RIPP ZOLTÁN

RENDSZERVÁLTÁS
MAGYARORSZÁGON
1987–1990

Rendszervaltas.indb III

2006/5/8 14:51:30

Megjelent

és a
Politikatörténet Alapítvány támogatásával

A kötet
Az Oktatási Minisztérim
Széchenyi-terv nemzeti és fejlesztési programja
keretében készült

A borítón:
Ünneplő sokaság a harmadik köztársaság kikiáltásakor
(Balatoni József felvétele – MTI);
Hegedülő férfi az 1989. október 23-i ellenzéki tüntetésen
az Üllői úton
(Molnár Zoltán felvétele – MNM Történti Fényképtár)

Fotó:
Magyar Nemzeti Múzem Történeti Fényképtár,
Magyar Távirati Iroda Fotóarchívum

ISBN 963 9350 60 5

Kiadja a Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Első kiadás: 2006
e-mail: kiado@napvilagkiado.hu
www.napvilagkiado.hu
© Ripp Zoltán, 2006

Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában
vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon –
a kiadó engedélye nélkül közölni.
Minden jog fenntartva

Rendszervaltas.indb IV

2006/5/8 14:51:31

TARTALOM

ELŐSZÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

I. A KÁDÁR-KORSZAK VÉGE – 1987. JÚNIUS–1988. MÁJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A válság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korszakváltás és a válság természete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kétpólusú világrend felbomlásának kezdete (14) A neoliberális doktrína (15) A „fellazítás” sikerei (17) Az előrelátás hiánya és a folyamatok tendenciája (18)
A késői kádárizmus és a válság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kádári szocializmusmodell és a társadalom (19) A kádárista kitörési kísérlet és következményei (20) A válság és a kádárizmus legitimációja (21)
Magyarország és a Gorbacsov-jelenség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peresztrojka – kísérlet a létező szocializmus fenntartására (23) A változó viszonyok
és a magyar reformok esélyei (24)
A rendszerkritika és a legalitás határvidéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radikális reformkoncepciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fordulat és reform (27) Reform és demokrácia (31)
A gazdasági reformok és a politikai rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kibontakozási kísérlet vagy továbbgörgetett válság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Személyi változások, pozíciók az utódlási harchoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felemás fordulat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hatalom és ellenzékei a puha diktatúrában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ellenzékiség a kései kádárizmusban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzéki csoportok és az MSZMP ellenzékpolitikája . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzék kategorizálása és az 1986-os párthatározat (42) Új jelenségek – régi politika (44) Az 1956-os évforduló – az elmaradt átértékelés (46) Az ellenzékpolitika
elbizonytalanodása (47)
A „Társadalmi Szerződés” és a demokratikus ellenzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzéki utak elválása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „második Monor” elmaradása (53) Eltérő stratégiák (53)
A Grósz-kormány fogadtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kormányprogram parlamenti vitája (56) A helyzet és értékelése (58)
Lakitelek ’87 – A Magyar Demokrata Fórum megalakulása . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tanácskozás és résztvevői (60) A népi-nemzeti gondolat aktualitása (62) A nemzeteszme mint összetartó és szétválasztó erő (63) Pozsgay és a reformerek Lakiteleken
(64)
Pozsgay Lakitelek-nyilatkozata és a következmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
13
14

Rendszervaltas.indb V

19

22

27
27
32
34
34
36
40
40
42

49
52
55
59

66

2006/5/8 14:51:32

VI

Tartalomjegyzék
Illegális és féllegális ellenzékiség 1987 végén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Állambiztonsági nehézségek (70) Az ifjúsági probléma (72)
Magyarország és a nemzetközi körülmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hídszerep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feszültségek a szomszédsággal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „glasznoszty” és Magyarország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A reform határai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nemzedék- és irányváltás feltételei és akadályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ideológiai rendezés kudarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ideológia és a gazdaság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pluralizmus csírái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Magyar Demokrata Fórum működésének kezdetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Szabad Kezdeményezések Hálózata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Fidesz megalakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az első lépések (100) Támadás a Fidesz ellen (101)
A szakszervezeti pluralizmus kezdete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Új Márciusi Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konzervatív hullám: variációk a szigorúságra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MSZMP és az ellenzékiség új jelenségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ellenzékiség és „alternatív gondolkodás” (110) Rendezetlen jogi viszonyok (111)
Az MDF-jelenség és a pártvezetés (112) Igény a szigorításra (114) Fenyegetés és tűrés – az MDF „kezelésének” kísérletei (115) Fidesz-affér: a hatósági fellépés kudarca
(116) Az elhallgatás taktikája és a tűréshatárok kijelölése (118)
A reformradikalizmus korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hatalom, reform, ideológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vélemények és „hangulatok” (121) A reformok és a kommunista ideológia (122) A politikai intézményrendszer reformtervei és a párt vezető szerepe (123)
A Kádár-korszak lezárulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A váltás külső feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Váltás a vezetésben – egy „közepes” döntés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A modernizáció és a hatalmi viszonyok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A politikai reformtervek és a pártértekezlet kompromisszuma . . . . . . . . . . . . . .

II. REFORMKORSZAK VAGY RENDSZERBOMLÁS – 1988. JÚNIUS–1989. JANUÁR
Modellváltás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Defenzíva és menekülési kísérlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A reformdiktatúra korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gorbacsov és a „grósznoszty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A fordulat stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Szocialista piacgazdaság” – a liberalizált szocializmus kísérlete . . . . . . . . . . . .
A liberalizálás nemzetközi politikai feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A magyar–szovjet tárgyalások és a kelet-európai feszültségek (151) Az amerikai tárgyalások (154) A magyar–román viszály (156)
„Szocialista demokrácia” – a pártállam jogállamosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alternatív reformtervek (159) Az MSZMP közjogi reformtervei (160)
„Szocialista pluralizmus” az egypártrendszerben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „vezető szerep” és a pluralizálás (164) A szövetségi politika újragondolása (165)
A többpártrendszer mint veszély (166)
Az ellenzékiség és a társadalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendszervaltas.indb VI

70
75
75
77
78
81
81
82
84
87
88
92
97
103
106
110
110

119
121

127
128
130
133
136
139
139
139
142
144
146
147
150

158
163

168

2006/5/8 14:51:32

Tartalomjegyzék
A csendes többség és a politikai változások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visszaperelt történelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A TIB és a demokratikus ellenzék a Nagy Imre-évfordulón (169) A betiltott tüntetés
és a múltértékelés új körülményei (171) A tüntetés és következményei (172) Erőpróba
október 23-án (174)
A nemzeti kérdés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Erdély-tüntetés jelentősége (175) A nemzeti irányvonal és az MSZMP megosztottsága (178) Erősödő konfliktusok a nemzeti kérdésben (180)
„Dunaszaurusz” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Környezetvédelem vagy rendszerkritika? (182) Érvek és ellenérvek – a nyomásgyakorlás kísérletei (183) Döntés a folytatásról (184)
Érdekharcok és szakszervezetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A politika és az érdekvédelem között (187) A független szakszervezetek dilemmája
(189) Konfliktusok és tárgyalások (190) A sztrájkjog és a Liga megalakulása (193)
A többpártrendszer kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MDF megszervezése, út a párttá alakuláshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A második lakiteleki találkozó és a szervezet kiépítése (195) Párbeszéd vagy konfrontáció? (198) A párttá alakulás elvetése, vélemények a hatalomról (199) Nemzetközi
kapcsolatok (201)
A Szabad Demokraták Szövetsége megalakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A radikális ellenzékiség esélyei (202) Az SZDSZ alapító közgyűlése és Elvi Nyilatkozata (203) A rendszerváltó fordulat időszerűségéről és feltételeiről (205) Az SZDSZ
irányzatai (206)
A Fidesz térfoglalása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Fidesz „helye” a politikában (209) Fidesz-kongresszus, a program elfogadása (211)
A történelmi pártok újjászervezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Független Kisgazdapárt újjáalakítása és a program irányelvei (214) A Kisgazdapárt
példája és az MSZMP (216) A Magyar Néppárt indulása (217) A történelmi szociáldemokraták esélyei és nehézségei (218) Kereszténydemokraták a múltból (220) Viszályok a történelmi pártok soraiban (221)
Kettős szorításban: reformkényszer és hatalmi harc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bizonytalanság és megosztottság az MSZMP-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nézetkülönbségek és rivalizálás (223) A nyíltság következményei (225)
Versengő egypártrendszer – az állampárt és az „alternatívok” . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzék helyzetének első felmérése a Politikai Bizottságban (226) Tanácstalanság
és erőfitogtatás – az MSZMP KB szeptemberi ülése (227) Második nekifutás – a
többpártrendszer perspektívája (228) Az egypártrendszer megerősítése (230) A „szocialista pluralizmus” koncepciójának bukása (232)
Demokratizálás vagy demokrácia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A jogállamosítás mint a rendszer felbomlasztásának tényezője (234) A törvényelőkészítő viták nyomásgyakorló szerepe (235) A választójogi reformtervek és a Független
Jogász Fórum megalakulása (237) Közjogi reformkoncepció a parlament előtt és azon
kívül (238) Szabad vagy irányított sajtó? (239)
„Egy párt kell!” – változások az MSZMP-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bomlás vagy bomlasztás? (242) Pozícióharcok a vezetésben (242) A nyilatkozatháború és polarizáló hatása (244) Az MSZMP tagoltsága és a platformszabadság (245)
A Münnich Ferenc Társaság (246) Baloldali Alternatíva – marxista kiútkeresés (247)
Az erkölcsi válság és a párttagság lázadásai (248)
A múlt árnyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendszervaltas.indb VII

VII
168
169

175

181

187

195
195

202

208
212

223
223
225

234

242

250

2006/5/8 14:51:33

VIII

Tartalomjegyzék

A szovjet típusú szocializmus tarthatatlansága (251) „A negyven év” – a múlt mint
tehertétel (251) A Nagy Imre-ügy „kezelhetősége” (252)
Fordulóponton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A visszarendezés veszélye és esélye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grósz Károly „fehérterroros” beszéde (256) A hatalom megosztásának elkerülhetetlensége (258) A rendkívüli állapot tervei (259)
A fordulat nemzetközi feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az erőszak kilátástalansága és a lengyel példa (261) A szovjet álláspont (262) A nyugati kapcsolatok (265)
Forgatókönyvek az átmenethez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MSZMP esélyei a hegemón szerep megtartására (266) Az Új Márciusi Front javaslata: az átmenetről szóló tárgyalások (267)
Döntésre érett helyzet – a fordulat előzményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozsgay Imre második „nyilvánosság-puccsa” (269) A Politikai Bizottság rendkívüli
ülése – a fordulat kezdete (271) Felbolydult párt, elégedetlen ország (272) Romló pénzügyi helyzet, beszűkült mozgástér, az IMF diktátuma (273)
III. A TÁRGYALÁSOS ÁTMENET ELŐKÉSZÍTÉSE – 1989. FEBRUÁR–JÚNIUS . . . . .
Az átmenet reformkommunista stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A reformkommunisták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1956 átértékelése és a következmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kétszakaszos átmenet stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A fokozatos, megegyezéses átmenet első tervei (281) A többpártrendszer elfogadása
és az MSZMP javaslata a tárgyalásokra (283)
A hatalom megőrzésének tervezett alkotmányos biztosítékai . . . . . . . . . . . . . . .
Parlamenti viszontagságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kísérlet politikai egyeztető fórum létrehozására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az előkészületek (288) Az MSZMP kétoldalú tárgyalásai (291) Ellenállás a változásokkal szemben az MSZMP-ben (293)
A válságkezelés kudarca és a külkapcsolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pénzügyi katasztrófa réme és a következmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Változások a nemzetközi viszonyokban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Németh Miklós moszkvai tárgyalásai és a világgazdasági nyitás stratégiája (296)
A nyugati diplomácia és a többpárti viszonyok Magyarországon (297) Diplomáciai
leválás a „szocialista közösségről” (298)
A rendszerváltó ellenzéki egység és az MSZMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzék nyílt színre lépése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Március 15. jelentése (300) Rendszerváltó célok (302) A tárgyalások feltételei (303)
Az MDF programja és átmenet-koncepciója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Párt vagy mozgalom? (304) Az MDF első programkísérlete és az átmenet formája
(307)
A rendszerváltás liberális programja és forgatókönyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nyugatos liberalizálás feltételei (308) A rendszerváltó liberalizmus ereje és gyengeségei (310) A liberális rendszerváltó program három tényezője (311)
Az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MSZMP taktikája és az ellenzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendszervaltas.indb VIII

254
256

261

266

269

277
277
278
279
281

285
287
288

294
294
295

300
300
304

308

314
317

2006/5/8 14:51:33

Tartalomjegyzék
Sürgetés vagy kivárás? (317) Az MSZMP első tárgyalási kezdeményezése (319)
Az ellenzék válasza és tárgyalási stratégiája (319) Az ellenzéki egység megingása
(320)
A bomlasztás taktikájának esélyei és a hatalmi pozíciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalási koncepciójának kialakítása (324)
Az MSZMP megosztottsága és a reformköri mozgalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A reformmozgalom sajátosságai (326) Válság az MSZMP-n belül (327) Visszahúzódás az állampárti pozícióból (329) A reformköri mozgalom kibontakozása (330)
Az elmaradt pártszakadás (331)
Az erőviszonyok megváltozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „koordinált átmenet” esélye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzék erősödése – tömegmozgalmak nélkül (337) Keleten a helyzet… (338)
A Németh-kormány átalakítása és működése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kényszerpályán a gazdaságpolitika (340) Viharok a tulajdonreform körül (342)
A közjogi reform kormányzati tervei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alkotmánymódosítás terve (344) A párttörvénytervezet (345) Új választási törvények (346)
Nagy Imre és társai újratemetésének előkészületei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Nagy Imre-temetés „kezelése” az MSZMP-ben (347) Az újratemetés és az ellenzék
(351)
Polarizálódás az állampártban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozíciók, nézetek és félelmek a hatalmi elitben (352) A reformkörök és a hatalmi centrum konfliktusai (354) A reformkörök szegedi országos tanácskozása és az ellentétek
erősödése (356)
A kerekasztal-tárgyalások előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kísérlet az ellenzéki egység felbomlasztására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MSZMP második tárgyalási javaslata (360) Ellenzéki elutasítás és folytatódó kísérlet a megosztásra (361)
Az Ellenzéki Kerekasztal vitái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzék viszonya az MSZMP-hez és irányzataihoz (362) Az MSZMP pozíciójának elbizonytalanodása (363) A kompromisszum határai (364)
Úton a kompromisszum felé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megállapodás a háromoldalú tárgyalásokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megállapodás a tárgyalások elveiről (367) A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások megnyitása (368) A tárgyalások témakörei és struktúrája (369)
„Rendszertemetések” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Nagy Imre-temetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rendszerbúcsúztatás – Kádár János temetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. A KEREKASZTAL-TÁRGYALÁSOK ÉS A HARMADIK
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSA – 1989. JÚNIUS–OKTÓBER . . . . . . .
Változások a világpolitikában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Érlelődő fordulat – a gorbacsovi stratégia kilátásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „reformországok” leválása és a bomlás jelei a Szovjetunióban (380) A szovjetellenesség határai (381) Peking vagy Varsó (382)
A lengyelországi tanulságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Európa támogatása . . . . . . . . . . . . . .

Rendszervaltas.indb IX

IX

322
325

335
335
339
343

346

352

359
359

362

364
366

371
371
375

379
379
379

382
384

2006/5/8 14:51:33

X

Tartalomjegyzék
A Bush-látogatás és a magyar remények (384) A nyugati gazdasági segítség (386)
A Brezsnyev-doktrína vége és a szétváló szövetségesek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szövetségi rendszer és a rendszerváltás perspektívája (387) Szakadás a Varsói
Szerződés tagjai között (388) Moszkvai tárgyalások és szovjet kapcsolat az ellenzékkel (389) A továbbmérgesedő magyar–román viszony (390) A csehszlovák kapcsolat
(391)
A német kérdés – „átkelés a Rubiconon” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belpolitikai változások a kerekasztal-tárgyalások időszakában . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kormány politikája és a gazdasági változások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfliktusok a tulajdon körül (402)
Pártfinanszírozás és pártvagyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hatalmi viszonyok az MSZMP-n belül és a platformosodás . . . . . . . . . . . . . . . .
Vita a párt helyzetéről (407) A pártvezetés átalakítása (409) Az MSZMP vezetése a
tárgyalások időszakában (411) Az „állagvédő” platformok megalakulása (412) A Népi Demokratikus Platform (413) A reformköri mozgalom törekvései (414) A reformköri konferencia és a Központi Bizottság (416)
Az ellenzék színei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szerves rendszerváltó erők és a történelmi pártok (418) A kerekasztal-tárgyalások
résztvevői és a kimaradók (419) Radikálisok és mérsékeltek – a jövendő koalíció esélye
(420) Az ellenzék irányzatai és a liberális elvek (422) Az erőviszonyok (423) Titkosszolgálati befolyásolás (424)
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ellenzéki konfliktus modellje: a köztársasági elnöki vita . . . . . . . . . . . . . . . . .
A gyorsítás szándéka és a „keményvonalas” kísérlet az MSZMP-ben . . . . . . . . .
Patthelyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ellenzékiség és koalíciós hajlandóság (430) Kilátástalan vita – elnapolt döntés (431)
Konfliktus a tárgyalások elhúzódása miatt (432)
Harc a nyilvánosságért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MSZMP céljai és tárgyalási stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Háttértárgyalás a Magyar Demokrata Fórummal (435) Erőviszonyok (436) A Nemzeti Kerekasztalnál elérhető eredmények (438) Politikai menetrend (439) A törvényhozás problémái (440)
Alkukísérletek és repedések az Ellenzéki Kerekasztalnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MDF csomagterve és a „globális” megállapodás elve (441) Az MDF álláspontja és
a Pozsgay-kapcsolat (443) A liberálisok radikalizmusa (445) A két ellenzéki stratégia
konfliktusa (446)
Megállapodás vagy kudarc felé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Összetűzések az MSZMP vezetésében (449) A kompromisszumok esélye (451)
Szakítás – az ellenzéki egység felbomlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megállapodás és elutasítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az utolsó simítások és a remények (455) Az aláírás megtagadása és a megállapodás
„átengedése” (456) Az aláírási ceremónia és a népszavazási kezdeményezés (457)
A tárgyalások eredményei és az új köztársaság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alkotmány és a sarkalatos törvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Új vagy módosított alkotmány (459) A pártok működésének szabályozása (461) A választási törvény (462) A büntetőjog felülvizsgálata (463) Az erőszak kizárása, a titkosszolgálatok és a Munkásőrség sorsa (464) Nyilvánosság és közszolgálati média (465)
A köztársaság kikiáltása és az ötvenhatos örökség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendszervaltas.indb X

387

393
398
401
404
407

417

426
426
429
430

433
435

441

449
453
455

458
459

465

2006/5/8 14:51:33

Tartalomjegyzék
A gazdasági tárgyalások kudarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A gazdasági rendszerváltás koncepciói (468) A válságkezelés (469)
Az állampárt felszámolása, az MSZP megalakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hatalomátmentés vagy rendszerváltó legitimáció?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megkésett átalakítás (472) A programtervezet és a kongresszus platformjainak megszervezése (473)
Az alapító kongresszus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platformszövetség, gyűjtőpárt (476) Az MSZP vezetői (479) Határozatok a népszavazási kérdésekről (480) Az állampárt felszámolásának következményei (480) A parlamenti viszonyok és a kormány leválása az MSZP-ről (482) Az ellenzék viszonya az
MSZP-hez és a kormányhoz (483)
V. A NÉPSZAVAZÁSTÓL A KORMÁNYALAKÍTÁSIG –
1989. NOVEMBER–1990. MÁJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A rendszerváltás radikális antikommunista szakasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szabad demokraták stratégiája és a népszavazás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A népszavazás funkciója (488) Az antikommunizmus arculatváltása (489)
Az SZDSZ arculata, ellenfeleik és szövetségeseik (490)
A népszavazási kiskoalíció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A radikális, liberális, alternatív Fidesz (492) A szociáldemokraták és a hiteles baloldaliság (494) A Független Kisgazdapárt „átállása” és viszályai (494)
Az MDF és a népszavazási bojkott kudarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Magyar Demokrata Fórum és a szocialisták (495) A bojkottfelhívás és következményei (496)
A négyigenes népszavazás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominóelv – a szovjet tábor összeomlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A berlini fal leomlása és a német egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A csehszlovák bársonyos forradalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Ceauşescu-rezsim bukása és a balkáni változások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Románia: puccs vagy forradalom? (503) Nemzeti konfliktusok a Balkánon (505)
A máltai csúcstalálkozó és következményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A máltai csúcstalálkozó (506) Semlegesség vagy nyugati integráció? (507) A csapatkivonások (508) Diplomáciai sikerek (509)
Kormányzárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A gazdasági káosz elkerülése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „nemzeti csúcs” kudarca (511) A Híd-csoport, a Kék Szalag Bizottság és az „Indulatos röpirat” (513) A megszorító gazdaságpolitika és a tiltakozó akciók (514)
Dunagate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A III/III. csoportfőnökség „irányvonala” (515) A botrány és következményei (516)
A médiaháború kezdete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Többpárti vagy pártatlan felügyelet (518) A választások és a média feletti befolyás
(519)
Bellum omnium … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Politikai irányzatok és pártjaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A keresztény-konzervatív-nemzeti radikális pártcsoport (522) Liberálisok – szövetség és rivalizálás (524) A szétesett baloldal (526)
Rendszerváltó antikommunizmusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendszervaltas.indb XI

XI
467
471
471

475

487
487
488

492

495

497
499
500
502
503
506

511
511

515
518

521
522

527

2006/5/8 14:51:33

XII

Tartalomjegyzék

Leválás a Kádár-korszakról, avagy a bűnbakképzés (528) Az antikommunizmusvetélkedő (528) Kiszorítás a hatalomból (529) „Kommunisták” az antikommunizmusban (530)
A választási harcok résztvevői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szocialisták a lejtőn (530) „Tudjuk! Merjük! Tesszük!” – az SZDSZ felemelkedése
(532) A „nyugodt erő” – az MDF (533) „Hallgass a szívedre!” – A Fidesz arculatkampánya (536)
Választások és kormányalakítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az első forduló és a győzelmi esélyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szövetségek és kilátások (538) Behozhatatlan hátrány (539)
A végeredmény és a koalíció létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A jobboldali koalíció (541)
Az MDF–SZDSZ-paktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megállapodás indítékai és szereplői (542) A paktum megkötése (543) Az SZDSZ
érvei és szándékai (544) Antall József pozíciójának megszilárdulása (545) A paktum
nemzetközi és hazai fogadtatása (546)
Az új parlament és az Antall-kormány megalakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

530

537
537
540
542

547

EPILÓGUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

549

IRODALOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

559

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

571

NÉVMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

575

Rendszervaltas.indb XII

2006/5/8 14:51:34

Előszó

5

A nyolcvanas évek közepétől a rendszer radikális reformját követelők gondolkodását meghatározta az a korábbi reformkorszakok kudarcainak tanulságaira is
építő tézis, mely szerint a politikai reformok hiánya akadályozza meg – akármennyire
fellazult is az államszocialista „puha diktatúra” –, hogy a piaci elemeket a rendszerbe illesztő gazdasági reformok valóban eredményesek legyenek. A nyolcvanas
években az adósságcsapdába esett, műszaki és technológiai téren egyre vészesebben lemaradó, elavult termelési szerkezettel rendelkező Magyarországon a gyors
ütemben mélyülő válság aláásta a kádárista rendszer legitimációjának alapjait. Kiderült, hogy a korábbi módszerekkel nincs esély a gazdasági válság „kezelésére”.
A válság elmélyülése együtt járt azzal, hogy Magyarország függésének jellege alapvetően megváltozott, márpedig a továbbiakban ez a körülmény döntően alakította
a feltételeket, megszabta a politikai és gazdasági vezetők mozgásterét. Ugyanekkor
a külpolitikai körülmények lehetővé tették, hogy megkezdődjön az eredményes reformok akadályának tekintett politikai intézményrendszer átalakítása. A politikai
transzformáció volt az előfeltétele a gazdasági rendszer megváltozásának. Ezért a
politikai szférát érintő átalakulás története akkor is az események gerincét alkotja, ha egyébiránt elismerjük a gazdasági tényezők primátusát. A széles értelemben
vett politikatörténet nélkül nem tárgyalhatók a gazdasági fejlemények, a gazdasági
körülmények lényegének feltárása nélkül viszont üresjárat a hatalmi harcok értelmezése. A hatalmi-politikai és a gazdasági tényezők együttesen, egymásra hatva
vezettek el a rendszerváltáshoz.
A rendszerváltás történetének feldolgozásában a politikatörténeti szempont
középponti helyét indokolja, hogy innen kiindulva tárgyalható valamennyi, az átmenet szempontjából fontos terület. Hátránya lehet, hogy a feldolgozásban nem
kapnak feltétlenül jelentőségüknek megfelelő terjedelmet a gazdasági szempontok,
beleértve a nemzetközi körülmények gazdasági összetevőit. A kelet-közép-európai
régió kedvező terepe lehetett a tőkés centrum gazdasági terjeszkedésének, amenynyiben a mindig is létezett nyugatos orientációt csak „ki kellett szabadítani rabságából”. A nyugati hatalmak, mindenekelőtt az Egyesült Államok politikája éppen erre
irányult, amikor a fejlett világhoz való csatlakozás alternatíváját kínálta az államszocialista országok számára, és ennek feltétele „csupán” belső politikai viszonyaik
megváltoztatása, valamint az egyébként is versenyképtelen külön keleti integráció
felbomlasztása volt. A térségben végbement rendszerváltások az integrálódás vagy
kirekesztődés alternatívára reflektáltak, amely az Európához való csatlakozás programjában jelent meg. Ennek realitását jelezte, hogy Gorbacsov is a „közös európai
otthon” megteremtését szorgalmazta.
A politikatörténeti fejleményekhez szorosan kapcsolódik az a körülmény, hogy a
rendszerváltás társadalmi támogatottsága mindenekelőtt a fejlett Nyugat fogyasztóijóléti társadalmainak ideájához kapcsolódott. Pedig a globalizációs folyamat, amely
egyszeriben reménytelivé tette az eszménykép elérését, egyúttal a jóléti állam vágyott modelljét is megrendítette. A „szeretnénk mi magunknak az ő problémáikat”
típusú önáltatás és illúzió nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon kiterjedt társadalmi mozgalmak nélkül is széles körű támogatottsága legyen a rendszerváltó folyamatnak. A magyar társadalom a nyolcvanas évek végére fordulóponthoz
érkezett, s ezt egyszerre kísérte aggodalom és remény. Magyarország hatalmas tár-
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sadalmi átrendeződés előtt állt, de a nyolcvanas évek végén a milliók életét felforgató változásoknak még csak az előszele volt tapasztalható: az életviszonyok nagy
társadalmi csoportokat érintő folyamatos romlása, a munkanélküliségtől való fenyegetettség növekedése, a felhalmozott tartalékok felélése, vagy éppen a „második gazdaság” kínálta lehetőségeket kihasználva túlmunka vállalása formájában.
Mindezen jelenségek mellett a rendszerváltás időszakának jellegzetes társadalomtörténeti fejleménye az a küzdelem volt, amely a rendszerváltó elitbe és az átmenet
nyertesei közé való bekerülésért indult, ez pedig lényegesen befolyásolta, hogy kik
vettek részt aktívan a politikai küzdelmekben.
A könyv politikatörténeti megközelítésmódjából következik a történet szakaszolása is. Több fontos tényező indokolja, hogy miért 1987 közepét választottam kiindulópontnak:
1. Gorbacsov 1987-ben tette végképp egyértelművé tette, hogy a Szovjetunió politikáját a „peresztrojka” és a „glasznoszty”, vagyis az átalakítás és a nyíltság határozzák meg, az SZKP Központi Bizottsága júniusban határozott gyökeres gazdasági
reform elindításáról, és mindennek jelentős hatása volt a magyarországi fejleményekre.
2. A Magyar Szocialista Munkáspárt vezetői felismerték, hogy a pénzügyi-gazdasági válság elmélyülése nyomán immár legitimációs válság fenyegeti a rendszert,
ha nem látnak hozzá egy minden korábbinál radikálisabb reformhoz, ezért júniusban Grósz Károlyt választották miniszterelnökké, majd a Központi Bizottság kibontakozási programot fogadott el.
3. Ugyanebben az időszakban alternatív politikai programok jelentek meg, és
nem csak a radikális reformértelmiség jelentkezett átfogó tervezetekkel. „Társadalmi Szerződés” címmel júniusban a demokratikus ellenzék meghatározó csoportja,
az illegális Beszélő köre megfogalmazta és kiadta az átmenetről szóló első részletes
elgondolást.
4. Az 1987 nyarán megkezdett szervezőmunka után a népi-nemzeti értelmiségi
csoport tagjai szeptemberben Lakiteleken megalakították a Magyar Demokrata Fórumot, amely hamarosan a legbefolyásosabb ellenzéki szervezetté vált.
A monográfia 1990 májusával zárul, amikor a szabad választásokat követően
megalakult Antall József kormánya. Ez politikatörténeti értelemben feltétlenül új
korszak kezdetének tekinthető. Az átmenet folytatódott, de a rendszerváltást eredményező hatalmi-politikai küzdelem lezárult. Az új köztársaság működésének közjogi
alapjait már a kerekasztal-tárgyalásokat követő törvényalkotás létrehozta, de a szabad választások eredményeként kezdték el kétségbevonhatatlanul legitim politikai
erők működtetni a demokratikus jogállam intézményeit.
*
A könyv öt nagy fejezetre tagolása a rendszerváltás történetének jól elkülöníthető
szakaszait követi. A szakaszhatárokat karakteres, valódi változásokat hozó események jelzik. Az első rész az 1988. májusi pártértekezlettel, Kádár János leváltásával és
Grósz Károly miniszterelnöknek az MSZMP főtitkárává választásával zárul. A második rész 1989 elejéig tekinti át a Grósz Károly fémjelezte reformkísérletet és annak
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kudarcát, amelynek során a rendszer bomlási folyamata felgyorsult, és de facto kialakult a többpártrendszer. A szakaszhatár: 1956 átértékelése és a többpártrendszer
elfogadása. A harmadik rész az átmenet terveinek megszületését és az átmenetről
szóló előkészítő tárgyalások konfliktusos folyamatát tekinti át 1989 februárjától
júniusáig. A szakaszhatár a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokról szóló megállapodás aláírása, amellyel csaknem pontosan egybeesett a rendszerváltás legfontosabb
szimbolikus eseménye, Nagy Imre és mártírtársai újratemetése. A negyedik rész a
Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások, az alkotmányozás és a sarkalatos törvények megalkotásának periódusát öleli fel 1989 júniusától októberéig, a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásáig. Végül az ötödik rész a hosszú választási harc időszakát, az 1989.
őszi népszavazási kampánytól a parlamenti választásokig, illetve a kormányalakításig terjedő szakaszt tárgyalja.

III.
A rendszerváltás történettudományi feldolgozásának kulcskérdése a források kutathatósága és vele együtt a forráskritika lehetősége. A kilencvenes években a tranzitológia szinte önálló „iparággá” vált, a témának hatalmas hazai és nemzetközi
politológiai irodalma keletkezett,7 amelyet persze nem választ el kínai fal a politikatörténeti megközelítéstől. Könyvem forrásbázisa (és metodikája) azonban jelentősen
különbözik a politológiai megközelítésmódot alkalmazó feldolgozások többségétől:
mindenekelőtt az elsődleges források vizsgálatára épül.
A legfontosabb feldolgozott dokumentumok – természetesen az érvényes szakirodalom mellett – a következők voltak:
A primer források közül is az élre kívánkoznak a Magyar Szocialista Munkáspárt
iratai, amelyeket a Magyar Országos Levéltár (MOL) őriz. Az MSZMP Központi
Bizottsága 1989. évi jegyzőkönyveit két vaskos kötetben már korábban közreadták, 8
a legfontosabb források azonban nem ezek, hanem a Politikai Bizottság, illetve a Politikai Intéző Bizottság és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyvei. Ugyancsak nélkülözhetetlen információkat tartalmaznak a központi pártapparátus egyes osztályain
készült, illetve oda beérkezett iratok. Ezen a téren nem a dokumentumok csekély
száma, hanem éppen ellenkezőleg, az iratok bősége, ezáltal a lényeges információk
kiválasztása jelenti a nehézséget. Segítették a munkát az MSZMP korabeli határozataiból válogatást tartalmazó kötetek.9 Sok fontos, egyébként nem vagy csak nehezen
7

Válogatott bibliográfiát közöl, a releváns nemzetközi irodalmat is feltárva: B OZÓKI, 2003,
605–633.; TŐKÉS, 1998, 453–465. Forrásokat és feldolgozásokat egyaránt magában foglaló rendszerváltás-bibliográfiát készített B ÓRA Zsolt, GYŐRI László és SZALAY Márta, amely egy konferenciára
jelent meg sokszorosított formában, lásd a 11. sz. jegyzetet.
8
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. Szerk.:
S. KOSZTRICZ Anna, LAKOS János, NÉMETHNÉ VÁGYI Karola, SOÓS László, T. VARGA György. Budapest,
Magyar Országos Levéltár, 1993. 1–2. köt.
9
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989. Szerk.: VASS Henrik.
Interart Stúdió, Budapest, 1994.; MSZMP-határozatok és pártdokumentumok 1987. Budapest, Kossuth
Kiadó, 1988.
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elérhető forrást adott közre az MSZMP reformköreinek dokumentumait tartalmazó
kiadvány.10 Az MSZMP vezető szerveinek korábban hozzáférhetetlen (mert hangfelvételről még írásos formába át sem tett) 1989-es irataiból az 1999. június 10–12-én
Budapesten rendezett nemzetközi konferenciára készült, Békés Csaba és Malcolm
Byrne főszerkesztésében megjelent dokumentumkötet közöl értékes összeállítást.11
Könyvemben azonban az itt megjelent dokumentumok esetében is az eredeti levéltári források lelőhelyére utalok, mivel gyakori, hogy az idézett információk nem
csupán az ebben a kiadványban megjelent részletekre vonatkoznak.
A legfontosabb elsődleges források közé tartozik az Ellenzéki Kerekasztal és a
Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások iratanyaga, amelyet néhány évvel ezelőtt szerkesztőtársaimmal egy nyolckötetes forráskiadványban adtunk közre.12 Jelen könyv természetesen nagymértékben támaszkodik az ebben közölt dokumentumokra, amelyek
nagy része korábban csak video- és hangfelvételek formájában állt rendelkezésre.13 A kötetsorozat jegyzetanyagának elkészítéséhez szükséges kutatások számos
rendkívül hasznos forrást tártak fel, amelyeket ugyancsak jól tudtam hasznosítani.
A több éves közös munkáért ez úton fejezem ki köszönetemet szerkesztőtársaimnak: Bozóki Andrásnak, Elbert Mártának, Kalmár Melindának, Révész Bélának és
Ripp Erzsébetnek.
A rendszerváltás nemzetközi hátterének feltárásához rendkívül hasznos volt két
forráskiadvány: a Baráth Magdolna és Rainer M. János által szerkesztett dokumentumkötet, amely a szovjet–magyar kapcsolatok fontos iratait közölte,14 valamint a
fentebb említett Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990 című összeállítás számos dokumentuma. Mivel a magyarországi rendszerváltás a könyv témája, ugyanakkor ez az eseménysor nem értelmezhető a világfolyamatokon kívül, arra törekedtem, hogy a nemzetközi körülmények ismertetése éppen elégséges legyen a magyar
fejlemények megértéséhez és elhelyezéséhez, de ne szorítsák háttérbe a hazai történéseket. A kelet- és közép-európai térségben zajló fejlemények bemutatására a
másodlagos források közül a jó áttekintést nyújtó, lényegre törő összegzéseket használtam.
A Politikatörténeti Intézet keretei között működő Politikatörténeti és Szakszervezeti
Levéltár (PIL) anyagában a szakszervezetek iratanyaga mellett sikerült – hála a levéltár munkatársainak – az MSZP még rendezés előtt-alatt álló iratanyagában számos,
a rendszerváltás politikai harcaira vonatkozó dokumentumra bukkannom, közöttük
10

Rendszerváltók a baloldalon. Reformerek és reformkörök 1988–1989. Válogatott dokumentumok.
Vál. és sajtó alá rend.: ÁGH Attila, GÉCZI József, SIPOS József. Budapest, Kossuth Kiadó, 1999. 442.
11
Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. Dokumentumok. Főszerk.: BÉKÉS Csaba, Malcolm
BYRNE. Szerk.: KALMÁR Melinda, R IPP Zoltán, VÖRÖS Miklós. Budapest, National Security Archive
– Hidegháború-történeti Kutatóközpont – 1956-os Intézet, 1999. sokszorosított.
12
A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Szerk.: B OZÓKI András, ELBERT Márta, K ALMÁR Melinda, R ÉVÉSZ Béla, R IPP Erzsébet, R IPP Zoltán. 1–4. kötet: Magvető, Budapest, 1999.; 2–8. kötet: Budapest, Új Mandátum, 1999–2000.
13
Ez a munka a speciális források közlésének számos problémáját is fölvetette, lásd ezekről
módszertani tanulmányomat: Múltunk, 2000/3. 142–164.
14
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból 1985–1991. Szerk.: BARÁTH Magdolna, R AINER M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2000.
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az ellenzéki szervezetek nyilvános, de nehezen elérhető anyagaira is. A legnagyobb
gondot egyébként éppen az ellenzéki szervezetek dokumentumaihoz való hozzáférés okozta; ezek elégtelen irattári, illetve levéltári gyűjtése-kezelése alighanem nehézségeket fog okozni a későbbi korok kutatói számára is. Számottevő gyűjteménynyel rendelkezik ezekből a forrásokból a Jelenkutató Intézet, köszönettel tartozom
vezetőjének, Marelyin Kiss Józsefnek a kapott információkért. A Kádár-korszak
demokratikus ellenzékével és a pártállam ellenzékpolitikájával kapcsolatban 1988
májusáig keletkezett iratokat Csizmadia Ervin foglalta kötetbe,15 emellett nélkülözhetetlen forrás volt a legjelentősebb szamizdat folyóirat, a Beszélő számainak közreadott gyűjteménye.16 Alapvető kiadvány még a Fidesz dokumentumait tartalmazó,
Bozóki András szerkesztette kötet.17 A politikai szervezetek jó néhány fontos dokumentumát (igen sok egyéb adattal együtt) tartalmazzák az 1988-tól rendszeresen
kiadott Magyarország politikai évkönyve sorozat kötetei Kurtán Sándor, Sándor Péter
és Vass László szerkesztésében. Az ellenzéki szervezetekkel kapcsolatos források
közé tartoznak – ugyanakkor különösen gondos forráskritikát igényelnek – azok a
titkosszolgálati iratok, amelyek az egykori Belügyminisztérium III/III. számú csoportfőnöksége tevékenysége nyomán születtek. Kutatásokat folytattam a Belügyminisztérium Történeti Hivatalában, amelyet időközben önálló levéltárrá alakítottak át,
és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) nevet kapta.
A rendszerváltás történetének alapvető forrása a sajtó. A nyolcvanas évek legvégén fokozatosan, de egyre gyorsuló ütemben valódi változás ment végbe a nyilvánosságban. Könyvemben az országos hírlapok (Népszabadság, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap, Népszava, Mai Nap) mellett a politikai hetilapok és a fontosabb folyóiratok cikkeit, tanulmányait, valamint a bennük megjelent dokumentumokat és interjúkat is történeti forrásként kezeltem.18
A kutatás során ugyancsak elsődleges forrásként használtam az Országgyűlési Napló köteteit, bennük a parlamenti ülések szó szerinti jegyzőkönyveivel. Korszakunkban a sajtó bő terjedelemben számolt be a parlamenti ülésekről, ezért a
jegyzetekben a hivatkozások jelentős része a lapokban megjelent – könnyebben
hozzáférhető – tudósításokra utal, ha ott az érdemi információk hiteles formában
megtalálhatók.
Nagy segítséget jelentett, hogy a rendszerváltás időszakában a Fekete Doboz munkatársai szinte minden jelentős eseményen ott voltak és forgattak. A videofelvételeiken rögzített információk számos esetben egyedülálló jelentőségűek. A Fekete Doboz
15
16

C SIZMADIA, 1995, II. kötet.
Beszélő Összkiadás, I–III. kötet. Sajtó alá rendezte: HAVAS Fanny. Budapest, AB-Beszélő Kiadó,

1992.
17

Tiszta lappal. A FIDESZ a magyar politikában 1988–1991. Szerk.: B OZÓKI András. Budapest, FIDESZ, 1992.
18
Nem teljességre törekvő, betűrendes felsorolás a feldolgozott periodikákról: Élet és Irodalom,
FIDESZ Hírek, FIDESZ Press, Heti Világgazdaság, Hiány, Hitel, Honpolgár, Irodalmi Újság, Kapu, Képes
7, Kis Újság, Közgazdasági Szemle, Kritika, Külpolitika, Magyar Fórum, Magyar Ifjúság, Magyar Narancs,
Magyarország, MDF Hírlevél, Mozgó Világ, Országgyűlési Tudósítások, Ötlet, Pártélet, Reform, Szabad
Demokraták, Szakszervezeti Szemle, 168 Óra, Társadalmi Szemle, Tiszatáj, Új Fórum, Valóság, Vasárnapi
Hírek, Világ.
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archivált anyagai fölött Elbert Márta és Jávor István rendelkeznek, ez úton fejezem
ki köszönetemet, hogy a hiánypótló felvételekbe betekinthettem.
Lényeges információkat tartalmaznak az események főszereplőinek visszaemlékezései. Nincs mód valamennyi memoár jellegű írás és visszatekintő interjú felsorolására e helyütt, néhány azonban kiemelésre érdemes. A főbb szereplők megnyilatkozásaiból készült a Balabán István és Szalay Antal szerkesztette sajátos
tematikus-kronologikus visszaemlékezés-kompiláció, amely (a szükséges forráskritika mellett) sok kényes és fontos kérdésben igazít el.19 Az Ellenzéki Kerekasztal
működésében fontos szerepet betöltő politikusokkal Richter Anna készített interjúsorozatot,20 az új szervezetek reprezentánsaival folytatott beszélgetéseit pedig (még
e szervezetek indulásának időszakában) Bossányi Katalin adta közre külön kötetben.21 A vezető politikusok publikált visszaemlékezései közül Pozsgay Imre, Bíró
Zoltán és Horn Gyula könyvei kiemelendők.22
Bár nem eredeti források közlései, e helyütt meg kell még említenem azokat a
kronológiákat, amelyek adataikkal jelentősen hozzájárultak a sokrétű és eseménydús
folyamat áttekintéséhez.23
A könyv végén bibliográfia ad tájékoztatást a felhasznált irodalomról. (A jegyzetekben szereplő utalások címleírásai, könyvészeti adatai is itt találhatók meg.) Néhány
munkát külön ki kell emelni a bőséges választékból. Ilyenek mindenekelőtt a monografikus feldolgozások: Romsics Ignác könyve, amely elsőként vállalkozott a történettudomány eszközeivel a rendszerváltás históriájának feldolgozására,24 valamint
ezt megelőzően Tőkés Rudolf politológiai megközelítésű munkája.25 Ugyancsak fontos megemlíteni Bozóki András kötetének a könyvem tárgyidőszakára vonatkozó
részeit.26 A rendszerváltás forgatókönyve kötetei nemcsak dokumentumokat tartalmaznak, Alkotmányos forradalom alcímmel címmel megjelent 7. kötetében csaknem
harminc, a kerekasztal-tárgyalásokhoz és tágabban a rendszerváltáshoz kapcsolódó
tanulmányt adtunk közre. Számos közülük a jelen könyvben foglaltaknál alaposabban tárgyal egy-egy témát, ezekre a megfelelő helyen utalok. Az átmenet értelmezésében Kis János, valamint Bruszt László és David Stark tanulmányai voltak elsősorban a segítségemre, továbbá kiemelendő a könyvem tárgyához legszorosabban
kapcsolódó két írás, amelyekre így a leginkább támaszkodhattam: Kalmár Melinda
elemzésére, amely elsőként mutatta be levéltári források alapján az MSZMP veze19
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig. Szerk.: BALABÁN István és SZALAY Antal. Budapest,
Pelikán Kiadó, 1994.
20
R ICHTER, 1990.
21
B OSSÁNYI, 1989.
22
POZSGAY, 1993.; POZSGAY, 1998.; BÍRÓ,1993.; HORN, 1991.
23
A magyarországi eseményekről: BECK Tibor: Rendszerváltozás Magyarországon. Kronológia 1987–1990. Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990.; R IPP Erzsébet: A kerekasztal-tárgyalások kronológiája 1989. január–1990. április. A rendszerváltás forgatókönyve, 5. kötet, 655–688. Kronológiák találhatók továbbá a Magyarország politikai évkönyve (1988–1991) köteteiben és a Beszélő
1999. 8–10. számaiban. Kronológiák a nemzetközi élet eseményeiről: NAGY, 1993.; B ORHI, 1994.; PÓK,
1998.; PÁNDI, 1991.
24
ROMSICS, 2003.
25
TŐKÉS, 1998.
26
B OZÓKI, 2003.
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tésében 1989-ben zajló fejleményeket, valamint Békés Csabának a rendszerváltás
nemzetközi hátterét tárgyaló tanulmányára.27
*
Végezetül engedtessék meg a szerzőnek néhány szó a témához fűződő saját viszonyáról. A rendszerváltás időszakával első ízben akkor foglalkoztam, amikor a Politikatörténeti Intézetben a jelentős pártokról tervezett sorozat keretében a Szabad
Demokraták Szövetsége történetének megírására vállalkoztam.28 A könyvhöz szükséges kutatások során látnom kellett, hogy mennyire elégtelenek a korszak érdemi
feldolgozásához az addig feltárt tények, és hogy mielőbb elmélyült alapkutatásokra
volna szükség, már csak a bizonytalan sorsú források megtalálása érdekében is.
Ilyen kutatómunkára 1998-tól nyílott lehetőségem, amikor részt vettem a már említett nyolckötetes forráskiadvány munkaközösségének tagjaként a kerekasztal-tárgyalások dokumentumainak összegyűjtésében, feldolgozásában és közreadásában.
A kiadványsorozat hetedik kötetében megjelent tanulmányom mintegy előkészület
volt a további munkálatokhoz.29
A következő lépést a témában való elmélyülésre akkor tehettem meg, amikor a
Politikatörténeti Intézet egyik – a magyarországi politikai kultúra témakörébe tartozó – kutatási projektjében a rendszerváltás időszakának feldolgozása lett a feladatom. Ennek során kezdtem el az MSZMP iratanyagának, valamint a többi politikai szervezet hozzáférhető forrásainak a korszakra vonatkozó szisztematikus
áttanulmányozását. Egyértelművé vált számomra: nemcsak szükséges, hanem lehetséges is egy elsődleges forrásokra épülő, levéltári kutatásokra is alapozó monográfia elkészítése. A Politikatörténeti Intézet műhelyében megkaptam a lehetőséget
a hosszadalmas kutatómunkára. Köszönettel tartozom az Intézet közösségének és
mindazoknak a kollégáknak, akik e könyv még nyers változatát megismerve kritikájukkal és tanácsaikkal segítették munkámat.
Budapest, 2006. április
Ripp Zoltán

27
28
29

KIS, 2000.; BRUSZT–STARK, 2000.; KALMÁR, 2000.; BÉKÉS, 2000.
R IPP, 1995.
R IPP, 2000.
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I
A KÁDÁR-KORSZAK VÉGE
1987. JÚNIUS–1988. MÁJUS

A VÁLSÁG
Magyarországon 1987-re súlyos válság alakult ki. Kádár János, az ország első számú
vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára pályafutása vége felé közeledve
konokul elutasította, hogy néven nevezzék az egyre mélyülő krízist. Könnyű lenne azt mondani, hogy egy realitásérzékét vesztett idős politikus makacssága miatt
történt így, aki képtelen volt szembenézni munkálkodása kudarcával. Kádár sem
tagadhatta, hogy komolyak a gondok, annyit elismert, hogy „válságjelenségek tapasztalhatók”. A helyzet ilyen fajta jellemzése nem pusztán eufemizmus volt, és
nem egyszerűen a válság súlyosságának elkendőzésére szolgált, hanem arra, hogy
ne kelljen levonni a merőben új helyzetből fakadó következtetéseket.
A nyomasztó gondok jelei mindenekelőtt az adósságválság elmélyülése, az ehhez kapcsolódó súlyos pénzügyi-egyensúlyi válság, valamint a termelési szerkezet
átalakításának elmaradása, az országnak a technikai és technológiai megújulásból
való kimaradása voltak. Mindez pedig az jelentette, hogy Magyarország térségbeli
sorstársaival, a „szovjet tábor” országaival együtt leküzdhetetlen versenyhátrányba
került a világgazdaságban és a politikában. Az addig folytatott politika nemhogy
a felzárkózási koncepciót nem igazolta vissza, de a leszakadás folyamatának felgyorsulásával fenyegetett. Így pedig lehetetlenné vált, hogy eloszlassák a „létező szocializmus” mint sikeres, társadalmilag és gazdaságilag egyaránt igazolható fejlődési
alternatíva iránt egyre erősödő kételyeket.
Az alapvető kérdés, amelynek azonban alapos és nyilvános megtárgyalására
nem volt lehetőség, valójában úgy szólt: szokványos gazdasági nehézségeknek minősíthetők-e a fenyegetően tornyosuló negatív jelenségek? Olyanoknak állíthatók-e
be, amelyeken helyes reformpolitika esetén túl lehet jutni, amelyek tehát helyes reagálás mellett nem vezetnek politikai-legitimációs, még kevésbé rendszerválsághoz?
A politikai vezetők előtt sem maradtak észrevétlenek a világgazdaságban és
a világpolitikában zajló minőségi változások. A hetvenes években a gazdaságban
megérlelődő, majd az Egyesült Államokban Ronald Reagan, illetve az Egyesült Királyságban Margaret Thatcher színre lépésével a világpolitikában is elkezdődő korszakváltás körülményei között térségünkben olyanképpen fogalmazták meg az alternatívát: vajon az államszocializmus fenntartása csak annak radikális reformjával vagy
anélkül is megvalósítható?
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Magyarországot a térségben kuriózumnak számító reformmúltja az elsőként
említett opció választására predesztinálta, különösen hogy Mihail Gorbacsov színre lépésével immár a Szovjetunió sem számított feltétlenül a radikális reformokat
akadályozó tényezőnek. Ugyanakkor a reformradikalizmusban rejlő kockázat is
megnövekedett, éppen a korszakváltás során alapvetően megváltozó körülmények
miatt. A reformoknak nem látszott ésszerű alternatívája. A nyugati közgazdászok és
politológusok, de a keleti kritikus elemzők is bőségesen taglalták a létező szocializmus anomáliáit, feltárva mindazokat a tényezőket, amelyek végül is a bukásához
vezettek. Gyors felbomlásával azonban sem ők, sem a politikusok nem számoltak.

KORSZAKVÁLTÁS ÉS A VÁLSÁG TERMÉSZETE
A gazdasági alapokon nyugvó korszakváltás a világpolitikában mindenekelőtt a
„két világrendszer” hatékonysági versenyének és hatalmi harcának képében jelent meg.
Megkezdődött a második világháborút követően kialakult – és mintegy négy évtizedre kényes hatalmi egyensúlyt teremtő – kétpólusú világrend felbomlása. Mivel
azonban a hatalmi egyensúly nem a gazdasági teljesítmények összemérhetőségén
alapult, hanem mindenekelőtt a katonai erőviszonyokon, azon a fenyegetésen, amelyet az emberiség létének fennmaradását is veszélyeztető fegyveres konfliktus jelentett volna, az Egyesült Államok és szövetségesei számára a legfőbb politikai kérdés
az volt, hogy érvényesíthető-e kataklizma nélkül az egyre határozottabbá váló gazdasági erőfölény.

A KÉTPÓLUSÚ VILÁGREND FELBOMLÁSÁNAK KEZDETE

A Szovjetunió számára úgy merült fel a kérdés, hogy szilárd gazdasági alapok nélkül és a korszakváltás körülményei között megőrizhető-e, illetve újrakonstruálhatóe a világban elfoglalt pozíciója. Az afganisztáni kaland egyre súlyosabb gazdasági
és nemzetközi politikai következményekkel járó kudarca ékes példája volt annak,
hogy az expanzió kísérletének korszaka lejárt, a tét a status quo megőrzése lett.
Moszkvában a nyolcvanas évek zavaros hatalmi viszonyai, a Leonyid Brezsnyev 1982-es halálát követő gyors főtitkárváltások körülményei között egészen
Mihail Gorbacsov színre lépéséig nem lehetett komolyan mérlegelni a kérdést: vajon
fenntartható-e a korábbi világhatalmi egyensúly a szovjet tábor országainak egyre
súlyosabb és nyilvánvalóbb gazdasági lemaradása mellett? A Kremlben is tudták,
hogy szaporodnak a bajok, mégis a halaszthatatlanul megoldandó problémák figyelmen kívül hagyása vagy elnapolása volt a rendes ügymenet. Így aztán nem is
születtek tervek arról, hogy miként lehetne olyan átalakításokat végezni, amelyek
esélyt adnak a „birodalom” belső békéjének és egységének megőrzésére, a kétpólusú világrend fenntartására.
A Nyugat vezető politikusai számára túlzottan nagy kockázattal járt volna, ha
olyan agresszív offenzívát indítanak, amellyel kilátástalan helyzetbe hozzák és sarokba szorítják a szovjet vezetőket. Különösen Európa vezető hatalmai óvakodtak
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attól, hogy a status quo megbontásának szándékát sugallva hergeljék Moszkvát.
Az Egyesült Államokban Ronald Reagan első elnöki ciklusával új helyzet állt elő.
Az egyre inkább transznacionálissá váló, de eredetüket tekintve döntően amerikai
társaságok és a banktőke globális terjeszkedésének új szakaszában a szovjet tábort
az elszigetelődés fenyegette. A külön „rész-világgazdaságába” zárt fejlődés csak a
leszakadás perspektíváját kínálta.
A reagani új politika szándéka mindenesetre az volt, hogy kíméletlen következetességgel érvényesítse Amerika fölényét minden területen, mintegy inspirálva és
előrehajtva a bomlás folyamatát. A hetvenes évektől az amerikai tőke terjeszkedésének új szakasza zajlott a harmadik világban, a Szovjetunió ezen a téren nem bírta a
versenyt. Az információs társadalom kialakulásának összehasonlíthatatlanul gyorsabb ütemét követve és az egyre nyomasztóbb technológiai fölény birtokában az
Egyesült Államok és szövetségesei számára lehetőség nyílt arra, hogy a gazdasági
versenyben elért előny következményeit hatalmi téren is érvényesítsék.
Két téren is látványos jelei voltak e szándéknak. Az egyik a COCOM-lista1 volt,
amely arra irányult, hogy a Szovjetuniót és a táborába tartozó országokat elzárja a
technikai-technológiai fejlődés új eredményeitől. A másik: minden olyan leszerelési kezdeményezéstől való elzárkózás, amely az egyre súlyosabb helyzetbe kerülő
Szovjetuniót lélegzetvételhez juttathatta volna, s ezzel együtt a fegyverkezési verseny eldöntésére hivatott Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (SDI) meghirdetése,
amely világszerte „csillagháborús” tervként került be a köztudatba. Ez azt jelezte,
hogy Moszkva azon az egyetlen területen sem képes felvenni a versenyt, amelyen
korábban hozzávetőleges paritást tudott elérni.

A NEOLIBERÁLIS DOKTRÍNA

Volt egy harmadik, nem közvetlenül politikai, de annál hatásosabb tényező is: az
adósságcsapda. A hetvenes évek nagy olajválsága, az olajárrobbanás nyomán hatalmas összegek kerültek a nyugati, mindenekelőtt amerikai bankokba. A szegényebb
országokra kedvezőnek tűnő kamatfeltételekkel valósággal rátukmálták a hatalmas
kölcsönöket, amelyeket azonban csak nagy nehézségekkel, többnyire újabb kölcsönök felvétele árán tudtak törleszteni.
A nyolcvanas évek elején jelentkeztek az eladósodásból származó súlyos gondok. Először Lengyelországban, ahol a kormány kényszerű megszorító intézkedéseire váratlanul erős ellenállás, mégpedig munkásmozgalmi válasz érkezett. Eredményeként a Szolidaritás szakszervezet valóságos ellenhatalommá vált a kommunista
párttal és kormányával szemben. Ezt követte a nagy összeomlás, a fizetésképtelenség bejelentése 1982-ben Mexikóban. A világgazdaság szempontjából a latin-amerikai és a kelet-európai félperiférián keletkezett adósságválság sok hasonlóságot
1
A Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (Többoldalú Exportellenőrzési
Koordináló Bizottság) még 1950-ben alakult, s az volt a célja, hogy a nyugati országok megakadályozzák azoknak a fejlett műszaki berendezéseknek az exportját a szocialista országokba, amelyek katonai célokra is felhasználhatók.
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mutatott, de egyelőre ezek a térségek – világpolitikai pozícióik eltéréséből fakadóan
– jelentősen különböztek a folyamatok befolyásolásának jellegében. Mégis fontos a
kapcsolat közöttük: a Latin-Amerika (és általában a félperiféria és periféria) bajba
került országainak válságkezelésére kialakított monetarista-neoliberális receptet tekintették általánosan érvényesnek – így a kelet- és közép-európai országokra is.
Ez volt a gazdaságpolitikai „csomag”, amelyet később washingtoni konszenzus néven illettek, s amelynek véghezvitelét mindenekelőtt a Világbank és a Nemzetközi
Valutaalap szorgalmazta, sőt kényszerítette ki. Latin-Amerikában a válság szimptómái az állami túlköltekezés, a hatalmasra duzzadt deficit, a szárnyaló infláció és
a kiterjedt állami szektor alacsony termelési hatékonysága voltak. Ezekre a kórtünetekre gyógyírként a szigorú költségvetési és pénzügypolitikát, az államháztartási deficit radikális leszorítását kínálták. A költségvetésben a jóléti kiadások helyett
a gazdasági fejlődést elősegítő tényezőket jelölték ki prioritásként, az adókulcsok
csökkentését és az adózás bázisának szélesítését javasolták. Elvárták továbbá a radikális antiinflációs politikát, a valutaárfolyamok exportösztönző szintű rögzítését,
a pénz- és tőkepiac, a kereskedelem liberalizálását s nem utolsósorban azt, hogy a
korlátozó szabályok lebontásával nyissanak szabad utat a külföldi tőke beáramlása
előtt. Mindemellett elengedhetetlennek tartották a deregulációt, az állam működésének átláthatóságát, a kiterjedt privatizálást és a magántulajdon erőteljes jogszabályi védelmét.2 Szigorú költségvetési politika, a piac liberalizálása, dereguláció és privatizálás – ezek voltak a feltálalt neoliberális doktrína fő elemei. A recept követését a
globalizálódó tőkepiac (az amerikai nyomástól persze nem függetlenül) hatékonyan
kényszerítette ki.
A neoliberális doktrína a szociális piacgazdaságot létrehozó Európát sem hagyta
érintetlenül, jóllehet a nyolcvanas években még többet beszéltek a jóléti állam válságáról, fenntarthatatlanságáról, mint amennyit a megváltoztatásáért a gyakorlatban
tettek – legalábbis a kontinensen. Más volt a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol
az új konzervatív liberális kurzus legelszántabb képviselője, Margaret Thatcher miniszterelnöksége idején az időszerűvé vált termelési szerkezetváltást és a jóléti megszorításokat a szakszervezetek ellenállásának kőkemény letörésével hajtották végre.
A brit gazdasági sikerek azzal jártak, hogy a toryk tartósan a régi labourista elveket
követő baloldal fölé kerekedtek.
Úgy látszott a kontinentális Európában is véget ért a szociáldemokrácia nagy korszaka, defenzívába került az a politika és az a gazdasági-társadalmi szerkezet, amelyet – Ralf Dahrendorf kitételét követve – „a szociáldemokrácia évszázada” eredményeként tartunk számon. A szociális piacgazdaság, illetve a jóléti állam létrehozása
a fejlett Nyugaton nem volt független attól a kihívástól, amelyet a kontinens keleti
felén zajló kísérlet jelentett, mindenesetre a nyolcvanas évekre kiderült, hogy az így
„megszelídített” kapitalizmus szociális téren is felülmúlja a válságtól szorongatott
államszocialista rendszert. A félperifériás államszocializmus tehát nem csak a gazdasági hatékonyság terén szenvedett vereséget a tőkés világ centrumországaitól.
2
A „washingtoni konszenzus” szempontjait az Egyesült Államokban működő Nemzetközi
Gazdasági Intézet 1994-ben megjelent kötetében John Williamson foglalta össze 10 pontban. Ismerteti: C SABA, 1995, 117–138. Lásd ehhez: STIGLITZ, 2003, 69–100.
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Akkor vált tagadhatatlanná a Nyugat győzelme, amikor a neoliberális kurzusváltás szele elérte Európát is. A globalizáció kikényszerítette a nyugat-európai országok szorosabb összefogását is. Az európai integráció elmélyítését célzó, az Európai
Közösségekből az Európai Uniót létrehozó szerződés – amelyet majd 1992 februárjában írnak alá a hollandiai Maastricht városában – lerakta a gazdasági és monetáris
unió alapjait is. Az ennek érdekében elfogadott, a közös európai valuta megteremtésének feltételeit meghatározó konvergenciakritériumok a neoliberális gazdaságpolitika szempontjainak érvényesítésére utaltak, miközben azért a nyugat-európai
országok saját szociális-jóléti modelljüket sem adták még fel.
A kétpólusú világrend felszámolásának szükségletét és lehetőségét egyaránt
a tőkés gazdasági centrum globális terjeszkedésének logikája hívta elő: le kellett
bontani az akadályozó tényezőket. Ennek megfelelően fogalmazták meg a tőke, az
áruk, a szolgáltatások szabad áramlásának, a piacot korlátozó beavatkozások és az
állami szerepvállalás minimalizálásának az elveit. A globalizációs folyamat minőségileg új szakaszának adekvát ideológiája is a konzervatívok neoliberalizmusa volt.
Az lett a kérdés, hogy a globalizációs folyamat „megkerüli”, pontosabban bekeríti
a betagolódást elutasító kelet-európai félperiféria országait – vagy bekebelezi őket.
A globalizációs folyamathoz kapcsolódó offenzíva ideológiájának szerves része volt
a „szocialista világrendszer” felbomlasztása. Ennek jelszószerű megfogalmazása
volt Reagan elnök híressé vált kitétele, amely a gonosz birodalmának minősítette a
Szovjetuniót.3

A „FELLAZÍTÁS” SIKEREI

A hatvanas évek óta folyó „fellazítás”4 politikáját jelentősen megtámogatta, hogy
hivatkozni lehetett az 1975-ben aláírt helsinki záróokmányra, amelynek ún. harmadik
kosara tartalmazta az emberi jogokra vonatkozó előírásokat.5 Az „eszmék szabad
áramlásának” elvét is deklaráló nyilatkozat pedig új alapot teremtett arra az ideológiai offenzívára, amely a vonzó nyugati életformához, a demokrácia és a pluralizmus értékeihez, a különféle nézetek hirdetésének szabadságához kapcsolódott.
A Kelet-Európában marxizmus–leninizmusként kanonizált és kötelezően oktatott
ideológia a nyolcvanas évekre diszkreditálódott; minél nyitottabbá vált egy ország
gazdaságilag és szellemileg, annál védtelenebbnek bizonyult politikai szférája a
nyugati hatásokkal szemben.
A marxizmusnak a hatvanas évek végén még erőteljes ellenzéki-kritikai potenciálja igencsak megfogyatkozott. Pusztán legitimációs ideológiaként nem volt versenyképes a liberális, konzervatív, vallásos, nacionalista és egyéb eszmékkel. A kelet3
Ronald Reagan 1983. március 8-án a floridai Orlandóban elhangzott beszédében vezette be
ezt a fogalmat.
4
A nyugati hatalmak „fellazítási taktikájáról” az MSZMP KB 1965. márciusi ideológiai irányelvei állapították meg, hogy annak célja a szocializmus demokratizálásának liberálissá változtatása, végső soron a „tőkés restauráció”. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai
1963–1966., 146.
5
KARDOS, 1995, 149–168.; BEREND T., 1999, 278–283.
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európai vezetőknek különösen az emberi jogokra hivatkozó érveléssel szemben nem
volt hatékony ellenszere, az ezek nevében fellépő ellenzékiség diktatórikus kezelése
csak még jobban hiteltelenítette hivatkozásaikat a kommunizmus humanitárius eszméire. Ahol pedig – mint a „tábor legvidámabb barakkja” néven emlegetett Magyarországon – inkább tartózkodtak a nyíltan diktatórikus eszközök bevetésétől, a
korlátok lebomlásának folyamata erősödött.
A polgári társadalom a „kapitalizmus általános válságáról” szóló, évtizedek óta
hangoztatott tézisekre rácáfolva nagyon is életképesnek, sőt a tőke globális terjeszkedésének új korszakában minden téren győzedelmesnek látszott, még ha tagadhatatlanul szaporodtak és súlyosbodtak is a globális problémák. A létező szocializmus
országainak társadalmait azonban nem elsősorban ezek foglalkoztatták. Azt kellett
látniuk, hogy a fejlett Nyugat minden téren jobb teljesítményt nyújt. Jóléti-szociális
téren Európa, gazdasági erejét és befolyását tekintve Amerika, a növekedés ütemében pedig Japán és Délkelet-Ázsia mutatott különösen nagy fölényt.

AZ ELŐRELÁTÁS HIÁNYA ÉS A FOLYAMATOK TENDENCIÁJA

Amikor utólag számba vesszük a létező szocializmus nyolcvanas években kibontakozó válságának tényezőit, valójában azon kellene csodálkoznunk: miért nem látták
a politikusok és politikai elemzők, sőt a legelszántabb kelet-európai ellenzékiek sem
a nyolcvanas évek vége felé, hogy a rendszer a végóráihoz közeledik. A válság egyes
elemei különböző módon és mértékben jelentek meg a létező szocializmus egyes országaiban. Nem volt feltétlenül felismerhető, hogy ugyanannak a nagy válságnak a
tünetei és a globalizálódás folyamatának következményei egyszerre jelentkeztek.
A válság kezdetben megoldhatónak tűnt újabb reformok révén, különösen egy
olyan jelentős reformmúlttal rendelkező országban, mint Magyarország – feltéve,
hogy helyesen értékelik és érvényes módon reagálnak a jelenségeire. A válság természetéről és mélységéről alkotott felfogás döntő kérdéssé vált. Nyilvánvaló volt, hogy
súlyos helyzetet teremt az eladósodottság, a pénzügyi instabilitás, a költségvetési hiány növekedése, a jóléti rendszerek és az egész közszféra finanszírozásának súlyos
terhe, az elavult termelési szerkezet, a technológiai elmaradás, az egyre fogyatkozó
remény, hogy a KGST keretében létrehozott külön gazdasági integráció bármely
alapvető problémára gyógyírt kínálhatna.
A Szovjetuniótól való gazdasági és politikai függés egyre inkább párosult a világgazdaság egészétől való függéssel. Az eladósodás ezt különösen nyomatékosította. Magyarország helyzete kuriózum volt, hiszen 1982-ben (a pénzügyi csőd szélén,
Moszkva rosszallása ellenére) csatlakozott az IMF-hez és a Világbankhoz, amelyek
azután kemény feltételeket szabtak a nélkülözhetetlen hitelek biztosításához.6 Az államszocialista országok megpróbáltak elkülönülni a világkapitalizmustól, de egyre
inkább csak abban tudtak eltérni tőle, hogy hiányosan, defektusokkal, torzítva követték
a logikáját. Minél inkább elszigetelte magát a rendszer a fejlemények fő áramától,

6
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annál kevésbé volt képes arra, hogy tompítsa a negatív hatásait.7 A piacosítás logikája viszont fölvetette az államszocialista rendszer határainak kérdését. A rendszer
fennmaradásának külső biztosítéka, a Szovjetunió egyelőre stabilnak tűnt, a kommunista vezetők számára mégis komoly feladvány volt olyan módon rendezni a
gazdaság helyzetét, hogy közben elkerüljék a politikai-legitimációs válság kibontakozását.

A KÉSŐI KÁDÁRIZMUS ÉS A VÁLSÁG
A KÁDÁRI SZOCIALIZMUSMODELL ÉS A TÁRSADALOM

A nyolcvanas években a magyar társadalmat nem jellemezte „rendszerváltó hangulat”, ellentétben például a súlyos konfliktusokon és szükségállapoton is átesett Lengyelországgal. Nem azért volt így, mintha a mindennapokra nem lett volna negatív
hatással a gazdaság állapota. A kádárizmusban azonban még volt annyi reményt
keltő energia, hogy a pártvezetés lavírozó válságkezeléssel elnapolja a tüneti kezelésen túllépő operációt, és fenntartsa a nagy nehezen kiküzdött társadalmi stabilitást, melyet szívesen neveztek „társadalmi közmegegyezésnek”. Ez nem nélkülözött
minden alapot. Amíg ki nem merítette lehetőségeit, jó volt a kádárizmus megítélése.
A magyar emberek megtanulták, hogy az ország mozgásteréhez, a „reálpolitika”
feltételeihez mérjék a fejleményeket. Arra is módot kaptak, hogy ne kelljen látványosan „szeretniük” az államszocialista rendszert. A tabukat nem sértő, a rendszer-ellenzékiség (mindig bizonytalan) határán belül maradó kritika lehetősége sokakban
keltette a növekvő szabadság érzetét. A kádárista politika a nehézségek szaporodására nem diktatórikus eszközök bevetésével, ellenkezőleg, a „túlélési stratégiák”
esélyeit bővítő engedményekkel reagált.
A nyolcvanas évek kádárista politikájának sajátossága volt azoknak az engedményeknek a sora, amelyek a hivatalos állami gazdasági irányítási struktúra mellett
létrehoztak egy azzal részben párhuzamosan, részben vele összefonódva működő „második gazdaságot”. Ez egy korlátozott polgárosodási folyamatot indított el,
amely a rendszerben nyitott kiskapukat használó „második társadalom” kialakulásához vezetett. A második gazdaság kibontakozása nem eredményezhette a válságon való túljutást. A rendszer fennmaradását annyiban segítette, amennyiben egészen a nyolcvanas évek utolsó harmadáig meghosszabbította a türelmi időt.
Maga Kádár János tudta a legjobban, hogy a köznyugalom fennmaradását biztosító és a gazdaságot kisegítő módszerek nem érintik a vezetésével kiépült szocializmusmodell alapjait. A kádárizmus azon alapult, hogy garantálni tudta a legnagyobb
társadalmi csoportok, mindenekelőtt a nagyipari munkásság, valamint a termelőszövetkezeti-háztáji termelés szimbiózisában a számítását megtaláló parasztság biztonságát, sőt az életviszonyok folyamatos javulásának perspektívájával kecsegtette
őket. Tudta tehát azt is: ha a válság miatt az ő szaporodó problémáikat nem tud-

7

Vö. SZALAI, 2003, 158–159.
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ja megoldani, akkor veszélybe kerül a szocializmus, amelynek életképességében és
hasznosságában pedig számos vezetőtársával együtt mélyen hitt.
A válságkezelés liberális receptjének alkalmazása, amelyet nyugatról a legbefolyásosabb pénzügyi körök, itthonról a reformközgazdászok szorgalmaztak, könynyen elvezethetett a kritikus pontig, amelynél végképp felbomlik a sok éven ápolt
egyensúly. Kádár semmi mástól nem tartott jobban, mint ettől. Aggodalma vezette
olyan döntéshez, amely nem megállította, hanem a válságot elmélyítő következményei miatt felgyorsította a rendszer erózióját.

A KÁDÁRISTA KITÖRÉSI KÍSÉRLET ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A nyolcvanas évek közepén Kádár János úgy látta, elillan a nehezen kiküzdött társadalmi konszenzus, ha a gazdaságpolitika tovább halad az addigi úton, ha a nemzetközi körülményekre, az egyensúlyi követelményekre, a fizetőképesség megőrzésére
való hivatkozással már azt is nagy eredményként könyvelik el, hogy nem romlik az
életszínvonal. Úgy vélte, a növekedés gyorsítása szükséges, e nélkül nem törhetnek
ki a válságos helyzetből, nem tudnak perspektívát adni azoknak a nagy társadalmi
csoportoknak, amelyeket pedig a rendszer bázisának tekintenek.8
1984 végén indult a kádárista politika alapjainak helyreállítására tett kísérlet,
amikor a novemberi központi bizottsági ülésen megkezdődött a felkészülés a következő évi pártkongresszusra. Úgy tűnt, a megszorításokkal sikerült stabilizálni a külső pénzügyi egyensúlyt, sőt az adósságállomány is csökkent valamelyest; helyreállt
Magyarország nemzetközi reputációja. Kádár erre a fejleményre alapozva döntött
úgy, hogy az életszínvonal stagnálását eredményező gazdaságpolitikát fel kell váltania egy dinamikusabb, az egyensúlyt megőrző, ugyanakkor növekedést produkáló
kurzussal. A termelési szerkezet gyökeres megváltozása nélkül azonban nem volt
lehetőség egészséges gazdasági alapokon megvalósuló növekedésre.9
A kádárizmus feladása, a nagyipari munkásság súlyos érdeksérelme nélkül
nem volt lehetséges a szükséges radikális szerkezetváltás végrehajtása, ami ráadásul az erős vállalatvezetői érdekcsoportok ellenállásába is ütközött. Ennek ellenére
az MSZMP gazdaságpolitikusai és vezetői elfogadták az utolsó kádárista kísérletet,
amely arra irányult, hogy folyamatos reformokkal, a gazdaságirányítási mechanizmus módosításával, szolid növekedés mellett, a nagyobb megrázkódtatásokat elkerülve hajtsák végre a szerkezetváltást. Eközben még az ország adósságának problémáját is megoldhatónak vélték.
Ennek megfelelően az MSZMP 1985. márciusi, XIII. kongresszusa egymásnak
ellentmondó célokat fogalmazott meg: a növekedés dinamizálását, a termékszerkezet átalakítását, az egyensúly megőrzését, a műszaki, technológiai és infrastrukturális fejlesztést, a beruházások növelését, antiinflációs politikát, a jövedelmek és a

8
Kádár János felszólalása az MSZMP Központi Bizottsága 1984. április 17-i ülésén. Beszélő
Összkiadás, III. 56–64.
9
FÖLDES, 1995, 225–226.
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fogyasztás növekedését.10 Kádár tudta: ha nem képes újra életre lehelni évtizedek
alatt kikínlódott modelljét, annak bomlása megállíthatatlan. Új konstrukció megteremtésére már nem vállalkozott, ahhoz fel kellett volna adnia koncepciójának alapvető téziseit. Sem ő, sem vezetőtársai nem látták előre, hogy a kongresszusi határozatnak megfelelő gazdaságpolitika az országot hamarosan ismét a pénzügyi csőd
szélére sodorja.
1986 novemberében, amikor a gazdasági helyzet alakulását a Központi Bizottság
tárgyalta, már világosan látszott, hogy tarthatatlan a kongresszuson elhatározott
gazdaságpolitika. Ennek ellenére nem született döntés fordulatról, a pártvezetés a
riasztó gazdasági fejlemények ellenére sem volt képes korrekcióra.11 Az adósságállomány minden korábbit meghaladó tempóban növekedett, a külkereskedelmi mérleg hiányához hasonlóan a költségvetés előirányzatai sem voltak tarthatók. Ismét a
fizetésképtelenség elkerülése számított nagy eredménynek, ez viszont erősen megcsapolta a valutatartalékokat. A változtatás elmaradt, 1987 elejére ismét rendkívüli
mértékben növekedett az adósságállomány. Az adósságcsapda bezárult, a kialakult
súlyos helyzetben többé nem választás kérdése volt, hogy változtatnak-e az addigi
politikán.12

A VÁLSÁG ÉS A KÁDÁRIZMUS LEGITIMÁCIÓJA

Demokratikus legitimáció hiányában a kádárista társadalmi konszenzus két erős
pilléren nyugodott. Az egyik a „jóléti-fogyasztói legitimáció” volt, amely azon a feltevésen alapult, hogy a gazdaság folyamatos növekedésével az újraosztható javak
is szaporodnak, így biztosítva a társadalom egésze számára a fogyasztás állandó
bővülését. A másik pillér annak a ténynek az elismertetése volt, hogy a rendszer
módosításának korlátait mindenkor a Szovjetunió jelöli ki. Volt egy harmadik, döntő legitimációs tényező is: a párt monopolhatalmának – de legalábbis hegemóniájának – „történelmi” indokoltságát alátámasztó kommunista ideológia hallgatólagos elismerése és 1956 ellenforradalommá minősítésének változatlan fenntartása.13
Ez utóbbi elsősorban ahhoz volt szükséges, hogy a hatalom fenntartói és gyakorlói,
az MSZMP és kapcsolódó részei számára a legitimációs „öntudatot” biztosítsa. A legitimációs válság kibontakozását e pillérek megingása jelezte.
Elvileg kínálkozott volna másik kitörési pont is, amelyet majd később választanak. Magyarország egyébként is a liberalizáló reformok éllovasa volt a keleti blokkon belül, az MSZMP választhatta azt az utat is, hogy a még radikálisabb reformokat
teszi legitimációja alapjává. A kádárizmus keretein azonban túlhaladt ez a megoldás. A radikális reformok társadalmi hatásai prognosztizálhatóan ellentmondtak
a folytonos gyarapodásra, az életszínvonal javulására alapozott „jóléti legitimáció”
10
A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának jegyzőkönyve, 1985. március 25–28.,
575–582.
11
Az MSZMP Központi Bizottságának 1986. november 19-i ülésén a sűrűsödő bajok ellenére
nem döntöttek irányváltásról. MOL M-KS 288. f. 5/980. ő. e.
12
FÖLDES, 1995, 257.
13
Lásd ehhez: KIS, 2000, 116.
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igényének. Kádár ezt a váltást már nem akarta, érzékelte, hogy ezzel az egész kiépült rendszer kerül veszélybe.
A válság elmélyülése mellett a Szovjetunióban bekövetkezett fordulat ingatta
meg végképp a kádárizmus alapjait, amikor a radikális átalakítás visszafogásának
külső tényezőkre utaló indoklása is megszűnt. A külső determináció Kádárnak hoszszú időn át egyszerre jelentette a magyar elképzelések érvényesítése előtt valóban
gyakorta megjelenő akadályokat, illetve a pozitív megítélés esélyét, annak a képnek
a fenntartását, hogy „nemzeti politikusként” a magyar társadalom érdekében kihasználja, sőt bővíti az ország számára a mozgásteret. Nem is kellett megerőszakolni a valóságot ennek a képnek a kialakításához, amely azt mutatta, hogy a szovjet
tábor ún. „legvidámabb barakkjában” megvalósított, „gulyáskommunizmus” néven
elhíresült rendszer a lehetséges legjobb – más megközelítésben a legkevésbé rossz
– szocializmusmodell. A reformok moszkvai elfogadtatásáért folytatott küzdelem
maga volt a legitimációs alap, miközben a visszarendeződések felelőssége legalább
részben áthárítható volt.
Az MSZMP-ben az 1985-ös kongresszus határozatát előkészítve még nem tudták, hogy ki lesz a haldokló Konsztantyin Csernyenko utóda a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkári posztján. Sokan vélték úgy, hogy nem Mihail Gorbacsov, hanem a konzervatív szemléletű Grigorij Romanov a nagyobb esélyes, aki egyébként
képviselte az MSZMP kongresszusán a Szovjetuniót.14 Végül azonban két héttel az
MSZMP-kongresszus előtt megválasztották Gorbacsovot az SZKP főtitkárává. Jó
ideig még nem lehetett tudni, mit hoz a személyi váltás.

MAGYARORSZÁG ÉS A GORBACSOV-JELENSÉG
1987-ben a Time magazin Gorbacsovot választotta az év emberének. Nyugaton kitört
a „gorbimánia”, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára korábban elképzelhetetlen népszerűségnek örvendett. A nyugati kremlinológusok alig győzték értelmezési kísérleteikkel követni a moszkvai fejleményeket. A Szovjetunióban megkezdett átalakítás, a nyilvánosságban zajló meghökkentő változások és a fegyverkezési
verseny megfékezésére tett lépések15 arra utaltak, hogy a világpolitikában alapvető
változások érlelődnek, noha maradt éppen elég bizonytalanság annak megítélésében, hogy mennyire tekinthető a szovjet politika átalakulása mélyrehatónak és tartósnak.
A változásokat mindenesetre jelezte, hogy 1987. december 8–10-én Washingtonban sor került Reagan és Gorbacsov csúcstalálkozójára, amelyen hatévnyi előkészítő
tárgyalások után aláírták a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris rakéták kölcsönös felszámolásáról, valamint az ellenőrzésről szóló megállapodást (INF-szerződés),
amelyet mindkét oldalon áttörésként értékeltek. Nem volt viszont megállapodás a
14
Pozsgay Imre szerint ez a vélekedés nagyban befolyásolta a kongresszus forgatókönyvének
kialakítását, a személyi döntéseket és az irányvonalat egyaránt. Vö. POZSGAY, 1993, 73.
15
A szovjet és az amerikai fegyverkezés és a rakétatelepítések eseményeiről, valamint a diplomáciai erőfeszítések sorozatáról áttekintést ad: B ORHI, 1994, 198.
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szovjet vezetést leginkább nyugtalanító reagani „csillagháborús” űrfegyverkezési
program, az SDI ügyében. A Szovjetuniót „agyonterhelő” fegyverkezési versenyt
tehát az Egyesült Államok tovább folytatta.

PERESZTROJKA – KÍSÉRLET A LÉTEZŐ SZOCIALIZMUS FENNTARTÁSÁRA

Moszkva számára nyilvánvalóvá vált, hogy nem csupán a két rendszer közötti gazdasági-jóléti versenyben maradt el végérvényesen, hanem katonai téren sem képes
tovább finanszírozni az egyensúlyt, s végképp nem tudja tartani a lépést a technológiai-tudományos vetélkedésben. Gorbacsovnak ezen a ponton választania kellett.
Úgy döntött, hogy a birodalmi politikával szemben a Szovjetunió belső viszonyainak konszolidálására helyezi a hangsúlyt, már csak azért is, mert a szociális gondok
mellett konfliktusokkal fenyegető etnikai feszültségek is érlelődtek.16 A birodalmi
politika csődjét pregnánsan jelezte a nagy anyagi erőforrásokat felemésztő afganisztáni háború, amely éppoly terméketlen volt, mint a „kommunizmus importjának”
kísérlete más fejletlen országokba.17 A nemzetközi viszonyok átalakítása, a fegyverkezés mérséklése jórészt arra szolgált, hogy a Szovjetunió belső viszonyainak
rendezéséhez teremtsen kedvezőbb feltételeket. A KGST 1986. novemberi csúcstalálkozójának plenáris ülésén a szovjet pártfőtitkár már jelezte, hogy vége a korábbi
évtizedek gyámkodásának, az egyes kommunista pártok saját népeiknek tartoznak
felelősséggel. Ezzel mintegy szabad utat nyitott a szocializmus megreformálásának
kísérletei előtt.18
Gorbacsov egy kevéssé koncepciózus, következményeit tekintve kiszámíthatatlan
belső reformmal próbálta megoldani a problémát, amelyet a rendszerek közötti hatékonysági versenyben való lemaradás okozott. Az 1986 végétől megindított, kezdetben
meglehetősen óvatos reformok hasonlítottak a Magyarországon korábban megtett
liberalizáló lépésekre. Nagyobb szerepet szántak a piaci mechanizmusoknak, növelték a vállalati önállóságot, lehetővé tették külföldi tőke bevonását vegyesvállalatok
révén, a lakossági szolgáltatásokban és a kisebb termelőüzemeken belül pedig megengedték a magánvállalkozás bizonyos formáját.19 Szó nem volt a szocializmus mint
rendszer feladásáról sem otthon, sem a tábor országaiban. A peresztrojka arra szolgált, hogy a rendszert annak átalakítása, modernizálása és némi demokratizálása
révén tegye fenntarthatóvá és versenyképessé.

16

A láncreakciót elindító első robbanás egy örményellenes pogrommal Azerbajdzsánban következett be 1988 februárjának végén. Lásd ehhez: KISS I., 1999, 67–69.
17
A birodalmi periféria finanszírozása hatalmas összegeket emésztett fel. Gorbacsov 1988.
március 10-én az SZKP PB ülésén rámutatott: „Segítségnyújtási programjaink költségvetésünkben évente mintegy 40 milliárd rubelt emésztenek föl. Kubára elköltöttünk 27 milliárdot.” Anatolij Csernyajev feljegyzése: Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. 1. sz. dokumentum. Lásd
még: BÉKÉS, 2000, 793.
18
Uo. 796.; valamint FÖLDES, 1995, 258. Kádár János tájékoztatója a Politikai Bizottság számára
1986. november 16-án: MOL M-KS 288. f. 5/983. ő. e.
19
ROMSICS, 2003, 40.
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A magyar modellre hasonlító átalakítási kísérletről Magyarországon éppen ekkor derült ki, hogy elégtelen. A rendszerváltás még nem tűnt reális perspektívának,
a radikális ellenzék sem gondolta közeli lehetőségnek – csupán a reform reformja volt
napirenden. Kádár János azonban a szovjetunióbeli változásokban nem a továbblépés lehetőségét igyekezett kimutatni, hanem arra utalt: mi már túl vagyunk azon,
amit a szovjetek csak elkezdtek, s nincs sem tere, sem értelme a további előreszaladásnak.
Gorbacsov koncepciójának fontos eleme volt, hogy elvetette a szocializmus megvalósításának egységes (értsd: egységesen követendő) modelljét, és ezzel utat nyitott
a rendszer határain belül maradó új elképzelések számra. A szovjet vezető kezdetben azt feltételezte, hogy mindez lényegében nem érinti az általa vezetett szövetségi
rendszert. Mivel maga sem tudta pontosan, hogy mivé és miként módosul a Szovjetunió belső berendezkedése a reformok nyomán, legfeljebb bizonytalan, folyvást
mozgásban lévő határpontokat jelezhetett szövetségesei számára. A legfőbb szempont az volt, hogy Kelet-Közép-Európában fennmaradjon a stabilitás, ne támadjon olyan
konfliktus, amely meghiúsíthatná a belső átépítés munkálatait.
Gorbacsov nyilvánvalóan nem kedvelte az olyan, neosztálinista politikát folytató szövetséges országok politikusait, mint amilyen mondjuk Nicolae Ceaşescu volt.
Moszkvából nézve azonban a hatalmi stabilitás, a felfordulás elkerülése a térségben
messze fontosabb volt annál, mint hogy saját reformpolitikáját követendővé tegye.
Az a megállapítás, hogy nincs a szocializmusnak kötelezően követendő modellje, a
gyakorlatban azt is jelentette, hogy akár a dogmatikus-doktriner neosztálinista koncepció fenntartása is jogos.
Gorbacsov a felszínen, a diplomáciai-pártközi érintkezésekben kiegyensúlyozott
viszonyt próbált fenntartani a különböző országok reformerei és legmegrögzöttebb
dogmatikusai között.20 Ez pedig különösen a magyarok számára volt komoly negatív
tényező, hiszen a gorbacsovi politikát mindenestől elvető, kemény diktatúrát megvalósító Romániával szemben – elsősorban annak egyre elviselhetetlenebb kisebbségi
politikája nyomán – kemény konfliktusok érlelődtek. A Kreml „igazságosztó döntőbíráskodására” vagy legalább a tekintélyéből fakadó nyomás gyakorlására hiába is
próbáltak volna támaszkodni a magyar vezetők, ebben nem volt változás.

A VÁLTOZÓ VISZONYOK ÉS A MAGYAR REFORMOK ESÉLYEI

Egyelőre nem volt szó a Brezsnyev-doktrína teljes (és főleg nem a deklarált) feladásáról. A rendszer ideologikusan megvont határainak elmosódása azonban kétségessé
tette „legitim” (a kommunista doktrínán belül maradva megindokolható) alkalmazhatóságát. Az 1987-ben angolul is kiadott Peresztrojka című könyvében Gorbacsov
egy füst alatt szögezte le, hogy „a szocialista országok közti kapcsolatok egész rendszerét feltétlenül a teljes önállóságra kell alapozni”, illetve azt, hogy minden egyes
pártnak tiszteletben kell tartania szövetségesei, a világszocializmus közös érdekeit,

20
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azt összhangba hozva hazai politikájával.21 Ebből a homályos megfogalmazásból
kiolvasható az is, hogy az elvek változatlanok, de az is, hogy Moszkva a szocialista országok egyenrangúságának álláspontjára helyezkedve feladta addigi perdöntő
státusát.
Gorbacsov a gyámkodásról és a patrónusi szerepről már 1986 novemberében,
a KGST moszkvai csúcstalálkozójának plenáris ülésén tartott beszédében lemondott, hangsúlyozva, hogy az egyes pártok saját népüknek tartoznak elsősorban felelősséggel. Megszorító kitételei azonban bizonytalanná tették szavai értelmezését,
a szabad cselekvés határait.22 Valójában még nem következett be a koncepcionális
fordulat.23
A nyolcvanas évek második felében Magyarországon a politikai erjedést mindenekelőtt a világrendszerben és a nemzetközi politikában bekövetkező változások
gyorsították fel. A világgazdasági korszakváltás következményei, majd a gorbacsovi
fordulat a magyar társadalom számára megváltoztatták a viszonyítási pontot. Tarthatatlanná vált az „utolérési és elhagyási” teoréma, a „felsőbbrendűségi” ideológia a
rendszerek közötti verseny elvesztésével, a külgazdasági orientáció egyre erőteljesebb nyugatosodásával jelentős részben elvált egymástól az eladósodott Magyarország politikai és gazdasági függése.
A kelet–nyugati közeledést szorgalmazó Gorbacsov-féle politika, amely a peresztrojka és a glasznoszty meghirdetésével a reformpolitika ösztönzőjének (semmiképpen sem akadályozójaként) tűnt, csak erősítette a tendenciát, hogy a viszonyítási
pont a fejlett Nyugat fogyasztói társadalma, és ne a szovjet blokk sorstárs országcsoportja legyen. Éppen akkor lett a Nyugat választható viszonyítási pont, amikor az
elosztható „gulyás” alaposan megfogyatkozott a hazai kommunizmus kondérjában,
és még túlfeszített munkával is egyre kevésbé lehetett feltölteni.
A reformok radikalizálásának nemzetközi feltételei kedvezőek voltak Magyarországon. A zűrzavaros állapotok ellenére a Szovjetunióban 1987 elején határozott
jelei voltak annak, hogy Gorbacsov felülkerekedik párton belüli riválisain, a radikális változások ellenzőin. A főtitkár az SZKP Központi Bizottsága január 27-i ülésén kifejtette a glasznoszty és a peresztrojka programját. Az uszkorenyije (gyorsítás)
korábbi programját párhuzamba lehetett állítani az MSZMP 1985-ös kongresszusi
határozatával, az új moszkvai vonal azonban a gazdaság átalakítása mellett a párton belüli demokrácia szélesítése, a végrehajtó szervek szerepének csökkentése és
az állampolgári jogok védelme mellett is hitet tett, valamint kinyilvánította a kritika
szabadságát.
A változások melletti eltökéltségre utalt, hogy 1987. június 12-én Gorbacsov bejelentette a gyökeres gazdasági reform szükségességét, melyet az SZKP KB június
25–26-i ülése megerősített, és a következő év nyarára rendkívüli pártkonferencia
összehívását határozta el. Folytatódott Gorbacsov külpolitikai offenzívája a kelet–nyu-

21

G ORBACSOV, 1987, 156–157. Az angol nyelvű kiadást idézi és elemzi: GATI, 1991, 85–86.
Kádár János beszámolója a Politikai Bizottságnak 1986. novemberi moszkvai tárgyalásairól.
MOL M-KS 288. f. 5/983. ő. e.
23
Az érdemi változás 1988 közepén kezdődött. Vö. BÉKÉS, 2000, 796.
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gati szembenállás mérséklése érdekében, és ez kedvező fejlemény volt a nyugat felé
orientálódó magyar külpolitika számára.
Pusztán ezek a külső fejlemények nem ösztönözték volna a kádári vezetést a váltásra. Inkább erősítették azt a véleményt, hogy a Kremlben zajló események csak
visszaigazolják a magyar fejlődés addigi eredményeit. Erről tanúskodik Rajnai Sándor moszkvai magyar nagykövetnek az MSZMP KB részére készült április 3-i helyzetértékelő jelentése. Igaz, a jelentés a kedvező szovjet megítélés mellett a negatív
jelekre is figyelmeztet, például arra, hogy a főtitkár magyarokkal kapcsolatos jó
szándéka gyakorta „gellert kap” az apparátusok tevékenységén, vagy arra, hogy a
feszült román–magyar viszonyban nem csak „magyarbarát” jelenségek tapasztalhatók.24
A gorbacsovi reformokra adott kádári válaszban, amely szerint Magyarországon már régen megvalósították azt, amit a Szovjetunióban még csak terveznek,
nem az volt a lényeg, hogy mennyi az igazságtartalma, hanem hogy elutasította
a továbblépést. A magyar közvélemény szemében a Szovjetuniót már nem lehetett
a megszokott módon a reformok meggátlójaként feltüntetni. Kezdett elenyészni a
magyar politikának az a legitimációpótló vonása, amelyet a kivételes „reformország”
szerepkör kölcsönzött neki.
Nem volt könnyű kiigazodni Gorbacsov álláspontján, aki a reformok támogatása mellett tárgyalásai során sem mulasztotta el soha a figyelmeztetést – esetenként
nyakatekert fogalmazásban –, hogy felelősséggel tartoznak a szocialista rendszer
megőrzése iránt.25 Nyugat-politikája volt Gorbacsovnak, de azt nem igazán tudta,
hogy mit kezdjen az új helyzetben Kelet-Közép-Európával. Az ugyancsak nagy belső feszültségeket átélő Szovjetunió egyre kevésbé tudott és akart gazdasági segítséget
nyújtani a válságkezeléshez. Ez pedig – az elsősorban biztonságpolitikai eredetű
nyugati nyitás hatásával együtt – gyorsuló ütemben bontotta le a korábban rendíthetetlennek vélt korlátokat.26 A birodalmi politikát tovább finanszírozni nem lehetett,
nyílt erőszakkal befolyásolni pedig – ha politikája hitelességét fenn akarta tartani
– Gorbacsov már nem tudta az egymástól széttartó utakat választó szövetségeseket.
A magyarországi reformereknek mégis folyvást arra kellett sandítaniuk, milyen lavírozó előrehaladást tesznek lehetővé a Moszkvából fújó szelek.

24

Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 2000, 203–206.
Lásd pl. Gorbacsov Grósz Károllyal folytatott megbeszélését: Jelentés az MSZMP Politikai
Bizottságának Grósz Károly 1987. július 17–18-i moszkvai látogatásáról. Uo. 114.
26
1988 tavaszán Gorbacsov rámutatott: hiába néznek görbe szemmel a magyarokra és lengyelekre a Nyugattal folytatott kereskedelmük volumene miatt, ha a nyugati árukat nem tudják
kiváltani semmivel, ha a KGST-n belüli kereskedelem szinte csak a szovjet olajszállításon alapuló
primitív árucsere. A Szovjetunió létérdekének nevezte ugyan a szocialista országok stabilitását,
de anyagi források hiányában ennek elősegítésére nem volt hatékony eszköze. Anatolij Csernyajev
feljegyzése az SZKP Politikai Bizottságának 1988. március 3-i üléséről: Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990, 1. sz. dokumentum.
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A RENDSZERKRITIKA
ÉS A LEGALITÁS HATÁRVIDÉKE
1987 közepén új helyzet volt tapasztalható Magyarországon. Már nem csupán arról volt szó, hogy a válság elmélyülése nyomán a gazdasági problémák elérték azt
a szintet, amelyről a politikai szféra által megszabott korlátok átlépése nélkül nincs
felemelkedés. Megjelent a politikai átalakulás esélye is, még ha ennek nyílt megfogalmazására nem is volt mód.
A nyolcvanas évek vége felé közeledve különös szellemi pezsgés volt tapasztalható a magyar politikai gondolkodásban. Fölerősödött a kritikus reformer értelmiség hangja. A helyzet elemzése és a kibontakozás lehetőségének kutatása felvetette
a politikai intézményrendszerbe beépített korlátok problémáját. Ugyanebben az
időben az ellenzék egyes csoportjai a korábbiaknál határozottabban léptek fel átfogó program és szélesebb társadalmi befolyás igényével.27 A rendszerváltásért folyó
közvetlen hatalmi harc kezdete 1987 közepére tehető, még ha ez nem is feltétlenül
tudatosult a résztvevőkben. A hamarosan kibontakozó küzdelmek induló pozícióit
különféle programok felbukkanása, valamint az ellenzéki és radikális reformer csoportok megszerveződése jelezte.

RADIKÁLIS REFORMKONCEPCIÓK
FORDULAT ÉS REFORM

A késői kádárista viszonyok különösen jellemző produktuma volt a nagy visszhangot kiváltó „Fordulat és reform” című tanulmány,28 amelynek egy változata 1987
júniusában jelenhetett meg a Közgazdasági Szemlében. A kalandos sorsú, hetvennél
több szerző munkáján alapuló tanulmány hosszú előzmények után született, és Antal László, Bokros Lajos, Csillag István, Lengyel László és Matolcsy György szerkesztette egységes szöveggé.29 A tanulmány első vitáját 1986 októberében rendezték
27

Az ellenzéki csoportok tevékenységét részletesen bemutatja: C SIZMADIA, 1995, I. 318–375.
Teljes szövegét a hozzátartozó négy háttértanulmánnyal együtt 1988 májusában publikálták: Medvetánc, 1987/2. Melléklet. 5–129.
29
A „Fordulat és reform” megszületésének körülményeiről lásd: LENGYEL, 1987, 131–163.; ANTAL–LENGYEL–MATOLCSY, 1990, 5–40.
28
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a Közgazdaságtudományi Intézetben, az MSZMP Központi Bizottságának Gazdaságpolitikai Munkaközössége pedig 1987 áprilisában vitatta meg, s adott a benne
foglalt gazdaságpolitikai javaslatokról többségében pozitív értékelést.30
A „Fordulat és reform” mögött nem állt szervezett politikai erő, de körvonalazódott egy rendszerkritikus-reformer értelmiségi kör, egy közgazdászokból és társadalomkutatókból álló informális csoport, amelyet a rendszerkritikai attitűd és a radikális változásokba vetett remény tartott össze. A rendszert (annak fenntartó elemeit)
bírálták, de anélkül, hogy nyíltan deklarálták volna a szakítást vele, reformok útján
lehetségesnek vélték átalakítását. Ez az értelmiségi közeg a kibontakozó ellenzéki
szerveződéseknek és az állampárt radikális reformista irányzatának egyaránt szellemi bázist jelentett, kapcsolatai révén átjárást is biztosítva e szférák között.
A nyolcvanas évek második felében tehát a reformértelmiség politizálásában
túllépett a korábbi szokásrend szerint tőle elvárt és eltűrt javaslattevő-felterjesztő szerepkörön.31 A „Fordulat és reform” ennek a változásnak volt a reprezentatív
megnyilvánulása. A program megfogalmazása serkentette a politikai tagoltság határozottabb megnyilvánulását, beleértve a párton belüli koncepcionális különbségek
tudatosulását. Azzal, hogy a gazdaságra összpontosító koncepció a kibontakozás
elkerülhetetlen útjaként a világgazdasághoz alkalmazkodó konzekvens liberalizálást határozta meg, önkéntelenül is a párton belül és a gazdasági vezető tisztségekben
hatalomátvételre készülő, az ideológiai kötöttségek levetkezése nyomán „technokrataként” számon tartott reformer generáció törekvéseit támogatta.
A „Fordulat és reform” egyszerre volt a társadalom ébresztését szolgáló, a tűréshatárt feszegető kvázi ellenzéki kritika, valamint a pártvezetést ösztökélő-provokáló javaslat. A hatalom körein belül komolyan mérlegelték megállapításait, miközben
a fenyegetettség légköre lengte körül – annak ellenére, hogy a Pozsgay Imre vezette
Hazafias Népfront a „félhivatalosság” védőernyőjét tartotta fölé.32 Ez a kettősség a
dokumentum további sorsát is jellemezte: a benne foglaltak egy része muníciót szolgáltatatott az MSZMP és a kormány kibontakozási terveihez (s különösen a későbbi
kormányok programjaihoz), vele párhuzamosan viszont burkolt retorzióként felszámolták a „bűnös gondolatok” egyik fészkének tartott Pénzügykutató Intézetet.33
A „Fordulat és reform”-ban szorgalmazott gazdaságpolitikai fordulat jócskán
túlment a kommunista doktrínának a Kádár-korszakban relativizált határain is.
A legnagyobb hatást mégsem ez, hanem a gazdasági reform és a politikai változások
igényének szerves összekapcsolása keltette. A hatalom berkeiben Pozsgay Imre volt
30

Az MSZMP KB Közgazdasági Munkaközösségének állásfoglalását és a vitában elhangzott
néhány felszólalás szövegét a „Fordulat és reform” „megszerkesztett” szövegével együtt a Közgazdasági Szemle 1987/6. száma közölte. Az állásfoglalást lásd még: A Magyar Szocialista Munkáspárt
határozatai és dokumentumai 1985–1989, 315–322.
31
Csizmadia Ervin a „diszkurzív diktatúra” kategóriájával a Kádár-korszak jellemzőjeként írt
erről. C SIZMADIA, 2001.
32
Pozsgay Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos
Tanácsának főtitkáraként tette lehetővé, hogy a HNF 1986-ban létrejövő Társadalompolitikai Tanácsának keretei közé helyezzék a munkálatokat.
33
A Pénzügykutató a Pénzügyminisztérium intézete volt, megszüntetéséről formálisan Medgyessy Péter, az akkori miniszter döntött, a hasonló háttérintézetek felszámolásával indokolva a
lépést, amit az érintettek jogos kétkedéssel fogadtak. ANTAL–LENGYEL–MATOLCSY, 1990, 11–12.
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ennek a gondolatnak az első számú szövetségese, aki a párthierarchiában ugyan
formálisan nem töltött be magas posztot, a Hazafias Népfront élén azonban, szinte
önálló politikát folytatva, megnövelte a korábban jelentéktelen szerveződés szerepét. A reformer értelmiség jelentős része az ő vezető hatalmi pozícióba kerülésétől
remélte a fordulat kezdetét. Pozsgay ugyanis a válságba jutott szocializmusmodell
felváltása érdekében a politikai intézmények reformját szorgalmazta, azt hangoztatva,
hogy a gazdasági problémák megoldásának kulcsa a társadalomban rejlik. Pozsgay
a vélemények közötti eltérések kinyilváníthatóságában, a gondolati pluralizmusban
és az önkormányzatiságban kereste a kiutat.34 Az MSZMP vezetői viszont éppen a
politikai intézményrendszer megváltoztatására tett javaslatokat tartották elfogadhatatlannak.
A „Fordulat és reform” válságértelmezése és gazdasági reformjavaslatai kifejezetten „antikádáristák” voltak, amennyiben egyértelművé tették az 1985-ös döntések mögött álló politikai szándékok tarthatatlanságát, de az azt megelőző „adminisztratív restrikciós” gazdaságpolitika elégtelenségét is. Világossá tette tehát, hogy
nincsenek gyors megoldások a válság leküzdésére, el kell viselni az egyensúlyteremtő pénzügypolitika következményeit, a tartós munkanélküliség megjelenését és
az életszínvonal esését jelentős társadalmi csoportok körében. Cserébe csak azokat
a pozitív következményeket kínálta, amelyek a piacosítástól, az állami irányítás szerepének megváltoztatásától, a versenypolitika, a dereguláció, a decentralizálás, az
adórendszer, a tulajdonosi viszonyok és számos más terület összehangolt reformjától remélhetők.
Mindezek vállalása bátor lépéseket kívánt meg, amelyeket csak egy többé-kevésbé legitimként elismert hatalom tehetett meg, már csak azért is, mert megfogyatkoztak a diktatórikus válságmenedzselés és az irányított reform politikai feltételei.
A „Fordulat és reform” egyik vezérfogalma ennek megfelelően a demokrácia volt:
alapvető politikai változások nélkül nem látta megvalósíthatónak a kívánt átalakítást, tehát karakteres politikai reformprogramot is feltételezett.35
A „Fordulat és reform” politikai programja a realitásokat számba véve a párt belső megújítását tekintette a kiindulópontnak, az érdemi átalakulások előfeltételének.
A tervezett változások ezen túlmenően a közjogi rendszer alapvető elemeit is érintették: az alkotmányosságot, az Országgyűlést, a választójogi rendszert, az Elnöki
Tanács szerepkörét, a felelős kormányzati működést, valamint a párt és az államhatalmi-államigazgatási szféra szétválasztását.
Mindez kimondatlanul is felvetette annak lehetőségét (veszélyét vagy esélyét),
hogy „felszámolódik” az a struktúra, amelyet a terjedő szóhasználat szerint pártállaminak neveztek, akkor is, ha közvetlen célként a valódi pluralizmus, a parlamentáris rendszer megteremtése, vagyis a rendszer mint olyan megváltoztatása nem volt
kitűzhető. A javaslat a hatalmat birtokló pártban kívánt mindenekelőtt olyan változásokat elindítani, amelyek lehetővé teszik a radikális reformkurzus végigvitelét.
34
POZSGAY, 1987, 139–142. Pozsgay az 1987. március 15-én tartott hivatalos állami ünnepségen
tartott beszédében is fölvetette az intézményi reformok kérdését.
35
A „Fordulat és reform” politikai mondanivalójának összefoglalását lásd: LENGYEL, 1989a,
221–226.
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A pluralizálást a párton belüli mozgalmi jellegű platformok szabadságával kívánták
kezdeni, amelyek alternatív programok megfogalmazódását teszik lehetővé. A legális szférán belül keletkező tagoltságból nőhettek volna ki azok a plurális szerkezeti
elemek, amelyek ugyan a szocialista rendszert nem számolják fel, de jellegét megváltoztatják.
Az elképzelés szerint a reform nem maradt volna meg a politika felső régióiban,
hanem társadalmi mozgalommá alakul az önigazgató szerveződések, reformbizottságok és önkormányzatok elismerése révén.36 A változások a párt monopolhatalmának feloldását jelentették volna, hegemón szerepének biztosítása mellett, együtt
jártak volna a hatalom megosztásával, a kormány és a parlament szerepének növelésével, a plurális érdekképviseleti struktúra kialakításával és tényleges beleszólási
lehetőségeinek biztosításával, valamint a nyilvánosság gyökeres átalakításával.
Az a menetrend, amelyet a „Fordulat és reform” a válságkezelésre és a reform
bevezetésére adott, mindenekelőtt őszinte számvetést kívánt meg a válságos helyzettel. Ezért javasolta, hogy az MSZMP mielőbb tartson rendkívüli országos pártértekezletet, amelyen önkritikusan feltárják a válság okait, és levonják a belőle adódó következtetéseket (beleértve a személyi konzekvenciákat is, mégpedig a vezetés
minden szintjén), valamint elkötelezik a pártot a radikális gazdasági, társadalmi és
politikai reform végrehajtása mellett.37
A „Fordulat és reform” címe nagyon pontosan fejezte ki a tanulmány jellegét:
tartalmát tekintve radikális fordulatot jelentett, formája azonban csakis a felülről
kezdeményezett reform lehetett. A hatalom birtokosainak belátására – ehhez pedig
a személyi konstelláció és az erőviszonyok átalakulására – volt szükség ahhoz, hogy
meglegyen egy új reformhullám elindításához szükséges akarat. A javaslat koncepciója a rendszerkritikus-reformer értelmiség egyre kiterjedtebb tevékenysége révén
közvetett hatást gyakorolt a politikai folyamatokra, ám nem volt olyan jól érzékelhető belső társadalmi mozgás, amely a bázisa lehetett volna ennek az ún. „alulról jövő”
kezdeményezésnek.38 Ha társadalmi mozgolódást nem is tapasztaltak, a növekvő
(bár visszafojtott) feszültséget a vezetők is érzékelték. A fogyatkozó társadalmi legitimáció pótlását (és egyúttal a folyamatok mederben tartását) attól remélhették a
reformok szükségességét belátó pártvezetők, ha maguk veszik kézbe a változások
irányítását. A reformerek meg voltak győződve arról, hogy a reformprogram megvalósításának minimális előfeltétele a régi kádári gárda eltávolítása.

36
Nyers Rezső már 1983-ban arról beszélt, hogy egy nem központilag irányított reformmozgalomra volna szükség a reformok következetes végrehajtásához. Interjú Nyers Rezsővel: Figyelő,
1983. december 22. Idézi: FÖLDES, 1995, 210.
37
A „Fordulat és reform” négy háttértanulmánya közül a harmadik, amely A gazdasági és a
társadalmi reformok összefüggései címet viseli, részletesebben foglalkozik a politikai reformokkal. Medvetánc, 1987/2. Melléklet, 85–106.
38
Mindazonáltal a „Fordulat és reform” félhivatalos megjelenését megelőzte a híre (Nyugaton
is feltűnést keltett), majd szerzői egyre sűrűbben váltak a szaporodó vitaklubok, fórumok szereplőivé. C SILLAG, 1999, 136.
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REFORM ÉS DEMOKRÁCIA

Az elodázhatatlan politikai fordulat gazdasági teendőit összefoglaló „Fordulat és reform” mellett a radikális politikai reform egy átfogó dokumentuma is elkészült 1987
közepére. Jogászok, politológusok, szociológusok és történészek műhelyeiben a nyolcvanas évek közepére kiforrottak azok a gondolatok, amelyek alapját adhatták a szovjet típusú szocializmus és magyar változata kritikai leírásának, antidemokratikus és
diszfunkcionális működése ábrázolásának. Feltárták, miért elégtelenek az MSZMPnek a „szocialista demokrácia fejlesztése” címén rutinszerűen előadott törekvései.
Bihari Mihály volt az, aki pontosan és módszeresen végiggondolta, majd rendszerszerűen leírta a szocialista berendezkedés átalakításának egymásba kapcsolódó
elemeit. A kritika alapján kifejtett átalakítási terv perspektívája a szovjet típusú szocializmus egy másik, demokratikus-jogállami modellre való lecserélése volt, amely
állapot egy politikai reformkorszak eredményeként következhet be. Ez volt a „Reform
és demokrácia” címen elkészült terjedelmes munka, amelyet megvitatásra szántak
egyebek között a Hazafias Népfront Társadalompolitikai Tanácsa számára is.39
Az alapos diagnózis, a szocialista politikai rendszer struktúrájának és működésének elemzése után maga a politikai reformprogram valójában a pártállamiként
definiált rendszer felbontását és az MSZMP mint állampárt lényegi megváltoztatását
helyezte kilátásba. Nem általánosságban tette, hanem felsorolta a teendőket minden
alrendszerre és a működési mechanizmus minden lényeges vonatkozására kiterjedően. A tanulmány a párt hatalmának alkotmányos korlátozását, jogállami keretek
közé helyezését indítványozta, és monopolhatalmának megszüntetését kívánta politikai erők, mozgalmak politikai szövetségén alapuló hegemonisztikus hatalmi blokk
kialakítását javasolva, amelyben a kommunista párt a domináns – de nem egyeduralkodó – tényező. Mindennek feltétele pedig, hogy a politikai erők demokratikus
megszerveződése biztosítsa a rendszer intézményes pluralizmusát. A pluralizmus
mellett a párt és az állami szerepek szigorú szétválasztása, a jogkörök szigorú törvényes meghatározása, másfelől a döntési jogkörök decentralizálása és a szervezeti
dekoncentráció végrehajtása nyilvánvalóan megszüntette volna a hatalomgyakorlás megszokott módjának lehetőségét. Mindez egy „törvényesen behatárolt” politikai
rendszer-átalakítás számára nyitott volna utat.
A „Reform és demokrácia” koncepciója magában foglalta az állam minden jelentős intézményének átalakítását. Az Országgyűlést a főhatalom valódi birtokosává
kívánta tenni azáltal, hogy visszakapja a párt vezető szerveitől törvényalkotó jogát.
Szabad frakcióalkotási jogot, az interpelláció teljes szabadságát, a parlamenti működés teljes nyilvánosságát, a kormány ellenőrzését és a bizalmi szavazás intézményének bevezetését, az Országgyűlésnek a politikai viták terepévé avatását, a
hivatásszerű képviselőség lehetőségét és a szakértők szabad igénybevételét igényelte. Javasolta közvetlenül választott államfői tisztség megteremtését. A választójogi reform keretében a jelöltállítás szabadságát, a választási programok nyilvánosságát
kívánta. A kormányzati rendszer reformjának döntő eleme a parlamentnek (nem a
pártnak) felelős, önálló, erős jogosítványokkal rendelkező politikai kormány intézmé39

A „Fordulat és reform”-mal együtt publikálták. BIHARI, 1987, 165–225.
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nyének megteremtése volt. Alkotmánybíróság és Közigazgatási Bíróság felállítását
kezdeményezte, továbbá a bírói függetlenség erősítését, emellett az állampolgári
kezdeményezések és a népszavazás intézményesítését. Részletesen szólt területi önkormányzatok megteremtéséről.
A javaslatok átfogó törvényalkotási program keretében tartalmazták a polgári
demokráciák emberi és állampolgári jogainak teljes tárházát: a szólás és véleménynyilvánítás, valamint a sajtó szabadságát, a szabad szervezetalapítás, az egyesülés
és a gyülekezés, a tüntetések jogát, az útlevélhez való jogot, a tanszabadságot, a vallás- és lelkiismereti szabadságot.
A program az átfogó reformot nem egyetlen rohamként képzelte el, hanem „sok
kis reform összehangolt elindítása” révén, amelyek hatása majd egymást erősíti, a
részletek elmélyültebb kidolgozását pedig a kibontakozó reformmozgalomtól várta,
melyhez szellemi muníció adott, a politikai viszonyok azonban egyelőre gátat emeltek elé.

A GAZDASÁGI REFORMOK ÉS A POLITIKAI RENDSZER
Az átfogó reformtervek készítői nem véletlenül feszegették azt a problémát, hogy
megköveteli-e a politikai rendszer átalakítását a válságelhárításhoz és a kibontakozáshoz nélkülözhetetlen gazdasági reform új hulláma, a liberalizálás és az erősödő
nyugati orientáció. Valóban ez volt a kulcskérdés.
Kornai János a szocialista rendszerről szóló elemzésében kimutatta,40 hogy a
rendszer lényegét három tényező együttállása adja: 1. a kommunista párt osztatlan
hatalma; 2. az állami tulajdon uralkodó pozíciója; 3. a bürokratikus koordináció
túlsúlya a piacival szemben. Elemzésében arra is rámutatott, hogy a három tényező
közül a hatalom a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy a tulajdoni és gazdasági koordinációs mechanizmusokban bekövetkező mélyreható átalakítások sem tudnak a
politikai hatalom megváltozása nélkül rendszerváltássá – vagyis az államszocializmusból a kapitalizmusba való átmenetté – kiteljesedni. Magyarországon a nyolcvanas évek végén már hosszú múltja volt az 1968-ban indult reformoknak, amelyek
számottevő változást hoztak az államszocialista gazdaság működésében. Kornai
végkövetkeztetése szerint azonban a mélyreható gazdasági változások minden ösztönző és előkészítő hatása mellett is a politikai szféra játssza az elsődleges szerepet a
rendszerváltásban. Ahogyan az államszocializmus bevezetése a kommunista párt
monopolhatalmán alapuló politikai döntés volt, a rendszer lebontása is csak a politikai szférában végbemenő változások következménye lehet.
Egészen más elméleti megközelítésből ugyancsak a politikai szféra dominanciáját mutatták ki azok a marxista kritikai elemzések amelyek a létező szocializmust
a kommunizmus kezdetleges, még nem saját alapjain fejlődő, „nyers” vagy politikai
szakaszaként értelmezték.41
40
41

KORNAI, 1998, 22–26.
Lásd az erről szóló vitát az Eszmélet c. folyóiratban: SZIGETI, 2003, 37–73.; WIENER, 2003,

52–67.
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A közgondolkodásban is egyre nyomatékosabban jelent meg az a felfogás, mely
szerint a gazdasági reformok nem vezetnek eredményre, ha nem párosulnak a politikai intézményrendszer átalakításával. A gazdaság piacosítása és a hatalom monopolizálásán alapuló politikai szféra között meglévő inkonzisztencia problémáját
bonyolította, hogy a kádárizmus immanens tulajdonsága volt az érdekbeszámításos
vagy (Szalai Erzsébet pontosító megfogalmazásával) „érdekbeszámítódásos” működésmód. A hatalmi szféra a társadalmi részérdekek közötti egyensúlyozással teremtette újra az egyensúlyt. Minél több spontán, piaci eleme volt a gazdaság működésének, annál kevésbé lehetett felülről átlátni és ellenőrizni a társadalmi folyamatokat.42
Nagyon is kétséges volt, hogy mi lesz magának a rendszernek a sorsa, ha a gazdasági
liberalizálás folytatódik, és egyúttal a kádárista egyensúlyozást biztosító hatalmi
szerkezetben is jelentős reformok kezdődnek.
Az MSZMP vezetői jobbnak vélték, ha a hagyományoknak megfelelően a nehézségeket a gazdaság működésének problémáira szűkítve értelmezik. Ekkor ugyanis,
legyenek akármilyen méretűek is a bajok, a válságkezelést a reformkurzus logikus
folytatásaként, új szakaszaként lehetett beállítani. A nyolcvanas évek utolsó harmadához érve azonban már ez sem volt könnyen megoldható. A kibontakozó válságnak számos – egymással is feleselő – értelmezése jelent meg, s ezek kétségessé
tették, hogy a gazdasági, társadalmi politikai és erkölcsi válságtünetek együttese
mellett fenntartható-e (legalábbis addigi formájában) a kádárista berendezkedés.43
Kádár Jánost sokan támadták, később gúnyolták, amiért a súlyos krízis közepette sem volt képes a válság tényének elismerésére, hanem csupán „válságjelenségekről” volt hajlandó beszélni. Fontos funkciója volt pedig e tagadásnak. Arra szolgált,
hogy az MSZMP elkerülje a legitimációs válság kibontakozását, amely egyenesen
vezet a hatalom megrendüléséhez.

42

SZALAI, 2003, 155.
Lengyel László 1988 decemberében befejezett könyvében rendszerezte és elemezte a magyarországi válság értelmezéseit: LENGYEL, 1989a.
43
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KIBONTAKOZÁSI KÍSÉRLET
VAGY TOVÁBBGÖRGETETT VÁLSÁG
Az MSZMP felső vezetésében sem volt tovább halogatható, hogy reagáljanak a válságosra fordult helyzetre. A KB Közgazdasági Munkaközösségében a „Fordulat és
reform” vitája nyomán elfogadott állásfoglalás két dolgot jelzett előre: egyfelől azt,
hogy nem tartható az addigi irányvonal a gazdaságpolitikában; másfelől pedig azt,
hogy a párt tűréshatárát meghaladják a politikai intézményrendszer átalakulásáról
kifejtett elképzelések. Ennek megfelelő változtatásokat hajtottak végre a vezetés öszszetételében és a párt irányvonalában.
A nemzetközi feltételek kedvezőek voltak a váltáshoz. Kádár János, aki kénytelen-kelletlen vette tudomásul 1985-ös stratégiájának bukását, az utolsó általa irányított nagy személyi átrendezés során arra törekedett, hogy olyanok kezébe adja
az elodázhatatlan reformokat, akik egyúttal szilárdan megőrzik a párt hatalmi pozícióit és a rendszer alapvonásait. Olyan személyi konstellációt kívánt létrehozni a
vezetésben, amely a gazdasági reformok és a politikai stabilitás „rendszerfenntartó”
egyensúlyát biztosítja. Kádár talán megsejtette, hogy Gorbacsov és köre a szovjet rezsim fellazításával, különösen pedig a Nyugatnak tett engedményekkel nem csupán
a megújulás számára nyit utat, hanem önkéntelenül a rendszer felbomlását segíti
elő a tábor országaiban.44 Mindenesetre érzékelte a veszélyt: hiába nyílik minden
korábbinál kedvezőbb lehetőség a reformokra, ha eközben felgyorsul a rendszer
eróziója.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK, POZÍCIÓK AZ UTÓDLÁSI HARCHOZ
Az MSZMP Központi Bizottsága 1987. június 23-i ülése a politikai változtatásokat
megelőzve döntött a személyi kérdésekről, amelyek inkább a szokásos „helycserés
támadás” képzetét keltették, mintsem egy fordulat kezdetét. Legfeljebb a nemzedékváltás előjelei voltak felfedezhetők. A funkciók újraosztása induló pozíciókat határozott meg az ezt követően lendületet vett utódlási harchoz.

44
Állítólag Grósz Károly előtt utalt ilyesfajta veszélyre. A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 22.
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Kádárnak esze ágában sem volt, hogy átadja a vezetést, egyelőre gond nélkül
elhárította a „felfelé buktatására”, a pártelnöki vagy államfői pozícióba helyezésére
irányuló próbálkozásokat,45 és az évtizedek óta megszokott káderpolitikai akcióit
folytatta az új helyzetben is. Ez pedig a klasszikus hatalmi módszert szolgálta: változtatni azért kell, hogy minden, ami igazán lényeges, a régi maradhasson. Kádár
azzal a megfontolással vezényelte a személycseréket, hogy az elkerülhetetlen változásokat olyanok végezzék, akik ismerik és betartják a határokat. Ennek megfelelően a politikai reformok iránt magát leginkább elkötelező Pozsgay Imrét, valamint az 1968-as
gazdasági reformok atyjaként ismert, a visszarendezés idején félreállított Nyers
Rezsőt távol tartotta a magas párt- vagy akár kormányzati funkciótól. Egyikük sem
került be a Politikai Bizottságba, az egyébként igen befolyásos Aczél György is hiába
próbálta elérni, hogy velük bővüljön a legfelső vezetői kör.46
Az utódlásért folyó vetélkedésben Grósz Károly és Berecz János induló helyzete
tűnt a legkedvezőbbnek. Kétségtelen, hogy az újraosztás első számú kiemeltje a miniszterelnökké jelölt Grósz Károly lett, aki ezzel a döntéssel egy csapásra a politikai élet
centrumába került. A dinamikus és ambiciózus politikust jellemző kettősség – egyfelől a „keményvonalas” múlttal hitelesített kommunista meggyőződése és mentessége mindenféle gyanús külső kapcsolattól, másfelől a reformok szükségességének
belátása – alkalmassá tette arra, hogy ő kapja a politika megújítójának szerepkörét,
aki egyúttal a változások határaira is gondosan ügyel.
Grósz számára a nehezebb feladatnak nem a gyönge, elszigetelt ellenzék, hanem a kádári pártot belülről fenyegető reformerek féken tartása tűnt, hiszen eközben magának is hiteles reformerként kellett megjelennie. A szerepre alkalmasnak
látszott, hiszen évek óta nem volt kétséges számára, hogy a gazdaságban lényegi
változásokra van szükség. Kádár után második emberként egyelőre nem volt kitéve
annak, hogy a feladatában rejlő ellentmondás gyorsan kibomoljon. Teljesítményéhez
az összehasonlítási alap a mind rosszabb állapotba került, merev álláspontja miatt
egyre anakronisztikusabbá váló főtitkár volt. A különbség kidomborításához önálló
miniszterelnöki szereplése és a kormányszervek irányítása révén nyílott lehetősége.47
Berecz János, a másik utódjelölt nem szerzett hasonlóan jó induló pozíciót.
A Központi Bizottság ideológiai titkári posztját és a KB Agitációs és Propaganda Bizottságának elnöki tisztét betöltve lett tagja a Politikai Bizottságnak is. A pragmatikus gazdasági reformok végrehajtásának nem volt épeszű alternatívája, ezen a
téren nem lehetett kifejezetten retrográd szerepet vállalni. A politikai reformok ellen
szóló érvek viszont kifejezetten ideológiai természetűek voltak, és Berecznek, aki korábban erőteljesen exponálta magát a kádárista felfogás mellett, kevesebb esélye volt
arra, hogy akár időlegesen is hiteles reformpolitikusként jelenjen meg. Az a törekvése, hogy a reformokat az általa vezényelt ideológiai megújulás alapozza meg, nem
45
A Központi Bizottság ülésén Fock Jenő és Nyers Rezső bírálta legerőteljesebben a személyi
változások elégtelenségét. Az MSZMP Központi Bizottsága 1987. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 4/225. ő. e. Vö. TŐKÉS, 1998, 283.
46
R ÉVÉSZ, 1997, 381.
47
Tőkés Rudolf értékelése szerint kormányfőként a lehetőségeihez képest kiemelkedő teljesítményt is nyújtott. TŐKÉS, 1998, 284–285.
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mehetett volna végbe azoknak a tantételeknek a feladása nélkül, amelyeket maga
is a rendszer stabilitása alapkövének tekintett. Nemcsak az 1956-ról szóló hivatalos
álláspont megfogalmazójaként és az 1986-os évfordulós kampány főszereplőjeként
zárta be magát a kádárizmusba, hanem azzal a szereppel is, amelyet Aczél György
pozíciójának elfoglalása után az ideológiai „rendcsinálás” kísérletével betöltött.
Bereczről úgy tartották, hogy szeretett volna a népi-nemzeti irányzat felé orientálódni. Kedvező fogadtatásra azonban nem számíthatott. Felelőse volt az olyan
adminisztratív intézkedéseknek, mint a Csurka Istvánt „szilenciummal” sújtó határozat és a Tiszatáj című folyóirat megregulázása 1986-ban. Különösen az 1986-as
írószövetségi „lázadás” elleni személyes fellépése hozta olyan helyzetbe, amelyből
a párton kívüli közvélemény felé nem mutatkozott kiút.48 Kádár egyébként is veszélyesnek tartotta, hogy Pozsgay és Szűrös személyében a népi-nemzeti írói irányzat
képviselőinek szövetségesei vannak a pártvezetésben.49
Az átrendezés során a régi kádári gárda kulcsfigurái közül Lázár György hosszú
kormányfői ténykedése után az általa egyáltalán nem ambicionált főtitkár-helyettesi
posztot kapta a pártban. Hozzá tartoztak egyebek mellett a káderügyek. Németh
Károly „felfelé bukott”, az Elnöki Tanács élére került. Elődje, Losonczi Pál nyugdíjba
ment, Sarlós Istvánnal együtt kikerült a Politikai Bizottságból, utóbbi még egy évig
az Országgyűlés elnöke maradt. A Politikai Bizottságba Berecz mellett Csehák Judit
került be, ennek akkor nem volt a politikai erőviszonyok szempontjából értékelhető
üzenete.
Jelentős átrendeződés a Központi Bizottság titkárai körében ment végbe: a borsodi első titkári székből Fejti György került az adminisztratív ügyekért felelős KBtitkári funkcióba (idetartozott a fegyveres erők és testületek politikai irányítása);
Lukács János hasonló baranyai posztját cserélte fel a szervező titkári feladatkörrel;
míg a gazdaságpolitikai titkár funkcióját a fiatal technokrata szakember, Németh
Miklós kapta, aki mindössze fél éve töltötte be a KB Gazdaságpolitikai Osztálya vezetői tisztségét. Az addigi gazdaságpolitikai titkár, Havasi Ferenc a budapesti pártbizottság élére, Grósz elhagyott helyére került.50

FELEMÁS FORDULAT
A személyi átrendezés megfelelt annak a felemás fordulatfélének, amelyet július
elején, a pártkongresszusokkal határolt politikai ciklusok szokásos „felező” központi bizottsági ülésén elindítottak. A Központi Bizottság ezúttal nem alkalmazhatta a szokványos megoldást, kénytelen volt felülvizsgálni a kongresszus irányvonalát.
Az 1987. július 4-én közreadott állásfoglalás a helyzetet értékelve önkritikusan meg48
Az Írószövetség 1986. novemberi közgyűlésén Csoóri Sándor egyenesen „paraszt Révainak” titulálva utasította vissza fenyegető fellépését. A Magyar Írók Szövetsége közgyűlésének
jegyzőkönyve. Évszak, 1988/1–2., valamint Közgyűlésen és közgyűlés után. Beszélő Összkiadás, II.
735. Vö. R ÉVÉSZ, 1997, 385–363.
49
HUSZÁR, 2003, 301.
50
A párttisztségek alakulását és a politikusok életrajzát lásd: Segédkönyv a Politikai Bizottság
tanulmányozásához, 419.
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állapította, hogy a folyamatok egyáltalán nem a kongresszusi határozatban kijelölt
irányba haladnak, és hogy az ötéves terv célkitűzései nem teljesíthetők, ellenben
szaporodnak a súlyos gondok: a nemzeti jövedelem nem fedezi a felhasználást, a
költségvetési hiány tovább növekszik. A KB kénytelen volt megállapítani, hogy elkerülhetetlen egy (rövidnek szánt) stabilizációs szakasz beiktatása, amely jelentős társadalmi konfliktusokat fog okozni, és csak ez után kezdődhet a hosszabb kibontakozási periódus, amelynek során leküzdhetők a fejlődés útjában álló nehézségek.51
Az állásfoglalás megfogalmazói a politikai viszonyokhoz illeszkedő kompromiszszumos szöveget állítottak elő. Túl sok volt benne az életviszonyok nehezülésével és
így a politikai klíma romlásával fenyegető kilátás, amelyet a gazdasági racionalitásnak megfelelő lépések vontak maguk után, ezeket tehát egy „rendes” párthatározathoz illően kiegyensúlyozták a szocialista célkitűzések érvényességét hangoztató szokásos
tételekkel. Mindez pedig azzal fenyegetett, hogy a reformista elmozdulás ellenére
az ellentmondó szempontokat tükröző célok a jól ismert mechanizmus szerint kioltják egymást.
A programban kilátásba helyezett lépések a megközelítéstől függően egyaránt
adhattak okot bizakodásra és elégedetlenségre. Az ellenzék és a reformközgazdászok kemény kritikával fogadták az MSZMP KB állásfoglalását. Igaz, ez utóbbiak
között is akadt olyan, mint Antal László, aki részt vett a Grósz-kormány munkaprogramjának kidolgozásában, 52 amelyben egyébként fel is ismerhető a „Fordulat
és reform” több gondolata. A kibontakozási program kritikusai mindenekelőtt azt
tették szóvá, hogy hiányoznak végrehajthatóságának politikai természetű garanciái.
Kádár és követői aggódtak, de már nem tudták pontosan felmérni, hogy mire
vezet a reform új hulláma, amely nemcsak a monetáris restrikcióval és a szerkezetváltás következményeivel fenyegette a homo kádáricus létbiztonságát, hanem azzal
is, hogy a tervezett adó- és tulajdonreform, a bankrendszer átalakítása és a hasonló
lépések sora más pályára tereli a gazdaságirányítást. Olyan pályára, amelyen diszfunkcionálisak a régi hatalmi politikai eszközök.53
Feltűnő volt, hogy az új stratégia milyen kevéssé vette figyelembe a gazdasági
reform és a politikai intézményrendszer összefüggésére vonatkozó, akkor már jól
ismert megállapításokat. Az állásfoglalás a kibontakozási program végrehajtása feltételének nevezte a politikai rendszer működésének korszerűsítését, amelyet a szocialista demokrácia továbbfejlesztéseként értelmezett. Intézményi változásoknak nyoma
sem volt. A programhoz új politikai eszközök pedig nem kapcsolódtak. A párthatározatba anakronisztikus szólamok sorát zsúfolták. Ismételten a szilárd pártegység
és a párt politikája melletti kiállás követelményét sulykolták, a tömegtájékoztatásban
továbbra is megkövetelték a párt intencióinak követését, a szembeszegülést „a téves
nézetekkel, a kishitűséggel”.54
51
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a gazdasági-társadalmi kibontakozás
programjáról (1987. július 2.). A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–
1989, 352–360.
52
Lásd Antal László visszatekintését: ANTAL–LENGYEL–MATOLCSY, 1990, 12.
53
Vö. C SILLAG, 1999, 137.
54
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 359.
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Nem lehetett viszont halogatni, hogy legalább fölvessék a reform irányításának
legfőbb elvi kérdését, a párt vezető szerepének értelmezését. Mint a reménytelen problémáknál általában, a tisztázást a Központi Bizottság egy ad hoc munkabizottságra
bízta, amelyet Lázár György vezetésével hoztak létre.55
A kormányfővé választott Grósz Károly dinamikus fellépésének ambivalens
volt a fogadtatása. Az életviszonyok kilátásba helyezett további romlása nyomán
erősödött a párt politikáját övező szkepszis és elégedetlenség. Ugyanakkor a közvélemény jelentős része kedvezően fogadta a korábbiakhoz képest őszintének és
önkritikusnak ható megnyilvánulásokat, és nem tartotta úgy, hogy a konszolidációs
reformprogram eleve kudarcra van ítélve. Grósz komolyan hitte, hogy rendet tud
csinálni az általa is vállalt reformprogram alapján, és ezt az optimizmust kifelé is sugározta. Valamiféle progresszív elemeket tartalmazó rendteremtő reformkurzus nem
volt ellenére a káosztól tartó és a politika döntések rángatásait megelégelő gazdasági
vezetőknek sem.
A régi kádári csapatot megkerülve Grósz a pártbürokrácia kebelében felnőtt
technokrata generáció tagjaira igyekezett építeni, és a kormányzati munkában is a
reformmunkálatokban szívesen részt vállaló hivatalnoki rétegre igyekezett támaszkodni. A reformközgazdászok többsége nem csatlakozott a kormányprogram támogatóihoz, inkább a „reformkonzervativizmus” veszélyére figyelmeztetve bírálták a „Grósz–Németh–Medgyessy-vonalat.”56
Grósz Károly számára akkor az igazi kihívást Pozsgay Imre lényegesen eltérő
stratégiája jelentette – annak ellenére, hogy személyében egyelőre nem volt komoly
vetélytárs. Pozsgay a párton belüli reformerek és egy párton kívüli, ám többé-kevésbé lojális külső szövetségesi kör megszervezésével épített politikai bázist elképzeléseihez. Retorikája közelebb állt a pártellenzéki reformer értelmiség hangjához, mint
a párt hivatalos vonaláéhoz, és ez hozzájárult a közéleti diskurzus átformálásához,
valamint ahhoz is, hogy abba a párt politikájával szemben erősen kritikus személyek és csoportok is bekapcsolódjanak.
Gyorsan beigazolódott Kádár aggodalma, hogy a glasznoszty meghirdetésével
elindult folyamat megfékezhetetlen lesz. A tűréshatárokat feszegető és tágító, egyre
szaporodó vitaklubok, fórumok keretei között nemcsak a reformértelmiség, hanem
olykor az ellenzék kritikái, érvei is megjelentek és hatottak. A párton belül egyelőre
nem szerveződött a radikálisabb reformok melletti mozgalom, amelyre Pozsgay és
köre támaszkodhatott volna, annál nagyobb jelentősége volt a kifelé irányuló szövetségesi kapcsolatépítésének. Különösen hogy ez nem csupán személyes kapcsolatokat jelentett vezető értelmiségiekkel, hanem a politikai erővé szerveződés esélyét is
hordozta. A Hazafias Népfront keretei között már 1986-tól megalakultak olyan társaságok (elsőként a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság57), amelyek nem csupán
55
Uo. 351. Később a bizottság munkája nyomán a párt vezető szerepének érvényesítésével, a
párt belső életének és az ideológiai munka fejlesztésének fő kérdéseivel foglalkozó téziseket pártvitára bocsátották.
56
Vö. LENGYEL, 1998, 42.
57
A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság 1986. május 16-án alakult meg. (Magyarország politikai évkönyve, 1988, 700–703.) 1987 végén alakult környezetvédő csoportja jelentős szerepet vállalt
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a kommunistától eltérő nézeteket vallottak, hanem kifejezetten más pártpolitikai
hagyományokat ápoltak.
1987-ben még nem volt napirenden annak a kérdése, hogy a politikai koncepciók
különbségei ellenőrzés alatt tartott platformküzdelmek keretei között maradnak,
vagy szervezeti elkülönülés felé vezetnek. Annál aktuálisabbá vált az ellenzéki csoportok köreiben a hatalomhoz való viszony meghatározása. A rendszer ugyan nem
látszott közvetlen veszélyben, de az 1956 őszét megelőző „fellazulásra” emlékeztető
jelek arra intették Kádárt és társait, hogy feladatuknak tartsák az erózió megállítását, és az MSZMP hatalmának megszilárdítását. A feladat megoldásához azonban
a régi eszközök nem voltak alkalmasak. A válság természete miatt nem lehetett
visszarendezéssel elérni a kívánt célt.

a Duna-mozgalmak egyre terebélyesedő politikai tevékenységében. Vö. Bossányi Katalin interjúja
Vargha Jánossal, a Duna Kör vezetőjével: B OSSÁNYI, 1989, 65.
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HATALOM ÉS ELLENZÉKEI
A PUHA DIKTATÚRÁBAN
ELLENZÉKISÉG A KÉSEI KÁDÁRIZMUSBAN
A válság megérlelődése ellenére a nyolcvanas évek vége felé közeledve sem jelentek
meg Magyarországon a lengyelországihoz akár csak nyomaiban is hasonlító tömegmozgalmak, jóllehet érzékelhetően növekedett az elégedetlenség. Az ellenzéki, a
rendszer egészével nyíltan szemben álló értelmiségi csoportokat a politikai vezetés
egyáltalán nem vette félvállról, noha tevékenységük közvetlen hatása elenyésző volt.
Kádár számára az volt a fontos, hogy kellően el tudják szigetelni őket, ne legyen
tömegbefolyásuk.
Nem elsősorban a repressziótól való félelem okozta, hogy az elégedetlenség nem
váltott át nyílt és tömeges ellenzékiségbe. Magyarországra nem voltak jellemzőek
tartósan az elnyomásnak azok a durva formái, amelyek az államszocialista diktatúrákban másutt érvényesültek. Kétségkívül jelentős volt a magyar társadalmat
átható 1956-os tapasztalat, amelyet csak tetézett az 1968-as csehszlovákiai, majd a
legfrissebb lengyelországi példa, a szükségállapot bevezetése. A magyarok óriási
többsége alighanem elutasított volna minden olyan akciót, amely ezekhez az esetekhez hasonló ellenlépéseket provokálhatott volna ki.
A rendszer jól ismert tabuinak tiszteletben tartása mellett a viszonylagos (erősen viszonylagos, de a legtöbb szocialista országhoz képest mégsem elhanyagolható
mértékű) kulturális szabadság és véleménypluralizmus eltűrése módot adott arra,
hogy a rendszer határain belül is sokan esélyt lássanak a kedvező változásokra.
A magyar társadalom egyelőre megelégedett a „jus murmurandi” gyakorlásával.
A nyolcvanas években ellenzékinek lenni elsősorban életforma-választás kérdése
volt: szándékos és nyilvánvaló határsértés, kilépés a „tűrt” kategóriából – vállalva
annak következményeit. Természetesen véletlenül is be lehetett kerülni az ellenzékivé minősítettek közé, mivel a határok bármiféle feszegetése nem volt kockázatmentes. A kései kádárizmusban azonban a hatalomnak nem a megtorlás volt a
legfőbb eszköze, amely révén elrettenthetett másokat az ellenzéki magatartástól.
Inkább figyelmeztetetéssel, fenyegetéssel, kegyosztással és kegymegvonással, elbizonytalanítással próbálták féken tartani a radikális kritikát megfogalmazókat, mintsem hogy kriminalizáljanak minden „túlzó” megnyilatkozást.
A ritka demonstratív ellenzéki akciók szervezésén kívül (mint amilyen a tüntetés vagy a röpcédulázás) a szamizdatban való publikálás és az illegális irodalom
előállítása-terjesztése, a tiltakozó vagy követelő petíciók aláírása, valamint a nem
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engedélyezett külföldi publikálás vagy nyilatkozat jelentette az ellenzék soraiba való
„bejelentkezést”. A hatóságok elérték, hogy a kelet-európai diktatúrákra jellemző
durva retorziók nélkül is kockázatos legyen az ellenzéki életmód vállalása. Annyi
hátrány érje vállalóit, hogy mártírnak ne tekintsék őket, de minimálisra szűkítsék
munka- és életlehetőségeiket. A kifejezetten értelmiségi hivatások gyakorlását megakadályozták, márpedig a teljesítmény elismertetésére az elszigetelt ellenzéki létforma nem volt különösképpen alkalmas. A tudományos intézményekben kevésbé a
kutatás, mint inkább a publikálás előtt álltak a korlátok, vagyis ismerni szabad volt a
rendszer negatív tényeit, de közölni azokat csak mértékkel és nehezen kiszámítható
következményekkel lehetett. Így azután többen „mellékállásban” kapcsolódtak az
ellenzékhez, jellemzően álnéven publikálva a szamizdat lapokban.
A titkosszolgálati eszközökkel megfigyeltek köre természetesen sokkal szélesebb
volt, mint a szűken vett ellenzékieké. A BM Állambiztonsági Szolgálatának a „belső ellenséggel” foglalkozó III/III. számú csoportfőnöksége minden veszélyforráson
rajta tartotta a szemét, hogy időben közbeléphessen. A zaklatást, büntetést szelektíven és célzottan alkalmazták, az aktuális politikai célhoz igazítva. Ritkán látták
szükségét a kemény megtorlásnak, inkább csak olyan esetekben alkalmazták, ha
nem járt nagy presztízsveszteséggel. Kerülték, hogy ismert ellenzékieket bíróság
elé állítsanak, az ilyesmi sokat rontott volna Magyarország kedvező nyugati megítélésén.
Az MSZMP központi apparátusában az értelmiségi-kulturális területhez, a Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályhoz (TKKO) utalták az ellenzékkel való
foglalkozást, itt folyt az ellenzékkel kapcsolatos politika stratégiai megalapozása.
A bajok szaporodását jelezte, ha az Adminisztratív Osztály lépett előtérbe. Az esetek nagy többségében hasznosabbnak tartották, ha nem keltenek nagy ribilliót nyílt
megtorlással, inkább arra törekedtek, hogy akadályozzák, bomlasszák és főleg elszigeteljék az ellenzéki tevékenységet. Az állampárt politikájának fontossági sorrendjében az ellenzék „kezelése” a nyolcvanas évek közepéig nem is állt előkelő
helyen, de akkor is az maradt a fő szempont, hogy hatása a szűk értelmiségi körökre
korlátozódjon, és ne kapcsolódjon hozzá a társadalom nagy csoportjaira kiterjedő
mozgalom. Az informális, a határesetekben nem pontosan kiszámítható cenzúrázás gyakorlata működött, de ennél jellemzőbb volt az öncenzúra. A szamizdatos és
a nyugati megjelenést az MSZMP a „kettős publikálás tilalmával” igyekezett korlátozni, vagyis azzal, hogy a legális megjelenési lehetőségektől eltiltsák azokat, akik
„ellenséges” kiadványokban, netán külföldön közlik írásaikat.
A nyolcvanas évek értelmiségi társadalmát kulturális sokszínűség és a vélemények sokszínűsége jellemezte; a rendszerkritikus értelmiség laza, de jól felismerhető
arculatú informális csoportokba rendeződött.58 Az MSZMP ellenzékpolitikájának
kiindulópontja az volt, hogy ezeket elszigetelje, külön-külön „kezelje”. Ennek megfelelően irányzatonként igyekezett számba venni az ellenzéki megnyilvánulásokat,
és ezekhez rendelni a teendőket. Több csoportosulásról is tudtak, de alapvetően kétféle, egymástól markánsan különböző irányzatot vettek számba, amelyek nemcsak
politikai felfogásukat, kulturális arculatukat, hanem magatartásukat, tevékenységi
58

A kritikai-ellenzéki magatartásformákat elemzi: B OZÓKI, 2003, 60–75.
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formáikat tekintve is eltértek egymástól. Az egyik a belsőleg egyébként erősen differenciált demokratikus ellenzék volt, amelyet a „polgári radikális” névvel illettek, a
másik pedig a népi-nemzeti kör, amelyet „nemzeti radikális” irányzatnak minősítettek.
1985. június 14–16-án Monoron nagy jelentőségű találkozóra került sor, amely
mindenekelőtt Donáth Ferenc szervezőmunkájának volt köszönhető. A Nagy Imreperben egykor elítélt Donáth személyes kapcsolataira és presztízsére alapozva
szervezett eszmecserét a demokratikus ellenzék, a népiek, az 56-osok és rendszerkritikus társadalomkutató-közgazdász értelmiségiek részvételével.59 Az esemény
legfőbb eredménye az volt, hogy az egymástól markánsan eltérő felfogású ellenzéki, illetve rendszerkritikus csoportok reprezentánsai szembesítették nézeteiket
a válságról és az abból való kibontakozás lehetséges útjáról. Az ekkor megkezdett
diskurzusnak nem titkolt célja az volt, hogy folytatódjon a közös gondolkodás a laza
csoportosulások tagjai között az ország helyzetéről és a teendőkről. El is kezdődött
a „második Monor” szervezése. A válságjelek szaporodása, az ellenzéki tevékenység megélénkülése és a különböző csoportok összefogásának veszélye is indokolta,
hogy az MSZMP vezetői 1986 nyarán (1980 és 1982 után ismét60) napirendre tűzzék
az ellenzékpolitika kérdéseit.

AZ ELLENZÉKI CSOPORTOK ÉS AZ MSZMP ELLENZÉKPOLITIKÁJA
AZ ELLENZÉK KATEGORIZÁLÁSA ÉS AZ 1986-OS PÁRTHATÁROZAT

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1986. júliusi határozata, illetve az előterjesztést megelőző vizsgálatok megmutatják, hogy az ellenzék két meghatározó csoportja között a
hatalom képviselői irányultságuk, tevékenységük jellege és potenciális társadalmi bázisuk szerint tettek különbséget, s ezek alapján veszélyességüket is másban látták.61
A polgári radikális csoportnak nevezett demokratikus ellenzékről megállapították:
„Elutasítja a létező szocializmus valamennyi formáját, az ún. »szovjet típusú társadalmakat« és az egypártrendszert, és ennek alternatívájaként valamiféle »pluralista demokrácia«
megvalósítását tekinti stratégiai célnak. Képviselői taktikailag abból indulnak ki, hogy a
tartósnak ígérkező gazdasági nehézségek előbb-utóbb Magyarországon is elégedetlenséget
váltanak ki, ami megnyithatja az utat ahhoz, hogy nyíltan színre lépjenek. Legfontosabb
feladatként az erre való felkészülést, mindenekelőtt az ún. »második nyilvánosságnak« a
megteremtését és folyamatos működését, valamint a »demokratikus ellenzék« programjának
kidolgozását jelölték meg.”62

59

A monori tanácskozás 1985. június 14–16.; C SIZMADIA, 1995, I. 310–317.
Az MSZMP Politikai Bizottságának 1980. december 9-i és 1982. március 20-i határozatait
közli C SIZMADIA, 1995, II. 105–119. és 150–164.
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MOL M-KS 288. f. 5/972. ő. e. A KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya előterjesztését és a párthatározatot lásd uo. 278–290.
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Uo. 279.
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A demokratikus ellenzéket (meglehetősen felületesen) két szárnyra osztották,
mégpedig nem nézeteik, hanem radikalizmusuk mértéke szerint. Erőteljes „jobbratolódást” állapítottak meg az ellenzék illegális kiadványaiban, amelyet a szovjetés kommunistaellenesség erősödése jelzett. A hatóságok eredményes fellépésének
tartották, hogy megakadályozták önálló politikai mozgalommá szerveződésüket, a
„repülőegyetem” és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) tevékenységének felújítását. A legfőbb sikernek azt ítélték, hogy a demokratikus ellenzék nem tudott kapcsolatot kiépíteni a munkásosztállyal. Ugyanakkor jelentősen kibővítették a második nyilvánosság csatornáit, illegális kiadókat és terjesztőhálózatokat működtettek.
Az MSZMP vezetői önmaguk megnyugtatására konstatálták: az ellenzék „kemény
magja” néhány tucat emberből áll, akiknek hatása néhány száz értelmiségire és
egyetemi hallgatóra terjed ki.
A nemzeti radikális irányzat veszélyességét ezzel szemben éppen abban látták,
hogy potenciális bázisa a nemzeti kérdés iránti felfokozott érdeklődés következtében lényegesen nagyobb lehet. A népi-nemzeti irányzatról ugyanakkor megállapították, hogy „laza írói csoportosulás”, amely politikai programmal nem rendelkezik.
Sajátos arculatát az általuk előtérbe állított problémák napirenden tartása, az ún.
„nemzeti sorskérdések” (mindenekelőtt a határon túli magyar kisebbségek sorsa)
pertraktálása adta. A pártállami vezetést is elsősorban ezen kérdések elhanyagolása
miatt bírálták. Ahogyan a párthatározathoz készült elaborátum fogalmazott:
„Körvonalazatlan politikai helyzetértékelésük szerint az elmúlt évtizedek társadalmi változásai és az egyoldalú »gazdaságcentrikus« politika a nemzeti, valamint a hagyományos
erkölcsi értékek leépülését eredményezték; az 1956 óta folytatott politika a magyar társadalom erkölcsi széthullásához vezetett. […] A szocializmus eszmerendszerét nem utasítják el
egyértelműen, de a Magyarországon kialakult szocialista viszonyokat és intézményeket úgy
állítják be, mint a nemzetre kívülről ráerőszakolt, tőle idegen rendszert.”63

Némi megnyugvással vették tudomásul az MSZMP korifeusai, hogy a nemzeti
radikális csoport nem épített ki szervezeti kereteket, illegális kiadványokkal nem
jelentkezett, ellenzéki akciókat nem szervezett – kivéve a demokratikus ellenzékkel közös fellépéseket. Nézeteiket elsősorban a vidéki folyóiratokban, művelődési
intézményekben terjesztették, befolyásuk főként az Írószövetségben, a József Attila
Körben, a tudományegyetemek bölcsészkarain, irodalmi szerkesztőségekben és a
humán értelmiség körében, a tanárok, művelődési intézmények dolgozói között volt
számottevő.
Kádár János a Politikai Bizottság 1986. július 1-jei ülésén a kialakult helyzetet
értékelve párhuzamot állított fel az 1956 októbere előtti állapotokkal. Mint mondta: újra jelen van az akkori három ellenséges csoport: a revizionisták utódai, akik
„másként” akarnak szocializmust, a nacionalisták, valamint a szocialista rendszer
ellenségei. Nem akart az ellenzékpolitikában gyökeres változást, de adminisztratív
lépésekkel is nyomatékosítani akarta, hogy az ellenzéki megnyilvánulások átlépték
a tűréshatárt. Nem árult zsákbamacskát, jelezte, hogy a Tiszatáj című folyóirat megjelenésének időleges betiltását, valamint a Csurka Istvánra vonatkozó publikációs
63
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Rendszervaltas.indb 43

2006/5/8 14:51:46

44

A Kádár-korszak vége

tilalmat kívánja.64 Korábban sem rejtette véka alá, hogy a legveszélyesebbnek a demokratikus ellenzéknél egyébiránt megnyilvánulásaiban sokkal mérsékeltebb „nacionalista” irányzatot tartja, mert az számíthat a legszélesebb társadalmi bázisra,
ráadásul latens szövetségesei vannak (mindenekelőtt Pozsgay Imre személyében) a
párt vezetésében is. Nem véletlen tehát, hogy elsősorban éppen ennek az irányzatnak a képviselővel szemben akarta figyelmeztető jelleggel demonstrálni a hatalom
erejét és elszántságát.65

ÚJ JELENSÉGEK – RÉGI POLITIKA

Az újabb ellenzékről szóló határozat kiváltó okai közül feltétlenül kiemelendő két
tényező. Az egyik a két irányzat együttműködése volt, amely számos tiltakozó, aláírásgyűjtő akcióban és különösképpen a monori tanácskozásban nyilvánult meg.
Az MSZMP vezetői aggodalommal figyelték egy „második Monor” előkészületeit,
amely immár közös cselekvési program elfogadását irányozta elő.
A másik fontos új tényező az ellenzék nemzetközi kapcsolatainak változása volt.
A pártvezetőket arról tájékoztatták, hogy a Reagan-kormányzat 1982-ben meghirdetett doktrínájának megfelelően fokozott politikai és pénzügyi támogatásban részesítette a szocialista országok ellenzéki mozgalmait, a NATO-országok diplomatái
közvetlen kapcsolatot építettek ki a demokratikus ellenzék tagjaival, ösztöndíj-politikájuk az ellenzékiek felkészítését szolgálta a nekik szánt szerepre. Nyilván a titkosszolgálati jelentésekre épült az a „belügyes” hangvételt idéző kitétel, mely szerint
a magyar ellenzék tagjai szerepet vállaltak az „imperialista fellazítási és felforgató
központok által kitervelt provokatív politikai akciókban”.66
Az MSZMP ellenzékpolitikájának 1986-ban fölmerült főbb dilemmáit és nehézségeit a következő néhány pontban foglalhatjuk össze:
1. A hatóságok keményebb fellépését erősen korlátozta a nemzetközi helyzet
alakulása, ezen belül Magyarország erősödő gazdasági függése a Nyugattól. A szamizdat kiadványok előállítóit és szerzőit esetlegesen és csak sajtórendészeti vétség
miatt vonták felelősségre, márpedig a „kemény mag” tevékenységét a nem hatósági-büntetőjogi jellegű beavatkozási kísérletek úgyszólván egyáltalán nem befolyásolták. Más fellépést viszont sem a belpolitikai, sem a nemzetközi helyzet nem tett
tanácsossá.
64

A Tiszatáj c. folyóirat 1986. júniusi számában megjelent Nagy Gáspárnak „A fiú naplójából”
című verse, amelyben – nem először – az 1956-os forradalomra emlékezett, ezúttal a 30. évfordulóhoz közeledve. Csurka István már a Monoron tartott radikális felszólalásával, majd ezt követően
1986 márciusában az Egyesült Államokban, előadókörútja során tett megnyilvánulásaival vívta ki
a pártközpont megkülönböztetett figyelmét; ráadásul New Yorkban megjelent esszékötetével (Elfogadhatatlan realitás, Püski Kiadó) megsértette a kettős publikálás tilalmát elrendelő határozatot.
65
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1986. július 1-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/972. ő. e. – Huszár Tibor a Tiszatáj-ügy túlreagálását azzal magyarázza, hogy „Kádár határozottabban, mint korábban, a potenciális »ellenforradalom« főhadiszállásának tartotta az irodalmi
szerkesztőségeket, Csoóri Sándort és Csurka Istvánt pedig e »mozgolódások« vezéregyéniségeinek.” Vö. HUSZÁR, 2003, 301.
66
C SIZMADIA, 1995, II. 281–282.
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2. Tisztázatlanok voltak az ellenzéki-ellenséges magatartás kritériumai, mint
ahogy a rájuk való reagálás megfelelő módját sem találták meg. Többnyire csak a
külföldi rádiók magyar adásaiból lehetett tájékozódni az ellenzéki nézetekről, ám
azok a kísérletek, amelyek a hivatalos sajtó révén igyekeztek fellépni az egyébként
legálisan meg sem ismerhető ellenzéki megnyilvánulásokkal szemben, kifejezetten
a célzottal ellenkező hatást váltottak ki.
3. Az értelmiségi közvélemény nem fogadta jól a párt véleménykorlátozó álláspontját, és ez a szerkesztőségek magatartásában is észrevehető volt. Nem szült jó
vért a kettős tájékoztatás gyakorlata, vagyis hogy az ellenzéki megnyilatkozásokról
csak a kiválasztottak egy szűkebb köre, a pártapparátus és a fontosabb intézmények
vezetői, a tömegtájékoztatás illetékesei kaptak információt. A párthoz tartozó értelmiségiek nemigen vállaltak nyílt vitát az ellenzéki megnyilvánulásokkal szemben,
kevesen voltak, akik vállalkoztak arra, hogy adminisztratív intézkedések ideológiai
megalapozásában közreműködjenek.
4. Növekvő problémára utalt az ellenzékpolitikai határozat elaborátumának az a
megállapítása, amely szerint az ellenzéki csoportok tevékenységének és nézeteinek
megítélésében „a párton belül is hiányzik a szükséges eszmei-politikai egység”.67 A kritikus pártértelmiségben is leképeződött az ellenzék megosztottsága, ennek megfelelően némelyek a demokratikus ellenzékkel, mások a népi-nemzeti csoporttal voltak
elnézőbbek, illetve osztották nézeteiket. Nem volt ritka az sem, hogy párttagok részt
vettek ellenzéki akciókban, kapcsolatot tartottak prominens ellenzékiekkel – általában különösebb következmény nélkül.
Az 1986-ban elhatározott ellenzékpolitika nem hozott újítást a korábbiakhoz képest. Az apparátus szerette volna, ha világos kritériumai vannak az ellenséges tevékenységnek, és elkülönítik azt az ellenzékiség „elfogadható” megnyilvánulásaitól.
Csak éppen nem lehetett kimutatni olyan világos ellenzéki programot, nézetrendszert, ideológiát, amelynek az elfogadása bárkit ellenzékivé avatott volna. Továbbra
is csupán a magatartásforma alapján tudtak különbséget tenni.
A Politikai Bizottság határozata láthatóan az ellenzék és a párttagok viszonyát
tekintette kritikus pontnak. Kategorikusan fogalmaztak:
„Nem lehet eltűrni, hogy a párt tagjai – az illetékes pártszervek előzetes engedélye nélkül
– kapcsolatot tartsanak az ellenséges csoportokhoz tartozókkal, vagy részt vegyenek illegális
rendezvényeken, ellenséges akciókban.”

A határozat fegyelmi eljárással, szükség esetén kizárással fenyegette a renitenseket.68 A felsőoktatási és művelődési intézmények vezetői azt a kevéssé népszerű
feladatot kapták, hogy szorítsák ki, szigeteljék el az ellenségesnek minősülő körök
tevékenységét intézményeiken belül, s mintegy cenzorként felügyeljék kiadványaikat, programjaikat. A párthatározatot követő adminisztratív intézkedések, amelyek
a demokratikus ellenzék tagjait érték, valamint az Írószövetségben domináns népi-

67
68

Uo. 284.
Uo. 288.
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nemzeti irányzattal szemben vállalt nyílt konfrontáció nemhogy visszaszorították
volna az ellenzék tevékenységét, inkább erősítették elszántságukat.

AZ 1956-OS ÉVFORDULÓ – AZ ELMARADT ÁTÉRTÉKELÉS

1986-ban az MSZMP számára ideológiai vonatkozásban az 1956-os forradalom 30.
évfordulója elkerülhetetlen kihívást jelentett. Ez jó alkalom lett volna arra, hogy valamifajta áthangolást hajtsanak végre a párt hivatalos álláspontjában, amire korábban
voltak is tapogatózó előkészületek.69 Konkrét elképzelések megfogalmazásáig azonban nem jutottak el. Ellentmondott a változtatásnak az ellenzékpolitika megkeményítésére, a „fellazulás” trendjének megállítására irányuló kádári igény. A legfontosabb szempont azonban továbbra is az volt, hogy a rendszer legitimációs alapjának
tekintették ’56 ellenforradalommá minősítését. Így azután az előkészületek során
’56 korábbi értékelésének változatlansága mellett döntöttek, és az ellenséges propaganda ellensúlyozását tartották a legfontosabbnak. A közvetlenebb konfrontáció
szükségességét is megfogalmazták, mindenekelőtt annak elkerülésére, hogy az ellenzék legális fórumokat találjon nézetei kifejtésére.70
A 30. évfordulón az „ellenforradalom” kártevésével szemben az azt követő évtizedeket a kádárista reformpolitika diadalaként igyekeztek feltüntetni. Ezt a pozitív
üzenetet párosították azoknak a kritikáknak és követeléseknek az elutasításával,
amelyek a politikai intézményrendszer reformját célozva megkérdőjelezték a párt
vezető szerepét.71 Az ’56-os álláspont a status quo fenntartásának szimbolikus sarokpontja maradt, a Berecz János által vezényelt évfordulós offenzíva az MSZMP-t
beszorította egy hamarosan védhetetlennek bizonyuló pozícióba.
Az ’56-os évforduló illegális megünneplésének megakadályozására a nyomásgyakorlás ismert eszközeit vetették be a különböző ellenzéki csoportokhoz tartozó
személyeknél: figyelmeztetések, házkutatások, kéziratok és illegális nyomtatványok
lefoglalásai követték egymást.72 Ezeket a hatósági eljárásokat a következő hónapokban is folytatták a szamizdat kiadványok készítői, szerkesztői és az ellenzéki akciók
szervezői ellen.
A politikailag valóban számottevő ellenzékiség egyre kevésbé volt kezelhető
pusztán a megszokott eszközökkel. Egyes radikális antikommunisták elleni retorziók nem sokat értek. Jellemző, hogy a demokratikus ellenzék legjelentősebb 1956-os
megemlékezését, az Eörsi István lakásán megrendezett konferenciát,73 amelyen prominens ötvenhatosok és ismert ellenzékiek mellett történészek (köztük MSZMP-ta-

69

R ÉVÉSZ, 1997, 359–360.
Az évfordulós megemlékezések politikai megfontolásairól lásd: R IPP, 2002, 160.
71
Vö. BERECZ János: Pártról és reformról – kétfrontos érzékenységgel. Társadalmi Szemle,
1986/10. 49–51.
72
C SIZMADIA, 1995, I. 352–355.
73
Donáth Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Széll Jenő, Mécs Imre és Kis János itt elhangzott előadásai először 1987-ben, külföldön jelentek meg: A forradalom előzményei, alakulása és utóélete. Tanulmányok és kronológia. Párizs–New Yersey, Magyar Füzetek, 1987.
70
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gok is) részt vettek, a hatóságok nem akadályozták meg, és retorziók sem követték
az eseményt.
A két nagy ellenzéki irányzat összefogásának megakadályozása az MSZMP érdekében állt, de nem rajta múlott, hogy az ’56-os forradalom évfordulóján rendezett konferencián a népiek távolmaradása miatt nem jött létre együttműködés.74
Ennek elsődleges oka az lehetett, hogy a népiek szemében nem látszott célravezetőnek a hatalom provokálása az Írószövetség 1986. novemberi közgyűlésének erőpróbája előtt.75 A két rendezvény előkészületei ugyanis párhuzamosan folytak, és
az MSZMP vezetése Kádár intenciói szerint elszántnak mutatkozott abban, hogy
megfékezi a rebelliót az írók körében – akár az Írószövetség átalakítása, szétszakítása, működésének felfüggesztése árán is. Az Írószövetség viharos közgyűlése, majd
az azt követő fejlemények azt mutatták, hogy a hatalom képviselőinek erőszakos
fellépése immár nem tudja megfélemlíteni a lázadókat. A 71 tagú választmányba
mindössze tíz párttagot szavaztak be, egyértelművé vált, hogy a szervezetet a népinemzeti csoporthoz tartozó írók uralják. Szétfoszlóban volt a szellemi élet direkt
pártirányításának lehetősége.76

AZ ELLENZÉKPOLITIKA ELBIZONYTALANODÁSA

Az 1987. júliusi kibontakozási program meghirdetése nem helyezte hatályon kívül
a Politikai Bizottság előző évi ellenzékhatározatát. Hamarosan mégis az a ritka eset
fordult elő, hogy a pártvezetés – tehetetlenségét belátva – visszavonulásra kényszerült. A „kettős publikálás” tilalmára vonatkozó határozatról 1987 szeptemberében
kiderült, hogy nem célszerű további fenntartása. Csurka István „Vizsgák és fegyelmik” című darabjának tervezett vígszínházi bemutatója, illetve az annak kapcsán
kialakult zűrzavaros helyzet volt a konkrét eset, amely alkalmat adott áttekinteni
azokat az anomáliákat, amelyek a publikálási tilalommal függtek össze.77 Ekkoriban „a publikációs normák és a szerkesztői felelősség fellazulása” következtében
a korlátozásnak már egyre nehezebben tudtak érvényt szerezni, nem is beszélve a
jogi háttér hiányáról. Az ellenzék „kemény magját” a tilalom alig érintette, hiszen
ők jószerével meg sem próbálták írásaikat legális fórumokon publikálni. Azokat
sújtotta, akik jelen akartak lenni az első és a második nyilvánosságban is, őket viszont a tiltás egyre kevésbé tartotta vissza a „tilalmas” cselekedetektől. Tudomásul
kellett venni, hogy a kétféle nyilvánosság között a határ egyre inkább elmosódik,
mint azt a pártközpontban is megállapították: az értelmiség egyre rosszabbul tűr74
A négy kelet-közép-európai ország ellenzéki személyiségei által 1986. október 23-ára közösen kiadott felhívást még Csoóri, Csurka és Lezsák Sándor is aláírta, bár a magyar aláírók óriási
többsége a demokratikus ellenzék soraiból került ki, amit a népiek nehezményeztek is. A felhívást
az aláírók névsorával lásd: C SIZMADIA, 1995, II. 312–313.
75
C SIZMADIA, 1995, I. 356–357.
76
Az elhangzottakat lásd: A Magyar Írók Szövetsége Közgyűlésének jegyzőkönyve. Évszak,
1988/1–2. A történtek értelmezése: R ÉVÉSZ, 1997, 360–366.
77
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1987. szeptember 22-i ülése: MOL M-KS 288. f. 5/1008. ő. e.
A TKKO 1987. szeptember 17-én kelt javaslata: C SIZMADIA, 1995, II. 342–347.
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te a véleményszabadság korlátozását. A Politikai Bizottság mindenesetre nem adta
fel annak lehetőségét, hogy „kivételes esetben” egyes szerzőkre vonatkozóan teljes
vagy részleges publikációs tilalmat rendeljenek el.78
Az MSZMP ellenzékpolitikájának elbizonytalanodása, az engedmények és a szigor új egyensúlyának megtalálása önmagában is gondot jelentett a kádári centrum
számára, amely hatalmi pozíciói megszilárdításával próbálkozott. Súlyosbította a
helyzetet, hogy ugyanekkor kellett szembenézniük a párton belüli reformizmus határainak problémáival.
A Politikai Bizottság 1987. szeptember 8-án tárgyalta az ideológiai munkáról szóló előterjesztést, amelyet a következő központi bizottsági ülés napirendjére szántak.
Az irányelvekben egyfelől hitet tettek a reformok mint „a szocializmus önmegújító
képességének megjelenési formája” mellett, másfelől viszont kemény ideológiai kritériumokat fogalmaztak meg. Mintha csak ezzel tudták volna ellensúlyozni a politikai
gyakorlat elbizonytalanodását. Az ellenzék és a radikális reformerek demokratizálási követeléseire adott indirekt válaszként lehetett felfogni a téziseket, amelyek
szerint változatlanok maradtak a párt hatalmi politikájának elvei.
Az irányelvekben újra leszögezték, hogy a politika az osztályuralom megvalósításának eszköze, és a kommunista párt képes szövetségi politikája révén minden társadalmi osztály és réteg érdekeinek figyelembevételére. Az eltérő érdekekből tehát
nem következik a hatalom megosztása, szó sem lehet több hatalmi központú társadalomról, legfeljebb differenciáltabb érdekkifejezési lehetőségekről. Elutasították tehát,
hogy a polgári demokrácia pluralizmusát tekintsék mércének. Helyette – Marxra
hivatkozva – a társadalmi önigazgatást, a decentralizálást és az önkormányzatiság
erősítését nevezték a fejlődés helyes irányának, jóllehet ilyen irányú törekvéseket
nemigen lehetett tapasztalni.
A PB-ülésen Kádár nem véletlenül éppen a reformokról szóló részt kívánta alaposan átdolgoztatni. A reformot a rendszer normális fejlődése útjának tekintette,
és mindenféle „forradalmi” változtatást „ellenforradalmi” törekvésnek minősített.
Sokadszor tért vissza ahhoz az 1956 végén kifejtett gondolathoz, amely szerint a
proletárdiktatúra rendszere maga a forradalmi, azon belül az alapszerkezetet támadó szándék csak ellenforradalmiként minősülhet.79 Kádár jelezte: nem helyes az
elhatárolódás azoktól a törekvésektől, amelyek az állandóságra helyezik a hangsúlyt:
„Ha az alapkérdésekben nem vagyunk állandóak, akkor föllazítjuk a rendszert. Állandónak kell lenni és haladni a reformok útján.”80

78
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1987. november 25-i ülésének jegyzőkönyve. MOL MKS 288. f. 5/1014. ő. e.
79
Kádár János 1956. december 2-án a KB ülésén leszögezte: „Győzelmes proletárforradalom
rendszerében nem lehetséges semmiféle forradalom, csak ellenforradalom.” A Magyar Szocialista
Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei, I. 142.
80
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1987. szeptember 8-i ülésének jegyzőkönyve. MOL MKS 288. f. 5/1007. ő. e.
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A „TÁRSADALMI SZERZŐDÉS” ÉS A DEMOKRATIKUS ELLENZÉK
„Kádárnak mennie kell” – szólt az 1987 júniusában a Beszélő című szamizdat folyóirat
különszámában megjelent ellenzéki program elején a híressé vált passzus.81 A Kádár-korszak végének deklarálásával és a benne foglalt javaslatokkal a „Társadalmi
Szerződés” új helyzetet teremtett. Létrehozta annak esélyét, hogy az a társaság,
amelyet pártkörökben az ellenzék „kemény magjának” neveztek, a programból
kiindulva a korábbi hatókörén túlmutató politikai szerveződésként jelenjen meg.
A program írói, Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt Ottilia mellett olyan értelmiségiek
tartoztak szorosabban vagy lazábban (esetenként más ellenzéki közösségek tagjaként is) a csoporthoz, mint például Bauer Tamás, Demszky Gábor, Haraszti Miklós,
Havas Gábor, Iványi Gábor, Juhász Pál, Kenedi János, Konrád György, Magyar Bálint, Mécs Imre, Nagy Bálint, Pető Iván, Petri György, Rajk László, Szabó Miklós, Szilágyi Sándor, Tamás Gáspár Miklós (a felsorolás korántsem teljes) – sokan közöttük
olyanok, akik álnéven írtak a szamizdat kiadványokba.
Nem lehetett tovább az ellenzék ideológia- és programnélküliségéről beszélni,
ahogyan azt egy évvel korábban, az MSZMP ellenzékhatározatának idején tették.
A Beszélő körében fölismerték – éppen mert úgy érzékelték, hogy a Kádár-korszak a
végéhez közeledik – mi a legfontosabb kérdés: sikerül-e olyan koncepciót megalkotni, amelyhez releváns politikai stratégia is kapcsolható?
A „Társadalmi Szerződés”-sel nem az egész demokratikus ellenzék programja
született meg. A hatósági erőszakkal szembeni szolidaritás és a közös érdek kohéziója kétségkívül közel hozta egymáshoz a szamizdat kiadványokkal és más rendszerellenes akciókkal feltűnő csoportokat, ám közös program megalkotására legfeljebb
a legáltalánosabb célok tekintetében lehetett volna esély.82 A Beszélő-kör programjának nem radikalizmusa, hanem éppen „reálpolitikai” visszafogottsága, kompromisszumos-átmeneti jellege jelentette a kihívást a hatalom gyakorlóinak.
A „Társadalmi Szerződés” nem a rendszer fenntarthatóságát megkérdőjelező
gazdasági helyzetből indult ki (csak közvetve, amennyiben szerinte a rendszer hanyatlásának jele volt), hanem a társadalom és a kádárista politika viszonyának megváltozásából, a közmegegyezésnek nevezett kényszerű kompromisszum felbomlásából. Ennek megfelelően a program gazdasági javaslatai nem is haladták meg
a „Fordulat és reform”-ban megjelenő liberalizálást, sőt inkább elmaradtak attól.
Nagy figyelmet fordított ellenben az írás a gazdasági szféra demokratizálására, a
valódi érdekvédelem és az önigazgatás kiépítésére.
A program szerzői jól látták, hogy a társadalom politikailag amorf, szervezetlen,
és a demokratizálás feltételének tekintették a tényleges tagoltság kiépülését. Az öszszeomlás veszélyét elhárító gyökeres fordulat itt nem katasztrófaelhárító reformmal
81
Társadalmi Szerződés. Írta: KIS János, KŐSZEG Ferenc, S OLT Ottilia. Beszélő Összkiadás, II.
751–791. Megszületésének körülményeit ismerteti és a programot elemezi: KIS–KŐSZEG –LENGYEL,
1990, 41–54.; C SIZMADIA, 1995, I. 377–392.; LENGYEL, 1987, 156–158.
82
A Demokrata szamizdat periodika 1987 márciusában kiadott, Mit kívánunk? című programjának 12 pontban megfogalmazott céljai tekintetében például alighanem széles körű egyetértés
volt. C SIZMADIA, 1995, II. 425–426. Értelmezését és a demokratikus ellenzék más csoportjai programjainak elemzését lásd uo. 1995. I. 368–375.
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párosult, hanem szerződéssel, vagyis a hatalom és a társadalom között létrejövő új típusú
kompromisszummal. Eszerint az uralkodó párt a hatalmi és az államigazgatási szféra
működésének jogállamosításáért és a szabadságjogokért cserébe a hatalom megőrzése szempontjából legfontosabb ügyekben garanciát kapna a stabilitásra. A közeli
rendszerváltozás eseménye tehát fel sem merült a szerzőkben.
A javaslat gyenge pontja természetesen az volt, hogy egyelőre nem léteztek a
szerződéskötés partnerei. Ahhoz egyfelől a hatalomban végbemenő átrendeződésre, másfelől a társadalom politikai megszerveződésére lett volna szükség legalább
csírájában. Éppen ezért a társadalom részéről megnyilvánuló követelések tömeges
megjelenését tekintette a szerződés létrehozásához a kiindulópontnak, amely a válság teremtette különös helyzetben áttöri az éppen e követelések elfojtására alkotott
hatalmi építmény falát.
A programból egy piacosító-liberalizáló gazdasági reform képe bontakozik ki.
Szerzői nem hallgatták el, hogy az átrendeződés fájdalmakkal jár, de ezek enyhítésére a diktatúra ellenszenves és kártékony vonásainak felszámolását kínálták. Hangsúlyos megállapításuk: a gazdasági reformprogramnak a politikai átalakulás programjára
kell épülnie.
A dokumentum különösen bőségesen tárgyalta a munkavállalók érdekvédelmi
és egyesülési jogait. Az igazi specifikuma azonban a gazdaságról szóló fejtegetéseknek az, hogy a liberalizálás, a különböző tulajdonformák közötti verseny mellett
a munkahelyi önigazgatást is követelményként fogalmazta meg, beleértve a tulajdonosi jogokat. Ugyancsak rendkívül részletesen foglalkozott a program a szociálpolitikával, benne olyan követelményekkel is, amelyek realitása legalábbis kétséges
volt, tekintettel a gazdasági válság kezelésének követelményeire. Ezek az alaposan
kidolgozott fejezetek jelezték, hogy a javaslatok megvalósításához valóban széles társadalmi rétegek megnyerését feltételezték, az átalakulást nem valamiféle elitpolitizálás
keretei között gondolták el.
A „Társadalmi Szerződés” kulcskérdése a párt hatalmának törvényes korlátozása, közhatalmi jogosultságainak pontos meghatározása és ennek beépítése a jogrendbe. Az
MSZMP Központi Bizottságát a javaslat szerint bizonyos vonatkozásokban megillette
volna a népszuverenitás korlátozása, s ehhez kapott volna garanciákat. Ilyenek lettek volna a külső szövetségi rendszer kérdései, az egyetértési jog az alkotmány
megváltoztatásához, valamint a javaslattételi jog birtoklása a legfőbb állami vezetői
pozíciók betöltésére.
A javaslat az Országgyűlésnek nagyobb szerepet szánt, megszüntetve az Elnöki
Tanács törvényerejű rendeletek alkotását biztosító jogkörét. A választásokon a Hazafias Népfront jelöltjein kívül indulási jogot kívántak adni minden olyan jelöltnek,
aki összegyűjt megfelelő számú támogató aláírást. A program a tanácsokat valódi
önkormányzatokká kívánta alakítani. Nagy vitát váltott ki az ellenzék körében is a
sajtószabadság törvényes korlátait és a cenzurális jogok pontos meghatározását követelő indítvány. Meg akarták szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a párt egyedi döntésekkel, önkényesen és képmutató módon irányítsa a sajtót.
A program kiemelten foglalkozott az állampolgári jogok törvényi garanciáival,
az emberi jogok tiszteletben tartásával, továbbá a határon túli magyar kisebbség
ügyével. Tamás Gáspár Miklós a programról kritikusan szólva meg is jegyezte,
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hogy az minden gondolatot magába akart foglalni, ami csak az ellenzék számára
hagyományosan lényeges.83
A „Társadalmi Szerződés” kihívóan deklarálta az 1956-os forradalom követeléseinek érvényességét, noha közvetlen célként nem tűzte ki azok megvalósítását.
Mintegy felhívta az MSZMP-t, hogy kezdje meg ’56 átértékelését, de nem várta el,
hogy rögtön az ellentétébe fordítsa addigi álláspontját. Azt a Bibó Istvántól származó 1956. novemberi elgondolást elevenítette fel, amely a Szovjetunióhoz fűződő
kapcsolat és a rendszer alapvető jellegzetességeinek garantálása mellett próbálta
átmenteni a forradalom vívmányait. Mindenesetre egyértelművé tette: akármilyen
hosszú időszakra szóljon is a kompromisszumos program, megvalósítása csakis átmenetként tekinthető egy demokratikus és önálló Magyarországhoz.
A „Társadalmi Szerződés” illegálisan jelent meg, nyilvánossága mégis igen jelentős volt: az utánnyomással együtt mintegy 3500 példányban keltek el a Beszélő
20. számának példányai.84 Értelmiségi körökben, sőt „félhivatalosan” is vitatták, de
persze ennek ellenére sem lehetett belőle közvetlenül politikaformáló erő. A benne
foglaltak megvalósítására csak akkor kínálkozott volna esély, ha a demokratizálás
politikáját a hatalom – a kényszerítő helyzet és a növekvő társadalmi nyomás hatására – elfogadja mint lehetőséget a válság elmélyülésének elhárítására. A részletes,
kiterjedt törvényalkotó munkát magában foglaló program megvalósítása, a viszonylag tartós átmeneti állapotot feltételező közjogi konstrukció létrehozása csakis a kormányhatalom birtokában volt megvalósítható, miközben éppen a demokrácia hiánya tette
illuzórikussá, hogy a társadalom megszerveződhessék a program támogatására.
A MSZMP hatalmának törvényekbe foglalt korlátozásáért ellenértékként kínált garanciák mögött nem állt szervezett politikai erő. A felvázolt közjogi konstrukció létrehozása tehát mégiscsak a hatalom belátásán múló reformot kívánt volna.
A „Társadalmi Szerződés” az átmeneti állapot törvényekkel megerősített struktúráját rögzítette, de nem voltak meg a feltételek arra, hogy megkonstruálja az átmenet releváns forgatókönyvét. Csupán egy olyan folyamat megindulására számíthatott, amely megteremti a szemben álló felek közötti civilizált politikai diskurzus
feltételeit. A közeli jövőt illető bizonytalanságot éppen az jelzi, hogy milyen átfogó
és bonyolult jogi konstrukciót dolgoztak ki egy korlátozott időtartamúnak remélt
átmenetre.
A vitán, amelyet a Beszélő köréhez tartozók, valamint a „Fordulat és reform”
szerzői folytattak a programról, természetszerűen felmerült a kérdés: kivel fognak egyezkedni a rezsim képviselői úgymond e szerződés megkötéséről, 85 hogy az
egyezségnek társadalmi legitimációja legyen. A Társadalmi Szerződés a pluralizálást „alulról”, széles társadalmi csoportok ellenhatalommá szerveződésével képzelte el,
míg a „Fordulat és reform” szerint a hatalom platformosodó differenciálódásával, széttagolódásával érhető el a kívánt változás.
A rezsim átrendeződő belső hatalmi viszonyai között a reformerek sem ítélték
meg egyöntetűen a befolyásolás esélyét, az igazi különbség azonban nem a refor83
84
85

TAMÁS Gáspár Miklós: Üdvözlet, óvás és kacaj. Hírmondó, 1987. március–július, 3.
Beszélő Összkiadás, II. 849.
A vitáról lásd LENGYEL, 1987, 158–160.
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mok radikalizmusában volt, hanem a rendszer sorsát illető kérdésben. A reformközgazdászok a gazdasági átalakítás kérdéseiben nem egyszer következetesebben
liberális álláspontot képviseltek az ellenzékieknél, a szociális problémák javasolt
megoldásában és az önigazgatás kérdésében pedig szkeptikus álláspontot foglaltak
el. Az olyan kényes kérdéseket pedig, amelyekkel az ellenzék a rendszer legitimációjának alapjait kezdte ki (mint 1956 vagy a szovjet táborhoz tartozás ügye), inkább
elkerülték.
A Beszélő deklaráltan nem tartott igényt arra, hogy a „Társadalmi Szerződés”-sel
„az ellenzék” programját alkossa meg.86 Hangsúlyozta is, hogy az csupán egy meghatározott kör elképzeléseit tartalmazza. A részben más nézeteket hirdető radikális
ellenzéki csoportok azonban hasonló jellegű és hatású írásművel nem álltak elő. Ők
nem is tartották feladatuknak, hogy kompromisszumos, átmeneti időszakra szóló
koncepcióval jelentkezzenek.87 Elszigetelődésük és kimaradásuk a rendszerváltó folyamat fő sodrából az egyik oka annak, hogy kezdettől távol maradtak az átmenetről
induló diskurzustól. Valójában a demokratikus ellenzék radikális szárnya által a
rendszerváltó folyamat elgondolása nélküli „forradalmi” követelések hangoztatása
nem radikálisabb ellenzéki stratégiát jelentett, mint a lengyel példára támaszkodó új
evolucionista” koncepció, 88 hanem a releváns stratégia hiányára utalt. Ezt helyettesítette a tagadást demonstráló magatartásforma középpontba állítása.

AZ ELLENZÉKI UTAK ELVÁLÁSA
A „Társadalmi Szerződés” megjelenése és az 1987 szeptembere közötti rövid periódust, a tervezett második monori találkozó meghiúsulásának időszakát szokás úgy
értékelni, mint amely meghozta a Kádár-korszak két ellenzéki áramlata útjainak
végleges elválását.89 Az elválásnak előbb-utóbb be kellett következnie, csupán az
volt kérdés, hogy az adott helyzetben az összetartó vagy a divergáló mozgás elősegítése a helyes magatartás.

86

A „Társadalmi Szerződés”-hez fűzött „Záradék” utal rá: Beszélő Összkiadás, II. 799.
C SIZMADIA, 1995, I. 367–374., 395.
88
Az új evolucionizmus koncepcióját jóval korábban Adam Michnik fogalmazta meg, abból
kiindulva, hogy a rendszer megbuktatásának forradalmi elképzelése nem vezethet eredményre,
ezzel szemben a független közvéleményhez fordulva, a civil társadalmat felépítve, a célokat világosan megfogalmazva lehetséges a hatalom képviselőit engedményekre, visszavonulásra, változtatásokra késztetni. Az új evolucioizmus stratégiája szerint az ellenzéknek nem a hivatalos politika megváltoztatását kell követelnie, hanem a hatalomtól függetlenül kell magát megszerveznie,
ezáltal kikényszerítve mind több szabadságot. MICHNIK, Adam: Az új demokratikus ellenzék.
Magyar Füzetek (Párizs), 1978. 1. sz.
89
A történtekről részletesen lásd C SIZMADIA, 1995, I. 376–381. A továbbiakban külön hivatkozás nélkül is támaszkodom az itt leírtakra.
87
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A „MÁSODIK MONOR” ELMARADÁSA

1987 januárjában kezdődtek tárgyalások az ellenzék két szárnya között a második
közös konferencia megrendezéséről, amelynek fő témájául a „katasztrófa megelőzését” választották. Az előkészítő bizottságban a demokratikus ellenzéket Kis János
és Kenedi János, a népieket Für Lajos és Csurka István, az ’56-osokat Mécs Imre és
Vásárhelyi Miklós, a reformközgazdászokat pedig Bauer Tamás és Lengyel László
képviselte. Az előadók személyében és a témákban júniusra sikerült is megállapodni, jó úton haladt a közös nyilatkozat megfogalmazása. Ekkor váratlanul megjelent
a „Társadalmi Szerződés”, és a népiek később úgy értékelték, hogy ez vezetett a
szakításhoz.
Két lényeges okot említettek, amely miatt visszakoztak a tervezett együttes fellépéstől. Az egyik szerint a „Társadalmi Szerződés” megjelentetése megsemmisítette a közös platform érdekében tett erőfeszítéséket, hiszen azzal Kis Jánosék rájuk
akarták kényszeríteni saját programjuk elfogadását. Súlyosabban esett latba a másik
említett ok, amely a Beszélő-kör „túlzott radikalizmusát” rótta fel.90
Az ellenzék népi-nemzeti szárnya számára ez valóban vállalhatatlan volt, nem
a tartalma, a program célkitűzései miatt, hanem mert a hozzá tartozó stratégia keresztezte szándékaikat. Csurka István 1987. június 17-én kelt, Vásárhelyi Miklóshoz
írott levelében világosan kifejtette, hogy miért szűnt meg csoportjuk szemében a
közös konferencia lehetősége: másként kívántak viszonyulni a hatalmon levőkhöz;
nem láttak célszerűnek olyan konfrontációt választani, amely miatt egy sorba (és
közös sorsra) kerülhettek volna az illegalitásba szorított, üldözött és marginalizált
demokratikus ellenzékkel. Márpedig Csurka egyenesen azt feltételezte, hogy ez volt
a beszélősök szándéka.91 A népiek stratégiájának középpontjában ezzel szemben éppen a legalitás kivívása állt. Elérhetőnek vélték az irányzatuk számára régóta igényelt
Hitel című folyóirat engedélyezését. Mozgalmat szerettek volna szervezni, amely
mozgásterüket kibővíti és politikai súlyukat megnöveli. A Grósz Károly miniszterelnökké választásával kezdődő új reformszakaszban a korábbiaknál jobb lehetőséget
láttak céljaik elérésére, és ezt nem tartották érdemesnek kockára tenni. Emancipálódási törekvésükhöz tehát el kellett határolódniuk az ellenzék illegalitásba szorított
„kemény magjától”, amely éppen ezt az időt találta alkalmasnak arra, hogy Kádár
távozását követelve konfrontáló stratégiával keresztezze szándékaikat.

ELTÉRŐ STRATÉGIÁK

Az ellenzék két szárnya között kibontakozó konfliktus mögött nyomban érzékelhetővé vált a népi–urbánus szembenállás konokul továbbélő hagyománya.92 Nemcsak
a kulturális és mentalitásbeli hagyományok identitásformáló különbsége volt meg
közöttük, hanem a politikai koncepciók hagyományos eltérése is tovább élt. Amint
90
91
92

A történtekről lásd Kenedi János visszaemlékezését: C SIZMADIA, 1995, III. 222.
Csurka István levelét utóbb közölte: Népszabadság, 1990. május 11.
A kérdéshez lásd: FRICZ, 1997.
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azt az MSZMP-ben készült elemzések is kimutatták, a demokratikus ellenzék domináns szárnya mindenekelőtt a liberális demokrácia és az emberi jogok, a népi
szárny pedig a nemzeti értékek szempontjából fogalmazta meg rendszerkritikáját.
Ebből fakadt a hatalomhoz való viszonyuk különbsége is: a népiek hajlottak arra,
hogy háttérbe szorítsák rendszerkritikájukat, ha a hatalmon levőktől gesztusokat
kaptak a nemzeti politizálásra, az „urbánusok” számára azonban elfogadhatatlan
volt az ilyesfajta magatartás.93
Kis János és társai jól körvonalazott elgondolással rendelkeztek arról, hogy milyen elvek szerint volna helyes felépíteni azt a rendszert, amely az összeomlóban
lévő kádárizmust követi. Elszigetelt értelmiségi csoportként azonban nem volt esélyük a hatékony cselekvésre, szükségük lett volna minden ellenzéki erő elvszerű
együttműködésére, amely a társadalom többségének ellenhatalommá szervezésében közreműködhet.
Ezzel szemben nem tűnt úgy, hogy a népi-nemzeti ellenzék mérvadó tollforgatóinak harmadikutas és a rendszert a morális válság előidézése miatt támadó
nézeteiből rövid úton érvényes program bontakozhatna ki. Igaz, nem is az volt az
elképzelésük, hogy egy kidolgozott programhoz szervezzenek mozgalmat. Éppen
fordítva: először legális vagy legalább féllegális fórumot, majd mozgalmat kívántak
teremteni ahhoz, hogy az annak keretei között kiforrott gondolatok alapozzák meg
a kibontakozás programját.
„Célunk éppen a teljes nyíltság, a nyilvánosság elérése, a magyar társadalom zömének felrázása és megmozdítása volt, ehhez pedig nem az illegalitás, hanem kiharcolt, kierőltetett
legalitás kellett.”

– emlékezett vissza megfontolásaikra a csoport egyik fő szervezője, Bíró Zoltán.94
Mivel programversenyre eredetileg nem készültek, amennyiben a demokratikus ellenzék e téren megmutatkozó fölényét egy szorosabb együttműködés keretében tudomásul veszik, az egyfajta önkéntes szellemi alávetést jelentett volna számukra.95
A népiek elgondolása úgy volt kivitelezhető, ha szövetségeseket találnak a hatalom
képviselői és a megtűrt reformerek között. Választaniuk kellett, hogy a demokratikus ellenzékkel lesznek szolidárisak, lemondva ezzel – akkor úgy tűnhetett, beláthatatlan időre – a legalitásról, vagy közelednek Pozsgay Imréhez és a hozzá közel álló
rendszerkritikus-reformer értelmiséghez, s velük szervezik meg a közös fellépést.
Az összekötő kapocs Pozsgay volt, az egyedüli magas beosztású politikus, akire a
népiek bizton számíthattak, és akiben a radikális reformerek is reménykedtek.
A demokratikus ellenzéktől való elhatárolódás mértékének legfőbb szempontja
a népiek vezetői számára a nyilvánosságot biztosító legalitás lett. Ennek megfelelően
mérlegelték a meghívandók körét, amikor a szeptemberre Lakitelekre szervezett
93

Uo. 47.
BÍRÓ, 1993, 15.
95
„A radikálisok a maguk programját és kiáltványát akarták valójában rákényszeríteni így [ti.
a Társadalmi Szerződés kiadása révén] a mi csoportunkra, kész helyzetet és másodlagos szerepet
szánva a náluk nagyobb és kiterjedtebb erőnek” – írta Bíró Zoltán a „segédcsapat” szerepének
elutasításával indokolva a kapcsolat megszakítását. Uo. 13.
94
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találkozót előkészítették. Azok meghívása jelentette a határt, akik nem ingathatták
meg Pozsgay Imre helyzetét a párton belül. Pozsgay maga így szólt erről:
„Jelenlétemre csak akkor számíthattak, ha pozíciómat nem kockáztatják olyanok meghívásával, akik szigorú rendőrségi ellenőrzés alatt állnak, s akik miatt esetleg ellenem is alkalmazni
lehet a rendőrségi módszereket a pártból való kizárással egybekapcsolva. […] Így született
meg az elhatározás, hogy az ellenzék kemény magját alkotó személyiségeket nem hívják
meg, de meghívnak olyanokat, akik tehetségükkel, ellenzéki elkötelezettségükkel ugyanúgy
reprezentálhatják a demokratikus ellenzéket, mint Kis János, Kőszeg Ferenc vagy Demszky
Gábor. Így kapott meghívást Konrád György és Vásárhelyi Miklós.”96

Pozsgay csak olyan módon kerekedhetett felül a pártapparátust uraló vetélytársain, ha velük szemben növeli párton kívüli bázisát és párton kívüli társadalmi
támogatottságát, és ez a törekvése egybeesett a népi-nemzeti értelmiségi kör stratégiájával.97

A GRÓSZ-KORMÁNY FOGADTATÁSA
Grósz Károly miniszterelnök 1987. szeptember 17-ei parlamenti belépőjét a közvélemény jól fogadta. Az emberek jelentős része számára reményteli reformpolitikusként jelent meg. Dinamizmust és őszinteséget sugárzott, mint aki tisztában van a
helyzet súlyosságával, de azzal is, hogy mi a teendő.
Nem osztozott mindenki ebben az optimista várakozásban. Az ellenzék szétválóban lévő két szárnyának még futotta egy közös akcióra, éppen a Grósz-kormány
bemutatkozása kapcsán, amely a „Százak levele” néven vált ismertté. Az országgyűlési képviselőkhöz címzett levél a Grósz-kormány programja iránt fogalmazott
meg kételyeket. Aláírói között nemcsak a demokratikus ellenzék és a népi-nemzeti
áramlat tagjai voltak találhatók, hanem neves írók, művészek és tudósok is.98 A levél
a Grósz-kormány munkaprogramját részint a nem elégséges változások, részint a
megvalósítás biztosítékainak hiánya miatt bírálta, és fölvázolta azokat a változtatásokat, amelyeket az aláírók szerint a gazdaságpolitikában és a politikai intézményrendszerben sürgősen végre kellett volna hajtani ahhoz, hogy értelme legyen az
áldozatnak, amelyet a válságból való kilábalás érdekében vállalni kell. A nyílt levélről az Országgyűlés ülésén csupán egyetlen képviselő, a bátor és kritikus felszólalásairól ismertté vált Király Zoltán tett említést, kifogásolva a szemérmes hallgatást
róla.99
96

POZSGAY, 1993, 80.
Vö. a Magyar Bálinttal készült interjúval: C SIZMADIA, 1995, III. 355.
98
Az 1987. szeptember 8-án kelt levelet eredetileg közölte a Beszélő 21. száma: Beszélő Összkiadás, III. 19–22. A levél tartalmát a Kenedi János lakásán több alkalommal megtartott 30-40 fős
összejöveteleken formálták ki, lásd: MÉCS, 1989, 296. Történetéhez lásd még: C SIZMADIA, 1995, I.
413–414.
99
Király Zoltán úgy látta, a levélben megszívlelendő dolgok is találhatók. Felszólalása a kormány munkatervének vitájában: Országgyűlési Napló, 1987. szeptember 17., 1401–1405. h. A napilapok tudósításai a beszédnek erre a részére nem tértek ki.
97
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A KORMÁNYPROGRAM PARLAMENTI VITÁJA

Az Országgyűlés tevékenysége a korábbi évek egyhangúsága után kezdett megváltozni. A képviselőknek ugyan több mint kétharmada az MSZMP tagja volt, de
magatartásukban nem a pártkötődés okozott különbséget. Attól függetlenül érezték
egyre többen, hogy közvetíteniük kell a növekvő társadalmi elégedetlenséget. Hangot adtak aggályaiknak a gazdaságpolitikai döntések, a megszorítások és a készülő
adótörvények várható hatása miatt. A Grósz-kormány fordulatot ígérő munkaprogramját azonban egyöntetűen (vagy csaknem egyöntetűen)100 elfogadták. Alternatíva
híján nemigen volt más választásuk, mint hogy bíztak az önkritikus problémafeltárással, eltökélt reformszándékkal és dinamikus fellépéssel alátámasztott fordulat pozitív hatásában. A kritika és a bizalom közötti egyensúlyozás látványos jele
volt, hogy „hosszan tartó lelkes, ütemes taps” fogadta Király Zoltán élesen kritikus
felszólalását (a karzatról is erősen megtámogatva), amely úgyszólván csak a kételyeket sorolta a program megvalósíthatóságával kapcsolatban, végül mégis deklarálta,
hogy alapvetően egyetért a munkaprogrammal, és bizalmat szavazott a Grósz-kormánynak.
Grósz Károly ellentmondásos expozéja pedig valóban adott okot a kételyekre.
A miniszterelnök beszédében egyensúlyozott a megszorításokkal együtt járó reformok elfogadtatása és a rendszer stabilitásának megőrzése között. Nyilvánvaló
volt már, hogy az 1986-ban indult ötéves tervben foglalt gazdaságpolitika tökéletesen elhibázott volt, beszéde kezdetén mégis sietett leszögezni, hogy ez a program
érvényben van, a „stratégiai irányok” érvényesek, csupán a benne szereplő mértékek nem érhetők el. Ennél tovább is ment az „elvi alapok” stabilizálása érdekében,
hiszen mielőtt a reformok taglalásába fogott volna, nagyon határozott formában
utalt a kádárista politika kontinuitására – egészen az 1956-ot követő konszolidációig
visszavezetve. Ezt követte a közelmúlt önkritikus jellemzése, és ennek során Grósz
kijelentette, hogy az okok nem kereshetők csak az elmúlt két-három év hibás döntéseiben, némelyikük „végigkíséri egész szocialista gazdaságunkat”.
Az új kormányfő az őszinteségi stílusfordulat jegyében szólt a politikai hangulat
romlásáról, arról, hogy sokaknak bizonytalanodott el a szocialista jövőbe vetett hite,
rendült meg bizalma a vezetésben. Mintegy figyelmeztetésképpen megemlítette,
hogy „a szélsőséges nézetek is fölerősödtek”, de ezután a reformokkal szemben álló
konzervativizmust kárhoztatta. „Rendre, fegyelemre és a teljesítményelv maradéktalan érvényesítésére van szükség mindenütt” – jelentette ki, majd arra utalt, hogy a vezetés
reformpártiságát csak azok vonják kétségbe, akik „politikai kételyeket akarnak elhinteni”. Politikai intézményi reformokról érdemben nem beszélt, mindössze a parlament szerepének növelését helyezte kilátásba. A tervezett reformok alapvetően
három területre, a szabályozórendszerre, a piaci mechanizmusok kiterjesztésére
és a kormányzati munka javítására vonatkoztak. Tulajdonreformról a programban
nem volt szó, csak a vállalati kollektívák és dolgozók vagyonérdekeltségének meg-

100
Jellemző, hogy Sarlós István, az Országgyűlés elnöke egyhangú elfogadásnak nyilvánította
a szavazást, és nem számoltatta meg az esetleges ellenszavazatokat és tartózkodásokat.
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teremtéséről, valamint az állami, szövetkezeti és egyéni kistulajdon alapján gazdálkodók közötti versenyegyenlőségről.101
Figyelemre méltó beszédet tartott Kádár János is, amely a közvélemény szemében – a sajtótól nem függetlenül – Grósz Károly expozéjának ellenpontjaként tűnt
fel. Elsikkadt a benne rejlő helyzetelemzés és prognózis, amellyel a rendszert fenyegető veszélyekre utalt. Elsősorban enerváltsága, avítt stílusa és fogalomhasználata
tűnt fel. Kifejezetten konzervatív benyomást keltett, különösen Grósz fellépésének
dinamizmusa és reformelkötelezettségének hangoztatása mellett. Ezzel az előadásmóddal a saját rovására erősítette Grósz pozícióját, és elfedte a kettejük álláspontjában meglévő rokon vonásokat. Kádár a szocialista rendszer, a párt vezető szerepe,
a kétfrontos harc és a többi alapelv megismétlésével maga tűnt az új reformhullám
legfőbb gátjának. A soron lévő reformok bevezetésének legáltalánosabb problémájaként azt emelte ki, hogy a kapitalizmussal ellentétben itt nem lehet a megszorításokat és a dolgozókat sújtó intézkedéseket természetes következményként tekinteni.102 A szocializmus saját természetéből fakadó humánus jellegére hivatkozott,
érzékeltetni kívánta a liberalizálás társadalmi következményeit. Érvelése azonban a
rendszer hanyatlása és morális problémáinak előtérbe kerülése nyomán nem nagy
fogadókészségre talált.
A Grósz-kormány parlamenti belépője során kétségkívül Király Zoltán felszólalása keltette a legnagyobb feltűnést. Ő egyike volt azoknak, akik az 1985. évi választásokon, amikor először volt kötelező a többes jelöltállítás, valóban spontán lakossági jelölés alapján indulhattak, és győzték le a hivatalos jelöltet. Többször keltett
ribilliót a parlamentben kritikus felszólalásaival. Ezúttal is ezt tette: nyíltabb beszédet kívánt, felvetve olyan kényes kérdéseket, mint a bős–nagymarosi vízlépcső-beruházás, a katonai költségvetés vagy az adósság-átütemezés lehetősége, amelyekről Grósz expozéja nem szólt.103 Felszólalása legfontosabb részében kétségbe vonta,
hogy a gazdasági reformtervek kivitelezhetők lennének a politikai intézményrendszer
reformja nélkül. Király rámutatott: a reformnak a vezető posztokon is vannak ellenzői, akik az esetleges társadalmi konfliktusokat arra használhatnák fel, hogy
megakadályozzák a reformfolyamatot. Garancia ennek bekövetkezte ellen pedig
csak az lehet, ha a politikai intézményrendszer reformját a gazdasági reformmal
egy időben megkezdik. Az ismert politikusok közül Nyers Rezső felszólalása keltett még feltűnést. Az általa elmondottakra utalva Király is aláhúzta: nem az a baj,
hogy konzervatív erők léteznek, hanem hogy nincs küzdőtér megütközni velük, a
hatalom bástyái mögé bújva fejtik ki kártékony tevékenységüket. Ugyancsak Nyerssel egyetértve hangoztatta: mindenféle ellenvéleménynek – a szocializmussal egyet
nem értő álláspontoknak is – helyet kell adni, a vitákat érvekkel, nem pedig hatalmi
szóval kell eldönteni.

101

Országgyűlési Napló, 1987. szeptember 17. 1209–1227. h. – Kiemelés tőlem, R. Z.
Uo.
103
A miniszterelnök válaszában egyértelműen elvetette, hogy szó lehetne a külföldi adósságok átütemezéséről.
102
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A HELYZET ÉS ÉRTÉKELÉSE

A parlamenti ülést követő nemzetközi sajtótájékoztatón Grósz Károly igyekezett
bagatellizálni Király felszólalását. A politikai szerveződések szabadságára vonatkozó kényes kérdéseket azonban ezúttal nem tudta kikerülni. Ezekre reagálva Grósz
egyfelől kijelentette, hogy olyan politikai szervezeteket, amelyek a hatályos törvények paragrafusainak és szellemének nem felelnek meg, a jövőben sem engednek
működni, s egyúttal megfogalmazta a kritériumokat, amelyek a „másként gondolkodókat” az ellenzékiektől elválasztják.
„Általában abból indulunk ki, hogy akik más nézeteket vallanak, azok saját legjobb meggyőződésük alapján az ország fejlődését akarják szolgálni, más eszközökkel és módszerekkel,
mint ahogy ezt mi tesszük” – mondta, majd a tűréshatáron túlra helyezte azokat, akik „nem
ezt a társadalmi struktúrát akarják gazdagabbá, szebbé, életképesebbé tenni, hanem a rendszertől tartalmát és természetét illetően idegen alternatívát keresnek”.

Az ellenük való fellépés kezdőpontját – a törvényre hivatkozva – a szervezett akciók
indításának tilalmával szabta meg.104
Az MSZMP Politikai Bizottságát élénken foglalkoztatták a parlamenti események. A Grósz-kormány indulását sikeresnek minősítették, de komoly gondokat is
észleltek. Az ellenzék szervezkedését és nyomásgyakorló kísérletét egyelőre nem
ítélték veszélyesnek, de nem is becsülték le jelentőségét. Az ügyben illetékes KBtitkár, Fejti György azt jelentette, hogy titkosszolgálati úton szerzett információk
szerint az ellenzék is elvégezte a maga gyorsértékelését, amely meglepetést és zavart tükrözött: érthetetlen volt számukra a szavazatarány és a televízió segítségével
keltett hangulat.
Kádárt elsősorban a Király-jelenség foglalkoztatta, pontosabban a képviselők között megindult erjedés. Követelte a „párt elemi rendjének” helyreállítását. Mint kijelentette: a demokratizálásba az is beleértendő, hogy a Központi Bizottság határozata
kötelező minden párttag képviselőre. A rendteremtés elősegítésére még egy bizottságot is létrehoztak Fejti György, Óvári Miklós és Gyenes András részvételével.105
A Politikai Bizottság hangsúlyt fektetett arra, hogy a nagy társadalmi szervezetek, a Hazafias Népfront, a KISZ és a Szakszervezetek Országos Tanácsa mind sorakozzanak fel a Grósz-kormány támogatására. Így is történt, a sajtóban hamarosan
terjedelmes tudósítások jelentek meg az ennek érdekében szervezett eseményekről.
Pozsgay Imre a HNF Országos Tanácsa ülésén taktikus beszédet tartott, az elvárható lojalitásnak megfelelt, ugyanakkor a reformok élharcosának szerepéből sem

104
Magyar Hírlap, 1987. szeptember 19. (A Népszabadságban ez a kijelentés csak szeptember
21-én, a parlamenti ülésszak nemzetközi visszhangjáról szóló cikkben, az amerikai AP hírügynökség tudósítását idézve jelent meg.)
105
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1987. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyve. MOL
M-KS 288. f. 5/1008. ő. e.
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vett vissza.106 A szakszervezeti vezetők a Grósz-kormányt támogatva elsősorban a
konzervativizmus vádját igyekeztek maguktól elhárítani.107
A hivatalos megnyilatkozások éles ellenpontjaként jelent meg a Beszélő 21. számában Kis János alapos elemzése arról, mi is történt valójában az Országgyűlésben,
és mi adódik ebből. Az írás három gondolatát mindenképpen érdemes kiemelni,
mert jól jellemzik a helyzetet és a demokratikus ellenzék álláspontját is:
– A „Társadalmi Szerződés” kiindulópontjának megfelelően hangsúlyozta, hogy
„felbomlott a negyedszázados »közmegegyezés«, és a régi renden belül nem is állítható helyre”, s ezt a tényt tekintette a politikai folyamatok legfőbb tényezőjének.
Arra következtetett, hogy a gazdasági reform érdekében is szükség van a politikai
intézmények átalakítására, de immár nem a gazdasági kibontakozás felől kell közelíteni ezekhez a reformokhoz.
– A Grósz-kormány indulásáról sommás ítéletet alkotott: „A parlament beérte az
új személlyel, nem ragaszkodott hozzá, hogy új politikát kapjon.” Elismerte ugyan, hogy
Grósz retorikájában igyekezett eltávolodni a róla kialakult képtől, próbált a reform,
a világgazdasági nyitás, a nyíltság és a párbeszéd híveként megjelenni, s ehhez stílusát jól választotta meg, de programhirdetésében nem ismert fel biztosítékot arra,
hogy valódi fordulatot hoz.
– Érveket sorakoztatott fel az ellen, hogy a reformfolyamatot a gazdaságra redukálják. A gazdasági átalakítások következményeként ugyanis a konfliktusok fölerősödésével számolt, mégpedig két oldalról is. Egyfelől kétségét fejezte ki az iránt,
hogy a Grósz-kormány a politikai konfliktust vállalva szakítani tud a bajokat csak
elmélyítő lavírozással a nagyvállalati és a munkavállalói érdekek között, amelyek
konzerválták a fenntarthatatlan állapotokat. Másfelől azt feltételezte, hogy az iparban felélednek a klasszikus kollektív érdekharcok, amelyeket az erőszak elkerülése
érdekében politikai engedményekkel próbálnak ellensúlyozni. A legvalószínűbbnek azonban azt tartotta, hogy a szigorú gazdaságpolitikai eszközök enyhítésével próbálják leszerelni a „lengyel mintájú osztályharc” feltámadását, ezzel pedig az országot a
megállíthatatlan hanyatlás pályájára terelik.
A konklúzió mindebből az volt: „Bármilyen fontos is a rendszer intézményeinek
erjedése: a fordulat, ha még egyáltalán lehetséges, nem jöhet kizárólag erről az oldalról. Szükség van az intézményeken kívülről jövő nyomásra – önálló társadalmi
kezdeményezésekre, mozgalmakra, szervezetekre.”108

LAKITELEK ’87 – A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
MEGALAKULÁSA
A „másként gondolkodók” szervezeteinek legalizálását kilátásba helyező, Grósz Károly által felvetett lehetőség, amely gyakorlatilag a rendszeren belüli korlátozott „re106

Magyar Nemzet, 1987. szeptember 25.
Gáspár Sándor SZOT-főtitkár, Nagy Sándor, Kósáné Kovács Magda SZOT-titkárok beszédeit ismerteti: Népszabadság, 1987. szeptember 28.
108
KIS János: Országgyűlés után. Beszélő Összkiadás, III. 18.
107
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formpluralizmus” engedélyezését jelentette, az immár tágabb határokat akarta kijelölni – azokat viszont szigorúan. Ez a szándék az adott pillanatban kibékíthető volt a
népi-nemzeti kör stratégiájával, akik a reformértelmiség prominenseivel összefogva
kísérelték meg egy társadalmi mozgalommá bővíthető diskurzus-folyamat elindítását.
A párt reformereivel, mindenekelőtt a Pozsgayval való szövetségen keresztül
nyílt lehetőségük arra, hogy behatoljanak a legalitás szférájába. Fontos volt, hogy
megszerezzék Grósz Károlynak, a pártvezetés új erős emberének legalább a hallgatólagos jóváhagyását annak elfogadtatásához, hogy kezdeményezésük nem jelenti
az általa jelzett határok áthágását. A lakiteleki konferencia szervezői ezt belátva
igyekeztek „belekompromittálni” a magát reformerként azonosító miniszterelnököt
a nem ellenzéki, hanem „másként gondolkodó” jellegűnek minősülő összejövetelbe.
Pozsgay Imre így emlékezett:
„Az előkészítő megbeszélés résztvevői109 megkértek, tájékoztassam szándékainkról a miniszterelnököt, és hívjam meg a találkozóra. Kérésüknek eleget tettem. Grósznak láthatóan
jól esett a meghívás, de a részvételt nem vállalta, sőt nekem sem tanácsolta. Általam küldte
üdvözletét az összejövetelnek, amit én az előadásom bevezető szavaiban tolmácsoltam is a
jelenlevőknek.”110

A két ellenzéki áramlat elválása nemcsak azt jelezte, hogy értékrendbeli és koncepcionális választóvonal húzódik közöttük, hanem azt is, hogy eltérő induló pozíciót foglaltak el a politikai harcban a kibontakozó pluralizmus kezdetén. A demokratikus ellenzék
számára az új helyzet az elszigetelésükre tett erőfeszítések sikerének fenyegetését
jelentette. Az ellenzékiség nyílt vállalása, a rendszeren túlmutató kritika azt jelentette, hogy a hatalom szemében megmaradnak az ellenség pozíciójában. Pozsgay
köreinek, a pártellenzéki reformereknek és a nemzeti radikálisoknak mint másként
gondolkodó kritikusoknak a kvázi legalizálása ezzel szemben azt ígérte, hogy a
korlátozott pluralizmuson belüli féllegális mozgástér kihasználása és tágítása révén
lehetőségük nyílik önálló politikai szerveződésre.111

A TANÁCSKOZÁS ÉS RÉSZTVEVŐI

Az 1987. szeptember 27-én 181 fő részvételével, Lezsák Sándor kertjében megrendezett lakiteleki tanácskozás előkészítése során is egyértelmű volt, hogy egy szellemi
áramlat fórumát létrehozó aktus – amelynek ráadásul szövetségi-koalíciós indíttatása is van – nem célozhatja a válaszok programszerű megfogalmazását. Célja csak
a válság mibenlétének tisztázása és a kiútkeresés szellemi alapjainak körvonalazása
lehetett. Nem származhatott a tanácskozásból politikailag jól artikulált közös álláspont a gyakorlatias teendőkről.112
109
110
111
112
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Akikről szó van: Bíró Zoltán, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos.
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BÍRÓ, 1993, 15.
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A tanácskozás megszervezésében ott munkált a „Társadalmi Szerződés”-sel való
rivalizálás mozzanata, de nem ellenprogrammal kívánták ellensúlyozni a Beszélő-körnek tulajdonított hegemóniatörekvést. Inkább azzal próbálkoztak, hogy megtalálják
nézeteik társadalmi (a jellegzetes harmadikutas megfogalmazás szerint: népi-nemzeti) gyökereit, és abból növesszék ki a változások alapjául szolgáló, széles összefogáson alapuló politikai erőt.
Az elfogadott nyilatkozatban és a felszólalásokban is deklarálták az igényt a
nemzeti összefogásra és a változást kívánók konszenzusára, ez azonban ellentmondott
a kialakult helyzetnek, amelyben az ellenzéki csoportok útjai éppen elváltak egymástól. Akik felszólalásukban a demokratikus ellenzék prominens képviselőinek
távolléte miatt hiányérzetüknek adtak hangot – mint Benda Kálmán vagy a nála
sokkal markánsabban fogalmazó Lengyel László –, abból indultak ki, hogy a válság
katasztrofális elmélyülésével fenyegető helyzetben a három mérvadó áramlat képviselőinek összefogására van szükség ahhoz, hogy a reformok elegendően radikális
változást hozzanak, és kellő támogatást kapjanak. Lengyel a kudarc lehetőségét látta
abban, ha a progresszió különböző szárnyai egymás ellen fordulnak.113
Nem volt célszerű kinyilatkoztatni, hogy a politikai pluralizmus kiindulópontját
jelentő három mérvadó értelmiségi irányzat közül kettőnek a reprezentánsai valamiféle tartós politikai együttműködés reményének jegyében jöttek össze. Az ülést
vezető Fekete Gyula nyomban egy „baráti társaság” összejövetelének minősítette a
tanácskozást, elhárítva a feltételezést, hogy annak koalíciós vagy „népfrontos” szándéka lenne. Valójában nem is ez volt a helyzet. Pozsgay ugyan valóban szövetségi
politikában gondolkodott, a Lakiteleken létrehozott virtuális szövetségesi kört az
ő személyébe vetett remények tartották össze, de maga sem tudta eldönteni, hogy
perspektivikusan a pártellenzéki mozgalom kívülről történő támogatása a célravezető (mint ahogy 1987-ben csak ez látszott reálisnak), vagy érdemes politikája súlypontját a lakiteleki ellenzék megszervezésére helyezni.114
Pozsgay pozíciója fontos volt a legalitásra pályázó népiek számára. Némi védelmet is jelentett a kockázatot vállaló résztvevőknek, amelyet illendő volt a radikalizmus mérséklésével ellentételezniük. Pozsgay taktikázó felszólalásánál árulkodóbb
volt Fekete Gyula szervilizmusba hajló ülésvezetése. Elek István volt az egyetlen felszólaló, aki nem hagyta szó nélkül ezt a felemás helyeztet, szükségesnek látta, hogy
a politikai elithez tartozó Pozsgayt és a reformkommunistákat világosan elhatárolja
a népi tábor képviselőitől.115
A demokratikus ellenzéket egymaga képviselő Konrád György nem azt tekintette problematikusnak, hogy a tanácskozást nem a széles ellenzéki összefogás
platformján szervezték meg. Az ellenzék pluralizálódását nem ítélte egészségtelen
vagy időszerűtlen fejleménynek. Üdvözölte a népi politikai csoportosulás önmeghatározását, de nem állhatta meg, hogy vissza ne utasítsa a második nyilvánosságot
113

Lengyel László felszólalása, uo. 77–78.
Pozsgay Imre útválasztásáról lásd: LENGYEL, 1998, 43.
115
„Én úgy érzem, hogy mi nem egy táborban vagyunk, ezzel nem akarok semmi rosszat
mondani, csak egyszerűen másképpen éltük meg ezeket az évtizedeket, más a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyünk. … Pozsgay Imre… mégiscsak ennek a politikai elitnek az egyik
felelős vezetője…” A magyarság esélyei, 91.
114
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megteremtő demokratikus ellenzék tevékenységének lekicsinylését. Csengey Dénes
szavaira reflektált, aki – elismerve ugyan a kényszerítő körülményeket – az ellenzék néptől való elszigeteltségét annak tudta be, hogy az „beérte önmaga szellemes
társaságával”.116

A NÉPI-NEMZETI GONDOLAT AKTUALITÁSA

Nem érdemelne sok szót ez a villongás, ha nem lenne fontos a kontextus, amelyet a
vita közvetlenül nem érintett. Ez ugyanis rámutat arra, hogy az ellenzék pluralizálódásában a népiek szellemiségének reprezentatív megszólaltatói milyen jelentőséget tulajdonítottak a társadalmi megosztottság értelmezésének.
Csengey érzelmektől fűtött felszólalásában a vidék-Magyarország tragikus sorsát elemezve beszélt a nép megszólítatlanságáról, az öntudatától, kultúrájától, erkölcsétől, magyarságától megfosztott vidék kitaszítottságáról; valamint arról, hogy
az ettől a valódi Magyarországtól idegen, gyökértelenül fölötte lebegő BudapestMagyarország Moszkva hatalma és a Nyugat hitelei között őrlődve nem törődik a
hallgatásra kárhoztatott igazi hazával. Ebből adódóan a népiek az első feladatot a
„meghajlott gerincű”, az általános „morális válságba süllyedt nép” felébresztésében
látták, abban, hogy a bénultságból kilépve egyáltalán fogadókészek lehessenek a
változás programjára. Az e munka elvégzésére hivatott értelmiség volt a lakiteleki
üzenet elsődleges címzettje: „Ki kell váltani emigrációjából a vidéki értelmiséget és
fel fog támadni azonnal a szolgálat és a küldetés ethosza.”117
Valójában persze a „vidékiség” nem lakóhelyet, hanem mentalitást jelölt.118 Árulkodóak voltak az avítt magyar nacionalizmust élesztgető szófordulatok. A Lakiteleken fellépő népi-nemzeti kör prominens képviselői a „nép valódi felemelkedés által
való megszüntetésének” erkölcsi indíttatású programjával kívántak bázist teremteni
politikájukhoz, abból a Csurka István által kifejtett tételből kiindulva, hogy a „magyar nemzet testében még megvan az a lakosságtömeg, amit népnek lehet tartani”.119 Ha pedig létezik ez a polgárosodásból kirekedt tömeg, akkor a nemzet iránt
igazán elkötelezett értelmiségnek különleges feladatai vannak vele kapcsolatban.
A népiek stratégiájának kimondva-kimondatlanul az volt az alapja, hogy a magyarság megmaradásának és felemelkedésének érdekében kell megszervezniük azt
a különleges erkölcsi felhatalmazással rendelkező erőt, amely a magyarság félreszorítottjai
nevében szólhat.
A népi eszmerendszer társadalmi gyökereiről a kelet- és közép-európai térségben sokan írtak már. Az igazán érdekes jelenség most az, hogy a kulturális áramlatként, ideológiaként, érzületként – és mindezek által a létező szocializmussal szem-
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Uo. 86–89. Csengey Dénes idézett megjegyzése: 66.
Uo. 68.
118
A tanácskozás 181 résztvevője közül 126 érkezett Budapestről, a 37 felszólalóból 32 volt fővárosi, 3 vidéki és 2 külföldi. Vö. Beszélő, 1999/7–8. 145.
119
Az idézetek Csurka István felszólalásából valók: A magyarság esélyei, 31.
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Rendszervaltas.indb 62

2006/5/8 14:51:51

Hatalom és ellenzékei a puha diktatúrában

63

ben kibontakozó szellemi ellenállás formájaként – az 1980-as években is életerősnek
bizonyult, és kitermelte a maga értelmiségi utánpótlását.120
Az 1980-as évek végén politikai alakulatokká szerveződő értelmiségi szekértáborok kulturálisan régóta párhuzamosan léteztek, noha azokat a társadalmi viszonyokat, amelyek eredendően létrehozták a szakadást, az államszocializmus évtizedei felszámolták. Csurka István alapvetése szociológiai realitását illetően gyenge
lábakon állt, de a konstrukció nem is erre épült. Vonzerejét ideologikus jellege és
morális töltete adta. Jelentősen megerősítette hatását a még mindig megemésztetlen
múltból származó Trianon-szindróma és a szomszédos országokban nemzetiségükben is elnyomottan élő magyar kisebbség sorsa.

A NEMZETESZME MINT ÖSSZETARTÓ ÉS SZÉTVÁLASZTÓ ERŐ

A lakiteleki tanácskozásnak nem ez volt a szándéka, mégis megtette az első lépést,
hogy az atavisztikus, de kulturálisan, a politikai hagyományőrzésben és mentalitásban továbbélő, különösen humán értelmiségi körökben pedig egyenesen virulens
megosztottság politikai tagoltságként épüljön újjá. Annak ellenére történt így, hogy a
résztvevők közül többen – kifejezetten anakronisztikusnak tartva, vagy éppen a hatalom manipulációja gyanánt – elutasították a szembenállás felélesztését.121
A nemzeti radikalizmus jobboldali tendenciájának nyílt kibontakozását a reformpártiság kényszerű elfogadása korlátozta, ezért nem is vált el a szocialisztikus
harmadikutas eszméktől. Feltűnő, hogy mennyire más volt a nyelvezete, a kifejezésmódja a népi-nemzeti értelmiségnek, mint a reformereknek. A metaforákban,
esetenként allegorikusan előadott helyzetképek és hitvallások nem egyszerűen a
programhiányt leplezték. Annak a kettős lelkületnek voltak a jelei, amelyet a nemzethalál víziójából kiinduló Csurka fejezett ki világosan:
„A különféle reformjavaslatokhoz való baráti viszonyulás azonban nem eredményezheti a
nemzeti sorskérdések megoldásáról, a megoldás igényéről való lemondásunkat… Félreérthetetlenül és határozottan le kell szögeznünk, hogy számunkra csak ez az egyetlen program
létezik, de éppen azért, mert így van, hajlandóak vagyunk – és aligha tehetünk mást, mint
hogy befogjuk magunkat a lehetséges részprogramok szekere elé is, és igyekszünk megragadni minden kis esélyt is, ami reményt nyújt a katasztrófa elkerülésére.”122

A nemzeti újjáépítést jelentő „teljes magyarság” programja, amelyet Csurka a „népiség” mellett programjuk elvi alapjának tekintett, mindenekelőtt szemléleti, kulturális, tudati és erkölcsi változást feltételezett. Ezért a politikai szerkezetátalakítást
a leghatékonyabb tudatformáló eszközök, mindenekelőtt a televízió és az oktatás
átalakítása révén képzelte el.
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Vö. B OZÓKI, 2003, 68–70.
Ennek példája Kósa Ferenc felszólalása: A magyarság esélyei, 150–151.; vagy ifj. Fasang Árpádé az antiszemitizmus feltámadásának veszélyéről, uo. 84.
122
Uo. 28.
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POZSGAY ÉS A REFORMEREK LAKITELEKEN

Lakitelek résztvevőinek többsége elfogadta közösen vállalható alapként a nemzet–
demokrácia–szocializmus triászt,123 amelyet Pozsgay Imre bevezető előadása sugalmazott, majd programszerűen Bihari Mihály előadása fejtett ki. Nehéz volna megítélni, hogy ki tette őszinte meggyőződésből, ki a tanácskozáson sokat emlegetett
Bibó István eszmei örökségére hagyatkozva, ki pedig „reálpolitikai” kompromiszszum gyanánt, netán kifejezetten koalíciós megfontolásból. Mindenesetre a nemzeti radikális, a baloldali harmadikutas és a reformszocialista nézetek és elgondolások
elegyéből nem származott közös program.
Pozsgay Imre koncepciója arra épült, hogy „a reform alapgondolata nem közgazdasági természetű”, hanem a politikai akadályokat kell mindenekelőtt elhárítani.
Ezen belül a kívánatos politikai reform főbb tényezőit taglalta, lényegében a „Reform
és demokrácia” koncepcióját idézve: a párt és az állam szétválasztását, a demokratikus és tagolt érdekképviseletet, a társadalmi szervezetek és egyesületek működését,
a parlament helyének és szerepének újrakonstruálását, a helyi önkormányzatiság
kifejlesztését, a népszavazás intézményének bevezetését, valamint az alternativitás,
a kritika szabadsága és a másként gondolkodás iránti tolerancia elvének érvényesítését. Mindezeket egy új szocializmusmodell keretei között értelmezte, amelynek tulajdonviszonyait az önigazgatású közösségi tulajdon központi szerepe jellemzi. Többször
hivatkozott Marx tételeire, követve azt a kritikai hagyományt, amely a szocializmus
valóságát szembesítette „klasszikus” elveivel. 124
Pozsgay fogalmazásmódja pozíciójához képest nem volt különösebben óvatoskodó, helyenként azonban, különösen a hatalmi viszonyokra vonatkozó kitételeiben,
igyekezett „árnyaltan” kifejezni magát. Olyan „nemzeti koalíciót” tartott kívánatosnak, amelyből nem iktatható ki a kritika. Kétirányú figyelmeztetéssel zárta előadását: minden, ami a régi politikai irány, intézmények és stílus átmentését szolgálja, az
összeomlást készíti elő, ugyanakkor a vezetés iránti bizalom nélkül nem lehetséges
stabilitás és kibontakozás.125
Természetesen Pozsgay előadásának volt a legnagyobb politikai súlya, az általa
jelzett reformkoncepció konzekvenciáit azonban a reformértelmiség reprezentánsai fejezték ki. Lengyel László, akinek nem kellett a „Fordulat és reform” akkor
már ismert gondolatait kifejtenie, arra fokuszálhatta mondanivalóját, hogy az ott
összegyűlt népi tábor tévúton jár, ha a mélyülő válság közepette csupán arra összpontosít, hogy lapot indítson és fórumokat szervezzen a maga potenciális körének
megnyerésére, elhatárolódva az ellenzék más csoportjaitól és figyelmen kívül hagyva a reformerek gondolatait, hiszen azonnal kell cselekedni a gazdasági és politikai
reformok érdekében.126
Bihari Mihály, aki az akkor még széles körben nem ismert „Reform és demokrácia” gondolataival a tarsolyában érkezett, ugyancsak cselekvésre serkentett. Mint
123
Lásd például az ezt meg is fogalmazó Salamon Konrád vagy Varga Csaba felszólalását, uo.
107., 114.
124
Pozsgay Imre előadása: uo. 16.
125
Uo. 22.
126
Lengyel László felszólalása: uo. 76–79.
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mondta: a reformok szükségessége megérett, de ez nem jelenti, hogy reformkorszakba jutott volna az ország, márpedig nem lehet megelégedni azzal a korlátozott vagy inkább látszatdemokratizálással, amelyet az ország vezetése reformként
tervez, hiszen azok csak arra jók, hogy hiteltelenné tegyék a szocializmus megreformálhatóságának gondolatát. A reformkorszak megteremtéséhez elengedhetetlen
mozgalom elindításának négy feltételét emelte ki: pontos diagnózist; reális programokat a gazdasági és politikai reformkoncepciók megvalósítására; a reformpolitikusok hatalomba juttatását; a reformok keresztülviteléhez szükséges mozgalom, a
kritikus nagyságú reformbázis létrehozását, mivel úgy látta, a klubok, körök, fórumok amorf hálózata a feladatokhoz nem elegendő.127
Legmesszebb Gombár Csaba, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének
vezető munkatársa merészkedett,128aki nyíltan fölvetette a többpártrendszer kérdését,
mint annak feltételét, hogy a fölmerült problémák megoldhatók legyenek. Úgy vélte,
nem szabad lemondani róla mint eleve lehetetlenről. A pluralizmus megvalósítását
nem a Hazafias Népfrontban megjelenő autonóm mozgalmak kibontakozásától várta, hanem attól, ha az uralkodó pártban platform- és frakciószabadságot biztosítanak, s ez alakít ki egy átmeneti pártpluralizmust.129
A reformerők mozgalommá szerveződésének és a reformértelmiség által jegyzett
komplex program megvalósításának stratégiája valójában nem volt összeegyeztethető
a népiek domináns harmadikutas nézeteivel. A „Fordulat és reform”, a „Reform és demokrácia” és a többi reformterv – ha egymásba kapcsolódó koncepciónak tekintjük
őket – a nyugatos liberalizáció és a nyugati demokrácia intézményrendszerének kiépülése felé mutatott. A népiek vezető teoretikusának számító Csurka István azonban
a reformpártiságot a katasztrófa megelőzésének érdekében fogadta el, miközben az
első és legfontosabb feladatnak a nemzettudat újjáépítését tekintette (beleértve az
erre szolgáló eszközök megszerzését), amely a népet felszabadítja gondolkodásában. A Nyugatnak szükségképpen alárendelődő fogyasztói társadalom eszményével szemben a saját nemzeti út választását követelte. Ennek hiányában a társadalom
kettészakadását prognosztizálta, amely társadalomnak „kialakul egy világ felé forduló, részben kozmopolita, idegen szellemű haszonélvező rétege és ez alatt a mindennapi gondokkal küzdő, a maga levében fővő, a világtól szükségképpen elmaradó
tömeggel, néppel”. Ha ezen az úton halad a magyarság – szólt a prófécia –, akkor
nem szűnik ugyan meg, de pincérnemzetté válik saját hazájában.130
A reformerekkel való összefogás ezen a radikális nemzeti alapon nem jelentett
tehát programszövetséget. A lakiteleki baloldali harmadikutasok kapcsolódása a reformerekhez ugyancsak problematikus volt. Antiszociális hatásai és szocializmusellenes vonásai miatt nem mindenkinél kísérte helyeslés a liberalizáló gazdasági
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Bihari Mihály hozzászólása: uo. 39–46.
Az intézet főigazgatója 1985 óta Aczél György volt, aki az intézményt igyekezett reformműhelyként üzemeltetni. Vö. R ÉVÉSZ, 1997, 356. Gombár Csaba a nyolcvanas évek közepétől Lengyel László, Bihari Mihály, Hankiss Elemér, Schlett István és még néhány társadalomtudós mellett
nagy hatással volt az értelmiségi közvéleményre.
129
A magyarság esélyei, 47–49.
130
Csurka István felszólalása: uo. 27.
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reformot.131 A politikai változások, a demokratizálás óhaja alapján jöhetett létre az
összefogás.
A szövetséget alátámasztó érveket és a stratégia döntő mozzanatát Bíró Zoltán,
Pozsgay legközvetlenebb eszmetársa fogalmazta meg: ha a hatalom és a társadalmi
pólus végletesen elkülönül, ha a kölcsönös bizalmatlanság, a kiszámíthatatlanság
és a félelem jellemzi a viszonyt, abból csak válságból válságba bukdácsolás következhet, a nemzet és a demokrácia ügye tehát ennek megakadályozásában kapcsolódik össze. Mi itt könnyebben mondunk bátrabb dolgokat, mint a hatalomban lévők
– mutatott rá –, eszközünk viszont kevesebb van. Amit az adott helyzetben megvalósíthatónak látott, az egy fórum létrehozása, amely közvetítő és javaslattevő szerepet tölt be az állam és a társadalom között, a részvétel és a párbeszéd lehetőségét
nyújtja. E törekvéshez kapcsolódhatott volna felfogása szerint a Hitel című, régóta
igényelt folyóirat.132
A Lakiteleken elfogadott rövid „Nyilatkozat” ennek megfelelően nem is programjellegű. Két részből áll: először a magyarságot sújtó válság drámai hangvételű
jellemzését adja, majd a Bíró Zoltán által vázolt elképzelést fogalmazza meg: létrehozzák a Magyar Demokrata Fórumot, amely eszköze lehet annak, hogy „a társadalom tagjai valódi partnerként vehessenek részt a közmegegyezés kialakításában”.
A demokratikus és nemzeti szellemiségű fórumot a progresszív társadalmi erők
összefogásának keretévé és a párbeszéd színterévé kívánták tenni, abból kiindulva,
hogy a válságot csak a társadalmi erők és a politikai vezetés együttesen képes megoldani.133

POZSGAY LAKITELEK-NYILATKOZATA ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK
Nyilvánosság hiányában Lakitelek és az ott elfogadott nyilatkozat könnyen osztozhatott volna a szamizdatként kiadott monori tanácskozás jegyzőkönyvének sorsában: elmerülhetett volna az illegális vagy féllegális ellenzékiség dokumentumai között.134 Éppen a legfőbb célkitűzésnek, a legális mozgalom elindításának, a Magyar
Demokrata Fórum tényleges létrejöttének nem tudott volna megfelelni. A nyugati
adók magyar adásai ugyan beszámoltak a találkozóról, de a szélesebb közvélemény
csak másfél hónappal Lakitelek után, Pozsgay Imre első „nyilvánosság-puccsa” révén szerzett tudomást az ott elfogadott nyilatkozat tartalmáról.
A Magyar Nemzet 1987. november 24-i számában egész oldalas interjú jelent meg
Pozsgay Imrével, amelyben egyebek mellett a lakiteleki Nyilatkozat szövegét is előadta.135 Nem volt kockázatmentes a taktika, hogy egy nyilatkozattal elébe ugorjon az
131

Lásd ifj. Fekete Gyula felszólalását: uo. 124–125.
Bíró Zoltán felszólalása: uo. 95–97.
133
A nyilatkozat szövege: uo. 177–178. A nyilatkozat tervezetének előzetes megfogalmazásában a legfontosabb szerepet Bíró Zoltán mellett Bihari Mihály, Kiss Gy. Csaba és Für Lajos töltötte
be. Vö. BÍRÓ, 1993, 14.
134
C SURKA, 1988, 304–315.
135
A közmegegyezés hajszálerei. Tóth Gábor interjúja Pozsgay Imrével. Magyar Nemzet, 1987.
november 14.
132

Rendszervaltas.indb 66

2006/5/8 14:51:52

Hatalom és ellenzékei a puha diktatúrában

67

eseményeknek, visszavonhatatlanná tegye, amit a pártvezetés a maga jószántából
biztosan nem engedett volna meg. Nem is maradt el a válasz. Kádár Pozsgaynak a
lakiteleki találkozón való részvételét még lenyelte, de a nyilvánosság elé lépést már
nem tűrhette. Pontosan látta az ebben rejlő veszélyeket.
Pozsgay nem volt óvatlan, igyekezett bebiztosítani a hátát. Néhány héttel Lakitelek után feljegyzésben számolt be a történtekről, és ebben javaslatokat tett a további lépésekre is.136 Leszögezte, hogy nem ellenzéki összejövetel volt, hanem párttagok
és pártonkívüliek konstruktív párbeszédének érdekében szervezték meg. Kiemelte,
hogy az ellenzék „kemény magját” az ő részvételének feltételeként nem hívták meg.
Igyekezett Grósz Károlyt is mintegy engedélyezőként feltüntetni, utalva arra, hogy
a kormányfőt előzetesen tájékoztatta az eseményről.137 A tanácskozással kapcsolatban azt emelte ki, hogy az ő előadása dominált, a kritika nem lépte túl az értelmiségi
tanácskozásokon vagy akár egyes pártrendezvényeken szokásos mértéket, a bírálat
konstruktivitással párosult, mert Bihari és Gombár révén volt benne egy markáns
reformkommunista vonal, és felismerhető volt a közmegegyezésre és párbeszédre
törekvő szándék. Hangsúlyozta, hogy a résztvevők elutasították a „minél rosszabb,
annál jobb” szemléletet és az antiszemitizmust, a népi–urbánus ellentét feltámasztását, s csupán ketten vetették el a hatalommal való párbeszédet.
Pozsgay mindebből azt a következtetést vonta le, hogy addig kell a dialógusra
való készséget kihasználni, amíg az megvan. Még annak esélyét is felvetette, hogy
a Magyar Demokrata Fórumot integrálják a Hazafias Népfrontba. Egyúttal javaslatot tett a találkozó nyilvánosságának kezelésére. Felvetette egy interjú lehetőségét,
amelybe beleszőné előadása lényegét és az ott elfogadott felhívás szövegét is. A feljegyzést követően Pozsgay ügyesen manőverezve jutott el addig, hogy az interjút
egy „kvázi-engedély” birtokában megjelentessék.138 Kockázatot vállalt vele, hiszen

136

Pozsgay Imre 1987. október 19-én kelt írása: Feljegyzés Lukács János elvtársnak az 1987.
szeptember 27-i lakiteleki találkozóról. (A Politikai Bizottság 1988. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéhez mellékelve.) MOL M-KS 288. f. 5/1009. ő. e.
137
A Pozsgay ellen indított eljárás egyik tisztázandó kérdése az volt, hogy valóban Grósz
Károly üdvözletét közvetítette-e a lakiteleki résztvevőknek (lásd Lázár György főtitkárhelyettes 1987. november 26-án kelt levelét Pozsgay Imréhez, uo.). Pozsgay Lakiteleken Grósz Károly
üzenetét pontosan adta át: „a kibontakozás és a stabilitás jegyében kész minden konstruktív
szándékkal párbeszédet folytatni, együttműködni”. Üdvözlésről tehát nem volt szó. Vö. A magyarság esélyei, 12.
138
Pozsgay a feljegyzést követően november 3-án felkereste Lukács Jánost, hogy megérdeklődje a döntést, ő azonban Berecz Jánost nevezte meg illetékesnek az ügyben. Berecz – Pozsgay
szavai szerint – „elképzelhetőnek tartotta, hogy a Magyar Nemzetnek adott interjúval oldjuk meg
a kérdést”, de úgy, hogy a mondandót az egyesületekről és az állampolgári kezdeményezésekről
szóló kérdések szélesebb keretébe foglalja. Pozsgay ezt a megoldást elfogadva meg is beszélte
Soltész István főszerkesztővel az interjút, amelyről a pártközpontban is tudhattak, hiszen Soltész
1987. november 11-én tájékoztatta az Agitációs és Propaganda Osztályt, ahol további instrukcióért
Lukács Jánoshoz küldték, innen ismét Bereczhez utalták az ügyet. Ezek után Pozsgay már nem
tartotta szükségesnek, hogy vele ismét egyeztessenek. Lásd Pozsgay Imre 1987. november 20-án
kelt feljegyzését Lukács János KB-titkárnak: MOL M-KS 288. f. 5/1019. ő. e.
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előzetesen tudta, hogy Grósz Károly elutasító választ adott a nyilatkozat megjelenését kérőknek.139
Pozsgay Imre ellen a vizsgálatot a KB Titkárságának határozata indította el, amit
az érintett „a párt legsötétebb korszakaira emlékeztető” leszámolás jellegű akciónak
minősített. Ez azonban a Politikai Bizottságot nem gátolta abban, hogy a Lázár
György vezette vizsgálóbizottság jelentése alapján elmarasztaló döntést hozzon, figyelmeztetésben részesítse a lakiteleki nyilatkozat „politikai kárt okozó” közreadása
miatt.140 A Grósz-kormány reformoffenzívája idején nem lett volna bölcs lépés a súlyosabb elmarasztalás.
Az inkriminált interjúban Pozsgay a szocializmust megújító közmegegyezés érdekében érvelt „a nép által és a nép jóváhagyásával” folytatott kormányzás mellett,
amelynek feltétele a párbeszéd intézményi kereteinek kialakulása. Az alkotmányban deklarált egyesülési jog alanyi jogként való értelmezését szorgalmazta. A hatalmon lévők toleranciáját igényelte „a politikai rosszallásunkra érdemes” megnyilvánulások esetében is, szükségesnek tartva, hogy tiszta jogi helyzetet teremtsenek a
hatalom működésének ellenőrizhetőségére, a politikai akaratképzésben való részvételre.
Fontos része volt az interjúnak, amely az ellenzékiség problémakörét taglalta,
jóllehet a lakiteleki találkozót nem ellenzéki, hanem „progresszív tartalmú” baráti
összejövetelnek minősítette. Ugyanakkor az elhatároló gesztus sem hiányzott, meghúzta a választóvonalat az ellenzékiség tolerálható és elutasítandó formái között.
Az interjúnak kétségkívül ez volt a legproblematikusabb része, amely igazán megalapozta a Pozsgay és a demokratikus ellenzék között kialakult feszült viszonyt. A Lakitelektől távol tartott „kemény mag” képviselőinek hiányát felvető kérdésre ugyanis
a tolerálható ellenzékiség határának megvonásával válaszolt. Nem is a kirekesztés
ténye, hanem az érvelés módja volt az igazán súlyos. Pozsgay ugyanis az elhatárolás
szempontjává azt a megkülönböztetést tette: „ki akar jót ennek a nemzetnek”, illetve
kik vallják a „minél rosszabb, annál jobb” politikáját. E differenciálás alapján a „másik
oldalra” soroltakkal szemben a lakiteleki értelmiséget „egy párbeszédben létrejövő,
széles körű nemzeti közmegegyezés talaján” álló társaságnak minősítette.141
Nem maradt el a válasz. Kis János a Beszélő 22. számában reagált az interjúra,
pontosabban a benne megjelent elkülönítésre, hozzávéve Pozsgay egy korábbi megnyilvánulását is.142 Aczél György 1983. januári nyilatkozatát idézte, amely szerkezetében és mondandójában is kísértetiesen emlékeztetett Pozsgay szavaira, csupán a
fogalomhasználat volt korábban más. Kis János és Grósz Károly már idézett szeptemberi sajtótájékoztatójából kiindulva (de más példákat is sorolva a pártvezetők
fejtegetéseiből) elemezte az MSZMP vezetésében megjelent „másként gondolkodás”
jelentését, mely fogalom azokat hivatott jelölni, akiket párbeszédképessé minősítve
139
Pozsgay az ellene folyó vizsgálat során később ezt úgy magyarázta, hogy a miniszterelnök
pozíciójából teljesen érthető volt az elutasító válasz, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ő maga
nem mond le a közreadásról. „Akkor úgy éreztem, ő is megértette az én helyzetem sajátosságát”
– írta Lázár Györgyhöz címzett 1987. december 9-i feljegyzésében. Uo.
140
Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 1988. február 9-i határozata. Uo.
141
A közmegegyezés hajszálerei. Magyar Nemzet, 1987. november 14.
142
Lásd: Heti Világgazdaság, 1987. október 24.
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le akarnak választani a továbbra is ellenségnek tartott ellenzékről. Idézte a miniszterelnök fenyegetőzését is, amely szerint a „sanda szándékú hamis vádaskodókkal”
szemben nem csupán politikai eszközökkel lehet fellépni.143
Kis János ezek után bírálta a Pozsgay-interjúban sugallt állítást, amely szerint a
demokratikus ellenzék a „minél rosszabb, annál jobb” politikáját képviselte volna.
Mint írta:
„A független sajtó körüli ellenzék sajátossága abban áll, hogy tüntető módon gyakorolja az
egyesülés, a gyülekezés és a szólás szabadságának jogait, nap mint nap kihívást intézve a
hatalomhoz, hogy változtassa meg azokat a szabályokat, amelyek az államot felhatalmazzák e jogok önkényes korlátozására. Ennyiben, de csak ennyiben nem tiszteljük a hatályos
törvényeket. Nem véletlen az, hogy egyetlen hivatalos állásfoglalás sem mondja ki, melyek
azok a jogszabályok, amelyeket »semmibe veszünk«; ezek ugyanis védhetetlenek. S kivált
védhetetlenek Pozsgay Imre álláspontján, hiszen ő olyan kiutat javasol a jelenlegi politikai
válságból, amely a szólás, a gyülekezés és az egyesülés szabadságának törvényekkel való
védelmén át vezet.”144

Vagyis ha Pozsgay javaslatai megvalósulnának, az általa alkalmazott különbségtétel
hasznavehetetlen lenne. Képtelen ellentmondás rejlik abban, hogy egyfelől karanténba szorítsák az ellenzéket, másfelől eljussanak a „jogokkal körülbástyázott egyéni és kollektív szabadságjogok állapotába”.145
Egészen más volt az interjú fogadtatása a Magyar Demokrata Fórumot létrehozók körében. Csurka István nem sokkal később az MDF történetének kezdeteként méltatta Pozsgay fellépését, Lakitelek üzenetének nyilvánossá avatását.146 Nem pusztán
s nem is elsősorban azért volt fordulópont, mert a közreadott nyilatkozat a közvéleményt „forradalmasító” gondolatokat, eszméket tartalmazott, valójában ilyesmi
nem állítható róla. Annál inkább a felszabadító hatása: a nyilvánosság mellett a
védelem ígéretét, a viszonylag kockázatmentes csatlakozás esélyét is hordozta azzal,
hogy a legalitás szférájába emelte a fórum keretei között a „másként gondolkodást”.
A legfontosabb gát felszakadt, pontosabban kemény munkával felszakíthatóvá vált.
Az MDF elsődleges potenciális bázisának tekintett értelmiségi csoportok, majd az ő
hatásukra mások is egyre többen csatlakoztak az induló mozgalomhoz.
Bíró Zoltán, az alakuló MDF egyik vezéralakja nem az ellenzéki szolidaritás
megbomlásában, hanem egészen másban látta a későbbi éles (időnként gyűlölködésig fajuló) szembenállás eredendő okait. Visszaemlékezése szerint a nyugati tömegkommunikációs szervek a magyarországi ellenzék dezinformációs szándékú
informális tájékoztatásának hatására kezdték el firtatni, nem holmi antiszemita
gyülekezet jött-e össze Lakiteleken, majd ugyanennek a mechanizmusnak a működését feltételezte az MDF későbbi rendezvényeiről szóló nyugati híradásokban
143
Grósz Károly nyilatkozatát a Népszabadság és a Magyar Hírlap 1987. november 13-i számaiból idézi.
144
KIS János: Kik azok a máskéntgondolkodók, és hogyan különböztessük meg őket az ellenzékiektől? Beszélő Összkiadás, III. 113.
145
Uo.
146
C SURKA, 1988, 304–305.
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is.147 Akárhogy is történt, sikerült az ellenzék két meghatározó szárnya között a
kölcsönös bizalmatlanságot tovább mélyíteni. Kis János egyébként idézett írásában
üdvözölte, hogy a népi-nemzeti irányzat tett egy lépést önmaga szervezeti és eszmei meghatározása felé, s kijelentette: „Nem hisszük, hogy ha Lakitelek a népi tábor
összejövetele volt, akkor mindjárt a népi-urbánus viszály kiújítása is felróható neki
(Pozsgay mintha ettől tartana).”148

ILLEGÁLIS ÉS FÉLLEGÁLIS ELLENZÉKISÉG 1987 VÉGÉN
ÁLLAMBIZTONSÁGI NEHÉZSÉGEK

A Belügyminisztérium III/III-as csoportfőnöke, Horváth József vezérőrnagy 1987
októberében kiadott intézkedési terve azt mutatja, hogy az állambiztonsági szolgálat megpróbált alkalmazkodni az MSZMP KB júliusi határozatának vonalához.
Számot vetett azzal, hogy a romló közhangulat és az „új politikai stílus” kettős hatására növekedett a társadalmi aktivitás, és nemigen tudnak mit kezdeni a hirtelen
megszaporodott klubok, körök, egyesületek tevékenységével.
A politikai instrukciók szerint az operatív munkának a „kibontakozás új szakaszában” azt kellett szolgálnia, hogy elhúzódó konfliktusok ne alakuljanak ki a hatalom
és egyes társadalmi csoportok között. Horváth tábornok hangsúlyozta, hogy a párbeszéd meghirdetett politikája vonatkozik olyanokra is, akik a kormány kibontakozási programját elutasítják, tehát az ellenzéki-ellenséges kategóriába sorolt (és megfigyelés alatt álló) személyek egy részére is. Ebben a helyzetben a szervek feladata:
megtalálni „a megelőzés, az akadályozás, a korlátozás, szembeállítás, az ellenséges
erők dezorientálása, egyesülési törekvéseik meggátolása, jelentősebb akcióik mellékvágányra terelése hatékony operatív módszereit”. Konkrétan ez azt jelentette, hogy
megakadályozzák az ellenzéki egység kialakulását,149 gátolják az ellenzék bázisának bővülését, mindenekelőtt a munkások körében, akadályozzák a demonstrációk szervezését.
Ezzel együtt követelmény lett, hogy azokat az újonnan létrejövő csoportokat, egyesületeket, amelyek éles kritikával léptek fel, de nem lehetett ellenségesnek tekinteni,
a korábbi gyakorlattól eltérő módon, differenciáltan kezeljék.
A „politikai módszerek elsődlegessége” állambiztonsági nyelvre lefordítva azt
jelentette, hogy a prevenciót és a „leválasztást”, a párbeszédre hajlamos személyek
felkutatását és helyzetbe hozását szolgáló módszerek kerültek előtérbe. Igyekeztek
is minden számottevő ellenzéki csoport vezetői magjába ügynököket beépíteni.

147

BÍRÓ, 1993, 16–17. és 20.
Beszélő Összkiadás, III. 114.
149
A III/III-as Csoportfőnökség 1988. évi munkaterve szerint elsőrendű feladat volt „a különböző platformon tevékenykedő ellenséges-ellenzéki csoportok egységtörekvéseinek megakadályozása”, a kialakult ellentétek elmélyítése. Úgynevezett operatív kombinációk kidolgozása révén
kívánták elérni a „nemzeti radikális” csoporton belüli ellentétek elmélyítését is. Munkaterv a BM
III/III. Csoportfőnökség 1988. évi feladataira. ÁBTL 1.11.1 – Állambiztonsági Miniszterhelyettesi
Titkárság (ÁBMHT) 58. d. 45-198/88.
148
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Felkészültek a radikális ellenzék „nyílt agresszív akcióira” is, különösképpen a
hatalom számára gondot jelentő évfordulókon. Nyílt és tömeges ellenzéki fellépés
esetére továbbra is kemény hatósági intézkedéseket terveztek.150 Az október 9-i parancsnoki értekezleten a csoportfőnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a radikális
ellenzéki személyek egy részénél tapasztalható némi készség a kompromisszumra,
míg mások csakis a társadalmi elégedetlenség szítására törekszenek.151
A csoportfőnökség állományában egyre nagyobb gondot okozott az ellenzékiség
és a még tolerálandó „másként gondolkodás” elkülönítése. Horváth vezérőrnagy
definíciós kísérlete nem nyújtott sok támpontot. Kénytelen volt beosztottainak elismerni, hogy az érvényes párthatározatok alapján nem eldöntött, a „féllegális arculatot öltött” csoportok közül melyek tartoznak az ellenzék kategóriájába. Így a tűréshatár pontos megjelölésére sem vállalkozott. Inkább Grósz Károlyra hivatkozva arról
beszélt, hogy a közmegegyezés érdekében „elfelejtik” a múltbeli megnyilvánulásait
azoknak, akik együttműködési szándékot mutatnak, viszont keményen fellépnek az
ellenséges tevékenységet folytatókkal szemben.152
Az instrukcióknak megfelelően a napi operatív munkában folytatták a zaklatást
és az ellenzéki megnyilvánulások akadályozását, de emellett nagyobb hangsúlyt
fektettek a befolyásolás és a viszálykeltés feladataira.
Az 1956-os forradalom évfordulóján a radikális ellenzék elszigetelt maradt. Fontos próba volt az október 23-i megemlékezés, hiszen a radikálisok, a Demokrata c.
szamizdat folyóirat köre és az Inconnu Művészeti Csoport éppen az évfordulóhoz
kapcsolódva fejtették ki álláspontjukat a követendő magatartásról. (A Beszélő köre
– eltérően az előző évitől – ezúttal visszafogottan kezelte az évfordulót.) A „Társadalmi Szerződés” prognózisával ellentétben a demokratikus ellenzék radikális szárnyának álláspontja azon az elképzelésen nyugodott, hogy a válságba került diktatúrával szemben egy az 1956-oshoz hasonló népmozgalom kibontakozása várható.
Úgy gondolták, hogy a válságba került ellenzék összefogása az ’56-os forradalmi
eszmények maradéktalan fenntartásával lehetséges.153 Mivel az engedékenységben
látták a legnagyobb veszélyt, arra törekedtek, hogy a Beszélő körét is rászorítsák a
„Társadalmi Szerződés”-ben foglalt stratégia feladására. Semmiféle jele nem volt
azonban, hogy elszántságuk eredményre vezetne. Nem érték el az ingerküszöböt,
amely a közvélemény formálására minimális esélyt adhatott volna.

150

Intézkedési terv az MSZMP KB 1987. július 2-i határozata, az erre alapuló kormányprogram
végrehajtásának elősegítése érdekében szükséges feladatok végrehajtására. ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT
58. d. 45-63/71/87.
151
BM III/III. Csoportfőnökség – Emlékeztető az 1987. október 9-i rendkívüli parancsnoki értekezletről. Uo. 45-73/74/87.
152
Emlékeztető az 1988. január 25-i csoportfőnökségi szakmai aktívaértekezletről. Uo.
45-73/3/32/88.
153
Lásd a Philipp Tibor lakásán tartott megemlékezésen elhangzottakat, illetve az Inconnu
Művészeti Csoport nyilatkozatát az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából, 1987. október 23.
C SIZMADIA, 1995, I. 421–422.; ill. 1995, II. 352–353.
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AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMA

A politikai vezetők és az ellenzékkel hivatásszerűen foglalkozók idegeit 1987 őszén
egyáltalán nem a rendszer legelszántabb ellenfeleiként fellépő radikálisok borzolták, hanem azok a jelenségek, amelyek a féllegális szférában zajlottak, és arra utaltak, hogy az ellenzékiség egyre nagyobb teret nyer. Mindenekelőtt az egyetemi és
főiskolai ifjúság körében szaporodtak a gondjaik.
A titkosszolgálati forrásokból nemcsak az derül ki, hogy az év végére az egyik
legfőbb fejtörést éppen az e körben tapasztalható jelenségek okozták, hanem az
is, hogy semmiféle épkézláb ötletük nem volt a probléma hatósági kezelésmódjára.
Ahogy a III/III-as csoportfőnök fogalmazott: „ingoványossá vált” a terület az állambiztonsági munka számára. Felismerték, hogy legalább öt éve tart a kedvezőtlen
tendencia, vagyis hogy az egyetemi szakkollégiumok, a különféle klubok, honismereti körök és táborok – miközben nem tekinthetők eleve ellenzéki fórumoknak
– egyre inkább az „ellenzék gyakorlóterepévé” válnak.154 Egy 1987. november 16-án
kelt állambiztonsági jelentés arról számolt be, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rajk László Szakkollégiumában a „Társadalmi Szerződés” kapcsán elindított sorozat első rendezvényeként Kis János tartott előadást.155 A fiatalok
szervezésében megtartott rendezvényeken sorra jelentek meg az ellenzék prominens alakjai és a rendszerkritikus reformértelmiségiek, akik ugyancsak nem tettek
lakatot a szájukra. A felsőoktatási intézmények vezetői pedig láthatóan nem tudtak,
esetenként nem is igen akartak hathatósan fellépni ellenük.156 A szakkollégiumok
szabadabb légkörében a fiatalok megnyeréséért folyó „vetélkedés” azzal járt, hogy
módjuk volt megismerni a kritikai gondolkodás több irányzatát és árnyalatát.157
A Rajk László és a később Bibó István nevét felvevő158 Jogász Szakkollégium mellett számos hasonló intézmény alakult országszerte, ez tette lehetővé, hogy találkozókat szervezzenek és valóságos hálózatot alakítsanak ki. A szakkollégiumi mozgalom első találkozója 1985-ben Szarvason volt, amelyet később Orbán Viktor a Fiatal
154
BM III/III. Csoportfőnökség – Emlékeztető az 1987. december 7-i parancsnoki értekezletről. ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT 58. d. 45/73/74/87. Lásd ehhez Fodor Gábor visszaemlékezését: P ETŐCZ,
2001, 41.
155
ÁBTL 224. számú Napi Operatív Információs Jelentés (NOIJ) – III/III-203-224/1987.11.16.
Lásd még P ETŐCZ, 2001, 41.
156
Stumf István, a Jogász Szakkollégium vezetője például inkább a hallgatókat fedezte a „felsőbbséggel” szemben. Lásd Fodor Gábor és Molnár Péter visszaemlékezéseit, uo. 35., 42., 49.
– Hasonló szerepet töltött be Chikán Attila a Rajk Szakkollégium igazgatójaként, őt a közgazdaság-tudományi egyetem vezetése is erősebben támogatta.
157
Debreczeni József az akkor Pozsgay Imre körébe tartozó Bogár László véleményét idézi,
aki szerint a demokratikus ellenzék felé orientálódó Aczél-csapat, illetve a népiekkel kapcsolatot
ápoló Pozsgay-csapat egyaránt kereste jövendő kádereit a tehetséges fiatalok között. Vö. DEBRECZENI, 2002, 56.
158
A Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium Értesítő c. lapja 1988 márciusában adta hírül, hogy a kollégium közgyűlése a Bibó István Szakkollégium név felvételéért folyamodott. Az
ELTE Állam- és Jogtudományi Kara kari tanácsa 1988. június 15-én elfogadta a javaslatot. Az
MSZMP központját a Művelődési Minisztérium október 31-én tájékoztatta erről. MOL M-KS 288.
f. 36/1988/52/I. ő. e. 290–291.
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Demokraták Szövetsége majdani megalakulása szempontjából is sorsdöntőnek tartott.159 Ezek a politikai szerepekre való felkészülésre és a közösséggé kovácsolódásra
adtak lehetőséget, programalkotásra nem törekedtek. Ilyesmire 1987 nyarán a pápai,
majd az október 30. és november 1. között Velemben rendezett találkozón sem került sor. A hatóságok félig-meddig ellenzéki megmozdulásként értékelték a civil társadalmi mozgalom szervezeti kereteinek megteremtésére irányuló lépéseket.
Wéber Attila így jellemezte a mozgalmat: „A nemzedék arculatát egyre inkább
formáló reprezentatív kisebbség nem bízott a hatalomtól kapott engedményekben,
hanem »a mindent szabad, ami nem tilos« liberális jogelvét követve hosszú menetelésre rendezkedett be. Mindez nem jelentette (s az adott körülmények között nem
is jelenthette) a tárgyalási készség feladását, jelentette azonban azt, hogy a »politikai
realitásérzék« akkor is alapvetően a megalkuvás jelének számított, ha tisztában voltak
annak kényszerűségével. … Míg a demokratikus ellenzék elsősorban arra a konfliktusra alapozta működését, amely egyfelől az alkotmányos elvek és a magyar állam
törvényei közé becikkelyezett nemzetközi szerződések, illetve másfelől a hatályos
törvények között fennállt, addig a szakkollégiumok, valamint a társadalom- és önismereti körök éppen autonómiájuk megteremtése és megőrzése érdekében a hatályos
jogrendet tartották szem előtt.”160 Ez a Kis János által „szigorú legalizmusnak” nevezett
taktika alkalmas volt a mozgástér bővítésére, ugyanakkor működőképessége függött a hatóságok tűréshatár-értelmezésének változásaitól.
A velemi tábor volt a fordulat kezdete. A munkabizottságok felállítása, a szakkollégiumi mozgalom koordinált, működőképes hálózattá szervezésének megkezdése s különösen a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat konferenciájának megrendezése, amelybe ismert ellenzéki személyek is bekapcsolódtak, arra utalt, hogy a fiatalok
túllépnek az addigi kereteken.161 A konferenciára, amelyet Miszlivetz Ferenc kezdeményezésére a szakkollégisták bevonásával szerveztek meg, 1987. november 21–
22-én került sor Budapesten, miután a fiatalok sikeresen cselezték ki a hatóságoknak
a rendezvény megakadályozására irányuló kísérleteit.
Legalább három szempontból jelentős fejlemény volt a konferencia:
1. Kiderült, hogy a gorbacsovi békeoffenzíva időszakában a belpolitikai szigor és
a külpolitikai nyitás összeegyeztetésének nehézségei kedvező lehetőséget nyitnak. Így
lehetőség volt arra, hogy a korábban elnyomott békemozgalmi kezdeményezések
kudarcával szemben a nyugati East-West Dialogue mozgalomhoz162 csatlakozva, független állampolgári szerveződésként megalakuljon a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör.163 A politikai vezetés még azt is célszerűnek tartotta, ha az Országos Béke159

KÉRI, 1994b, 52–53.
WÉBER, 1996, 11.
161
Az állambiztonsági szerveknek is szemet szúrt a változás, lásd: ÁBTL NOIJ – III/III196/1987.11.05.
162
1984-ben alakult a különböző baloldali és alternatív szervezetek laza hálózatát magában
foglaló mozgalom, információs központja Nyugat-Berlinben volt, ahol 1985-ben az első konferenciáját is rendezték. 1987 márciusában Varsóban volt az első olyan találkozó, amelyet a Varsói
Szerződéshez tartozó országban rendeztek.
163
A magyarországi civil békemozgalom alakulásáról, az esemény előkészítéséről és a Kelet-Nyugat Hálózat Kör tevékenységéről lásd a Miszlivetz Ferenccel készült interjút: B OSSÁNYI,
160
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tanács főtitkára, valamint néhány KISZ-funkcionárius révén képviselteti magát a
tanácskozáson.
2. A demokratikus ellenzék „kemény magjához” tartozó személyek ezen a fórumon kifejthették nézeteiket a mintegy negyedszáz résztvevő előtt, és mellettük több
szakkollégista is felléphetett.164
3. Tanulságos volt, hogy Barabás Miklós, a Béketanács akkori főtitkára ugyan
nem vett részt a vitában, de mindent bevetett annak érdekében, hogy megakadályozza egy Kádár Jánoshoz címzett levél elfogadtatását, amelyben a résztvevők a
fegyveres szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó bebörtönzöttek szabadon bocsátását követelték.165 Ismét kiderült, hogy a hatalom képviselői felkészületlenek a
nyílt polémiára. Látszott, hogy nem tudják ellensúlyozni az ellenzék befolyásának
növekedését az ifjúság körében.

1989, 92–103. A konferencia szervezéséről lásd még Fodor Gábor visszaemlékezését: P ETŐCZ, 2001,
42–43.
164
Kis János, Vajda Mihály, Vásárhelyi Miklós tartott előadást, később szót kapott Orbán Viktor, Nagy Andor és más szakkollégisták is. Az eseményről tudósított a Beszélő 22. száma: Beszélő
Összkiadás, III. 207–208.
165
Uo.
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MAGYARORSZÁG ÉS A NEMZETKÖZI
KÖRÜLMÉNYEK
A HÍDSZEREP
Gorbacsov politikája jelentősen megnövelte Magyarország mozgásterét, és ennek
1987 második felében tapasztalhatóak voltak a külpolitikai következményei. Magyarország egyre határozottabb nyugati orientációja nyomán megmutatkozott,
hogy a szovjet tábort sem az ideológia, sem a gazdasági együttműködés nem tartja már
igazán össze, bár a közös katonai-politikai tömbhöz tartozás továbbra is komoly kényszert jelentett.
A magyar külpolitikát a hídszerep ambíciója jellemezte. Ennek a vállalásnak már
a hetvenes évek óta voltak hagyományai. Rendelkezésre állt a nyugatos diplomáciai,
valamint külgazdasági fordulatot előkészítő és a megvalósítását támogató szellemi
bázis, megvolt az a technokrata beállítottságú szakértői káderállomány, amely képes lehetett a folyamat szervezésére.166
A Nyugat támogatását Békesi László (akkor pénzügyminiszter-helyettes) később
így értékelte:
„A keleti és a nyugati tömb között kialakult viszonyban Magyarország kínálta a lehetőséget
egy politikai és gazdasági hídfőállás kiépítésére. Szerintem ezt a híd-szerepet finanszírozta
meg a Nyugat. Azt, hogy az ország a reformok következtében minél gyorsabban közelítsen
hozzájuk.”167

Nyilvánvaló volt, hogy a belpolitikáját tekintve liberálisabb és a piacosításban
is élen járó Magyarország (amelyre éppen 1987-ban zárult rá végképp az adósságcsapda) egyrészt rászorult a nyugati támogatásra, másrészt ezt meg is kapta, ha politikájával megfelelt azoknak a reményeknek, hogy a segítség a piacosító átalakítást,
ne pedig a régi szerkezetek fenntartását szolgálja. Magyarország olyan mértékben
és olyan feltételekkel kapott segítséget, hogy a válság túlélését csak liberalizáló gazdasági reformokkal tudta biztosítani.
Az adósságválságból való kilábalás magyar útjával ellentétes megoldást választott Románia. Ceauşescu az addig is extrém diktatúra további keményítésével
együtt az adósságoktól való megszabadulás mellett döntött, ami csak drasztikus
megszorításokkal, a lakosság megnyomorításával volt végrehajtható. Ilyesmi Ma-

166
167

Részletes kifejtését lásd: C SIZMADIA, 2001.
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 78.
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gyarországon vagy a tömeglázadástól fenyegetett Lengyelországban már nem volt
elképzelhető.
Grósz Károly számára kulcskérdés volt, hogy Nyugaton megbízható reformer
politikusként fogadják el. Ezért a miniszterelnök külföldön rendre „reformerebb”
képet öltött annál, mint amire idehaza hajlamos volt. (1988 közepétől vált ez igazán
feltűnővé.) Ezzel viszont akaratlanul is elősegítette a további „fellazulást” a belpolitikában, hiszen nem lehetett egyszerűen letagadni vagy visszavonni a külföldön tett
megjegyzéseket.
1987 októberében, miközben Kádár János Kínában tárgyalt a pártvezetőkkel, a
miniszterelnök a Német Szövetségi Köztársaságban részesült feltűnően szívélyes
fogadtatásban. A magyar sajtó „hivatalos forrásból” származó információ alapján
adta közre, hogy a nyugatnémetek modellé szeretnék avatni a magyar–NSZK kapcsolatot a kelet–nyugati viszony alakításában.168 Egyik oldalról ez azt igényelte, hogy
a nyitás politikája jegyében lebontsák a gazdasági korlátokat a Nyugat előtt, a másik
oldalról pedig azt ígérte, hogy a tőkeinjekciók segítségével megindul az immár végképp elodázhatatlan szerkezetváltás, a technológiai modernizálás. Ilyen értelemben
Grósz joggal állította az egymilliárd márkás kölcsönről, hogy üzlet volt, nem pedig
segély.169
A nyugati kapcsolatokban a hídszerep elfoglalásáért indított magyar offenzíva jól szolgálta későbbi komparatív előnyök megszerzését a gazdaságban, ezért a
magyarországi fejlődés egyediségét, különlegességét volt érdemes sugallni. A külpolitikai nyitás lépései nyithattak utat a gazdasági kapcsolatok kiszélesítéséhez és
minőségi változásához.
A rendszert fenntartó hatalmi politikai megfontolások és a továbbélés lehetőségét nyújtó gazdasági reformok közötti lavírozás új követelményeket támasztott a
párt- és állami vezetők számára. A szigorú feltételekkel (kizárólag fejlesztési célokra adott) nyugatnémet hitel sorsa – azaz eltűnése az adósságtörlesztésre fordítandó
összegek tengerében – mutatta, hogy a hitelképesség megőrzése érdekében felvett
újabb hitelek ördögi köréből nem tudtak kitörni, a liberalizálás folyamata viszont
feltartóztathatatlanná vált. „Ha már így volt, mi, reformerek azt gondoltuk, ki kell
használni ezt a helyzetet, tágítani kell a rést, a kimondhatóság határait, és nyilvánosságot kell teremteni az új politikai törekvések számára” – jellemezte az időszakot
később Pozsgay Imre.170
A gazdasági hatékonysági verseny megnyerésével alátámasztott nyugati fellazítási politika beérett. Gorbacsov a két legkeményebben konzervatív nyugati politikussal, Reagan amerikai elnökkel és Margaret Thatcher brit miniszterelnökkel tudott „üzletet kötni”. Ők okkal bíztak abban, hogy a rendszer fellazítása és a szovjet
tábor kohéziójának gyengülése a birodalom perifériáján visszafordíthatatlan (vagy
168
Magyar Nemzet, 1987. október 8. Grósz Károly találkozott Helmut Kohl kancellárral, HansDietrich Genscher külügyminiszterrel, Richard von Weizsäcker államfővel és Franz Josef Strauss
bajor miniszterelnökkel, Hans-Jochen Vogel szociáldemokrata pártelnökkel és más vezetőkkel.
169
Grósz Károly nyilatkozata útban hazafelé Bajorországból a repülőgépen: Magyar Nemzet,
1987. október 10.
170
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 79.

Rendszervaltas.indb 76

2006/5/8 14:51:54

Magyarország és a nemzetközi körülmények

77

csak erőszakkal megfékezhető) erjedést indít el. A szovjet vezetés régóta tartott ettől, csak éppen az eszközeik fogyatkoztak meg a folyamat feltartóztatására.
A Nyugatnak messzemenően érdeke volt „Gorbi” népszerűségének fenntartása,
önbizalmának növelése a belső átalakításhoz. A megindult folyamattól remélhették,
hogy precedenst tudnak teremteni a birodalmi centrumtól való leválásra – jelesül
éppen Magyarországon.

FESZÜLTSÉGEK A SZOMSZÉDSÁGGAL
Románia korábban oly nagyra értékelt függetlenségi politikája erre az időre devalválódott. Nyugaton a Ceauşescu-rezsim sztálinista ortodoxiája és az ország belső
állapotai váltak a fő megítélési szemponttá. Az emberi jogok problémájának exponálása Bukarest és Budapest mind nyilvánvalóbb viszályában erősítette a magyar
pozíciókat, és egyben fokozta a két ország közötti divergenciát. Igaz, afféle „mellékhatásként”, a románokat ért bírálat az emberi jogok magyarországi hiányosságaira
is fényt vetett. A kisebbségi kérdés felvetése a magyar belpolitikában egyszerre két
kényes ügyet is előtérbe állított: a nemzeti problematikát és a demokratizálást. Ennek megfelelően ezek a hatalmi harcok terepeként is szolgáltak.
Elérkezett az idő, amikor többé a hivatalos politika sem térhetett ki a magyar
kisebbségek ügyének nyilvános tárgyalása elől. A háromkötetes Erdély története
kapcsán rendezett kétnapos debreceni konferencia 1987 októberében, amely a kézikönyvnél radikálisabb állásfoglalást sürgetett és az ezzel egyidejűleg megjelent hír,
amely szerint a nagyon heves román tiltakozás ellenére a műnek elkészítik egykötetes népszerű változatát, és azt a külföld számára fordításokban megjelentetik,
mintha azt jelképezte volna, hogy lejárt a hallgatás ideje. Ugyanakkor a mindennapi
politikában kevés jele volt a fordulatnak. Ezen a téren is kényszerhelyzetbe kellett hozni a vezetést, hogy valamit lépjen.
Az alkalmat az adta, hogy 1987 nyarától Románia felől egyre többen lépték át
illegálisan a magyar határt. Télre tömegessé vált a menekülés. Miután a magyar hatóságok kiutasító határozatok sorát hozták, a menekültek megsegítése érdekében
a demokratikus ellenzékhez tartozó, illetve ahhoz közel álló értelmiségiek171 1988.
január 29-én független állampolgári kezdeményezésként létrehozták a Menedék Bizottságot.172
A romániai helyzet tarthatatlanságának nyilvánvaló jele volt, hogy 1987 novemberében Brassóban munkás- és diáktüntetésre került sor, amelyet a rendőrség és a
katonaság halálos áldozatok árán, fegyverrel oszlatott fel.
Szinte magától értetődően vált a magyarországi ellenzék minden jelentős csoportja számára az egyik fő kérdéssé a romániai magyar kisebbségek helyzete és a
menekültekkel kapcsolatos kormányzati magatartás. Az MDF és a demokratikus
171
Ara-Kovács Attila, Donáth László, Könczöl Csaba, Lengyel Gabriella, Radnóti Sándor,
Szent-Iványi István, Szilágyi Sándor, Törzsök Erika.
172
Menedék Bizottság felhívása: Beszélő Összkiadás, III. 226–227. Megalakításáról és tevékenységéről lásd a Lengyel Gabriellával készült interjút: B OSSÁNYI, 1989, 152–162.
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ellenzék egybehangzóan nyilatkozott, nem egyszer közösen léptek fel. A népi-nemzeti körnek ugyanakkor az MSZMP Pozsgay-féle reformszárnyával fenntartott kapcsolat révén másfajta, közvetett befolyásolásra is módja volt. Az MSZMP KB Külügyi Osztályának vezető munkatársai fogékonynak mutatkoztak a nemzeti kérdés
iránt.173 Szűrös Mátyás, a külügyi titkár pedig 1988. január 25-én feltűnést keltő rádiónyilatkozatában cáfolta a kétszáznál több romániai magyar menekült kitoloncolásáról szóló híreket, és emellett a politikai vezetés erkölcsi, politikai és emberi jogi
felelősségérzetét hangoztatta.174 A nemzeti kisebbség kérdése az illegalitás vagy a
féllegalitás szférájából átkerült a nyilvánosan felvethető, ha minden ízében még nem
is tárgyalható problémák közé.
1987 őszén előtérbe került egy másik, ugyancsak nemzetközi konfliktus lehetőségét rejtő belpolitikai probléma is: a csehszlovák–magyar együttműködéssel felépítendő bős–nagymarosi vízlépcső ügye. Ezzel kapcsolatban a pártállami vezetők különlegesen „kifinomult” politikai érzékkel hozták meg a lehető legrosszabb időben
a legképtelenebb döntéseket. 1987 októberében például az építkezés felgyorsításáról
szóló hírt adták közre, amelynek nyomán az első turbina üzembe helyezését 1990-re
tervezték.175
A vízlépcsőépítésről szóló döntés természetesen új lendületet adott az 1984 óta
aktív, de korábban periferikus Duna-mozgalomnak. A hatóságok a megszokott módon reagáltak: 1988. február 8-án a budapesti Bem téren rendőrök oszlatták fel a
vízlépcső ellen tiltakozó ötvenfős csoport demonstrációját. Nyilván nem gondoltak
arra, hogy ez az „egy ügyű” mozgalom milyen gyorsan válhat a párt hatalmi pozícióit megingatni képes tömegmozgalommá. Az államszocializmus abszurditásainak
szimbólumává avatott „Dunaszaurusz” elleni küzdelem messze túlhaladta a környezetvédelemi problémát, még ha formális hivatkozási alapként meg is maradt annak keretei között. A kihátrálást belőle nemcsak a Csehszlovákiával kötött államközi
megállapodás nehezítette, hanem a megépítésről Ausztriával kötött szerződés is.

A „GLASZNOSZTY” ÉS MAGYARORSZÁG
A nyíltság gorbacsovi politikája 1987 végére új helyzetet teremtett a nyilvánosságban: a tabudöntögetés önállósult. Pedig a szovjet pártfőtitkár megpróbálta a saját
maga által elindított folyamatot mederben tartani, az eredeti cél elérésére korlátozni, vagyis hogy politikájának bázist teremtsen a szovjet hatalmi struktúrába mélyen beágyazott bürokratikus ellenállással és az annak alátámasztását szolgáló régi
merev ideológiai tételekkel szemben. Befelé fékezni próbálta – eredménytelenül – a
glasznoszty fellazító hatását, kifelé pedig az emberi jogok biztosításának hiányossá-

173
SZOKAI Imre–TABAJDI Csaba: Mai politikánk és a nemzeti kérdés. Magyar Nemzet, 1988. február 13.
174
SZŰRÖS, 1989, 307–332. (Az interjúból részleteket közölt: Magyar Nemzet, 1988. január 26.)
175
Nemzetközi sajtótájékoztatón jelentették be a hírt Visegrádon: Magyar Nemzet, 1987. október 10.
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gait pótló tényezőként jelenítette meg.176 Nyugatról pozitív visszajelzéseket kapott,
a változások elégtelenségének fölvetése inkább biztatásként szolgált, hogy továbbvigye a megindult folyamatot.
Gorbacsov az októberi forradalom 70. évfordulója alkalmából elmondott nagy
beszédében egyszerre próbálkozott a nyíltság támogatásával és a határok megszabásával.177 Jellemző a beszéd nyugati fogadtatása, valamint e fogadtatás magyarországi recepciója, amelyek a glasznoszty és a demokratizálás irányába mutató mozzanatokat emelték ki a sajtóvisszhangból.178 Nyugaton is észrevették a beszédben a
fontolva haladás, a bátorság és óvatosság „dialektikájának” üzenetét, egyes lapokban némi csalódottság is volt a nagy leleplezések elmaradása miatt.
A glasznoszty hatása fellazító, és nem felszabadító volt, amit jól mutatott, hogy ennek kimondása maga is a tilalom alá esett. Néhány hónappal később Kis János ismét
csak a szamizdat Beszélő álláspontját kifejtő vezércikkében azzal jellemezte a glasznoszty korlátait, hogy az nem jelenti a szólás- és sajtószabadság megteremtését, a
nyilvánosság szerkezetének átalakítását, hanem csupán engedmény, a kimondhatóság határainak bővítése, a bírálható intézmények és személyek körének tágítása, a
múlt feltárásában a lehetőségek növelése. Úgy vélte, a magyarországi glasznoszty
nem a reformok melletti mozgósítást szolgálja, mint a Szovjetunióban, hanem éppen a mozdulásra kész rétegek leszerelését, az indulatok levezetését: „A magyar
glasznoszty nem a peresztrojkáért van, hanem a peresztrojka helyett.”179
A konkrét eset, amely e sorok megszületésének ürügyeként szolgált, az volt,
hogy 1988 elején a pártvezetés megakadályozta a Nyilvánosság Klub megalakítását, amely egyesületként a szólás- és sajtószabadság jogszabályokba foglalt garantálásáért kívánt volna tevékenykedni.180 A sajtó felszabadításának hiánya mindenesetre nem tudta meggátolni, legfeljebb fékezni „elszabadulásának” folyamatát. Az
MSZMP egyre nehezebben s egyre kevésbé tudta fenntartani tájékoztatáspolitikájának korábbi gyakorlatát.
A glasznoszty hasonló hatással járt a történelemértelmezés ügyében is. Márpedig
ez a rendszer ideologikus legitimációja szempontjából döntő kérdés volt. Amikor
1986-ban, az ötvenhatos forradalom 30. évfordulóján a párt vezetői úgy döntöttek,
176
Az NBC amerikai televíziónak 1987-es washingtoni tárgyalásai előtt adott interjújában a
riporter mindenekelőtt az utazási szabadság korlátozásának és a többpártrendszer hiányának
problémáit vetette fel. Gorbacsov kijelentette: „Új légkört teremtettünk az országban, a nyíltság, a
nyitottság légkörét, s vannak terveink arra nézve, miként vigyük előre a demokrácia és a nyitottság folyamatát. Mindez az SZKP kezdeményezésére történik. A párt magára zúdította a kritika
tüzét. Íme, a demokrácia.” Az interjút közli: Népszabadság, 1987. december 2.
177
Gorbacsov ünnepi beszéde: Magyar Nemzet, 1987. november 3.
178
Összeállítás a visszhangról, uo. november 4.
179
KIS János: Tájkép, csata előtt. Beszélő, 25. sz. Beszélő Összkiadás, III. 469.
180
1988. január 28-án egy nyilvánosságról szóló vitán adtak ki felhívást országos egyesület
megalakítására, amely szándékot Pozsgay Imrének, a Hazafias Népfront főtitkárának jelentették
be, aki támogatta is a felhívást. (A felhívás 1988. január 14-én kelt, először a Mozgó Világ 1988. 7.
számában jelent meg, szövegét közli: C SIZMADIA, 1995, II. 359–361.) A pártközpont Agitációs és
Propaganda Osztálya elutasító álláspontja nyomán a Nyilvánosság Klub akkor nem, csak 1988.
október 29-én jöhetett létre. Az egyesület alapító levelét lásd: Magyarország politikai évkönyve, 1988,
752–755.
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hogy fenntartják a korábbi évtizedek értékelését,181 nem gondolhatták, hogy rövidesen megszűnik az a külső kényszerítő-fegyelmező erő, amely addig mindenféle külön hivatkozás nélkül is indokolta a közelmúlt történelmének meghamisítását vagy
elhallgatását. A glasznoszty akaratlanul is kihúzta ez alól a talajt, nem lehetett többé
cinkos „kacsintással” Moszkvára utalni, hiszen megkezdődött a sztálinizmus tilalmas évtizedeinek feltárása, amelyet rehabilitálások is kísértek.182 Ezek után a kényes
magyarországi kérdések fölvetése sem volt sokáig elnyomható. A sztálinizmus és
a rákosista terror tényeinek feltárását még úgy ahogy kezelni lehetett a kádárista
felfogás alapján, amely ezeket a korai fejlődés meghaladott anomáliáinak tekintette,
ám az ötvenhatos forradalmat és az azt követő megtorlást már semmiképpen sem.
A glasznoszty kiszabadította a szellemet a palackból, de a szovjetunióbeli változások nem tűntek visszafordíthatatlan folyamatnak. Időről időre megjelentek találgatások Gorbacsov pozíciójának bizonytalanságáról, ami a reformer politikusokat is
óvatosságra intette. Jellegzetes (bár mint kiderült, nem lényeges) tünete volt ennek,
hogy 1988 márciusában ijedt fontolgatásokra adott okot egyetlen keményvonalas,
Gorbacsovot támadó cikk, amely a Szovjetszkaja Rosszija című lapban jelent meg egy
Nyina Andrejevna nevű pedagógus tollából.183

181

R IPP, 2002, 146–171.
Nyitányaként a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága 1988. február 4-én rehabilitálta az ötven
évvel korábban koncepciós pert követően kivégzett Nyikolaj Buharint és társait.
183
A Magyarországra eljutó hírek szerint az SZKP pártapparátusában a Gorbacsov külföldi
tartózkodása idején megjelent írást szinte „kötelező olvasmánnyá” tették, s csak a szovjet főtitkár
személyes utasítására jelent meg rá a válasz a Pravda 1988. április 5-i számában.
182

Rendszervaltas.indb 80

2006/5/8 14:51:55

A REFORM HATÁRAI
A NEMZEDÉK- ÉS IRÁNYVÁLTÁS FELTÉTELEI ÉS AKADÁLYAI
A peresztrojka nem lépte át a sok vonatkozásban mintának tekintett magyarországi
változások határait, viszont megnyitotta az utat a további (szovjet oldalról nézve talán kísérleti jellegű) reformok előtt. Moszkvában akkor még abban bízhattak, hogy
a radikálisabb reformmal a magyar kísérlet stabilizálja, majd dinamizálja, végül
versenyképessé tudja tenni a szocialista rendszert. Magyarországon azonban a reformok ütemét fékező jelenségek is tapasztalhatók voltak.
Kádár János 1987 folyamán mindvégig, még december 12-én közreadott utolsó
televíziós interjújában is visszautasította, hogy válság lenne az országban, sőt a komoly problémák meglétét is tagadta, tovább mélyítve iránta a bizalmatlanságot.184
A régi kádári jelszó felelevenítése, miszerint „aki dolgozik, az boldogul”, immár
csak az emberek hergelésére volt jó, nem is beszélve Kádár jellegzetes helyzetértékeléséről, amelyben áthárítva a problémákat az emberekre, a nem kellő mértékű és
minőségű munkára vezette vissza a gondokat.
A Kádár-rendszer lecserélésének folyamatában Kádár és szűkebb környezetének leváltása is láthatóan elengedhetetlenné vált, ezért egyre kevésbé tűrt halasztást az ekkor már alsóbb pártkörökben is követelt országos pártértekezlet összehívása,
amelynek az utódlásról és a további reformok irányáról kellett döntenie.
A gazdasági átalakítás korlátainak kitolódása és a nyugati diplomáciai-külgazdasági nyitás új szakasza kiélezte a latens ellentéteket a vezetés köreiben. Javult az
új nemzedék technokrata reformereinek pozíciója, elszántságuk pedig erősödött,
hogy eltávolítsák a rendszert lényegi változások nélkül fenntartani próbáló kádárista centrumot.
Az MSZMP-ben még 1987 nyarán elrendelték a tagkönyvcserét. Ez azzal járt,
hogy minden párttag véleményét ki kellett kérni az országban kialakult helyzetről,
a tapasztalt tendenciákról és a párt „irányvonaláról”. A beszélgetések tanulságairól
készült összegző jelentések nem sok jóval biztattak. Lényegében egybeestek a politikai közhangulat alakulásáról készült jelentésekkel, mutatis mutandis tükörképei
voltak a társadalomban általában is jellemző véleményeknek. A tagkönyvcsere-beszélgetések és egyéb felmérések nemcsak azt mutatták, hogy lejárt a régi gárda pro-
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BALASSA, 1999, 124.
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minenseinek az ideje, hanem azt is hogy általánossá vált a bizalmi válság, a vezetéssel
szembeni elégedetlenség a politika egészének alakulása miatt.185
1987. december 8-án a Központi Bizottság kénytelen-kelletlen döntött az akkor
már széles körben követelt országos pártértekezlet megtartásáról.186 A konferencia
követelői abban bíztak, hogy végrehajtják a vezetőcseréket, és egyúttal tisztázni
tudják, mit is akar az MSZMP. A helyezkedések, készülő pozicionális alkudozások
mellett azonban kétséges volt, hogy e két feladatot egyidejűleg el lehet végezni; a
„személyi kérdések” rendre elnyomták a tartalmiakat.
A párton belüli vélemények felmérése azt mutatta, hogy az elégedetlenségek korántsem rendeződtek valamiféle új egységgé. Egymástól nagyon eltérő irányzatokra
és törekvésekre derült fény. A kádárizmus egészét revideálni kívánó reformelképzelések mellett erőteljes tiltakozás is tapasztalható volt a készülő gazdaságpolitika
ellen, amely sértette a hagyományos munkásérdekeket, illetve előrevetítette a szociális biztonság megrendülését.
Az MSZMP próbálta reformpártként erősíteni legitimációját, de nem volt képes
annak eldöntésére, hogy miként fogadtassa el a munkavállalói csoportok közvetlen érdekeibe gázoló döntéseket – anélkül, hogy hangulatot keltene az éppen csak
elinduló reformkurzus ellen. A párt első számú vezetői, Kádár és Lázár azt hangsúlyozták, hogy össze kéne hangolni a szocialista rendszer humanizmusát a versenyképesség és a gazdasági racionalitás szempontjaival,187 de ez üres szólamnak
hangzott. Közben az 1988-as év előreláthatóan súlyos következményekkel fenyegető
fejleményeit, a 15 százalék feletti inflációt, a drasztikus reálbércsökkenést, a tömeges
munkahelyvesztés kilátásait az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal államtitkárával
mondatták ki.188 1987 őszének vitáiban többen előre jelezték, hogy a személyi jövedelemadó és más adónemek bevezetése súlyos szociális következményekkel fenyeget.
A KB Agitációs és Propaganda Osztálya láthatóan ötlettelen volt, hogyan tudnák
megállítani az MSZMP legitimációjának fogyatkozását. Csupán azt tudták javasolni, hogy tudatosítsák a mozgástér szűkösségét, és mutassák be, milyen eredményeket értek el az adott feltételek között.189

AZ IDEOLÓGIAI RENDEZÉS KUDARCA
Első pillantásra nehezen érthető, hogy a súlyosbodó gazdasági válság közepette miért terjesztették elő, majd bocsátottak vitára az MSZMP-n belül az ideológiai megújulást szolgáló téziseket. Illúzió volt az az elképzelés, hogy az ideológiátlanítás
185
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályán számos ilyen tartalmú jelentés készült:
MOL M-KS 288. f. 22/1987/3.; 22/1987/23.; 22/1988/17. ő. e. stb. Lásd még: TŐKÉS, 1998, 285.
186
A KB-ülésről kiadott közlemény utolsó pontjában jelentették be: Népszabadság, 1987. december 9.
187
Lásd a Lázár Györggyel készült karácsonyi interjút: Népszabadság, 1987. december 24.
188
Halmos Csaba ÁBMH-államtitkár nyilatkozatai: Magyar Nemzet, 1987. október 16. és 24.
189
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztály „A politikai közhangulat alakulása 1987-ben és a további kilátások” című, 1987. december 10-én kelt anyaga: MOL M-KS 288. f.
22/1987/3. ő. e.
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évtizedei után a párttagság (nemhogy a lakosság) mozgósítható lenne elméleti tézisekkel. A gazdaságirányítás kulcspozícióba került pragmatikus-technokrata beállítottságú politikusai ha csak tehették, elhárították maguktól az ideologikus fontolgatásokat, hiszen számukra minden ilyen a reformokat akadályozó tényezőként jelent
meg. Mikor azonban a reformfolyamat a kritikus „átcsapási pont” felé közeledett,
már nem volt megkerülhető a kérdés: lehetséges-e a reformok levezénylése a rendszerfenntartó ideológia átformálása nélkül?
A Központi Bizottság 1987. november 11-i ülésén, Berecz János, az illetékes KBtitkár előterjesztésében tárgyalta az ideológiai napirendet, majd a Politikai Bizottság
téziseit 1988 januárjában vitára is bocsátották.190 A hosszú lére eresztett előterjesztés
és az ugyancsak terjengős tézisek lényeges mondandója néhány pontban összefoglalható.
1. A globalizáció hatására a szocializmus nemzetközi környezete megváltozott,
a kapitalizmus megújulási képessége az elgondoltnál erősebbnek bizonyult. A szocializmus is korszakváltáshoz érkezett, leküzdhető a válságjelenségek okozta elbizonytalanodás, ha a marxizmus eredeti elméleti alapjaihoz visszanyúlva elvégzik
a kritikus önelemzést. A társadalmi támogatottságot élvező reformfolyamat nem a
kapitalizmushoz vezet, hanem a szocialista fejlődés útján a társadalmi önigazgatás, önkormányzás felé halad.
2. Nem szűnik meg a harc „a régi rendszertől örökölt, részben újratermelődő, a
kapitalista környezetből beszivárgó, a szocializmussal ellentétes nézetekkel szemben”. A szocializmust megújító reform konfliktusokkal, érdekütközésekkel jár, és a
társadalmi feltételektől függ, hogy milyen ütemben és mértékben lesz sikeres.
3. A „döntő láncszem” a gazdaság megújítása, amely tervgazdaság marad a belátható időben, de az árutermelésre, a piaci viszonyokra épít. A gazdaság a közeli
jövőben az állami tulajdon dominanciáján alapuló vegyes tulajdonú gazdaság lesz. A piacgazdasági mechanizmusokhoz igazodva a jövedelmekben az „egyenlősdi” viszszaszorítandó, a munka szerinti elosztás elve érvényesül. A magántulajdon révén
megjelenő magánkisajátítás szocialistaellenessége az ellenőrzés és a szocialista gazdaság érdekei szerinti működtetés révén kiküszöbölhető.
4. A hatalom kérdésében mutatkozott a legcsekélyebb rugalmasság. A proletárdiktatúra elméletét továbbra is azzal a tétellel „haladták meg”, mely szerint a proletárdiktatúra össznépi hatalommá fejlődött, és az ezt az egységet reprezentáló párt
a társadalom különböző közösségeivel együttműködve „eszmei-politikai eszközökkel” tölti be vezető szerepét. A demokratizálás olyan elemeket foglalt magában, mint
a társadalomismeret növelése, a nyilvánosság és a hiteles tájékoztatás, a végrehajtás
ellenőrzése, a bürokratikus vonások mérséklése, a „beleszólás” és a konstruktív vita.
A tényleges pluralizmus megvalósítása föl sem merült. A tézisek szerzői a marxi értelemben vett önigazgatás kibontakozása révén képzelték el, hogy az állampolgárok
a politika alakításának részesei legyenek.
190
Berecz János előterjesztése szerkesztett formában „Megújuló ideológiánk a változó világban” címmel jelent meg, ennek rövidebb változatát a Népszabadság 1987. november 14-i száma adta
közre. A PB ideológiai téziseivel együtt közölte: MSZMP-határozatok és pártdokumentumok 1987,
181–221.
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Mint látható: nem volt leküzdhető a gazdasági és társadalmi reálfolyamatok, illetve a
hirdetett elvek közötti mély szakadék. Az ideológiai tézisek vitájában az előterjesztést
bírálók – Aczél György, Nyers Rezső és mások – felszólalásai elég nyilvánvalóan
megmutatták, hogy efféle ideológiai ködösítéssel nem leplezhetők az irányvonal bizonytalanságai.191
Az ideológiai tézisekkel a pártvezetés valójában nem támogatta az átalakulást,
hanem a párt hatalmát megrendítő folyamat fékezésével próbálkozott. A tulajdonviszonyokban és a politikai rendszerben egyaránt a marxi elveket követő önigazgató-önkormányzati szocializmus illúzióját keltve igyekeztek felmutatni a rendszer
vonzó perspektíváját, miközben a valóságos tendenciák ezzel éppen ellentétesek voltak. A piacosító reformok és a kommunista ideológiai célkitűzések diszharmóniája
ugyanazt a feloldhatatlan dilemmát jelezte, mint a szabadságjogokat elnyomó és a
pluralizmust elutasító „demokratizálás”.
A napirenden lévő új modernizációs szakaszban nyilvánvalóan nem a szocializmust megújító nagy elméletre volt szükség ahhoz, hogy a liberalizáló reform
kiszabaduljon a pártállami keretek béklyójából, hanem éppen az ideológiai korlátok
lebontására. Ennek megfelelően az elméleti és társadalomtudományi műhelyek többsége, amelyekre a kádárista pártvezetés az ideológiai megújulásban számított, maguk is sokkal inkább ezen a lebontáson és a rendszer fokozatos, nyugati értelemben vett demokratizálásán munkálkodtak. Miközben feltartóztathatatlanul zajlott a
multinacionális tőke felülkerekedésének és hatalma intézményesítésének folyamata,
az ideológusok még a kérdést sem igazán tették fel, hogy miként volna lehetséges
versenyképes alternatív világot kibontakoztatni a szocializmusnak nevezett rendszer keretein belül. Akik pedig erre mégis kísérletet tettek, az eredményként megfogalmazott tézisekkel újra csak életidegen benyomást keltettek a reálfolyamatok
tükrében.
Az ideológiai rendezés kísérletei elégtelenségükkel és nyilvánvaló ellentmondásaikkal ily módon maguk is a bomlás tényezőivé váltak. A kudarc megkönnyítette,
hogy a bürokratikus modernizáció modellje szerint vezessék be a liberalizáló reformokat.

AZ IDEOLÓGIA ÉS A GAZDASÁG
A vitára bocsátott ideológiai tézisek ellentmondásait feltáró Kis János megállapította: az MSZMP defenzívába került, nem képes szembeszállni a változásokkal, de el
akarja venni azok élét.192 A reform ideologikusan megvont határainak kritikájával
együtt, azzal egybehangzóan erősödött a Grósz-kormány gazdaságpolitikájának ellenzéki bírálata, amely liberális érvekkel igyekezett bizonyítani, hogy ez a politika
nem alkalmas a válság leküzdésére.

191
Az MSZMP Központi Bizottsága 1987. november 11-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 4/228. ő. e.
192
KIS János: Tézisek – miről is? Beszélő 23. sz. Beszélő Összkiadás, III. 236–238.
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A Beszélő immár a Nemzetközi Valutaalap Magyarországgal kapcsolatos tevékenységével szemben is talált kivetnivalót. Amiatt bírálták az IMF-et, amiért világpolitikai szempontok alapján mérlegel, és fontosabbnak ítéli a kemény hitelfeltételek
támasztásánál, hogy a reformista magyar kormány felszínen maradjon – nyilván
amiatt aggódva, hogy a gazdasági csőd a gorbacsovi kísérlet bukását is eredményezhetné.193
A gazdaságpolitikát ért liberális ellenzéki bírálat lényegében egybeesett a rendszerkritikus közgazdász reformerek véleményével. Bokros Lajos Rikardó Dávid álnéven írt cikkében a kormány tevékenységét vizsgálva arra a következtetésre jutott,
hogy abban „változatlanul az adminisztratív restrikció érvényesül a piaci erők mozgásterét bővítő, liberalizáló intézkedésekkel párosuló keresletkorlátozás helyett”.194
A hatalom köreiben működő technokrata reformerek álláspontja nem is a gazdaságpolitika elvi és szakmai megfontolásait tekintve különbözött alapvetően az ezekben a kritikákban megfogalmazódó nézetektől, magatartásuk a hatalmi kérdések
eldöntetlensége miatt volt bizonytalan. A rendszer hatalmi egyensúlyának fenntartása érdekében a válságot meghosszabbító, a szükséges döntéseket elodázó vagy
felemás módon meghozó gazdaságpolitika azonban éppen hatalmi szempontból hajtotta az ő malmukra a vizet. Leértékelődtek ugyanis a gazdasági racionalitás háttérbe szorítását indokoló ideologikus érvek.
A súlyos gazdasági helyzet korlátozta a nagyvállalati lobbik politikai érdekérvényesítő képességének mozgósítását, amely csoportok nem arról voltak ismertek,
hogy a radikális szerkezetváltást és a restrikciót szorgalmazták volna.195 Hatalmas
veszteségeket felhalmozó vállalatok továbbra is csak állami szanálással lehettek volna megmenthetők a csődtől.196 A ’68-as reformot néhány évvel követő visszarendeződést a nagyipari munkásság érdekeire való hivatkozással hajtották végre, ennek
megismétlése nem ígérkezett volna valódi megoldásnak.
Kimerülőben voltak a többletmunkában és a második gazdaság szférájában rejlő lehetőségek is. Az „egyenlősdi” ideologikus tagadása ekkor már a jövedelmi ollót
szétnyitó piacgazdasági reformok elfogadtatásának tényezőjeként hatott. A munkásoknak és alkalmazottaknak az életviszonyaikat alapjaiban érintő megszorítás
és szerkezetátalakítás következményei okozták a legsúlyosabb gondokat. Számukra
már nemigen lehetett mást nyújtani a liberalizáló reform következményeiért ellentételezésként, mint hogy a nyugatos fejlődés és a nyugati életviszonyokhoz való közeledés perspektívájával kecsegtették őket. A szocialista hiánygazdaság után csak
az eszményített fogyasztói társadalom képe ellensúlyozhatta a megszorító politikával

193
Bevezető jegyzet A PlanEcon jelentése Magyarország pénzügyi helyzetéről c. dokumentum közléséhez, uo. 239.
194
[B OKROS Lajos] R IKARDÓ Dávid: A Grósz-kormány gazdaságpolitikájának első fél éve. Uo.
246.
195
Szalai Erzsébet kutatásai szerint korábban a párt- és állami bürokrácia, valamint a nagyvállalati vezetők közötti dominanciaviszony változékony volt, ez azonban a kritikussá váló külső
egyensúlyi helyzetben 1985 után megváltozott, „a rendszer kimerítette belső erőátcsoportosítási
lehetőségeit”. SZALAI, 2001, 62–63.
196
Vö. SZALAI, 2000, 113. skk.
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bevezetett és a társadalmi különbségek megnövekedését kilátásba helyező piaci liberalizálást. A politikai változásokhoz lehetett kapcsolni a gyors felzárkózás reményét.
A rendszerfenntartó ideologikus érvelés hatástalan volt, az elégedetlen emberek
megnyerésére más eszközöket kellett találni. Jellemző példája volt az 1988. január
1-jétől bevezetett világútlevél, amelynek következtében egyrészt hatalmas bevásárlóturizmus indult a szomszédos Ausztriába, másrészt az utazásra szánt valutát sokan átjátszották a belföldi valutaszámlára. A gazdaságilag irracionális, politikailag
azonban érthető – bár hatásában nem jól kalkulált – lépés a szűkös valutatartalékok
alapos megcsapolásához vezetett.197 A hiánygazdaság társadalmának találkozása az
általános jólétre utaló „fogyasztói paradicsommal” mindenféle fellazító propagandánál hatékonyabbnak bizonyult. Az engedmények gyanánt meghozott döntések
nem az elégedetlenséget szerelték le, inkább a rendszer bomlását előrehajtó, öngerjesztő folyamat elemeivé váltak.

197
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1988 első felében a politikai viszonyokban lényeges átalakulás kezdődött. A társadalmi feszültség növekedése közben az MSZMP vezetésének energiáit jórészt a belső küzdelmek és a párt megrendült helyzetének helyreállítási kísérletei kötötték le,
miközben az ellenzék a nyilvánosság elé lépett, és megkezdődött intézményesülése. Ebben az időszakban elmosódtak, könnyebben átjárhatóak lettek a határok a
mérsékelt ellenzékiség és a radikális reformértelmiségi kritika között. A közvetlen
kapcsolat felgyorsította a többé-kevésbé nyílt „átállásokat”, és mindennek következményei a sajtóban is megjelentek.
A későbbiekben részletesebben szó lesz az ellenzéki és „félellenzéki” tevékenység különböző formáiról és szervezeteinek alakulásáról, de ezek előtt érdemes legalább vázlatszerűen áttekinteni a legfontosabb eseményeket:
– 1988. január végén a nyilvánosság elé lépett a Magyar Demokrata Fórum, és élénk
feltűnést keltő politikai vitákat rendezett a népligeti Jurta Színházban, amely hamarosan az ellenzéki rendezvények legfőbb színtere lett.
– Februárban Király Zoltán szereplésével újraindult az 1986-ban – egy 1956-ról
rendezett vita miatt – betiltott Rakpart Klub, amely fórumot adott az erősen kritikus
véleményeknek.
– A romániai események a Menedék Bizottság megalakulása mellett más ellenzéki megnyilatkozásokhoz is vezettek. Január 19-én Für Lajos lakásán, Vásárhelyi
Miklós elnöklete mellett ismertették azt a szolidaritási nyilatkozatot, amelyet több
száz értelmiségi írt alá,198 majd február elsején Románia budapesti nagykövetsége
előtt rendeztek tüntetést a Ceauşescu-diktatúra ellen. Az Országgyűlésben Király Zoltán terjesztett elő javaslatot, hogy a romániai menekültek számára több száz milliós
alapot hozzanak létre. Romániában betiltották a magyar helységnevek használatát, majd április végén bejelentették a „településrendezési” programot, amely mintegy
kétezer (köztük igen sok magyar lakta) falu lerombolását irányozta elő, és ez újabb
lendületet adott a tiltakozó akciók szervezésének.
– Erősödött a Duna-mozgalom tevékenysége: május 27-én Ausztria budapesti
nagykövetsége előtt mintegy kétezres tömeg tüntetett a vízlépcső építésében való
osztrák közreműködés ellen.
198

Beszélő Összkiadás, III. 222–224.
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– A Hazafias Népfront keretein belül (a Pozsgay Imre körül szerveződő „félellenzéki” hálózat részeként) megalakult a Veres Péter Társaság, amely az egykori
Nemzeti Parasztpárt szellemi és politikai örökségét kívánta képviselni.
– Több hónapnyi előkészület után márciusban alakult meg és próbált meg legális
működési lehetőséghez jutni az Új Márciusi Front, amelyet főként a reformszocialista
értelmiségnek a liberális ellenzék felé is nyitott tagjai alkották, de az alapításban
részt vettek Nagy Imréhez közel álló ötvenhatosok is, fő kezdeményezője pedig a
KB-tag Nyers Rezső volt.
– Az év elejétől folyt a kísérlet az első független szakszervezet létrehozására, és
minden politikai nyomás ellenére május 14-én megalakult a Tudományos Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete.
– Március 15-én a preventív jellegű rendőrségi intézkedések (azaz őrizetbevételek) ellenére a mintegy 10-15 ezer fős demonstráción hangzottak el a demokratikus
ellenzék vezető személyiségeinek beszédei. A szamizdat-tevékenység bővülését jelezte egy új illegális folyóirat, a radikális ellenzékiek által szerkesztett Hiány megjelenése.
– Március 17-én felhívás jelent meg a Szabad Kezdeményezések Hálózata megalakítására, amely a demokratikus ellenzék számos irányzatát egyesítve „ernyőszervezetként” jött létre május elsején.
– Március 30-án a Jogász Szakkollégiumban megalakult a Fiatal Demokraták Szövetsége, amely nyíltan a KISZ konkurenseként lépett fel.
– Április elején ugyancsak a demokratikus ellenzék ismert személyei adták ki a
Független Jogvédő Szolgálat alapító felhívását.
– Nagy Imre kivégzésének közelgő harmincadik évfordulójáról pedig jó előre
biztosan tudni lehetett, hogy ellenzéki megünneplése gondokat okoz majd.
Az események ilyen sorozatára egy rendezett és egységes pártnak sem lett volna egyszerű úgy reagálnia, hogy úrrá legyen a helyzeten, ha nem akart – illetve az
adott körülmények között már nem is nagyon tudott – válogatás nélkül erőszakos
eszközöket alkalmazni. Az MSZMP-ről azonban sok mindent lehetett gondolni, de
azt a legkevésbé, hogy lett volna szilárdan és egységesen képviselt stratégiája.
Mielőtt azonban a hatalomnak az ellenzékiség új formáira adott válaszaira térnénk rá, vizsgáljuk meg közelebbről az új politikai szervezetek létrejöttének és kezdeti működésének eseményeit.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MŰKÖDÉSÉNEK KEZDETEI
Az MDF 1988 első felében, „jurtás” rendezvényeinek időszakában alapozta meg
tevékenységével, hogy a „másként gondolkodás” és a hatalommal szemben szerveződő társadalmi mozgalmak vezető erejévé váljon. A lakiteleki találkozót követően
a Bíró Zoltán, Csengey Dénes, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Joó Rudolf, Kiss Gy. Csaba, Lezsák Sándor összetételű szervezőbizottság alapos
előkészületek után látott hozzá a nyilvános fórumok megrendezéséhez. Ezek révén
éppen azt kínálták fel, amire aktuálisan a legnagyobb kereslet mutatkozott.
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Az időzítés és a forma is telitalálat volt. A helyzet megérett a változásra, a levegőben volt, hogy tovább nem folytatódhat, ami addig zajlott, ám senki nem sejthette, hogy milyen gyors és alapvető változások állnak a küszöbön. Az értelmiség
egy viszonylag szűk, bár folyamatosan táguló körétől eltekintve az emberek nagy
többségének csak halvány és közvetett értesülései lehettek az ellenzéki és félellenzéki csoportok nézeteiről, hírt is alig kaptak megnyilvánulásaikról. Az ellenzékiség
és a legalitás határvidékén megszervezett nyilvános politikai fórumok sorozata volt a
legalkalmasabb formája annak, hogy felkeltse a politikai fejlemények iránt nyitott
emberek figyelmét azt üzenve, hogy az aktív fellépés nem lépi át az értelmes kockázatvállalás határát.
A lakiteleki találkozótól eltérően a nyilvános fórumok nyitott jellege lehetőséget
nyújtott a szereplésre a demokratikus ellenzék tagjainak is. Úgy tűnhetett, a szervezők ezzel le is fedik a pártértelmiségi reformerektől az ellenzék „kemény magjáig”
terjedő mezőt. Ugyanakkor a Pozsgay Imrével szorosan együttműködő Bíró Zoltán
vezető szerepe révén, valamint a mérsékelten rendszerkritikus hangvétellel az MDF
nem tért el oly mértékben a reformértelmiség magatartásától, hogy másként gondolkodói szerepvállalása tűrhetetlen lett volna a hatalom számára. Az MDF-stratégia
tehát érvényesen és hatékonyan reagált az adott viszonyokra, persze azon az áron,
hogy politikai programot továbbra sem fogalmazott meg.
Szerencsés volt e fórumok témaválasztása is. Első alkalommal, 1988 januárjában
a demokrácia és a parlamentarizmus témakörében rendeztek vitát. Napirenden lévő
kérdés volt az Országgyűlés szerepének átértékelése, több elemzés és tervezet állt
róla rendelkezésre, a probléma taglalása tehát nem volt tabunak tekinthető. A második és harmadik alkalommal a határon túli nemzeti kisebbségek témája volt napirenden, ez ügyben pedig elmozdulás volt tapasztalható az MSZMP politikájában is.
Negyedik alkalommal ugyancsak egy aktuális, alapvető és már tárgyalható kérdés,
a sajtó és a nyilvánosság ügye került terítékre.
AZ MDF vezetői a parlamentarizmus témájának napirendre tűzését eredetileg „bemelegítésnek” szánták a nemzeti kérdés megtárgyalása előtt, erről azonban
Csurka István szerint már az előkészítés során kiderült, hogy „a magyar társadalom válságának legforróbb góca”. A szervezők a Népfront védőernyőjét használva
szerettek volna találkozót szervezni az Országgyűlés mintegy harminc tagjával, ezt
azonban az MSZMP vezetése hatósági közreműködéssel magakadályozta. Figyelmeztették a meghívottakat az MDF-fel való kapcsolattartás veszedelmeire.199 A Politikai Bizottság tiltásának hatására a párttag meghívottak többsége távol maradt a
január 30-i rendezvénytől, így az előadónak meghívott Bihari Mihály, Schmidt Péter
és Kukorelli István is. Ezek után a közjogi kérdésekről csak Halmai Gábor előadása,
valamint Sólyom László hozzászólása hangzott el vitaindítóként.200
199
Csurka István feltevése szerint az 1988. január 30-i fórum megtartásának megakadályozására csak azért nem adott ki utasítást az MSZMP KB Titkársága, mert: „komikus lett volna először
elhessenteni a képviselőket, aztán még be is tiltani a gyűlést”. CSURKA, 1988, 307.
200
Az eseményről Kis János adott elég részletes tudósítást a Beszélő 23. számában. A Magyar
Demokrata Fórum vitája az Országgyűlésről. Beszélő Összkiadás, III. 253–254. Reflektált az eseményre a Magyar Hírlap 1988. február 5-i száma is (Nyitott kapuk). A lap lekezelő hangnemben
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Az MDF vezetői bíztak abban, hogy a nyomásgyakorlás eredményes lesz. Bíró
Zoltán igyekezett elfogadtatni, hogy a frontvonalak nem a hatalom és a társadalom között húzódnak, hanem a hatalomban és a társadalomban egyaránt meglévő
reformpárti csoportok, illetve a reformok hatalmon belüli és kívüli ellenzői között.
Csengey Dénes viszont arra mutatott rá, hogy a hatalom nem áll készen a valódi párbeszédre, és magának tartja fenn a jogot a lehetséges konszenzus értelmezésére.
A fórumon felszólaltak a demokratikus ellenzék képviselői is, mint például Konrád György és Göncz Árpád, akik hangot adtak meggyőződésüknek, hogy nem lehetséges parlamenti demokrácia valódi többpártrendszer, kormánypárti–ellenzéki
megosztottság nélkül. A pluralizmus megvalósítását azonban ők sem tekintették
közvetlenül kitűzhető célnak.201
A fórumon elfogadott nyilatkozat „a szocialista politikai rendszer demokratikus
reformja érdekében” azt javasolta, hogy az Országgyűlés alkosson új választójogi
törvényt, majd az ennek alapján összeülő parlament dolgozzon ki új alkotmányt,
amely tételesen tartalmazza a politikai jogokat és azok garanciáit. Egyúttal azonnali
reformokat is javasolt, amelyek az Országgyűlés működését egy valódi parlamentéhez közelítették volna.202 A reformtervek megkerülték a többpártrendszer kérdését, mert nem akarták túllépni a pártvezetés számára még elfogadható kereteket.
A nyilatkozatot elküldték Grósz Károlynak, aki levélben reagált is rá. Fontosnak
ítélte a kibontakozás útját kereső összejöveteleket, csupán azt kifogásolta, hogy az
MDF bizottságot kívánt létrehozni a demokratikus parlament elveinek és működésének kidolgozására.203
Az MDF két alkalommal, március 6-án és 21-én tartott összejövetelt a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek helyzetének megtárgyalására, ezúttal már
hétszáznál több résztvevővel; jó részük állva hallgatta végig a reggeltől estig tartó
vitát.204 Nem sokkal később egy bizottság Joó Rudolf vezetésével elkészült a romániai magyarok helyzetéről szóló tanulmánnyal, amelyet az április 25-én Für Lajos
lakásán tartott nemzetközi sajtótájékoztatón mutattak be.205 A márciuis Jurta-öszszejövetelek legfőbb jelentősége maga a gesztus volt: a nemzeti kérdés nyilvános
kibeszélésének megindítása, a tényfeltárás, a tiltakozás, az elnyomott nemzeti érzület kifejezése. Az elfogadott nyilatkozat ajánlásai a magyar nemzetpolitikában
utasította el az MDF nyilatkozatának közlését, arra hivatkozva, hogy az nem tartalmaz új elemeket a párt és a kormány tervezett reformjaihoz képest.
201
Konrád György felszólalását teljes egészében közölte a Beszélő. A Magyar Demokrata Fórumhoz. Beszélő Összkiadás, III. 232–235.
202
A nyilatkozat a Beszélő idézett száma mellett megjelent még: Magyar Füzetek (Párizs), 1988.
19–20. sz. 200–201.
203
Bihari Mihály beszélt Grósz Károly leveléről és annak tartalmáról: Kizárt a párt, 82–83.
204
A két rendezvényről kevés dokumentálható dolog maradt fenn, Tamás Gáspár Miklós
beszédének szövege megjelent a Beszélő 24. számában, Erdélyi múlt, román jelen, magyar jövő
címmel. Beszélő Összkiadás, III. 376–382., valamint Duray Miklós A magyar kisebbségek és az
egyetemes magyarság közötti kapcsolatok című előadása: Magyar Füzetek (Párizs), 1988. 19–20. sz.
101–117.
205
Jelentések a határon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Szerk.: BIHARI Mihály és mások. Budapest, 1988. A sajtótájékoztatóról készült titkosszolgálati jelentés: ÁBTL NOIJ – III/III-80-83/3/1988.
04. 28.
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szükséges fordulat legfőbb követelményeit foglalták össze.206 A Csehszlovákiában
meghurcolt és korábban a hivatalos magyar sajtóban is megtámadott Duray Miklós fellépésének demonstratív ünneplése is arra utalt, hogy pótolhatatlan szükség
volt az itt megmutatkozó érzelmi igény kielégítésére. Fontos volt az is, hogy találkozási lehetőséget teremtettek a különböző országokban élő magyarok számára.
Mindemellett a nemzeti kérdésről rendezett összejövetelek mintegy indirekt módon
előkészítették a nyári Erdély-tüntetést, összehozták azokat, akik majd annak megszervezésében is jeleskedtek.
A nemzeti kérdés előtérbe állításának volt még egy, a politika viszonyok alakulása szempontjából lényeges vonatkozása. Nemcsak a térség kommunista diktatúráinak éles támadására nyújtott módot, hanem arra is, hogy különválassza az MSZMP-n
belül potenciális partnernek tekintett „népi” irányzatú reformerőket, amelyek az
MDF alapító köre számára szimpatikus módon mutattak érzékenységet a nemzeti
problematika iránt. Csurka István így elmélkedett erről:
„A párt akkor még Kádár kezében lévő centruma pontosan érezte a veszélyt. Ha a reformistáknak sikerül összeállni az MDF-ben tömörülő nemzeti tartású, legnagyobb lélegzetvételre
és tömegmozgósításra képes értelmiséggel, akkor egyszerre csak készen van az a nemzeti
közmegegyezés, amiről ők oly sokat papoltak, de amelyet nem tudtak és nem is igen akartak
létrehozni.”207

A nemzeti alapú összefogás a Pozsgay-féle reformszárnnyal időlegesen fontosabb törekvésnek tűnt a többpártrendszer kiküzdésénél. Nem kerülte el az MDF vezetőinek figyelmét, hogy miközben Bányász Rezső kormányszóvivő nyilatkozatában tudomást sem
akart venni az MDF-ről, illetve nacionalizmussal és „cigányozással” vádolta meg a
résztvevőket,208 addig Szűrös Mátyás, az MSZMP KB külügyi titkára válaszlevelében
pozitívan reagált a Fórumnak a nemzetiségi kérdésben kifejtett álláspontjára.209
Az MDF tekintélyét és ezzel esélyeit növelte, hogy Ceauºescu falurombolási terve
és a romániai menekültek nehezen kezelhető ügye210 a magyar kisebbségek helyzetét a nagypolitika kiemelt témájává avatta. Az MDF offenzív magatartásával a
pártvezetést is lépéskényszerbe hozta, illetve a lépéskényszerbe került vezetőkre
gyakorolt nyomással saját hatékonyságáról állított ki jó bizonyítványt.
1988. május 15-én került sor a negyedik fórumra, amelyet az MDF és a formálisan még meg nem alakult Nyilvánosság Klub közösen rendezett a nyilvánosságról
és a sajtóról. Újságírók, írók, jogászok, szociológusok és politológusok sora lépett
fel a tanácskozáson, és tett javaslatokat a nyilvánosság átfogó demokratikus reformjára.
206

Az MDF nyilatkozata és ajánlásai. Magyar Demokrata Fórum állásfoglalások, 12–15.
C SURKA, 1988, 308–309. Lásd még erről Bíró Zoltán írását A párbeszéd reális alapjairól című
összeállításban: Társadalmi Szemle, 1988/10. 34.
208
BÍRÓ, 1993, 20.
209
Ugyancsak Bíró Zoltán tudósít erről: Kizárt a párt, 141.
210
Csoóri Sándor és Csurka István közvetlen kapcsolatot is keresett Szűrös Mátyással annak
érdekében, hogy a vezetés ne adja ki az erdélyi magyar menekülteket. A puha diktatúrától a kemény
demokráciáig, 109.
207
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Az elfogadott nyilatkozat követelményeket fogalmazott meg: a sajtó vállaljon
részt a hatalom gyakorlásának társadalmi ellenőrzésében, adjon fórumot a nyílt vitáknak, véleményeknek; fejezze ki a társadalom tényleges tagoltságát, érdekviszonyait; nyíltan értékelhesse, bírálhassa a párt- és kormányzati apparátus valamennyi
tagjának tevékenységét. Követelte a párt- és állami szervek működésének, a döntési
folyamatoknak az átláthatóságát, a társadalmat érintő ügyek tárgyalásának nyilvánosságát. Javaslatot tett új sajtó- és tájékoztatási törvény kidolgozására, a sajtószabadság feltételeinek megteremtésére.211 A követelések között szerepelt a Hitel című
folyóirat megindítása, a szamizdat legalizálása, a rádió és a televízió feletti monopolhatalom megszüntetése is.
Május közepén már nyilvánvaló volt, hogy a Fórum ismertsége lehetővé teszi,
hogy a mozgalommá szerveződés megindult folyamatát formalizálják. Vidéken
ugyan csak két rendezvényre került sor, Miskolcon és Kiskunmajsán, mindkettő
1988. március 5-én,212 de nem volt kétséges, hogy országszerte sokan csatlakoznának
a mozgalomhoz, hamar létrejöttek az első vidéki körök. A „jurtás” korszakban az is
kiderült, hogy a hatalom birtokosai nyílt erőszakkal nem akarták, másként viszont
nem tudták meggátolni az MDF tevékenységének kiterjedését.

A SZABAD KEZDEMÉNYEZÉSEK HÁLÓZATA
Magyar Bálint így nyilatkozott utólag a Szabad Kezdeményezések Hálózatáról,
amelyet már megalakítása idején sem tekintett szerencsés formációnak: „A Hálózat
gyakorlatilag egy ellenzéki kiskoalíció volt, amely arra a kérdésre kereste a választ,
hogy az MDF önállósulása után hogyan lehet összefogni a különféle független, ellenzéki csoportosulásokat. Ez egy archaikus forma volt, ami egy kialakuló polgári
demokráciában nem lehetett versenyképes.” 213
A fejlemények alátámasztják utólagos ítéletét, hogy a Hálózat már megindítása
pillanatában életképtelen, az MDF-fel szemben versenyképtelen szerveződés volt.214
De vajon teljesen igazságos-e az ítélet, ha nem a következmények, hanem az eredeti
megfontolások felől szemléljük a fejleményeket? Vajon az MDF-fel való versenyképesség megteremtése volt a Hálózat létrehozásának legfőbb indoka? A kezdeményezők szándékai szerint nem.
A demokratikus ellenzék karakteres programmal rendelkező és világos arculatú
szerveződésének létrehozása, amelyet Magyar Bálint is szorgalmazott, reális alternatívája lehetett volna a Hálózattal létrejött „szerencsétlen konstrukciónak”, amely
211
A párbeszéd reális alapjairól. Társadalmi Szemle, 1988/10. 35. A nyilatkozat szövegét lásd:
Magyar Demokrata Fórum állásfoglalások, 14–15.
212
Miskolcon Furmann Imre lakásán zajlott a rendezvény, amelyen Bíró Zoltán és Lengyel
László volt a vendég, Kiskunmajsán Kozma Huba és Debreczeni József töltötte be a házigazda
szerepét, a fővárosból Csurka István és Bihari Mihály érkezett. A kiskunmajsai összejövetel ajánlásait és a miskolci fórumról kiadott tájékoztatót lásd uo. 5–11.
213
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 111.
214
Csizmadia Ervin által készített interjú Magyar Bálinttal, megjelent a Kritika 1993/1. számában „Nem voltunk kamikazék” címmel.
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„egyszerre volt különféle fontosabb és kevésbé jelentős, kisebb szerveződés gyűjtőszervezete
és ugyanakkor a demokratikus ellenzék kvázi pártja is”.215 Mi volt az oka, hogy mégsem
amazt hozták létre?
A Hálózat életre hívásával az volt a kezdeményezők szándéka, hogy megtalálják
a társadalom ellenhatalommá szerveződését elősegítő formát. A demokratikus ellenzék
tagjai az elszigeteltség évei után egyáltalán nem elitista jellegű szerveződés színre
léptetésében gondolkodtak. Erősen hatott a lengyel példa, ahol a Szolidaritás egy széles bázisú, átfogó szerveződésben egyesítette az ellenzéket. Nem ítélték helyesnek,
ha egy szűk csoport által konstruált politikai szervezet gyűjt a programjához „maga
alá” támogatókat. Inkább evolúciós jellegű kibontakozást terveztek. A létrehozandó
ernyőszervezettel fel akarták kínálni a lehetőséget a társadalom tagjainak törekvéseik
kifejezésére és az aktív cselekvésre, egyúttal ösztönözni akarták a nyílt ellenzéki
aktivitást.
1987 őszétől, a százak levelének sikerére alapozva 216 Kenedi János lakásán folytatódtak a konzultációk az ellenzéki együttműködésről. Fölvetődött egy társadalmi tanács megalakításának gondolata,217 amely az ellenzéki csoportokat integrálta volna,
beleértve a népi-nemzeti kört is. Az MDF azonban maga kívánt integráló szerepet
betölteni, nem akart feloldódni egy mindenféle irányzatot tömörítő „népfrontos”
szervezetben.
A Hálózat alapító ülésén, amikor Kis János beszámolt az előkészítő megbeszélésekről, külön kitért arra, hogy a kezdeményezők között voltak olyanok, mindenekelőtt az MDF-hez tartozók, akik végül nem írták alá a felhívást. Azzal indokolták
a távolmaradást, hogy „köztes helyzetben” vannak, tárgyalási helyzet előtt állnak,
hiba lenne ilyet tenniük. Márpedig a Fórum csatlakozását a szervezők fontosnak
tartották volna. Mint Kis János rámutatott: a felhívást éppen azért fogalmazták úgy,
ahogyan fogalmazták, mert csak olyan célokat akartak kitűzni, amelyek a demokratikus szocialisták, a liberálisok, a konzervatívok, a nemzeti radikálisok, a kereszténydemokraták, vagyis mindenféle demokratikus áramlathoz tartozók számára egyaránt
elfogadhatók.218
A Hálózatban mindazokat össze akarták fogni, akik érdekeltek voltak a törvényes és békés átmenetben. A törvényesség kritériumát úgy kellett érteni, hogy az alkotmányos jogokkal élve, de egyúttal a törvényes lehetőségeket bővítve jutnak el a
célhoz. A békés jelleg pedig a hatalommal folytatott párbeszéd és megegyezés útját
jelentette, de olyan helyzet kikényszerítésével, amelyben nem a hatalom döntésétől
függ, hogy kit milyen kategóriába sorol, s ennek alapján kivel hajlandó tárgyalni.219
Az a körülmény, hogy a népi-nemzeti irányzat kimaradt a Hálózatból, nem teremtette meg a szoros egység alapját. A demokratikus ellenzék korántsem volt homogén. Csoportjainak eltérő arculata és egymástól eltérő elgondolása volt a helyes
ellenzéki stratégiáról. Az egymás iránti tolerancia igényének szervezeti következ215

Uo.
Lásd e fejezet 98. sz. jegyzetet.
217
A történtekről lásd: MÉCS, 1988, 296–297.; C SIZMADIA, 1995, I. 431–433.
218
A Fekete Doboz videofelvétele a Szabad Kezdeményezések Hálózata alakuló üléséről. Fekete
Doboz (FD) Archívum, 88/52. kazetta.
219
Kis János értelmezése, uo.
216
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ményei is lettek. A Hálózat szervezetét és működését a résztvevők egyenrangúsága,
autonómiája, bázisdemokrata elvek határozták meg és laza, koordinációs jellegű működésmódot választott. Ebből pedig óhatatlanul anarchisztikus jelenségek és vezetési anomáliák fakadtak. Még az sem volt világos, hogy a létrejövő Hálózat tisztán
koordinatív és cselekvésösztönző szerepet kell hogy betöltsön, vagy valamiféle politikai döntéshozó testülettel is kell rendelkeznie, amely egységes politikává rendezi
össze a különböző csoportok törekvéseit.220
Már a megalakulásnál felmerült (Vajda Mihály mutatott rá a legvilágosabban),
hogy az alapkérdés úgy szól: pártot alakítsanak-e? Nemcsak a megjelentek többsége
nem volt ilyen lépésre felkészülve, de a körülményeket is alkalmatlannak látták. „Teóriáink tömegesen vannak, de tömegeink csak teoretikusan” – jellemezte a helyzetet
frappánsan Lányi András, aki szerint az adott helyzetben csak az volt a demokratikus álláspont, ha elkezdenek valamit, amiről majd a társadalom hoz ítéletet.221
A laza hálózati formát ellenzők közé tartozott Szabó Miklós, aki a politikához
való viszonyban is éles különbséget látott a demokratikus ellenzék csoportjai között. A demokratikus ellenzéket olyan közegnek látta, amelyben szinte csak a Beszélő köréhez
kapcsolódók akartak valóban politikát csinálni. A többi csoportról úgy vélte: „egy
életforma közösség volt, amelyik a marginális életformát politikai rítusokban élte
ki”. Azért voltak radikálisabbak, mert nem foglalkoztatta őket, hogy radikalizmusuknak mik lesznek a politikai következményei. Szabó Miklós a Hálózat megalakításában rejlő tévedés forrását jórészt a szolidaritásérzésben jelölte meg, amely a
kezdeményezőket arra vezette, hogy egyenrangúként vonjanak be minden – akár
a komoly politizálásra alkalmatlan – ellenzéki csoportosulást, és olyan irányítási formát alakítsanak ki, amely nem tükrözi a Beszélő-csoport tényleges fölényét.222
A szolidaritásérzés kifejezésének igénye ellenére volt a demokratikus ellenzéknek olyan csoportja, amely már ekkor külön útra tért. Nagy Jenő és társai Republikánus Kör néven 1988. április 23-án megalakították saját szervezetüket.223
A féllegalitáshoz és korlátozott nyilvánossághoz, de mégiscsak nyilvánossághoz
jutó MDF-fel ellentétben a kis szamizdatos csoportok a hatósági szigor töretlen folytatódását tapasztalták. Megmaradt a hozzájuk csatlakozás személyes kockázata, és
nem volt hatástalan a radikalizmusukkal való ijesztgetés sem. Pedig lényeges szempont volt a legalitás kivívása, legalább abban a megtűrt formában, ahogyan az MDF
működhetett. Prognosztizálható volt, hogy e nélkül a demokratikus ellenzék alig
behozható hátrányba kerül. Tagjainak részvétele az MDF összejövetelein inkább a
rivális szervezet presztízsét növelte, kevéssé volt alkalmas saját elkülönülő koncepciójuk világosan kimutatására.
A Hálózat megalakításának közvetlen előzménye volt az 1988. március 15-i tömegdemonstráció, amelyet a demokratikus ellenzék csoportjai okkal könyveltek el saját
220
Magyar Bálint ennek következményét így foglalta össze: „Kezdettől terméketlen vitákat
folytattunk arról, hogy a Hálózat országos tanácsa, illetve ügyvivői testülete hozhat-e politikai
döntéseket, vagy pedig feladata nem más, mint az alulról jövő kezdeményezések koordinálása,
egységbe foglalása és közvetítése.” C SIZMADIA, 1995, III. 356.
221
A Fekete Doboz videofelvétele. FD Archívum, 88/52. kazetta.
222
A Szabó Miklóssal 1992-ben készült interjú. C SIZMADIA, 1995, III. 85–87.
223
Magyarország politikai évkönyve, 1988, 757.
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sikerüknek. Ők irányították a tömeg mozgását, ők kezdeményezték a jelszavakat, az
ő röplapjaikat osztogatták, és ők mondtak rövid beszédeket a tüntetések fő színhelyein. A rendőrség preventív akcióinak semmiféle hatásuk nem volt, hiába tartottak
házkutatásokat, hiába fogták le előre Haraszti Miklóst, Demszky Gábort, Solt Ottiliát és Molnár Tamást, majd a nap folyamán Gadó Györgyöt, Nagy Jenőt, Pálinkás
Róbertet és Rácz Sándort. A Petőfi-szobornál, a tüntetők között a Demokrata című
szamizdat lap 12 pontját osztogatták,224 eltávolították a vörös papírzászlócskákat a
nemzeti színűek közül, majd Kis János intézett rövid beszédet a tömeghez, amelyben politikai szabadságjogokat, demokratikus népképviseletet és felelős kormányt
követelt.
A Kossuth térre már az ellenzékiek által bedobott jelszavakat skandálva vonult
a tömeg, leggyakrabban a „Demokráciát, demokráciát!’ kiáltásoktól zengett az utca.
A Kossuth téren Tamás Gáspár Miklós követelt beszédében új alkotmányos rendet
és új választásokat. Az erdélyi magyarok megvédésére buzdítva és az ellenzék éltetésével zárta mondandóját. Ezt követően a Batthyány-örökmécsesnél Hodosán Róza
olvasta fel az őrizetbe vett Demszky Gábor beszédét, amely a gyökeres, de erőszakmentes átalakítás szükségessége mellett tett hitet. A Bem térre vonuló tömeg már
lényegesen kisebb volt, mintegy ezer főre csökkent, itt Pákh Tibor hosszú és sokak
által uszítónak tartott beszédét már nem fogadta a korábbakhoz hasonló egyetértés,
sőt a tömegből többen ellenérzésüknek adtak hangot.225
Hiába volt a március 15-i tüntetés a demokratikus ellenzék sikere, mivel szervezetként nem léptek fel, maguk a résztvevők nemigen tudták ezt a javukra elkönyvelni. Az ekkoriban ismertté váló MDF alighanem többet profitált az akcióból, jóllehet
aktív szervező szerepet nem vállalt benne, sőt elhatárolódott az akciótól. Csengey
Dénes a Ráday Klubban felolvasott beszédében nemcsak azokat bírálta, akik „beteg lélekkel” rácsok mögé dugnák az ünnepet, hanem azokat is, akik „ugyanezen
jeles napon kényszeresen gumibotnak akarják vinni azokat a világos követeléseket,
amelyeknek pedig nem az utcán, hanem a parlamentben van a helyük …”. Egyúttal
leszögezte: nem igaz az a hír, amely szerint az MDF tüntetést szervezett, hiszen
egyetért ugyan március 15. céljaival és programjával, de azokat „ki akarja ragadni a
beteg lelkek e rossz erőteréből”. A Beszélő-kör elutasította ezt a „moralizáló vádaskodást”, és kifejezésre juttatta, hogy a békés, de nyílt és tömeges nyomásgyakorlás
eszközétől remélik a társadalmi ellenállás erősödését, egyúttal a hatalom belátásainak érlelődését is.226
Két nappal a nagy tüntetés után, március 17-én jött el az ideje, hogy hosszú előkészületek után kiadják a felhívást a Szabad Kezdeményezések Hálózata megalakítására.227

224

A Mit kívánunk? című röplap szövege Magyar Füzetek (Párizs), 1988. 19–20. sz. 224–225.
A beszédek szövegét és a tüntetésről az MSZMP Budapesti Bizottsága számára készült információs jelentést lásd Beszélő Összkiadás, III. 454–456.
226
Csengey Dénes beszédének részleteit kommentálva közölte a Beszélő 24. száma. Beszélő
Összkiadás, III. 456. A beszéd teljes szövege: C SENGEY, 1990, 23–26.
227
Magyarország politikai évkönyve, 1988, 765–766.
225
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A felhívást 48-an írták alá, és április végéig 726-an csatlakoztak hozzá, jóllehet a
szervezés csak a nyilvánosságtól elszigetelten folyhatott.228
A felhívás bevezetőként rövid helyzetképet adott a válságról, majd rámutatott
arra, hogy a külső körülmények végre kedvezőek a kibontakozáshoz, mivel a Szovjetunió már nem képes arra, hogy a régi módon kormányozza a térséget, az új
enyhülési folyamat és a világgazdasági nyitás kedvező lehetőségeket teremt KeletKözép-Európa státusának békés megváltoztatására. A dokumentum felsorolta, mit
várnak el a hatalom birtokosaitól a válságból való kilábalás előfeltételeként: a párt
felelősségének elismerését és történelmi önvizsgálatot; egyértelmű állásfoglalást a
szükséges intézményi változtatásokról; annak kinyilvánítását, hogy kizárólag politikai úton kívánja a válságot megoldani, nem válaszol erőszakkal a társadalmi kezdeményezésekre.
A felhívás távlati célként fogalmazta meg a nemzeti önrendelkezés helyreállítását,
a nemzeti gyűlölködés okainak felszámolását a térségben, az európai országok családjában való egyenrangú elhelyezkedést. A belpolitikában pedig a többpártrendszerű parlamenti demokráciát, a hatalmi ágak elkülönítését, a szabadságjogok maradéktalan
megvalósítását és ezek alkotmányos garanciáját, a független érdekvédelmi szervezetek létrejöttét; gazdasági téren a tulajdonformák egyenrangúságán és versenyén alapuló szabályozott piacgazdaságot.229 Még nem gondolták, hogy a liberális demokrácia elveinek
valóra váltását közvetlenül napirendre tűzhetnék.
Május elsején, amikor a Hági sörözőben formálisan is megalakult a Szabad Kezdeményezések Hálózata, 50 fős ideiglenes Koordinációs Tanácsot, és 9 fős szóvivői
testületet választottak, amely utóbbinak tagjai lettek: Bába Iván, Dénes János, Haraszti Miklós, Iványi Gábor, Kis János, Mécs Imre, Miszlivetz Ferenc, Ruttkay Levente és Vass István. A tanács havonta ülésezett, és azon a Hálózat minden támogatója részt vehetett tanácskozási joggal.
A „Van kiút” címmel kiadott programot 1988. május 19-én sajtótájékoztatón mutatták be, majd június 12-én a Jurta Színházban került sor a Hálózat első országos
összejövetelére. A „Van kiút” tartalmát tekintve nem sokban különbözött az első
felhívástól. Részletesebben foglalkozott a gazdasági fordulat, valamint az életkörülmények és a munkavállalói jogok kérdéseivel. A külpolitikai célok között először
jelent meg egyértelmű követelményként a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, továbbá nagy hangsúlyt kapott a határon túli magyar kisebbségek kollektív jogainak
biztosítása.230
Az ellenzékiség „féllegalizálódásának” első szakaszában az MDF feltűnést keltő
eseményeket szervezett, az SZKH kezdeményezői ezzel szemben a nyilvánosságtól
elzárva kezdtek a hálózat építésébe. Június közepéig mégis mintegy 1500-an jelezték
aláírásukkal belépésüket.
228
A listát a Hírmondó közölte 1988. 1. számában, feltüntetve a csatlakozók körének foglalkozás szerinti szociológiai összetételét is.
229
A Felhívás szövege a Hírmondó közlése alapján megjelent: Magyar Füzetek (Párizs), 1988.
19–20. sz. 212–216.; illetve Szabad Demokraták, 1989/1–2. 46–47. Ez utóbbiban az aláírók névsorával
együtt.
230
C SIZMADIA, 1995, I. 434–435.
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Az SZKH elfogadott működési rendjéről hamar kiderült, hogy nem alkalmas
hatékony szervezet kiépítésére. Már a Tanács május 4-i első ülése azt mutatta, hogy
terméketlen vitákra lehet számítani a koordinációs testület legitimitásáról és jogosultságairól.231 A Hálózat állásfoglalásai viszont arról tanúskodnak, hogy elvi kérdésekben a Beszélő-csoport érvényesíteni tudta felkészültségét; a dokumentumok
rendre az ő felfogásukat tükrözték.

A FIDESZ MEGALAKULÁSA
Szerencsés csillagzat alatt született a Fiatal Demokraták Szövetsége. Sikere létrehozóinak helyzetfelismerését dicséri, de számos kedvező körülmény együttállásának
is köszönhető. A rendszerváltás históriájában az ellenzéki szerveződések közül a
Fidesz megalakulása a legjobban dokumentált és a leginkább feltárt történet,232 nyilván azért is, mert az első csoport volt, amely deklaráltan politikai szervezetet hozott
létre – ha nem is mindjárt pártot.
A nyolcvanas évek egyetemi-főiskolai ifjúsága valósággal „belenőtt” a rendszer
kibontakozó válságába. A romló életszínvonal, a perspektívák beszűkülése mellett
nem tudták elfogadni, miért ne követhetnék a vonzó nyugati mintákat, miért kellene
megváltoztathatatlan adottságként elfogadniuk a „létező szocializmus” rendszerét.
Már nem (vagy sokkal kevésbé) gyötörték őket azok a görcsök és félelmek, amelyek
az előző korosztályokat féken tartották. A viszonylagos szabadságot és tájékozódási
lehetőségeket kínáló egyetemi élet mintegy gyakorlóterepként szolgált ahhoz, hogy
intézményi formákat keressenek autonómiaigényeik kielégítéséhez.233
Számos tényezője volt a Fidesz sikerének:
1. A monolitikus pártállami-állampárti szerkezet megbontását hatékonyan lehetett a „szélein” megkezdeni. Az MDF és a Hálózat az MSZMP-nek mint hatalmi
központnak jelentett közvetlen kihívást. (A hatalomhoz való viszonyukban fölismerhető különbséget akkoriban a reformkor Felirati és Határozati pártjainak analógiájával is jellemezték.234) A Fidesz viszont nem a „fő fronton” támadott, mégis egyenesen az állampárt szívébe talált, amikor a Kommunista Ifjúsági Szövetséggel szemben
állított alternatívát. A Fidesz provokatív fellépése valóságos arculcsapásként érte az
utóvédharcait folytató kádári vezetést, jóllehet megalakulása nem lehetett egészen
váratlan. Március folyamán a titkosszolgálat jelentette, hogy a szakkollégiumi mozgalomban előkészületek tapasztalhatók egy politikai szervezet létrehozására, akkor még „Demokratikus Szocialista Ifjúsági Szövetség” néven.235A KISZ mint az
231
A Fekete Doboz videofelvétele a Szabad Kezdeményezések Hálózata Ideiglenes Tanácsa
1988. május 4-i nyilvános üléséről a Múzeum Kávéházban. FD Archívum, 88/53. kazetta.
232
Tiszta lappal, 839.; WÉBER, 1996, 76.; DEBRECZENI, 2002, 676–83.; P ETŐCZ, 2001, 56–125.; STUMPF,
1988b, 332–341.; SZÉCSÉNYI, 1988, 314–315.; DICZHÁZI, 1991, 174–178.; P ÜNKÖSTI, 2005. Megemlítendő
még a Fekete Doboz Civil technikák című filmje a Fideszről, amelyet 1988 augusztusában mutattak
be a balatonszárszói táborban.
233
Vö. WÉBER, 1996, 5–6.; STUMPF, 1988b, 332–337.
234
KÖRÖSÉNYI, 1988, 288.
235
A BM III/III-7. Osztály jelentése: ÁBTL NOIJ – III/III.47/12/1988.03.11.
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MSZMP saját (a pártvezetés által felügyelt és irányított) ifjúsági szervezete egyúttal az ifjúság egyetlen és egységes legális tömegszervezeteként funkcionált. Ennek
tarthatatlanságát a KISZ-ben is sokan felismerték, és pótmegoldásként legalább azt
szorgalmazták, hogy erősítsék meg a szervezet érdekképviseleti funkcióját és strukturálják „rétegszervezetek” szerint. A Fidesz alapító nyilatkozata a kezdeményezés
célját „új, önálló és független ifjúsági szövetség” létrehozásában jelölte meg, amely
„tömöríti a politikailag aktív, radikális reformer ifjúsági csoportokat és egyéneket”.
Az indoklás pedig úgy szólt: „jelenleg az ifjúság tényleges politikai tagoltsága és
ennek szervezeti megjelenítése között szakadék tátong”.236 A KISZ-szel szemben
kívántak tehát alternatívát állítani, ebben látták az új szövetség fő vonzerejét. Ezzel
magyarázható, hogy a szervezethez való csatlakozáshoz csak a KISZ-tagságot tekintették kizáró oknak, az MSZMP-tagságot nem!
2. Új politikai nemzedék jelent meg a fordulat időpontjában, amely a hivatalosság
berkein belül formálódhatott ki. A KISZ-t nemcsak atavisztikus hagyományai és
rögzült mechanizmusai tették a legitimációs válság egyik első áldozatává, hanem
az is, hogy az új idők szelét érző egyes vezetőinek törekvése ellenére sem tudott
a reformpolitika önálló, kezdeményező ágensévé válni. Az MSZMP-n belüli generációváltásban a negyvenes-ötvenes éveikben járók kerültek a kihívók pozíciójába.
A fideszes korúak szemében azonban ők is csaknem ugyanolyan elaggottak és hiteltelenek voltak, mint elődeik. A generációváltás igénye tehát az aktívan politizálni
óhajtó egyetemi és főiskolai ifjúság számára éppen egy merőben új szerveződési
lehetőséget kívánt, és ezt akkor a Fidesz tudta nyújtani. 1988 tavaszán még nem
látszott, mennyire a végét járja a rendszer, de az egyetemi és főiskolai ifjúság megérezte a változás szelét, és mentes volt a történelmi tapasztalatok keltette görcsöktől,
mivel politikai szocializációjuk már a „fellazult” nyolcvanas évekre esett.237
3. A Fidesz kezdeményezőjeként egy jórészt közös múlttal és az összetartozás
tudatával rendelkező, az egyetemi-kollégiumi évek alatt összekovácsolódott csapat
jelent meg, amely kezdettől képes volt az összehangolt és hatékony cselekvésre. Ez a
kollégiumi „kemény mag” a bázisdemokrata elvektől áthatott eredeti szervezeti-irányítási szerkezet ellenére szándékát mindig érvényesíteni tudta, és nem is engedte
ki soha a kezéből a vezetést. Fel voltak vértezve a helyzetnek megfelelő közjogi, társadalomtudományi és politológusi szaktudással, a szakkollégiumokban megfordultak a vezető reformértelmiség és az ellenzék prominensei, akiktől az ismereteken
kívül magatartásmintát is kaptak. A szakkollégiumok, egyetemi klubok és körök
szélesebb mozgásteret és nagyobb védettséget biztosítottak az egyetemi struktúrán
belül, mint a hivatalosság egyéb színterein, és ez a körülmény bátorította az ebből a
viszonylagos védettségből éppen csak kilépő fiatal értelmiségieket.
4. A Fidesz kezdeményezői és hangadói elsősorban a szakkollégiumban már végzettek közül kerültek ki. Kilépésük az egyetemi életből egyúttal belépés volt a politika világába, és ebben a közegben nagy megrökönyödést keltve jelenítették meg
generációs élmény- és értékvilágukat, amely a politizálás stílusában is megmutatkozott,
236
Nyilatkozat a Fiatal Demokraták Szövetsége létrehozásáról (1988. március 30.) Tiszta lappal,
23.; Magyarország politikai évkönyve, 1988, 713.
237
KÖRÖSÉNYI, 1988, 289.
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leleplezve a hivatalos politizálás anakronisztikus jellegét. Akkor korántsem lehetett
biztosra venni, hogy hamarosan politikai karrierút nyílik meg előttük, mégis kockára tették szakmai érvényesülésüket. Hetyke félelemnélküliséget szegeztek szembe
az agresszívan fellépő hatalommal, amely adminisztratív úton próbálta megakadályozni szerveződésüket. Ugyan számos Fidesz-tagot hatott át jogos aggodalom,
amely a belső vitákban meg is jelent, kifelé mégis sikerült egységesen határozott
képet mutatniuk.
5. Szerencsésen választották meg az alapítás időpontját. Voltak jelei annak, hogy
érdemes a szigorítás politikájával szembeszállni, erre utalt az MDF működése, a
március 15-i demonstráció és a Hálózat felhívásának megjelenése is. (Ez utóbbit a
Fidesz-alapító Orbán Viktor és Kövér László is aláírta.)
6. A hatalom oldaláról a Fidesz ellen az elhallgattatás, a megfélemlítés eszközeivel
próbáltak élni, ez pedig kizárta, hogy az elhallgatás taktikáját válasszák (ahogyan azt
a Hálózattal tették). A támadás nemcsak felértékelte az új szervezetet, hanem széles
körű szolidaritást is kiváltott iránta.
7. A jogi érvelés, amellyel az új ifjúsági szövetség alkotmányosságát támasztották
alá, alkalmat adott a hatalom leleplezésére. A betiltásnak érvényt szerezni próbáló
hatósági akciók jogszerűségét vitatva ki lehetett mutatni, hogy milyen álságosak és
korlátozottak a pártvezetés deklarált demokratizálási és jogállamosítási szándékai.
A nyilvánosságra kerülő jogi vita jelentős politikai tényezőnek mutatta a Fideszt,
amely az ellene indított eljárásnak ellenszegülve precedenst teremtett.
8. Szerencsés volt a Fidesz elhelyezkedése az éppen kialakuló politikai mezőben. Programot alapító nyilatkozata nem tartalmazott, csak ügyesen megfogalmazott politikai alapelveket, amelyek egy „új Magyarország” felépítésére irányultak.238
A Fidesz ekkor még nem deklarált elvei, hanem magatartása és arculata alapján
számított radikálisabbnak az MDF-nél. Szókimondását és megalkuvás nélküli fellépését a rá támadó hatalommal szemben a kívülállónak nem kellett félelemkeltő radikalizmusként értelmezni. Sokkal inkább lehetett bátor helytállásként felfogni, a „szemtelenséget” pedig be lehetett tudni életkori sajátosságnak.
Az alkotmányosság szigorú betartását vállalva, a Fidesz nem volt deklarált módon
rendszerellenes. Radikális reformer önmeghatározása sokoldalú nyitottságot sugallt.
Ezt jelezte, hogy minden irányzat képviselőivel voltak kapcsolataik. A reformer
pártértelmiség kifejezetten óvni próbálta őket a retorziókkal szemben, az egyetemek egyes vezetői is inkább csöndes rokonszenvet tanúsítottak irántuk (amennyire
pozíciójuk megengedte),239 semmint a hatóságokat segítették volna.
Az MDF és a Hálózat vezető személyiségei egyaránt barátian és szolidárisan
viselkedtek velük kapcsolatban. A Fidesz alapítói politizálásukban inkább a demokratikus ellenzék radikalizmusához álltak közel, de távol tartották magukat az anakronisztikusnak ítélt népi–urbánus szembenállástól.240

238

Tiszta lappal, 23.
Lásd például Fodor Gábor visszaemlékezését: P ETŐCZ, 2001, 81.
240
Később az „elvált szülők gyermeke”, majd a „belgák pártja” kifejezésekkel jelezték, hogy a
Fidesz érintetlen ettől a megosztottságtól. Lásd Hegedűs István visszaemlékezését: uo. 73.
239
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AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Tekintsük át röviden a Fidesz megalakulásának és kezdeti működésének fejleményeit! A szervezet megalakítását Diczházi Bertalan, a Klubtanács tagja kezdeményezte.
1988 elején Kövér Lászlót kereste meg az ötlettel, amelyet másokkal is egyeztetett.
Eredetileg a Hálózathoz hasonlóan felhívás közreadását tervezték, hogy a jelentkezőknek legyen alkalmuk végiggondolni, milyen szervezetet is szeretnének létrehozni. Amikor 1988. március 30-ra meghívták a Jogász Szakkollégiumba a különböző
kollégiumok, klubok és körök mintegy ötven képviselőjét,241 Diczházi javaslatát beható vita után elvetették, mivel a szervezet azonnali megalakításának hívei kerültek
többségbe, és 37-en írták alá az alapító nyilatkozatot.242
Vita volt a szervezet elnevezése körül, és ebben is a radikális álláspont hívei kerekedtek felül az eredeti javaslatot védő Kövérrel és Dicházival szemben, így a szocialista jelzőt elhagyták a szervezet nevéből.243
A Fidesz megalakulása körül nagy volt a bizonytalanság. Kövér László visszaemlékezése szerint az alapító tanácskozás közben váratlanul párt- és KISZ-funkcionáriusok jelentek meg a kollégiumban, akiknek a fiatalok kikérték a véleményét az esélyeikről. Ők mindannyian igyekeztek megnyugtatni a fiatalokat, azon lesznek, hogy
a pártvezetés kedvezően fogadja a szerveződést. Kövér elmondta: „Az MSZMP KBtól Vass László felhívta a figyelmünket: van a pártnak egy ifjúságpolitikai határozata, amely az ifjúsági törvénnyel szemben azt mondja, hogy csak egyetlen politikai
szervezete lehet a magyar ifjúságnak, a KISZ. De mi ezt nyugodt szívvel hagyjuk
figyelmen kívül, hiszen nem vagyunk párttagok, és a párthatározat ránk nem vonatkozik, csak a törvény. Mindenesetre jelzésnek fogtuk fel: szemet hunyhatnak, de
büntetőeljárást is kezdeményezhetnek.”244
A Fidesz alapítói hamar választ kaptak kérdéseikre. Orbán Viktor nyomban tájékoztatta az MTI-t a szövetség megalakulásáról, és minden jelentős lapnak elküldte a nyilatkozat szövegét. Április 1-jén Orbán, Kövér, Deutsch Tamás és Németh
Zsolt nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Fidesz megalakulásáról. Kinyilvánították, hogy magukat nem tekintik ellenzéki szervezetnek, de a radikális változásokat
akarják elősegíteni, és szükségesnek tartják, hogy a különböző álláspontot vallók
szervezetileg is elkülönüljenek. A korábban Halmai Gábortól és Kilényi Gézától, a
neves alkotmányjogászoktól kapott szakvélemény alapján leszögezték, hogy a szervezet megalakítása alkotmányos, tehát jogilag támadhatatlan.245
241
A Jogász, a Rajk és a Széchenyi Szakkollégiumok mellett ott voltak a 405-ös Kör és az ELTE
Erdei Ferenc Társadalompolitikai Köre reprezentánsai is.
242
Közülük többen politikai pályára léptek, a Fidesz ismert politikusai lettek. A kezdeményező Diczházi és Stumpf István, lévén MSZMP-tagok, nem írták alá a nyilatkozatot. A névsor: Tiszta
lappal, 25.
243
DEBRECZENI, 2002, 71.; P ETŐCZ, 2001, 78.
244
Kövér László visszaemlékezése, lásd: R ICHTER, 1990, 95–96. A BM III/III. csoportfőnökség
1988. április 1-jei jelentése beszámolt arról, hogy Orbán Viktor a Fidesz megalakulását bejelentő
sajtótájékoztatón külön hangsúlyozta, hogy az alakuló ülésen részt vettek a párt és a KISZ vezető
funkcionáriusai, s megemlítette beosztásukat is. ÁBTL NOIJ – III/III-62-65/4/1988.04.01.
245
A londoni Magyar Október Tájékoztató Szolgálat tudósítása. Tiszta lappal, 26–27. (A Reuters/AP/AFP tudósítását lásd uo., 28–29.); a BM III/III. 1988. 67. számú Napi Operatív Információs
Jelentése. ÁBTL NOIJ – III/III-64-67/6/1988.04.06.
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TÁMADÁS A FIDESZ ELLEN

A néhány napos késlekedés, amely a hatalom bizonytalankodásának látszatát kelthette,246 csak a Politikai Bizottság soros üléséig tartott. A PB április 6-i döntésével
azonnal „adminisztratív útra” terelte az ügyet. Április 8-ára beidézték a rendőrségre a Fidesz öt alapító tagját, Andrási Miklóst, Csaba Ivánt, Kövér Lászlót, Orbán Viktort és Rácz Andrást. A sokat tapasztalt Haraszti Miklós igyekezett megnyugtatni
őket: nyert ügyük van, nagy baj nem lehet, ha hívják és nem viszik őket.247
A jogvégzett fiatalok csöppet sem megszeppent, hanem nagyon is határozott fellépése láthatóan meglepte a hatóságok képviselőit. Orbánék nem ismerték el jogszerűnek a rendőrhatósági figyelmeztetést, amelyet „törvényellenes szervezet létrehozására irányuló tevékenység” miatt szabtak ki rájuk, és bejelentették, hogy panaszt
tesznek az eljárás miatt.248 Visszautasították az eljáró ügyész különös „informális”
ajánlatát, hogy hagyják abba a szervezkedést, várják meg az új gyülekezési törvény
megjelenését, amely majd lehetővé teszi az ilyen kezdeményezéseket. Annak ellenére tettek így, hogy bűnvádi eljárás indításával fenyegették őket.249
A Fidesz szervezői felismerték, hogy az eredményes ellenállásnak három tényezője lehet a hatósági nyomással szemben: a nyilvánosság, az alkotmányos jogokra és
a jogszabályokra hivatkozó érvelés, amely révén kivívható a legalitás, valamint a szervezőmunka, amely gyorsan jelentős taglétszámot eredményez az ifjúság körében.250
Mindhárom téren hamar sikereket értek el.
A hatóságok megfélemlítő szándékú akciójának részeként a rádió, a televízió, az
országos és a megyei lapok közölték az MTI rövid hírét a rendőrségi figyelmeztetésről. A Magyar Hírlap viszont a hírhez hosszabb elítélő kommentárt is fűzött.251 A Fidesz ideiglenes intézőbizottságának tagjai ebben azonnal meglátták a lehetőséget.
Április 10-én Orbán Viktor bejelentette, hogy helyreigazítási kérelemmel fordulnak
a laphoz, és ha azt nem teljesítik, sajtópert indítanak ellene.252

246

Vö. DEBRECZENI, 2002, 73.
Az esetről Orbán Viktor adta a legrészletesebb beszámolót a vele készült interjúban: R ICHTER , 1990, 78–81.
248
Andrási és Rácz tudomásul vette a figyelmeztetést, Orbán, Kövér és Csaba panaszt tett.
ÁBTL NOIJ – III/III-67-70/2/1988.04.11. Kövér László panaszát és a rá adott választ lásd Tiszta
lappal, 34–35.
249
R ICHTER, 1990, 79–80.
250
Molnár Péter visszaemlékezésében utal rá, hogy Rácz András fogalmazta meg frappánsan: „három dolog védhet meg minket: a tagság, a legalitás és a nyilvánosság”. P ETŐCZ, 2001, 110.
Ugyanezt közli név nélkül a Magyar Október Tájékoztató Szolgálat tudósítása a Fidesz 1988. április 10-i összejöveteléről: Tiszta lappal, 33.
251
Tiszta lappal, 29–31.
252
A sajtópert május közepén meg is indították a Magyar Hírlap és az MTI ellen, de a Fővárosi
Bíróság május 19-én elutasította a keresetet azzal az indoklással, hogy a sajtóközlések nem tartalmaztak hamis tényállításokat, csak véleményt. Az esetről Szájer József írt beszámolót: FIDESZ
Hírek, 1988. július. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat lásd Tiszta lappal, 53–57.
247
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A hatósági fellépés nem volt teljesen hatástalan, az elbizonytalanodó Fidesz-tagok az időleges passzivitást választották volna.253 A többség azonban ennek az ellenkezője mellett döntött: nagy intenzitással láttak hozzá a szervezéshez. Plakátok
jelentek meg a felsőoktatási intézményekben, csatlakozó aláírásokat gyűjtöttek és
támogatókat kerestek ismert közéleti szereplők között.254
Április 17-én a Fidesz tagjai a Kisrabló étteremben gyűléseztek. Ez alkalommal
Önvédelmi Bizottságot állítottak fel, valamint szóvivőket választottak Bayer Zsolt,
Fodor Gábor, Németh Zsolt, Orbán Viktor, Rácz András és Sztilkovics Szávó személyében. Levelet intéztek az Országgyűléshez és az Elnöki Tanács elnökéhez, informálták a címzetteket a Fidesz jellegéről, és kifejezték reményüket, hogy a hatósági
intézkedéseket beszüntetik.255
A folytatódó politikai nyomás és az azzal járó hírverés gyorsan felsrófolta a Fidesz „árfolyamát”. Szolidaritási nyilatkozatok sora született, és ez megerősítette a
hatóságokkal szembeszálló fiatalok elszántságát.256 Túl két sikeres nagygyűlésen,257
amelyek során sokan csatlakoztak a szervezethez, 1988. május 21-én nemzetközi
sajtótájékoztatón számoltak be a Fidesz tevékenységéről és szervezeti kiépítésének
eredményeiről.258 Kilenc szervezetük mintegy 1000-1200 tagot számlált.
A Fidesz fellépésének saját sikerén túlmutató következményei is lettek. Kiderült,
hogy nem célravezető a hatóságok jogszabályokra hivatkozó erőszakos fellépése a
magát az alkotmányosság keretei között definiáló ellenzékkel szemben. A Fideszügyben elszenvedett kudarc a hatalom elgyengülésének szimptómája lett, másfelől
a fiatalok vezető magja számára visszaigazolta a radikális magatartás célszerűségét.
Az a körülmény, hogy a Fidesz megalakulása első percétől éles konfliktushelyzetbe
került, a részt vevő fiatalok többségében megerősítette az antikommunista beállítottságot és az alkudozásokat elvető magatartást.

253
Uo. 34. A BM III/III. 1988. április 13-án kelt, 72. számú napi operatív jelentése szerint a Jogász Szakkollégium igazgatója lehetséges taktikának tartotta, hogy a jó szándék jeleként jelentsék
be a Fidesz működésének felfüggesztését, ameddig az indulatok lecsillapodnak. Közben tárgyalásokkal ki lehetett volna tapogatni a korlátokat, és kialakulhatott volna a működési terep, és ősszel
egy kongresszussal lehetett volna új lendületet venni. ÁBTL NOIJ – III/III-69-72/1/1988.04.13.
254
A titkosszolgálati jelentések beszámoltak az akciókról, többek között arról is, hogy akadtak tanárok, akik évfolyamonként támogató aláírásokat gyűjtöttek, s hogy hiába távolíttatták el
kapcsolataikkal a plakátokat, azokat nyomban pótolták. Április 11-én Bihari Mihály járt a Jogász
Szakkollégiumban, akivel konzultációt folytattak a követendő magatartásról. ÁBTL NOIJ – III/III69-72/1/1988.04.13.
255
A levelet lásd Tiszta lappal, 36.
256
83. számú napi operatív információs jelentés: ÁBTL NOIJ – III/III-80-83/3/1988.04.28.
257
Május 14-én a Jurta Színházban került sor a második nagygyűlésre, amelyen meghallgatták az addig megalakult csoportok beszámolóit és javaslatait a programra, majd ideiglenes alapszabályt fogadtak el. Ismertetést közölt róla a Beszélő 24. száma. Beszélő Összkiadás, III. 403–404.
258
Az eseményekről lásd Tiszta lappal, 43–49.
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A SZAKSZERVEZETI PLURALIZMUS KEZDETE
A nyolcvanas évek válságának egyik pregnáns jele volt az „állami” szakszervezetek
fokozódó hitelvesztése. Korábban is őrlődtek az érdekképviseleti szerep és a hatalom „transzmissziós szíja” funkciójának betöltése között, de helyzetük tarthatatlansága 1988-ra derült ki egyértelműen. A szervezettségi mutatók ugyan azt sugallták,
hogy minden rendben van, hiszen a munkavállalók mintegy 95 százaléka rendesen
fizette a tagdíjat, az ágazatonként strukturált egységes mozgalmat a Szakszervezetek Országos Tanácsának apparátusa összefogta, rendszeresen megtartották a testületi üléseket, és a szakszervezeti vezetők formálisan minden szinten részt vettek
az érdekegyeztetésben.
Amint napirendre került azonban a radikális reform, azonnal kiderült, hogy
a szakszervezeti vezetők nem találják helyüket az új viszonyok között. Egyszerre
kellett volna a reformok mellé állniuk, hogy ne érhesse őket a szüntelenül megfogalmazott vád, miszerint az ő konzervativizmusuk az egyik gátja a válságból való kilábalást elősegítő lépéseknek, ugyanakkor el kellett volna látniuk a napi érdekvédelmi
funkciókat is. A megszorításokkal és munkahelyvesztéssel járó gazdaságpolitika
konfrontációs helyzetet teremtett a kormányzattal szemben. A hitelesség elnyerése
érdekében azzal a hatalommal kellett volna ütközniük, amelynek működési mechanizmusába és vezető politikai testületeibe maguk is szervesen beépültek.
Magyarországon a nyolcvanas években volt ugyan néhány szórványos munkabeszüntetés és munkahelyi tiltakozó akció, ám annak semmi jele nem volt – a válság
elmélyülése időszakában sem –, hogy a lengyelországihoz hasonló sztrájkhullám és
a Szolidaritáshoz hasonló független mozgalom kibontakoznék. A nyolcvanas évek
végére a hivatalos szakszervezetek válsága – a bizalom hiányának jeleként – legfeljebb a taglétszám lassú csökkenésében volt tetten érhető.259
1988 elejétől jelentős változások érlelődtek itt is.260 A SZOT vezetői a taglétszám
apadásának azzal próbáltak gátat vetni, hogy javasolták: a szakszervezeti tagdíjat a
jövőben a fizetésekből közvetlenül vonják le. A tiltakozásokat kiváltó próbálkozást
a rábeszélő munkát végző bizalmiak burkolt nyomásgyakorlása is kísérte. A küszöbön álló elbocsátásokkal azokat próbálták fenyegetni, akik kívül helyezik magukat
a szakszervezetek oltalmán. Ezzel egy időben, 1988 januárjában a demokratikus
ellenzék is akciót indított, amelynek során a hivatalos szakszervezetek elhagyására buzdították a dolgozókat. A „Ki a szakszervezetekből!” című röplap számos
munkahelyre eljutott Budapesten,261 jelentős feltűnést keltett, még Nyugaton is volt
visszhangja. Ennek megfelelően a párt- és a szakszervezeti vezetőket sem hagyta
közömbösen.
Ebben az időben már megkezdődött az első független szakszervezet megalakításához vezető folyamat. 1987 őszén a tudományos intézetekben indultak moz259
Nagy Sándor szakszervezeti vezető nyilatkozatában arról számolt be, hogy az előző években átlag hatezer fővel csökkent a taglétszám. Népszabadság, 1988. január 8.
260
Ezúton mondok köszönetet Vásárhelyi Máriának, aki rendelkezésemre bocsátotta „A rendszerváltás szakszervezete: A LIGA” című befejezetlen művének kéziratát. A továbbiakban mindenekelőtt az ebben foglaltakra támaszkodom.
261
Kőszeg Ferenc fogalmazta, megjelent a Beszélő 23. számában. Beszélő Összkiadás, III. 256.
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golódások, amelyeket az MSZMP Politikai Bizottságának a társadalomtudományi
alkotóműhelyek munkájáról elfogadott anakronisztikus tézisei váltottak ki. Januárban napvilágra került a hír, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének szakszervezeti alapszervezete új, önálló szakszervezet létrehozását
kezdeményezi. Mintegy ötven történész kutató az 1987. december 7-i taggyűlésen
hozott határozatban még a SZOT keretein belül kezdeményezte a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének létrehozását. A tudósok úgy látták, a negyedmillió tagot
tömörítő Közalkalmazottak Szakszervezete képtelen a nyolcezres kutatói kör érdekeinek védelmére.262
A szervezkedőknek volt egy csoportja, amely kezdettől fogva a SZOT-ból való
kiválást és független szakszervezet létrehozását szorgalmazta.263 Többnyire olyan kutatóhelyek és tanszékek munkatársai vettek részt a szervezésben, ahol korábban a
demokratikus ellenzék számos tagja is dolgozott, illetve amelyeknek munkatársai
(esetenként vezetői) gondolatilag és emberileg is közel álltak ellenzéki csoportokhoz, segítették is őket, de a marginalizálódást azért nem akarták vállalni.264
A Közalkalmazottak Szakszervezetének vezetői először az elszigetelés módszerével próbálkoztak egy bizalmi értekezlet összehívása révén. Kudarcot vallottak,
az alkalmat a független szakszervezet szervezői tudták kihasználni álláspontjuk
kifejtésére. Döntő lökést hozott a szervezésben, hogy 1988. február 19-én a Rakpart
Klubban „Kiútkeresők” címmel vitát rendeztek az értelmiségi érdekvédelem helyzetéről. Az előkészítők Halmai Gábor szakvéleményére támaszkodtak, akitől megtudták: a hatályos hazai jogszabályok és az aláírt nemzetközi egyezmények lehetővé teszik új,
független szakszervezet alapítását. A Rakpart Klubban megrendezett forró hangulatú
vitán a SZOT képviselői és a demokratikus ellenzék ismert személyiségei is megjelentek – ez utóbbi némi ijedelmet okozott a szervezők egy részében. A vita végén
ideiglenes koordinációs bizottság megválasztását és egy felhívás megfogalmazását
határozták el.265
A vitaülésen a SZOT megfigyelői tétován és riadtan szemlélték a számukra váratlan fejleményeket. Ez a bizonytalanság azonban nem jellemezte a vezetőket. Egy
hét múlva, február 26-án a SZOT Elnöksége rendkívüli ülést tartott, hogy megtárgyalja az új helyzetet.
Gáspár Sándor adta meg a hangot, rögtön közölte, hogy nem lehet szó nélkül elmenni a történtek mellett, hiszen a hallgatás bátorítja azokat, akik a megindult folyamatot táplálják. Közölte: a szakszervezeti mozgalom nem lehet semleges a már megindult harcban, amelynek tétje immár több annál, hogy a szocializmust korrigálják,
„javított formáját” hozzák létre. Nemcsak az új szerveződés ellenzéki jellegében
látott veszélyt, hanem abban is, hogy precedenst teremtenek. A szakszervezeti moz262

BABUS Endre: A huszadik? Heti Világgazdaság, 1988. január 23. 54.
A Történettudományi, a Szociológiai, a Filozófiai és a Közgazdaságtudományi Intézet
munkatársaiból rekrutálódott szervező csapat tagjai voltak: Szalai Júlia, Őry Csaba, Erdélyi Ágnes, Horváth Zsuzsa, Gyarmati György, Koltai Jenő, Lázár Guy, Baka András, Kovalcsik József,
Léderer Pál, Wesely Anna, valamint olyan, politikai okok miatt állásukat vesztett tudósok, mint
Csákó Mihály, Radnóti Sándor, Erős Ferenc.
264
VÁSÁRHELYI, i. m.
265
Uo.
263
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galom egységét veszélyeztető egyéb jeleket is tapasztaltak például a nyomdászok és
az orvosok körében, nem is beszélve a Nyilvánosság Klubot szervező újságírókról.
A közalkalmazottakat képviselő Szabó Endre rögtön csatlakozott Gáspárhoz.
Kijelentette, hogy a „Társadalmi Szerződés”-ben kifejtett program megvalósítása
zajlik. Az új kezdeményezésnek az a lényege, hogy a szakszervezeti mozgalmat „lenullázzák”, vezetőit mint tisztségükre méltatlan személyeket eltávolítsák, és alulról
felépítsenek egy új, szabad, független szakszervezeti mozgalmat.
A SZOT Elnökségének tagjai mind támogatták a kemény hangú állásfoglalás
közreadását. Volt, aki egyenesen a szakszervezeti mozgalom és az egész szocialista
rend ellen irányuló „koncentrált támadásnak” nevezte a megindult folyamatot. Csak
néhány, az indulatokat visszafogó megjegyzés hangzott el, mint Kósáné Kovács
Magdáé, aki arra intett, hogy lássanak pozitív vonást is az értelmiségi csoportok önálló érdekérvényesítési törekvésében, vagy Nagy Sándoré, aki óvta a testületet attól,
hogy mindazok ellen forduljon, akik ki merik mondani, hogy egy másfajta struktúrában is lehet gondolkodni.266
Március 1-jén megjelent az új kezdeményezést elítélő állásfoglalás: „…egy szűk
csoport a szakszervezetek egységének megbontására, a mozgalmon kívüli szervezetek létrehozására irányuló szándékát fejezte ki”, majd azzal vádolta meg őket, hogy
„sanda politikai szándékoktól sem mentes megfontolásból”, a kétségkívül fennálló
problémákat alávalóan kihasználva a szakszervezeteket akarják a vádlottak padjára
ültetni valamennyi konfliktus miatt, amely „a gazdaság, a politikai intézményrendszer működésében fellelhető”.267
A SZOT támadó állásfoglalását tetézte az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. április 6-i határozata,268 amely ugyancsak elítélte az „egységbontó törekvéseket”. Ez a
magasabb szintű elítélés jelezte, hogy az első figyelmeztető állásfoglalás nem érte el
célját, sőt éppen ellenkező hatást váltott ki.
A SZOT és az MSZMP vezetői persze nem tévedtek, amikor a független szakszervezet létrehozására irányuló törekvések között direkt politikai szándékot is fölfedeztek.269 A szervezők a szakszervezeti pluralizmus létrehozásával és a munkavállalói érdekvédelem új alapokra helyezésével együtt a politikai rendszer egészének
átalakítására is hatással kívántak lenni, még ha ezt nyíltan nem is lehetett bevallani.
„A »szakszervezeti megoldás« sok szempontból ideális küzdőterepet biztosított
azok számára, akiknek szeme előtt végső célként a munkavállalói érdekvédelem
új alapokra helyezésén túl a rendszer egészének átalakítása lebegett” – értékelte
mindezt Vásárhelyi Mária, arra utalva, hogy ekkor még eretnekségnek számított a
többpártrendszer emlegetése.270
266
Jegyzőkönyv a SZOT Elnöksége 1988. február 26-i rendkívüli üléséről. Politikatörténeti és
Szakszervezeti Levéltár (a továbbiakban PIL) SZKL 2. f. 3/668. ő. e.
267
Népszava, 1988. március 1.
268
MOL M-KS 288. f. 5/1023. ő. e.
269
Kádár János az MSZMP májusi országos értekezletén is kitért erre, azt állítva, hogy ellenzéki pártok létrehozásának lehetősége híján a szocialista rendszer fellazítására törekvő erők „jó
szándékú embereket is felhasználva az érdekképviseletek vonalán próbálkoznak”. A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve 1988. május 20–22., 18.
270
VÁSÁRHELYI, i. m.; KEREKES, 1988, 321–327.
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A Koordinációs Bizottság munkájába külföldi tartózkodásából hazatérve bekapcsolódott a gazdag szakszervezeti tapasztalatokkal rendelkező Forgács Pál,271 akit
szoros kapcsolatok fűztek a demokratikus ellenzékhez. Ezt követően felgyorsult a
szervezőmunka. A SZOT és a párt vezetői tanácstalanok voltak. Az akkori állapotokra jellemző módon Kerekes Györgyöt, az egyik fő szervezőt, munkahelyi főnöke,
az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének főigazgatója, maga Aczél György
kérte meg, hogy beszéljen Gáspár Sándorral, aki éppen Kerekestől kért tanácsot,
miképpen képviseltesse magát a SZOT az új szakszervezet alakuló gyűlésén.272
1988. május 14-én alakult meg a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) 1028 taggal, akik közül mintegy hatszázan személyesen is megjelentek az alapító gyűlésen. Azonnal nagy vita kerekedett a politikai kérdésekről.
Pártok nem lévén, szükségképpen föl kellett merülnie, hogy vállalhat-e egyéb szerepet is a szakszervezeti funkciók betöltésén kívül az új szervezet. Arról folyt a vita,
hogy milyen kapcsolatban állhatnak a sorra alakuló független politikai szervezetekkel, illetve milyen viszonyt alakítsanak ki a SZOT-hoz és a hozzá tartozó ágazati
szakszervezetekhez. A vita nem jutott nyugvópontra, később a TDDSZ választmányának ülésein is folytatódott.273
Az új szakszervezet első Országos Választmánya politikai értelemben sokszínű volt, helyet kaptak benne az MSZMP reformszárnyához tartozók, és később az
MDF-ben vagy az SZDSZ-ben szerepet vállaló értelmiségiek. A testületben egyaránt részt vettek a hivatalosság által is elismert neves tudósok, valamint korábban
politikai okokból meghurcolt tekintélyes értelmiségiek. Május 18-án a választmány
kilenctagú Ügyvivő Bizottságot hozott létre. Ekkor már látszott, hogy nem sokat
lehet kezdeni a korábbi egyértelmű elítélő határozattal, így a SZOT az ügyben „várakozó álláspontra” helyezkedett.274

AZ ÚJ MÁRCIUSI FRONT
A pártértekezlet előtti hónapokban az MSZMP vezetése képtelen volt megakadályozni a tőle független mozgalmak, szervezetek létrejöttét. Annál elszántabban gáncsolta el mindazokat az önálló politikai törekvéseket, amelyek engedélyezése vagy
betiltása a döntésétől függött, különösen ha ez befolyásolhatta a párton belüli erőviszonyok alakulását. A pártértekezlet előtt ugyanis mindennél fontosabbnak kérdésnek ítélték a vezetés jövőbeli személyi összetételét.
Pozsgay Imre párton belüli ellenfelei nem tudták megakadályozni az MDF, valamint a Hazafias Népfront védőernyője alatt működő egyéb szervezetek tevékenységét. Mivel e szervezetekben Pozsgay közvetlenül nem, csupán elvbarátai és támogatói révén vett részt, ő nem is volt közvetlenül támadható miattuk.
271
Forgács Pál 1979-ig a Vegyipari Dolgozók Nemzetközi Szakszervezetének főtitkára volt,
majd nyugdíjazása után a Soros Alapítványnál dolgozott.
272
VÁSÁRHELYI, i. m.
273
Uo.; KEREKES, 1988, 328–329.
274
Égető Imre nyilatkozata. Népszava, 1988. május 17.
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Létezett egy másik, kevésbé látványosan színre lépő reformvonulat is, amelynek
vezéralakja Nyers Rezső volt. Ő Pozsgaytól eltérően az MSZMP átalakításában, politikájának fokozatos szociáldemokratizálásában látta a rendszer működőképessé
alakításának lehetőségét. Ennek elősegítését szolgálhatta volna az Új Márciusi Front
tevékenysége.
Kádár János mereven elutasító álláspontja miatt taktikai hibának bizonyult, hogy
Nyers Rezsőnek formálisan is vezető szerepet szántak az Új Márciusi Frontban.
Egy KB-tagnak az ilyen jellegű tevékenység eleve „engedélyköteles” volt, de Nyers
egyébként is szigorúbban betartotta a pártfegyelmet Pozsgaynál. Az ÚMF egy másik irányú nyitás szándékát is demonstrálta volna a párt politikájában. Nyers Rezsőnek jó kapcsolatai voltak a demokratikus ellenzékhez közel álló értelmiségiekkel,
és még az egykori Nagy Imre-csoportba tartozó 56-osokat is be akarták vonni az
együttműködésbe.
Révész Sándor könyvében megemlékezik Aczél György szerepéről az ÚMF
megalakításában. Idézi visszaemlékezését, amely szerint Kádár őt sejtette az egész
szervezkedés mögött, bár ebből csak annyi volt tény, hogy az ő – mármint Aczél
– szobájában tartottak megbeszélést, továbbá hogy közbenjárt a főtitkárnál a kezdeményezés elfogadásáért. Aczél habitusát és széles kapcsolati hálóját ismerve nagyon
is valószínű, hogy informálisan jelentékeny aktivitást fejtett ki ez ügyben. Szerette
volna, ha Kádár nem sodródik egyre inkább konzervatív pozícióba, de nem tudta
fékezni a folyamatot. Könnyen lehet, hogy közbenjárása az ÚMF érdekében csak
rontott a helyzeten.275
A „kegygazdálkodáson” alapuló aczéli politizálási módszer (Révész Sándor kifejezése), amellyel az értelmiség különféle köreit hosszú időn át sikerrel tartotta a
kádárizmus keretei között, a nyolcvanas évek végére anakronisztikussá vált. A leszálló ágba került, a pártértekezlet előtt már pusztán a felszínen maradásáért küzdő Aczél helyzete nem volt hasonlítható Nyers Rezsőéhez, aki élvezte a reformerek
bizalmát, és éppen felfelé ívelt a pályája. Ráadásul az ÚMF politikai elképzelései
messze túl is mentek azon, amit a kádáristának megmaradó Aczél képviselt.
Az új helyzetben Pozsgay „csapatépítő” stratégiája látszott sikeresnek.276 Ugyanakkor kétségkívül megvolt az utóhatása annak, hogy Aczél támogatása – a határok
betartása mellett – bizonyos csoportoknak védelmet jelentett a Kádár-korszak szigorúbb periódusaiban is. Ilyen volt a Kádár-korszak legszínvonalasabb és legbátrabb
társadalomtudományi folyóirata, a Valóság köre is, ahol az Új Márciusi Front terve
kiformálódott. A nyolcvanas évek közepétől megjelentek ugyan az első nyilvánosságban a rendszer tabuit határozottabban kikezdő (szűkebb terjesztésű) folyóiratok,
mint a Medvetánc, majd később a Századvég, de a Valóság a radikális reformokat szorgalmazó egyik legfőbb orgánum maradt.277
275

R ÉVÉSZ, 1997, 385–386.
Aczél és Pozsgay politizálásának jellemzését és ezek különbségét lásd: B OZÓKI, 2003, 52–59.
277
Ízelítő az 1988. év első felében a Valóság lapjain megjelent fontos tanulmányokból: BEREND
T. Iván: A magyar reform sorsfordulója az 1970-es években (1. sz. 1–26.); GYURKÓ László: A magyar
szocializmus válsága (3. sz. 12–25.); KULCSÁR Kálmán: Emberi jogok: deklarációk és valóság (4. sz.
1–12.); KORNAI János: Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja (5. sz. 1–24.); SZABÓ
Lajos Mátyás: A peresztrojka mint a komplex reform létrejöttének folyamata (6. sz. 1–16.)
276

Rendszervaltas.indb 107

2006/5/8 14:52:02

108

A Kádár-korszak vége

Nyers Rezső 1987 második felében a Valóság szerkesztőbizottság ülései után
többször felvetette: „valami formát kellene találni ahhoz, hogy a szétszórt értelmiségi gondolatok élénkebben hassanak a közvéleményre (és a vezetésre)”.278 November
közepén azután Gyurkó László felkereste Nyers Rezsőt, és ezzel megkezdődtek az
ÚMF megalakulásához vezető tervezgetések. December 13-án a Valóság szerkesztőségében került sor az első „igazi” ülésre, amelyen megindult a tervezés a szervezet
jellegének és az alapító résztvevők körének kérdéseiről. Január közepén, immár a
Kossuth Klubban folytatódott a vita olyan kérdésekről, hogy kimondják-e nyíltan
a rendszer válságának tételét,279 kiket vonjanak be a szellemi műhelybe, kérjék-e a
pártvezetés jóváhagyását.
Az alapító felhívás több változatának mérlegelése után márciusban végre dűlőre
jutottak, és megválasztották Ujhelyi Szilárdot elnöknek, Vitányi Ivánt pedig ügyvezető titkárnak. 280
Az Új Márciusi Front felhívása számos vonásában különbözött más csoportok
hasonló dokumentumaitól. Hármat mindenképpen érdemes kiemelni.
1. Az ÚMF a szocializmus megújítását deklarálta elérendő célként. Ennek érdekében szorgalmazta a múlt őszinte és mélyreható feltárását. Az alapítók úgy vélték, e
múltban találhatók olyan progresszív, folytatható elemek, amelyekre a kibontakozás
során építeni lehet.
2. A felhívás kiemelten foglalkozott a nemzetközi vonatkozásokkal. Felhívták a
figyelmet, hogy új helyzet van, a magyar reform esélyei immár nemcsak függenek
a szovjet táboron belüli viszonyoktól, hanem az itteni fejlemények – a reformok
kudarca vagy sikere – a szocialista rendszer sorsának meghatározó komponensei
nemzetközi méretekben is. A dokumentum rámutatott az európai integráció készülő új szakaszának jelentőségére, mint olyan folyamatéra, amelyből Magyarországnak nem szabad kimaradnia.
3. Az ÚMF önálló tervet fogalmazott meg a kibontakozás politikai formájára. Mások is törekedtek arra, hogy megteremtsék a korlátozás nélküli intézményes párbeszéd önálló szervezeti egységeit, fórumait, hogy szabadon intézményesülhessenek
a különböző platformon álló csoportok, szűnjön meg a nyilvános polémiából való
kirekesztés, a hivatalos és nem hivatalos közélet elkülönülése. Az ÚMF azonban
emellett szorgalmazta az Országos Társadalmi Konzultatív Testület megalakítását is,
amely egyaránt és egyszerre lett volna a vezető párt- és kormányszervek tanácsadó
testülete, valamint olyan fórum, amely a társadalom nevében véleményezi, értékeli
e szervek tevékenységét. A hivatalos és a független szervezetek képviselőit egyaránt
szerették volna bevonni e nyilvánosan működő testület munkájába.
278
Kőrösi József, a Valóság főszerkesztője foglalta össze röviden az Új Márciusi Front kezdeteinek történetét, a továbbiakban is ezt tekintem elsődleges forrásnak: Új Márciusi Front, 1988, 104.
279
Gyurkó László 1987 végén írott, A magyar szocializmus válsága c. tanulmányának megjelentetése előkészítés alatt volt. Ez a kérdés tehát eldőlt.
280
Felhívás a társadalmi megújulás szellemi megalapozására, 1988. március. Aláírói: Antal
László, Baló György, Bauer Tamás, Bihari Mihály, Fekete Sándor, Gyurkó László, Király Zoltán,
Kőrösi József, Lengyel László, Nyers Rezső, Nagy Tamás, Pataki Ferenc, Szűcs Jenő, P. Szűcs Julianna, Tardos Márton, Ujhelyi Szilárd, Vámos Tibor, Vásárhelyi Miklós, Vitányi Iván. A felhívást
közölte: Magyarország politikai évkönyve, 1988, 782–785.; ill. Új Márciusi Front 1988, 11–17.
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Nyers Rezső hosszú évek után először folytatott érdemleges beszélgetést Kádárral, amikor az Új Márciusi Front megalakításának ügyében fölkereste. A levél,
amelyet ezt megelőzően írt hozzá, drámai képet festett a válságról: „Azért veszek
részt ilyen kezdeményezésben – írta a válság tényét makacsul tagadó főtitkárnak –,
mert belpolitikai helyzetünket gyorsan romlónak és veszélyekkel terhesnek érzem.
Katasztrófa lenne, ha nem tudnánk fordulatot elérni.” Az ijesztő helyzetkép kibontása után pedig így indokolta az ÚMF létjogosultságát: „A mai erőteljes kritikusok,
sőt még az ellenzékiek között is vannak, akik nem érdekeltek a helyzet romlásában,
nem vallják a minél rosszabb, annál jobb jelszavát, hanem antikatasztrófa-magatartást követnek.”281
A Kádárral való beszélgetés lehangoló eredménnyel zárult. A főtitkár tagadta,
hogy fordulatra lenne szükség. Úgy vélte, a gazdaságban pozitív folyamatok indultak el, és a pártértekezleten nem ezekre, hanem a politikai és ideológiai kérdésekre kell összpontosítani. Élesen bírálta Pozsgay tevékenységét, és a pártvezetés
egységének követelményét hangoztatta. Nem győzték meg Nyers ellenvetései, aki
egy behatárolt fordulat szükségessége mellett érvelt, és a Népfront „transzmissziós”
szerepe helyett annak koalíciós jellegét szorgalmazta, a monolit pártegység helyett
pedig a pártban meglévő nézetek egyeztetéséből kívánta volna a közösen elfogadott
platformot kialakítani.282
Nyers hiába érvelt amellett, hogy a reformpolitika radikális felgyorsítása elengedhetetlen, és hogy Magyarország élenjáró szerepe kerülhet veszélybe, Kádár hajthatatlan volt.283 Az eredménytelen vita után került az Új Márciusi Front ügye a Politikai Bizottság elé, ahol a Kádár véleményének megfelelő tiltó határozat született.284
Azzal, hogy az ÚMF színre lépését megakadályozták, így működésének kezdetét jó fél évvel kitolták, az esélyeit is beszűkítették. A felgyorsult politikai mozgások időszakában az ÚMF kiszorult az események fő sodrából. 1988 tavaszán még
lehetett volna igény egy olyan szellemi műhelyre, amely egyúttal értelmiségi mozgalmat is gerjeszt, és amely szervezi a hatalom köreiben meglévő reformszándékok
és az azon kívüli, független erők párbeszédét. Ez pedig, ha nem is szövetségre, de
korrekt partnerségre adhatott volna módot. Az Új Márciusi Front elgondolásaiban
benne voltak a tárgyalásos átmenet csírái. Létrehozói egy hosszabb előkészítő szakasz együttműködési formáinak kialakításában gondolkodtak. A többi szerveződés
vezetőihez hasonlóan ők sem látták előre a folyamatok fölgyorsulását. Az ernyőszervezetek megalakulásának rövid szezonja után az ÚMF akkor kezdhette el tevékenységét, amikor a politikai áramlatok differenciálódása, a pártosodás került
napirendre.

281

Nyers Rezső levelét idézi: A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 90–91.
Nyers Rezső feljegyzései a beszélgetésről, uo. 91.
283
Nyers-interjú. Nyers Rezsővel beszélget Baló György. Mozgó Világ, 1989/9. 11.
284
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. március 22-i ülésén történtekről a későbbiekben részletesebben lesz szó. A jegyzőkönyv: MOL M-KS 288. f. 5/1022. ő. e.
282
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VARIÁCIÓK A SZIGORÚSÁGRA
AZ MSZMP ÉS AZ ELLENZÉKISÉG ÚJ JELENSÉGEI
Nem állítható, hogy az MSZMP vezető testületei ne vették volna észre a belpolitikai
helyzet számukra kedvezőtlen fejleményeit. 1987 végén a Központi Bizottság Agitációs és Propaganda Osztálya,285 majd 1988. január 31-én Konzultatív Bizottsága 286 is
több összefoglaló anyagban foglalkozott a fejleményekkel.

ELLENZÉKISÉG ÉS „ALTERNATÍV GONDOLKODÁS”

Az 1988. február 9-én a Politikai Bizottság elé került tájékoztató borús képet festett
az általános politikai helyzetről. Nem próbálta rövid távú jelenségként feltüntetni
a közhangulat romlásának és a bizalmi válság terjedésének tendenciáját, amelyet
széles körben személyi és politikai változások követelése kísért. Azt sem hallgatta
el, hogy a párton belül is hasonló jelenségek tapasztalhatók. Megállapította, hogy
megnőtt a fogékonyság az ellenzéki nézetek iránt, és az értelmiség jelentős része a
párttal szemben álló nézeteket hirdet.
Bevezették az alternatív gondolkodás kategóriáját, hogy ne kelljen az új megnyilvánulási formákat mindenestül az ellenzékiség kategóriájába sorolni. A fogalom hamarosan nagy „karriert” futott be, miután a nem radikálisan ellenzéki szervezetekre is
vonatkoztatták. Nemcsak a „Fordulat és reform” irányvonalához közel álló reformértelmiség nézeteit sorolták ebbe a kategóriába, hanem a lakiteleki értelmiségi találkozó
szellemét képviselő csoportosulást, valamint a környezetvédő törekvéseket is.
Az ellenzékitől megkülönböztetett alternatív gondolkodás kritériumait nagyjából úgy foglalták össze, hogy elképzeléseik ugyan eltérnek a párt politikájától, de
többnyire nem akarnak nyílt konfrontációt, nem kívánják átlépni az alkotmányos
285

MOL M-KS 288. f. 22/1987/3. ő. e.
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1986. július 1-jei határozata nyomán, a Titkárság szeptember 1-jei döntésével állt fel a bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy tájékoztassa a Politikai
Bizottságot és elvi állásfoglalásokat dolgozzon ki az ellenséges-ellenzéki tevékenység visszaszorítására. Tagjai lettek Horváth István, Berecz János és Pál Lénárd KB-titkárok, a kormány részéről
pedig Csehák Judit miniszterelnök-helyettes és Kamara János belügyminiszter. MOL M-KS 288.
f. 7/754. ő. e. Csehák Judit helyére a Politikai Bizottság 1988. március 8-i döntésével Lukács János
került. MOL M-KS 288. f. 5/1021. ő. e.
286

Rendszervaltas.indb 110

2006/5/8 14:52:03

Konzervatív hullám: variációk szigorúságra

111

kereteket, vagyis „a szocializmus talaján állnak”. Ezzel szemben az ellenséges csoportokat kommunista- és szovjetellenességgel, a többpártrendszer és a polgári demokrácia „fetisizálásával”, a törvények áthágásával jellemezték. Megállapították, hogy a
„Társadalmi Szerződés” révén átfogó programot is alkottak, hatásuk erősödött, a
második nyilvánosságban minden hatósági intézkedés ellenére bővült a tevékenységük.287
A Politikai Bizottság láthatóan fogékony volt a Konzultatív Bizottság javaslatai
iránt, amelyek a kemény fellépés elemeit sorolták: ellenzékinek kell minősíteni a párt
politikájának lényeges elemeit megkérdőjelező alternatív elgondolásokat (pl. többpártrendszer, frakciószabadság a pártban); akár kizárások árán is fel kell számolni
a párton belüli súlyos nézeteltéréseket, eltávolítva a többségi állásponttal makacsul
szembenálló vélemények képviselőit; minden törvényes eszközt, így az „adminisztratív korlátozás eszközeit” is igénybe kell venni az ellenségesnek minősülő tevékenységgel szemben; mindenképpen meg kell akadályozni, hogy párttá szerveződjenek alternatív vagy ellenséges nézeteket valló csoportok. 288

RENDEZETLEN JOGI VISZONYOK

Az MSZMP-t komolyan fenyegette, hogy kezelhetetlenné válik számára a helyzet:
„…egyre inkább összemosódnak a változtatásokat a szocializmus keretei között keresők és
az ellenséges nézeteket vallók rendezvényei, valamint a legalitás és az illegalitás határai.
Nincs megfelelően rendezve az egyesületalapítás, valamint a gyülekezési jog gyakorlásának
egy sor kérdése, az állampolgárok és az államigazgatási szervek ezzel összefüggő jogai, kötelességei. Egyre több fórum, találkozó megrendezésére kerül sor. A bejelentési kötelezettség
hiányában a rendezők szándéka, törekvése általában későn válik ismertté. Mindez nehezíti
a tervezett rendezvények politikai megítélését és hatósági eszközökkel való befolyásolását.
Ezért intézkedéseink általában megkésettek, követő jellegűek.”289

A pártvezetés a jogi feltételek rendezésétől egyebek között azt remélte, hogy
hozzásegíti őket a tisztább állapotok kialakulásához. Nem számoltak azzal, hogy
amit a politikai intézményrendszer reformja címén elgondoltak, vagyis az autoriter
berendezkedés – bármily kezdetleges és behatárolt – jogállamosítása, a szándékokkal
ellentétben nem rendbe teszi és megszilárdítja, hanem egyre inkább felbomlasztja
a politikai rendszert. Kádár hangot is adott ellenérzéseinek az átfogó jogszabályi
reformfolyamat terveit látva: „Új Alkotmányt akarnak? Miért? Megváltozott a rendszer Magyarországon?”290

287
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. február 9-i ülésének jegyzőkönyve, a KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának előterjesztése. MOL M-KS 288. f. 5/1019. ő. e.
288
MOL M-KS 288. f. 22/1987/3. ő. e.
289
Az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának 1989. február 3-án kelt tájékoztatója. C SIZMADIA, 1995, II. 375.
290
Lásd MOL M-KS 288. f. 5/1019. ő. e. Az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya 1988. március 23-án nyújtotta be határozatijavaslat-tervezetét a Politikai Bizottság számára
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A Központi Bizottság elé szánt intézményi reformtervezet komplett jogalkotási
reformcsomag elfogadását irányozta elő, amely olyan elemeket tartalmazott, mint
az Országgyűlés működésének átfogó reformja, a választójogi rendszer korszerűsítése, a közigazgatási bíráskodás bevezetése, az egyesülési és gyülekezési jog törvénybe iktatása, a népszavazási törvény megalkotása, és mindezek koronájaként új
alkotmány elfogadása.291 A folyamat első jelentős lépése a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvény volt, amely eredetileg nem normának, csak irányelvnek készült, de
mintegy „becsempészte” a pártállami struktúrába a törvények uralmának elvét,
egyúttal módosította a kormányzás belső rendszerét, lényegében megvonta az Elnöki Tanács korlátlan jogalkotói hatalmát és korlátozta a miniszteri jogalkotást. 292
Pusztán a jogszabályok pontosításával nem lehetett feloldani a dilemmát: ha a
határokat túlságosan szűkre szabják, az nyomban leleplezi a demokratizálás álságos
voltát, ha pedig nem jelölik ki pontosan a korlátokat, továbbra is egyedi politikai döntést és hatósági mérlegelést igényel a még eltűrhető ellenzékiség meghatározása.

AZ MDF-JELENSÉG ÉS A PÁRTVEZETÉS

1988 elején a legfőbb aktuális probléma az MDF színre lépése volt. Már csak azért
is, mert Pozsgay és a köréhez tartozó reformerek révén mintegy „összeért” a párttal. Nem mellékes, hogy éppen ekkor tárgyalták a Politikai Bizottságban Pozsgay
elmarasztalással végződő fegyelmi ügyét.293 Az MDF mint legális vitafórum (vagyis
nem önálló szervezet!) elfogadásának feltételeit az ellenzékiség mértékének méricskélése alapján fontolgatták.
Az MDF első jurtás rendezvényén megtiltották a párttagok részvételét. Az ott
előadónak felkért Bihari Mihály kifejtette egyet nem értését a döntéssel, de azt – egy
alkalomra szólónak tekintve – betartotta. Így tett Király Zoltán is, aki megjelent a
helyszínen, ám a fórum kezdete előtt eltávozott. Bíró Zoltán azonban nemcsak részt
vett a rendezvényen, de vezette is az ülést.294
Illuzórikus volt az a jellegzetes – gyakorta ismétlődő – elképzelés, amely szerint
a párt reprezentánsainak nyílt vitában érvelve is felül kell kerekedniük az alternatív
elgondolások képviselőin. A nyílt viták kezdetén látszott, hogy ezekben csak alulmaradniuk lehet.295
az Alkotmány felülvizsgálatának megkezdésére. MOL M-KS 288. f. 21/1989/39. ő. e. I. doboz,
672–679.
291
MOL M-KS 288. f. 20/1989/39. ő. e. I. doboz.
292
Vö. KUKORELLI, 1995, 13.
293
A Politikai Bizottság 1989. február 9-én Pozsgay Imrét a „Lakitelek-interjú” miatt figyelmeztetés pártbüntetésben részesítette. MOL M-KS 288. f. 5/1019. ő. e.
294
Kizárt a párt, 81–82.; BÍRÓ, 1993, 18.; C SURKA, 1988, 308.
295
A Politikai Bizottság 1988. február 9-i ülésén Havasi Ferenc utalt arra, hogy a Műszaki
Egyetemen a pluralizmusról szóló vitán az egyetemisták kifütyülték az egypártrendszer mellett
érvelő Kemény Lászlót, az Agitációs és Propaganda Osztály képviselőjét, míg vitapartnerét, Bihari Mihályt megtapsolták. Berecz János erre úgy reflektált, hogy ilyen tömeg előtt a demagóg
hangulatkeltéssel kilátástalan szembeszállni. MOL M-KS 288. f. 5/1019. ő. e.
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A Politikai Bizottság február 9-i vitájában az akkor még teljesen szervezetlen, éppen hogy működni kezdő MDF-ről Havasi Ferenc kijelentette: „ez egy párt tulajdonképpen már most”. Úgy vélte, célja a hatalom békés eszközökkel való meghódítása,
a választásokon való részvétel, ezért teljesen felesleges az, amire a Munkásőrség
felkészült. Szorgalmazta, hogy határozzák meg az MSZMP viszonyát az MDF-hez,
döntsék el, lehet-e partnernek tekinteni, mert ha a többpártrendszer felé vezetnek
a folyamatok, „el kell kezdeni megpuhítani, megszelídíteni, hátha ezek lesznek a
partnereink a jövőben”. Sok esélyt nem látott az együttműködésre, talán ezért is
jelentette ki kategorikusan: ki kell zárni a pártból azokat, akik elmennek vitavezetőnek, előadónak rendezvényeikre. Félreérthetetlenül a Pozsgayhoz közel álló reformerekre utalt.
A régi kádári gárda felfogását Óvári Miklós fogalmazta meg: a politikai rendszernek két pillére van, az „ellenforradalmat” elítélő 1956. decemberi határozat és a
szövetségi rendszerhez tartozás, márpedig az ellenzék mindkettőről más álláspontot vall. Grósz Károllyal egybehangzóan azt vallotta, hogy az MDF-nek nincs tiszta
karaktere, hiszen a párttagoktól a szélsőséges elemekig sokféle ember megtalálható
benne, egy részük nem akar szocializmust, másik részük csak másfélét akar. Grósz
Károly határozottan leszögezte: nem engedélyezett fórumokkal az MSZMP semmiféle párbeszédet nem folytathat, úgy vélte, az MDF éppen arra törekszik, hogy a párbeszéd révén legalizáltassa magát. Nem a párbeszédtől akar elzárkózni – mondta –,
erre a Népfront keretei alkalmasak, hanem attól, hogy az MDF-fel mint szervezettel
lépjenek kapcsolatba.
A hozzászólók közül Szűrös Mátyás emelt szót a helyzet túldramatizálása ellen.
Óvatosan, de igyekezett csillapítani a kedélyeket, és próbálta abba az irányba terelni
a gondolkodást, hogy az MDF által felvetett kérdések valósak, amelyek megoldására
a pártnak is törekednie kell. A Központi Ellenőrző Bizottságot képviselő Gyenes András ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenséges nézetek elérték a párttagságot is, a többpártrendszer ügyét is nyíltan vitatják. Bihari Mihályt, Király Zoltánt
és az MDF-et szervező Bíró Zoltánt név szerint is kiemelte a renitensek közül.
A végső szót kimondó Kádár leszögezte: az MDF rendszerellenes tömörülés, ennek
megfelelően kell számolni vele, ráadásul a szocializmussal szemben álló nemzetközi
erők (szellemi és anyagi) támogatását is élvezi. A KEB-et mintegy utasította, hogy
vonjon felelősségre „néhány nagyon exponált embert”, jelezve, hogy a párttagkönyvet
nem lehet a pártellenes harcban fedezékül használni. A Belügyminisztériumot is
felszólította, hogy lépjen fel a törvénybe ütköző cselekedetekkel szemben, miközben
figyelmeztetett, hogy az adminisztratív intézkedéseken nem kell mindjárt bilincsbe verést érteni. Kádár azt kívánta, hogy világosan deklarálják az egypártrendszer
fennmaradását. Útját akarta állni az ellenzék fokozatos legalizálásához vezető folyamatnak. Glasznoszty ide vagy oda, elege lett a sajtóban tapasztalható „lazaságokból” is, követelte a szerkesztőségek pártirányításának helyreállítását.
A Politikai Bizottság február 9-i határozatának megfelelően a Minisztertanács
1988. március 4-i határozatában elfogadta a belügyminiszter előterjesztését „a belső
ellenzéki, ellenséges személyekkel kapcsolatos egyes állami feladatok kidolgozását

Rendszervaltas.indb 113

2006/5/8 14:52:04

114

A Kádár-korszak vége

segítő konzultatív bizottság” felállítására.296 A Földesi Jenő belügyi államtitkár vezette tárcaközi bizottság létrehozása ugyan semmit nem oldott meg, de világos jele
volt annak, hogy az ellenzékiség kezelése a politika egészét átfogó hatalmi kérdéssé
vált.

IGÉNY A SZIGORÍTÁSRA

A Politikai Bizottságban Horváth István arra figyelmeztette vezetőtársait, hogy a
társadalmi feszültségeket nem az ellenzéki tevékenység hozta létre, csak a társadalom politikai állapota teremt kedvező lehetőséget számukra.
A közvélemény hangulatának romlása kétségtelen tény volt,297 a társadalom
többsége azonban 1988 elején nem sokat érzékelt az értelmiségi ellenzék megélénkült aktivitásából. Ha csak ebből a tényből indulunk ki, úgy tűnhet, nem volt eleve
reménytelen a kísérlet, hogy a hatalmi helyzet megszilárdítását a régi gárda eltávolításával és egy reformkurzushoz megszerzett legitimációval érjék el.
A szigorítás, a hatósági eszközök bevetése az ellenzékiség elnyomására a párt
iránti bizalom megszerzését célzó reformretorikával párosult, de ez nem mutatott egységes koncepciót, inkább a párton belüli viaskodás képét erősítette meg. A
Kádár és csapata által dominált pártvezetés az egységet a reformer pártellenzék megfegyelmezésével akarta helyreállítani, amely vagy a reformkurzus megfékezésével,
vagy egy keményebb reformdiktatúra 298 bevezetésével állt volna összhangban.
A májusra tervezett pártértekezlet előtti hónapokban az MSZMP politikájában
a vezetést még uraló régi gárda keményvonalas politikával igyekezett megfékezni
a „fellazulás” folyamatát. A Kádár leváltására legnagyobb eséllyel pályázó Grósz,
Berecz és a mögöttük állók sem láttak kivetnivalót abban, hogy a reformokat a „párt
vezető szerepe” változatlan fenntartása mellett hajtsák végre. Éppen az ő – taktikai
elemeket sem nélkülöző – állásfoglalásaik kihasználásával kerekedhetett felül Kádár
álláspontja, amely a rendcsinálást és „a sorok szorosabbra zárását” szolgáló lépéseket szorgalmazta.
1988 kora tavaszától a szigorítás politikájának egymásba fonódó hármas folyamata zajlott: az ellenzékkel szembeni határozottabb, hatósági intézkedésekkel nyomatékosított fellépés; a reformer pártellenzék megfékezésének adminisztratív eszközökkel
dúsított kísérlete; az elvi-ideológiai álláspont megszilárdítása a pártértekezlet platformjának előkészítése során.
Tekintsük át a három folyamat fő elemeit, kezdve az ellenzékhez való viszony
alakulásával! Az MSZMP vezetői az ellenzéki csoportok „differenciált kezelése”
jegyében különféle módszerekkel próbálkoztak, valamennyi esetben mással és mással – de egyik esetben sem jártak sikerrel.299
296
A Minisztertanács 1988. március 4-i határozatát a belügyminiszter előterjesztésével együtt
lásd: MOL M-KS 288. f. 36/1988/86. ő. e. 323–328.
297
A közvélemény 1988-ban. Magyarország politikai évkönyve, 1988, 597–604.
298
Egy lehetséges reformdiktatúra koncepciójáról lásd SCHLETT, 1989, 19–21.; LENGYEL, 1989b,
61–67.
299
Részletesebben: R IPP, 2004, 29–36.
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FENYEGETÉS ÉS TŰRÉS – AZ MDF „KEZELÉSÉNEK” KÍSÉRLETEI

Mint láttuk, a legnagyobb és legkorábban jelentkező gondot az MDF színre lépése
okozta. Maga Kádár nem sokat bíbelődött a differenciált értékeléssel, rendszerellenes tömörülésnek látta a Fórumot, s ennek megfelelő eljárást kívánt vele szemben.
Az első szempont az volt, hogy a párttagok részvételét megakadályozzák az MDF
rendezvényein, de ez a kategorikus tiltás ellenére is csak részlegesen és időlegesen
sikerült. Az MSZMP-tag Bíró Zoltán továbbra is az MDF egyik legfőbb szervezője
maradt, Király Zoltán és Bihari Mihály pedig a második összejövetelen részt vett az
elnöklésben.
A Politikai Bizottság március 8-i ülésén a tanácstalanság képét mutatták a testület tagjai. Már az MDF-ről szóló téma előadója, Fejti György szavai is ezt mutatták.
Javasolta, hogy ne engedélyezzék a további fórumok megtartását, de úgy gondolta,
ezt el lehet érni azzal is, ha a szervezőket megkérik terveik feladására. A hivatalos
tiltás ugyanis azt eredményezte volna, hogy annak be nem tartása esetén erőszakkal
is fel kellett volna lépniük, vállalva a botrányt. Ezt pedig pikánssá tett volna, hogy
több ismert párttag mellett Király Zoltán személyében egy országgyűlési képviselőt
is érintett volna. Grósz Károly még a mentelmi jogra is utalt, amit Kádár jellemző
érvvel hárított el: „tetten érés esetén” az nem érvényes. Ezzel mintegy jelezte, hogy
az eset kriminalizálásától sem riadna vissza.
Valójában nem is találhattak kielégítő megoldást, ha be akarták tartani azt a korábbi döntést, mely szerint az MDF-et „nem létezőnek” tekintik.300 Nem is döntöttek
el semmit, megmaradtak a sem tárgyalás, sem betiltás álláspontján. (Tudomásul
vették viszont a KEB elnökének, Gyenes Andrásnak a tájékoztatását arról, hogy
megindul a fegyelmi eljárás Király Zoltán és Bihari Mihály ellen.)301
A döntés elmaradásában nyilván közrejátszott az is, hogy az MSZMP vezetőinek
nagyobb és közelebbi gondjuk is volt, nevezetesen a március 15-i évfordulót szerették
volna minél kisebb felfordulással megúszni. Az előző évben atrocitások és számottevő
megmozdulások nélkül sikerült túljutni az ünnepen, és ezt alighanem a preventív
belügyes intézkedések sikerének is tulajdonították.302 1988 tavaszán újból, ezúttal keményebb „megelőző csapással” próbálkoztak, a házkutatások és fenyegetések mellett őrizetbe vételekre is sort kerítettek, feltehetően abból a megfontolásból, hogy
ez majd visszatartja a nyílt fellépéstől az ellenzék „kemény magjának” szabadlábon
maradt tagjait.303
300

Bányász Rezső kormányszóvivő még e koncepció jegyében nyilatkozott úgy március 10-én,
hogy a kormány nem ismer MDF nevű szervezetet (ami formálisan meg is felelt a valóságnak, hiszen a Fórum nem volt szervezet, még mozgalomként sem definiálta önmagát), s a rendezvényét
igyekezett a sokféle értelmiségi összejövetel egyikévé degradálni. Magyar Nemzet, 1988. március 11.
301
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1988. március 8-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1021. ő. e.
302
Az Országház előtt és a Batthyány-örökmécsesnél Gadó György, a Bem-szobornál Pákh
Tibor mondott beszédet. C SIZMADIA, 1995, I. 364–365.
303
Házkutatások voltak Demszky Gábornál, Bokros Péternél, Solt Ottiliánál, Grawátsch Péternél, Nagy Jenőnél és Gadó Györgynél, majd március 15-én reggel egy napra őrizetbe vették
Demszky Gábort, Gadó Györgyöt, Haraszti Miklóst, Molnár Tamást, Nagy Jenőt, Pálinkás Róbertet, Rácz Sándort és Solt Ottiliát. Uo. 445.
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Láttuk, a számítás nem vált be, március 15. a Kádár-korszak addigi legnagyobb
ellenzéki tömegdemonstrációjává vált. Bebizonyosodott, hogy a békés és valóban
tömeges megmozdulásokkal szemben nincsenek a hatóságoknak bevethető eszközei, amelyek ne hiteltelenítenék a reformretorikát. Az eset kimondatlanul is mintát
kínált a tiltakozóknak és a hatóságoknak egyaránt arra, hogy azok a rendbontás
nélküli tömegdemonstrációk, amelyek jellegüknél fogva nem minősülnek eleve és
közvetlenül rendszerellenes szándékúnak, a tűréshatáron belülre kerülhetnek.
A március 15-i demonstráció szervezésétől távol maradt MDF néhány száz fős
rendezvényei a tömegtüntetéshez képest csekélységnek tűnhettek. Ráadásul a radikális ellenzék is megkezdte szervezetei létrehozását. Az MSZMP vezetése ezért
jobb ötlet híján a bagatellizálás módszerét választotta. Csak reménykedhetett abban,
hogy ellenzékisége megmarad azon a szinten, amely még „alternatív gondolkodásként” minősíthető.
Az MSZMP KB 1988. március 23–24-i ülése arról tanúskodott, hogy a tágabb
vezetői testület is hajlott a szigor politikájának elfogadására minden olyan megnyilvánulással szemben, amely túlment a még „alternatívnak” minősíthető nézeteken.
Berecz János fogalmazta meg a jellemző álláspontot:
„Mindaddig, amíg ezek az ellenzéki magatartások legális politikai fórumokon formálódnak, a politikai vita módszerével kell szembeszállni velük. Ha azonban az eltérő vélemények
olyan tevékenységbe torkollnak, amely alkotmányunkba, jogrendünkbe ütközik, nagy körültekintéssel, de következetesen kell eljárni a törvény érvényével, és fellépni az adminisztratív
korlátozások eszközeivel.”304

„A szocializmus talaján álló” ellenzékkel tartották elképzelhetőnek az eszmeipolitikai vitát, ugyanakkor „az ellenség növekvő befolyása” többeket arra sarkallt, hogy
a megtorlást, a „törvény szigorával” való fellépését szorgalmazzák.305 Az MDF ily
módon egyre inkább az ellenzék mérsékelt szárnyának számított.

FIDESZ-AFFÉR: A HATÓSÁGI FELLÉPÉS KUDARCA

Egy héttel a KB-ülés után, március 30-án alakult meg a Fidesz. Ez az esemény pedig
alkalmat adott „a törvény szigora” politikájának alkalmazására. Csakhogy hamarosan példát adott alkalmazásának korlátaira is.
A megalakuló Fidesz saját legitimitását jogi érvekre alapozta, amelyre a törvényi szabályozás egy speciális hézaga adott lehetőséget.306 Lényeges volt, hogy e jogi
kiskapu bezárása előtt alakítsák meg a szervezetet, hiszen akkor már tudott volt,
hogy az egyesülési jog terén is kodifikációs előmunkálatok folynak, és attól lehetett

304
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. március 23–24-i ülésének jegyzőkönyve. A március
23-i ülés: MOL M-KS 288. f. 4/232. ő. e. 87.
305
Jellemző erre Katona Imre felszólalása, uo. 98–99.
306
WÉBER, 1995, 13–14.
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tartani, hogy megszűnik az 1959-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv által kínált
lehetőség.307
A hatóságok szoros kötődést feltételeztek a Fidesz és az ellenséges minősítésű
demokratikus ellenzék tagjai között, akik gyakori előadói voltak rendezvényeiknek,
hasonlóan egyébként a radikális reformértelmiség számos prominenséhez.308 Ezt
pedig az ifjúság körében különösen veszélyesnek látták. Kiváltképpen hogy közelgett az április 22–24-én Veszprémben rendezett felsőoktatási ágazati ifjúsági parlament, amelyre intenzíven készült a Fidesz. (Az ifjúsági parlament egyébként a
nagy feltűnést keltő Fidesz sikerével zárult, jóllehet a rendőrség házkutatások során
lefoglalt 250 példányt a Fidesz terjesztésre szánt nyilatkozatából. A Fidesz képviselői nemcsak bemutatták szervezetüket, hanem a KISZ vezetőivel folytatott éles vita
után azt is elérték, hogy az elfogadott határozat megfogalmazza az igényt önálló
politikai ifjúsági szervezetek működésére.)309
A belügyi szervek nem önálló elhatározásuk alapján léptek fel a Fidesszel szemben. A Politikai Bizottság április 6-án hozott határozatát hajtották végre. Az illetékes KB-titkár, Fejti György világosan értésre adta: az új szervezet „nem fér bele a mi
politikai intézményrendszer fejlesztési koncepciónkba”, hiszen a KISZ-tagságot kizáró politikai formáció, amely a rendszer megváltoztatását kívánó radikális fiatalokat szeretné tömöríteni, a nyugatiak és „az ellenség szélsőséges figurái” a közvetlen
szövetségeseik. Ezért javasolta a koordinációs bizottság azokat a gyors és határozott
hatósági lépéseket, amelyeket végre is hajtottak. Azt remélték ezzel, hogy a felsőoktatási parlament időszakára le is tudják zárni a kellemetlen affért. Kádár János maga
is szorgalmazta a rendszerellenes szervezkedés elleni fellépést, de arra intett, hogy
„nagyon kicsi hír” jelenjen meg róla. Okkal tartott az „ingyen reklám” hatásától.310
A hatósági akció a fiatalok eltökélt magatartása nyomán a visszájára fordult; a
hatalom képviselői kerültek kényelmetlen helyzetbe, lelepleződött a reformretorika
és a tettek ellentmondása.

307
Eszerint nem kellett külön állami elismerés „az állampolgárok alkotmányosan elismert
politikai szervezetei, szakszervezetei, női és ifjúsági, valamint egyéb társadalmi szervezetei” jogi
személyiségként való megjelenéséhez. Vö. HALMAI, 1988, 238.
308
Egy március 3-án kelt állambiztonsági jelentés számolt be arról, hogy a Jogász Szakkollégiumban „Politikai rendszerfelfogások és demokratikus politikai reformkoncepciók” címmel terveznek előadássorozatot, amelynek március 7-i nyitó rendezvényére Kis Jánost és Schlett Istvánt
hívták meg (Kis helyett végül Szabó Miklós tartott előadást), a későbbiekben pedig többek között
Lengyel László, Szabó Miklós, Kukorelly Endre, Szalai Júlia, Solt Ottilia meghívását tervezték.
ÁBTL NOIJ – III/III-41-46/6/1988-03-03. A hatóságok tudták, hogy a Fidesz kapcsolatkeresése
nem volt egyirányú, hiszen az MDF-et szervező Bíró Zoltánt és Bihari Mihályt is meghívták előadónak. Uo. III/III-67-70/4/1988-04-11.
309
A Magyar Október Tájékoztatószolgálat és a Népszabadság 1988. április 25-i tudósításai.
Tiszta lappal, 40–42.
310
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. április 6-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1023. ő. e.
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AZ ELHALLGATÁS TAKTIKÁJA ÉS A TŰRÉSHATÁROK KIJELÖLÉSE

A Szabad Kezdeményezések Hálózatának megalakítása nem váltott ki a Fidesz-ügyhöz hasonló éles hatósági reagálást. Nem azért, mintha az MSZMP-ben a demokratikus ellenzék szervezetbe tömörülését kevésbé tartották volna veszélyesnek. Éppen
ellenkezőleg. A Hálózat jóval súlyosabb ügynek tűnt, mint a fiatalok szervezkedése.
Nem enyhébben kezelték, hanem nagyobb körültekintéssel kívántak eljárni, s főleg nem
látták még indokoltnak, hogy változtassanak a hatósági megfigyelések, zaklatások
és titkosszolgálati befolyásolási kísérletek addigi gyakorlatán. Nem lehetett előre
látni, miféle alakulatok verődnek végül össze a Hálózatban, működőképes lesz-e
egyáltalán.
A hatalom képviselői tehát továbbra is elkerülték a „törvény szigorával való fellépés” nyílt útját, nem akarták az ellenzék „kemény magjával” szembeni konfrontációt a nyilvánosság elé vinni. Kockázatos is lett volna, főleg a kínossá vált Fidesz-affér
után. A demokratikus ellenzék sokat próbált tagjaival szemben nem lehetett jelzésértékű hatósági fellépést produkálni, és a megfélemlítésre sem volt esély. Különösen
nem volt érdemes a konfliktus eszkalációjának kockáztatása a pártértekezletet megelőző időszakban.
Óvatosságra intette a párt- és állami vezetőket a nemzetközi viszonyok alakulása. Magyarországnak ebben az időben kiváló nyugati sajtója volt, és ez az ottani
mérvadó politikai körök álláspontját tükrözte, az emberi jogokat nyíltan és durván
sértő lépéssel nem lett volna érdemes kockáztatni a jól alakuló gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat.311
A Hálózat megalakulásának ügyét az MSZMP Politikai Bizottsága nem is tűzte
napirendre – ellentétben a TDDSZ és az Új Márciusi Front kezdeményezésének alapos megtárgyalásával és elítélésével.312 Nem tartották szükségesnek, hiszen a párt
álláspontja a nyíltan rendszerellenes ellenzékkel kapcsolatban mit sem változott.
Ezt Fejti György meglehetős egyértelműséggel adta ország-világ tudtára több vele
készült interjúban is.
Az ellenzéki ügyekben illetékes KB-titkár elég világosan jelezte a tűréshatárokat,
amelyeket a Hálózatot megalakító demokratikus ellenzék folyamatosan áthágott.
Fejti megkülönböztette egymástól az intellektuális elégedetlenséget (nyilván a kritikus értelmiség javát szerette volna e kategória keretei között tudni), a passzív rendszerellenességet (lévén állampolgári jog „nem szeretni” az adott berendezkedést),
valamint az aktív ellenzékiséget, amelyekkel szemben „más jogállamokhoz hason-

311

Jellegzetes példatárat hoz a mérvadó nyugati lapokból a magyarországi állapotok kedvező
megítéléséről Kanyó András cikke (Népszabadság, 1988. április 30.), amely egyedül azt a feltevést
utasítja vissza, mely szerint a fejlődés a liberális gazdasági rendszerhez és a többpárti parlamentarizmushoz vezetne.
312
A TDDSZ-ről az 1988. április 6-i PB-ülésen hozott határozat „elítéli a kezdeményezést, és
felszólítja az érintett területen dolgozó pártszervezeteket és párttagokat, hogy lépjenek fel a szakszervezeti mozgalom egységét megbontó minden kezdeményezéssel szemben”. MOL M-KS 288.
f. 5/1023. ő. e.
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lóan” a törvény erejével kívántak továbbra is fellépni.313 Másutt azt fejtegette, hogy
„az ellenséges erők fellépését nyílt politikai vitában kell lelepleznünk és visszaszorítanunk”, majd jelezte, hogy a párt nem keresi ugyan a konfrontációt, de nem is
tér ki előle, végül kijelölte a határokat is: az intézményrendszer fejlesztése csak az
egypártrendszer keretei között valósulhat meg, „rendszerellenes politikai szervezet
létrehozására nincs lehetőség”.314

A REFORMRADIKALIZMUS KORLÁTAI
A szigor politikájának második vonulata a párton belüli rendteremtés, a reformradikalizmus határainak megvonása volt. Az ellenzéki csoportok által felvetett problémák
szigorúan „pártszerű” tárgyalása az MSZMP instrukciói szerint nem volt tilos (ha
nem is volt éppen ajánlatos), annál élesebben kifogásolták az ellenzékkel kialakított
politikai kapcsolatokat, mindenekelőtt a pártállami politikai struktúra megbontásával fenyegető „pártellenes” szerveződésekben való részvételt.
1988 első négy hónapjában az MSZMP vezető szervei nemcsak intenzíven foglalkoztak a kommunista pártfegyelem bomlására utaló jelekkel, hanem „üzenet értékű” szankciók soráról döntöttek, amelyek egyes cselekedetek elítélésétől a pártból
való kizárásig terjedtek. Fölmerült a félellenzéki rendezvényeknek teret és ezzel
legalitást adó intézmények, klubok megregulázása is.315
Három nagyobb „ügy” volt, amellyel az országos párvezetés behatóan foglalkozott: a Pozsgay Imréhez közel álló reformerek megbüntetése, a „négyek” kizárása; az
Új Márciusi Front szervezésének elítélése; valamint a független szakszervezetek létrehozásával kapcsolatos állásfoglalás. Az ezekben hozott döntéseket célszerű időrendben, lépésről lépésre áttekinteni.
A Politikai Bizottság 1988. február 6-i tárgyalása után, amelyen eldöntötte, hogy
„néhány nagyon exponált ember” felelősségre vonása elengedhetetlen, úgy vélte, ez
elegendő figyelmeztetés lesz másoknak is.316 A március 8-i PB-ülésen Gyenes András már azt jelentette be, hogy a KEB eljárást indít, miután Király és Bihari az MDF
rendezvényén elnököltek. Az MDF március 6-i rendezvényén Király bejelentette,
hogy javaslatot tesz az Országgyűlésben a Romániából menekültek számára 600
313
Politizáló párttá kell válnunk. Szále László interjúja Fejti Györggyel. Élet és Irodalom, 1988.
április 15.
314
A fejlődés fordulópontján. Erdélyi András interjúja Fejti Györggyel. Magyar Hírlap, 1988.
április 30.
315
Ebben az időszakban a Jurta Színház mellett az 1986-ban betiltott, de most engedély nélkül
újrainduló Rakpart Klub volt a legfőbb negatív példa, mivel nyomban az első alkalommal, február 12-én Király Zoltán tartott vitaindítót a parlamenti kérdésekről, s ez alkalommal ellenzéki
értelmiségiek is felszólaltak, majd február 19-én a tudományos dolgozók önálló szakszervezetének megteremtése volt napirenden, ez alkalommal Őry Csaba, Szalai Júlia, Miszlivetz Ferenc
és Gyáni Gábor szerepelt. Az ügyről a pártközpont illetékes osztálya, a TKKO készített február
25-én feljegyzést Pál Lénárd KB-titkárnak, amelyben jelezték a folyamat kezelésének nehézségeit,
a „klubgazda” Tudományos Ismeretterjesztő Társulás és a rendezvényeknek helyet adó Hazafias
Népfront tehetetlenségét. MOL M-KS 288. f. 36/1988/2. ő. e.
316
MOL M-KS 288. f. 5/1019. ő. e.
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millió forintos segélyalap létesítésére. A Politikai Bizottság a kezdeményezést egyszerűen „eltulajdonította”: a kormány bejelentette, hogy ilyen célra 300 millió forintot átcsoportosítanak a költségvetésben.317
A Politikai Bizottság március 22-i ülésén a KB-tag Nyers Rezső Új Márciusi
Fronttal kapcsolatos tevékenysége került napirendre. A Politikai Bizottság határozatában elítélte a kezdeményezést, „a párt politikájával és vezető szerepével”, valamint
az érvényes 1987. júliusi KB-határozattal szemben álló fellépésnek minősítette, a
felhívás közreadását pedig nem engedélyezte. Nyers Rezsőt személyében is megrótták, amiért kezdeményező és irányító szerepet játszott az akcióban, sőt utasították
a „szervezkedés” abbahagyására. Mindössze annyi gesztust tettek, hogy a pártkonferencián készek lesznek meghallgatni Nyers elgondolásait.318
A március 23-án kezdődő KB-ülés záróakkordjaként a párt legfelső vezetői fontosnak tartották, hogy megszavaztassák a testülettel az ÚMF-re vonatkozó PB-határozat tudomásulvételét. Nyers Rezső a vele folytatott megbeszélésen kénytelen volt
elfogadni a határozatot, de megjegyzést azért fűzött hozzá: a kezdeményezést nem
tartotta sem pártellenesnek, sem az elfogadott irányvonallal szemben állónak, bár
elismerte, hogy eltért tőle. A PB figyelmeztetésként a párt vezető rétege tudomására
akarta hozni a történteket, de nem akarta, hogy országos „ügy” legyen belőle.319
Eközben zajlott a fegyelmi eljárás a renitens reformkommunisták ellen, s erről
Gyenes András (egyelőre nevek említése nélkül) tájékoztatta is a Központi Bizottságot. A fegyelmi eljárás alá vontak közül hárman – Bihari Mihály, Király Zoltán és
Lengyel László – egyaránt érintettek voltak az Új Márciusi Front kezdeményezésében és a lakiteleki MDF-es mozgalom akcióiban. A Pozsgayhoz köztudottan közel
álló Bíró Zoltán egyenesen az MDF tevékenységének legfőbb szervezői közé tartozott. „Eretnek” gondolatainak közreadása miatt vizsgálat folyt Gombár Csaba ellen
is. Nem maradt ki a szórásból a Jogász Szakkollégium igazgatója, Stumpf István
sem, aki – az ugyancsak párttag Wéber Attilával együtt – a Századvég című folyóirat
szerkesztőjeként320 és emellett – kimondatlanul – a Pozsgay-vonal támogatójaként
került pellengérre. 321 A vizsgálat után a Központi Ellenőrző Bizottság április 7-i ülésen hozott határozatot Bihari, Bíró, Király és Lengyel pártból való kizárásáról.322
Gombár, Stumpf és Wéber enyhébb pártbüntetést kapott.
A fegyelmi határozatokkal egy időben, április 6-án tájékoztatta a Politikai Bizottságot Gáspár Sándor, a SZOT elnöke arról a kísérletről, amely a tudományos dolgozók
független szakszervezetének megalakítását célozta. A testület nyomban el is ítélte a
317

MOL M-KS 288. f. 5/1021. ő. e.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. március 22-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1022. ő. e.
319
MOL M-KS 288. f. 4/232. ő. e.
320
A folyóirat szerkesztői az ország válságáról és a reformról intéztek körkérdést neves értelmiségiekhez, közöttük prominens ellenzékiekhez. A válaszokat a Századvég 1987. 4–5. száma
közölte, majd a Fidesz március végi megalakulása után megjelent a 6–7. szám, amely nemcsak erősen kritikus, hanem kifejezetten ellenzéki és tabusértő írásokat is közölt. A történtekről készült
riport-összeállítást lásd: P ÜNKÖSTI, 2005, 188–190.
321
A vizsgálat lefolyásáról lásd STUMPF, 1988a, 234–235. Az érintettek reagálásáról és nézeteiről
lásd: Kizárt a párt, 255.
322
A kizárásról szóló határozat a sajtóban is megjelent: Népszabadság, 1988. április 9.
318
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kezdeményezést, határozatban szólítva fel „az érintett területen dolgozó pártszervezeteket és párttagokat, hogy lépjenek fel a szakszervezeti egységet megbontó minden
kezdeményezéssel szemben”.323 Sürgős volt, hogy valamit lépjenek, mert a kialakuló
konfliktus nemzetközi bonyodalmakkal is fenyegetett: Gáspár úgy vélte, a konfliktus
kiprovokálásának az a célja, hogy Genfben, a Munkaügyi Hivatal következő ülésén
bepanaszolhassák a magyar kormányt a szakszervezeti jogok megsértése miatt.324
A fegyelmező akciósorozat, amelynek célja a radikális reformerek megfékezése
és követőik megfélemlítése lett volna, éppen ellenkező hatást váltott ki. A retorziók
a párton belül, főleg értelmiségi körökben, felháborodást keltettek és szolidaritást
ébresztettek az érintettek és az általuk képviselt elképzelések iránt. A többség úgy
látta, hogy a régi pártvezetők csak saját hatalmuk megőrzése érdekében folyamodtak adminisztratív eszközökhöz. A konzervatív támadás csak növelte a reformerek
társadalmi támogatottságát. A Pozsgay Imre és a Nyers Rezső által reprezentált
irányzatok mögött jelentékeny (és aktivitásra is kész) bázis léte sejlett fel. A Kádár
utáni korszak vezető pozícióiért folyó belső harc végső szakaszában a reformokat
kívánó párttagok számára az volt a követlen cél, hogy a lényegi változások iránt nyitott politikusok kerüljenek kulcspozícióba.

HATALOM, REFORM, IDEOLÓGIA
A pártértekezlet előtt kibontakozott konzervatív offenzíva harmadik eleme az elvi
álláspont megszigorításának kísérlete volt. Az ideológiai tézisek pártvitája azonban
nem hozott eredményt, legfeljebb azt mutatta meg, hogy az MSZMP tagsága körében homlokegyenest ellentétes nézetek léteznek egymás mellett.
Az átalakulás kényszere miatt az MSZMP nem lehetett továbbra is „a különböző
nézeteiket elhallgató” emberek politikai közössége, de arra sem látszott esély, hogy a
csökevényes reformok mellett pártegységet teremtő platform alakuljon ki. A vezetést sokan bírálták maradisága és a bizalmi tőke elherdálása miatt, de sokan voltak
olyan párttagok is, akik a gazdasági és politikai reformok előrehajtásában a szocializmus feladásának veszélyét látták.

VÉLEMÉNYEK ÉS „HANGULATOK”

Különösen a tulajdonviszonyok kérdése váltott ki éles polémiát. Egy március végi
jelentés a fővárosi viták tapasztalatait abban összegezte, hogy a tagság többsége
nem fogadja el a tulajdonviszonyok átalakításának perspektíváját, a vegyes tulajdonú
gazdaság megteremtését célzó folyamatot visszalépésnek minősíti; sokan az elmúlt
évtizedekben „elrontott gyakorlat visszaállítását” követelik.325
323
A Politikai Bizottság 1988. április 6-i ülésének határozati jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f.
5/1023. ő. e.
324
Az ülés szó szerinti jegyzőkönyvét lásd uo.
325
Az MSZMP Budapesti Bizottságán a vezetői értekezlet számára készült jelentés az ideológiai kérdésekről, a fővárosban lefolytatott viták tapasztalatairól. MOL M-KS 288. f. 21/1988/5. ő.
e. 1. doboz, 526–535.
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A lakosság hangulatáról készült (közvélemény-kutatással is alátámasztott) felmérések ellenkező irányú elégedetlenséget mutattak.326 A kibontakozási reformprogram
elindítása után a közhangulatban érzékelt kedvező változás kifulladt, majd ellenkező irányba fordult. Az emberek a megszorító intézkedések mögött nem láttak a
mélypontról való kimozdulással kecsegtető jeleket, az adóreform és a bérek bruttósítása körüli huzavonák, az infláció felpörgése mindenkit irritált. A többséget az
életszínvonal visszaesése, a terhek növekedése foglalkoztatta. A hangulatjelentések
tanúsága szerint mégsem a gazdasági gondok okozták a legnagyobb feszültséget,
hanem a politikai kérdések kerültek előtérbe. Az ellenzéki tevékenységről szóló hírek
felkavarták a közvéleményt. Egyre többen sürgették a politikai intézményrendszer
reformját. Nőtt a feszültség az erdélyi magyarok és a romániai menekültek helyzetéről szóló hírek miatt is.
A párttagság véleménye és hangulata csak néhány vonásban tért el az általánosan jellemzőtől. Mindenekelőtt a vezetésben tapasztalható ellentéteket, a szükséges
reformokkal kapcsolatos nézetek tisztázatlanságát kifogásolták. A tagság nem bízott vezetőiben, rovásukra írták a morális problémákat, kifogásolták az őszintétlenséget és szemükre vetették a szolidaritás hiányát. A kívánatos politikai platform
mibenlétében viszont a legkevésbé sem volt egyetértés.
A felmérés szerint a vezető értelmiség és a szakemberek tették leginkább magukévá a gazdasági és politikai reform összekapcsolásának gondolatát, de az ő körükben is terjedt a válsághangulat. Csökkent a kormány iránti bizalom, főként a viszszarendeződés jelei miatt. Egy kérdésben a társadalom minden rétegében egyetértés
uralkodott: a politikai vezetésben megérett a helyzet a változásra.

A REFORMOK ÉS A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA

A kádári utóvédharcok tétje az volt, hogy mely ponton állítható meg a rendszer
eróziója. Más megközelítésből: milyen ideológiai alapú korlátok közé szoríthatják a
tovább nem halogatható gazdasági reformok.
A pártapparátus illetékesei a valóságnak megfelelően arról tájékoztatták a vezetőket, hogy az évtizedeken át sulykolt ideológiához nem lehet illeszthető a napirenden
lévő reform. Javában készült a gazdasági társaságokról szóló törvény, amely a piacgazdaság kibontakozásának feltétele volt. (Ezzel az eufemizmussal kerülték el a kapitalizmus fogalmának használatát.) Tisztázni kellett, milyen szocializmusfelfogáshoz
illeszkedhetnek a napirenden lévő reformok. A pártközpontban készült vitaanyag
három létező koncepcióról számolt be, ezek közül kettőt tartottak alkalmasnak a reform értelmezéséhez:
– Elvetendőnek ítélte a régi gyakorlatot alátámasztó „vulgáris-voluntarista” felfogást, amely a gazdasági törvényhozás során amúgy is csupán defenzív propagandára adott volna lehetőséget.
326
Az MSZMP Budapesti Bizottsága 1988. április 11-i ülésére készült tájékoztató a fővárosi
lakosság politikai hangulatáról. A jelentés a Tömegkommunikációs Kutatóközpont felmérését is
ismerteti. MOL M-KS 288. f. 21/1988/5. ő. e. 1. doboz, 496–516.
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– Elképzelhetőnek tartotta a piaci szocializmus koncepciójának képviseletét,
amelynek elméleti alapja ugyan nem volt, ám az akkori „empirikus viszonyaink általánosításán” alapulhatott. Elvileg lehetségesnek látták, hogy a változásokat mint a
szocialista értékeket erősítő folyamatot interpretálják.
– A harmadik koncepció (nevének említése nélkül) Tőkei Ferenc formációelméleti munkásságára alapult, amely Marx-interpretációk alapján azt mutatta ki, hogy
a szocializmus még nem saját alapján fejlődik, ezért gazdaságilag is magán viseli a
tőkés társadalom vonásait.327
Kiderült: a gazdasági reformok szorgalmazói nem véletlenül óvakodtak a szocializmus ideológiai problémáinak fölvetésétől, hiszen ezek a több évtizedes gyakorlat
és szólamok árnyékában megoldhatatlannak mutatkoztak, így rendre a visszarendeződés erőit mozgósították.328 A pártértekezlet előtt a pártvezetést sem az elméleti
problémák foglalkoztatták, hanem a reform és a hatalmi kérdések összeegyeztetésének
gondjai, amelyek tárgyalása gyakorta ideologikus formát öltött.

A POLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER REFORMTERVEI
ÉS A PÁRT VEZETŐ SZEREPE

A kulcskérdés az volt a vezetés szemében, hogy miben határozható meg a párt
vezető szerepe tételének érvényességi köre. A Politikai Bizottság 1988. február 3-án
tárgyalta első olvasatban a párt vezető szerepének érvényesüléséről és a politikai
intézményrendszer fejlesztéséről szóló előterjesztést, amelyet nem fogadott kitörő
lelkesedés. Nem is tartották alkalmasnak arra, hogy a KB ülése elé bocsássák.
Kádár hosszan és helyenként indulatosan érvelt az addig érvényes elvek fenntartása mellett. Védte a vezető szervek hatáskörét, a demokratikus centralizmust, a
frakciózás tilalmát és az egypártrendszert. Belekötött úgyszólván minden változtatási szándékba, jóllehet igen óvatosan fogalmazták meg ezeket. Kitűnt, hogy ebben
a kérdésben a legkevésbé sem akar engedni álláspontjából. Szűrös Mátyás is csupán
addig a tézisig „merészkedett” el, hogy a párt vezető szerepe fenntartandó, ám el
kell érni, hogy ez a társadalom kívánsága legyen.329 Nyilván maga sem gondolta komolyan.
Március 8-án a PB Berecz János előadásában tárgyalta a pártértekezlet állásfoglalás-tervezetét, és ennek keretében folytatódott a kilátástalan vita. Hangulatcsinálóként Aczél György kereken elutasította a zavaros, ellentmondásos és hosszú
fejtegetéseket, helyette a válsághelyzethez illő „megrázó, kemény, helyzetelemző, a
327
Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályán készült Vitaanyag az
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága részére a gazdasági társaságokat szabályozó
törvénytervezet kapcsán felmerülő ideológiai kérdésekről, 1988. április 20. MOL M-KS 288. f.
36/1988/1. ő. e. 17–25.
328
Jellegzetes megnyilvánulása ennek a pártból akkor kizárt Lengyel László visszatekintése,
hogyan próbáltak korábban legalább szavakban megfelelni az ideológiai igényeknek a racionális
gazdasági lépések elfogadtatása érdekében. Kizárt a párt, 22–23.
329
A javaslatot Lukács János terjesztette elő. Vitáját lásd: a Politikai Bizottság 1988. február 23-i
ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1020. ő. e.
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kivezető utat megmutató” rövid anyagot követelt. Mint máskor, ezúttal is azt kívánta: tisztázzák végre, hogy a pártvezetés meddig akar elmenni a demokratizálásban
és a gazdasági reformban.
A PB tagjainak többsége látta a bajokat, azt is tudták, hogy kénytelenek vállalni a
társadalmi konfliktusokat, de jobb híján az előterjesztés gyengéin verték el a port saját
tanácstalanságuk beismerése helyett. Kádár záró felszólalása döntötte el ismét a vitát.
Ennek summázata: a XIII. pártkongresszus célkitűzései helyesek voltak, de ezek
teljesítése akadályokba ütközött; a szocialista társadalmi rendszer megújítása alapintézményeinek megvédését, megszilárdítását és továbbfejlesztését igényli. Ezen alapintézmények pedig „a népi demokratikus hatalom, a termelőeszközök társadalmi
tulajdona, az össznépi állam, a párt vezető szerepe, az állami, gazdasági, társadalmi
szervezetek rendeltetésszerű működése”. Úgy vélte, mindezek megszilárdítása mellett is hihető lesz, hogy a párt a demokratizálás és a reformok elkötelezettje.330
A Központi Bizottság március 23–24-i ülésén, amikor a közelgő pártértekezlet állásfoglalás-tervezetét vitatták, ismét az derült ki, hogy csekély a szándék a politikai
intézményrendszer átalakítására. Az előterjesztő Lázár György azt hangsúlyozta,
hogy elfogadhatatlanok az időnként szélsőséges formát öltő nézetek, amelyek azt
követelik, hogy a párt vonuljon ki a társadalmi élet különböző területeiről, ezekkel szemben bizonyítani kell a párt vezető szerepének pótolhatatlanságát. A kiinduló elv
megmaradt: kulcsfontosságú a hatalom kérdése, márpedig a szocializmusban a dolgozó nép hatalma valósul meg, amelyet a nép a politikai intézményrendszer útján a párt
vezetésével gyakorol.
A kétnapos vita során a hozzászólók döntő többsége úgy támogatta a reformokat, hogy egyúttal lecövekelt az egypártrendszer, a párton belüli frakciózás tilalma,
a pártegység helyreállítása, a kapitalista apologetika terjedésének megakadályozása
és hasonló követelmények mellett. A párt vezető szerepe ellen és a többpártrendszer mellett senki nem érvelt, erre amúgy a legcsekélyebb fogadókészség sem lett
volna.
Mégsem mondható, hogy a KB egyöntetűen konzervatív álláspontot képviselt
volna. Tömpe István a megkerülhetetlen történelmi felelősségre utalt, amely arról
szólt, átváltanak-e az európai haladáshoz vezető útra. Nyers Rezső elkerülhetetlennek
látta a többpártrendszer kialakulását, igaz, úgy vélte, ezt neki már nem kell megérnie.
Horn Gyula egyenesen a politikai rendszer korszerűtlenségére vezette vissza a bajokat, mert az nem biztosította az alternatívákban való gondolkodást, és arra is rámutatott, hogy megszűnt a külső reformellenes közeg, ti. a Szovjetunió ellenállása,
amely korábban akadályt jelentett. Egyetértett Nyerssel abban, hogy nem tudni,
hova vezet a politikai rendszer módosítása, mindenesetre a pártot nem akarta a
többi intézmény fölé emelni, hanem azok partnereként kívánta látni, s a társadalmi
érdekeket koordináló és integráló szerepet igyekezett tulajdonítani neki. Pozsgay
Imre fordulatjellegű reformot sürgetett, s bár maga is az egypártrendszer mellett
tette le a garast, de mint kijelentette, ezt nem elvi megfontolásból, csupán praktikus okból tette: szerinte a pluralizmus a társadalom integrációját és stabilizációját
veszélyeztette volna.
330

Rendszervaltas.indb 124

A Politikai Bizottság 1988. március 8-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1021. ő. e.

2006/5/8 14:52:06

Konzervatív hullám: variációk szigorúságra

125

Végül a KB a határozattervezet módosítását a szokásoknak megfelelően a Titkárság hatáskörébe utalta, és ezzel el is döntötte továbbformálásának jellegét.331
Konkrét példa is van arra, miként gondolta a pártvezetés az intézményrendszer
reformját a hatalom szempontjából fontos területeken. A Politikai Bizottságban április 6-án tárgyalták az először 1985-ben alkalmazott (kötelező többes jelölést előíró)
választási rendszer tapasztalatait és a módosításával kapcsolatos elgondolásokat. Föl
sem merült olyan változtatás, amely a párttól függetlenedő, valódi népképviseleti
országgyűlés létrehozását eredményezhette volna. Ellenkezőleg, eleve kizárták annak lehetőségét.332 A szabad választás lehetőségét nem bővíteni, hanem korlátozni kívánták, a párt hatalmát megszilárdító garanciák szükségességét hangoztatva. Ilyen
intézményes garanciának szánták a második parlamenti kamarát, amely a hatalom
szempontjából legfontosabb szervezetek (párt, szakszervezetek, tanácsok stb.) delegáltjaiból állt volna. Eljárásjogilag pedig azokat az „anomáliákat” akarták kiküszöbölni, amelyek 1985-ben a jelölőgyűléseken voltak tapasztalhatók a függetlenként
indulni kívánó ellenzékiek megjelenésével.333
A pártértekezletre készülve a „korszakos” kérdést – továbbra is a politika, vagy
pedig a piac legyen a társadalom legfőbb integráló ereje – nyíltan nem fogalmazták
meg, de azért erről szóltak az ideológiai és politikai viták. A gazdaságot új fejlődési
pályára állító liberalizálás és a status quo fenntartását célzó „demokratizálgatás” között komoly feszültség volt. E feszültség feloldását a hatalomra törekvő új nemzedék
csak úgy kísérelhette meg, ha egy fajta reformdiktatúra révén próbálja rendbe tenni
a gazdaságot, de egyúttal elhiteti, hogy a reform lényegéhez tartozik a diktatórikus
vonások leépítése. Ebből a kettősségből egy puha reformdiktatúra igen ellentmondásos képe sejlett fel. A megszorításokkal járó reformokat a valódi demokratikus
átalakítást elkerülve akarták rákényszeríteni a társadalomra. A politikai-hatalmi
rendszer strukturális-intézményi változását úgy akarták a gazdaság felülről végrehajtott piacosításához illeszteni, hogy továbbra is a politika maradjon a legfőbb integráló erő. Ezt azonban csak az erózió megállításával és a hatalom megszilárdításával
lehetett volna elérni.
A Grósz által képviselt reformdiktatúrás koncepció megvalósíthatósága egyaránt
függött a nemzetközi körülményektől, a gazdaság állapotától és a belpolitikai viszonyoktól. Egyedül a politikai intézményi struktúra területén volt lehetőségük lépéseket tenni a hatalom birtokosainak a kedvezőtlen folyamat fékezésére. A főhatalom
331
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. március 23–24-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 4/232. ő. e.
332
Grósz Károly élesen elítélte Király Zoltán ezzel kapcsolatban közreadott nézeteit. Az interjúban Király kijelentette: Túl kell jutni azon a paternalista mentalitáson, hogy a vezetés által
nyújtott valamiféle kegy legyen a szocialista demokrácia. Úgy vélte, elképzelhető lenne a többpártrendszeren felépülő politikai intézményrendszer is (bár azt prognosztizálta, hogy az egypártrendszer még jó ideig fennmarad), majd kifejtette véleményét a parlamenti működés átalakításának szükségességéről: az Országgyűlés tényleges ellenőrző szerepet töltsön be a kormány fölött,
legyen ellensúly, ha már nincs többpártrendszer, a képviselők hivatásszerűen töltsék be funkciójukat, az interpellációs jogot vegyék komolyan stb. Végül a nyilvánosság kezelésének ügyét és a
sajtószabadság kérdését feszegette. „Az egész rendszer igényli a megújítást…” Horpácsi Sándor
interjúja Király Zoltánnal. Tiszatáj, 1988/1. 93–102.
333
A Politikai Bizottság 1988. április 6-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1023 ő. e.
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átvételére készülő Grósz Károly e ponton cövekelt le a status quo fenntartása mellett. A pártértekezlet előtt kifejezetten kádárista ideológiai felhangokkal adta közre
álláspontját. Mondandójának leghangsúlyosabb része a hatalmi monopólium megőrzésére vonatkozott: kizártnak tartotta a többpártrendszer lehetőségét, ragaszkodott
az egységes, „nem független, hanem önálló” szakszervezet, valamint az egységes
ifjúsági szövetség fenntartásához. Elutasította továbbá a „parlamenti kormányzás”
lehetőségét, amely a hatalomkoncentrációt és az egycentrumú irányítást gyengíthette volna.334

334
Új nemzeti közmegegyezés kell. Pintér Dezső interjúja Grósz Károly miniszterelnökkel.
Magyar Hírlap, 1988. április 28.
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Az MSZMP 1988. május 20–22. között megrendezett országos értekezletét nagy várakozás előzte meg. A „levegőben volt”, hogy ami addig volt, az nem folytatódhat
változatlan formában. A pártértekezlet előtt a kádári hatalmi központ erejéből arra
tellett, hogy eleve kizárja egy olyan határozattervezet előterjesztését, amely a helyzethez illő fordulatot irányozna elő.335 A pártszervezetekben és pártbizottságokon
lezajlott vitákról a pártsajtó rendre beszámolt, de azon kívül, hogy a legtöbben elégedetlenek voltak a dokumentummal, 336 a vitákból semmiféle érdemleges következtetés nem volt levonható.
Nem volt kétséges, hogy első lépésben az új reformhullám személyi akadályait kellett eltávolítani. Ennek megfelelően a pártértekezlettel nem is egy eltérő nézeteket
ütköztető elvi platformvita kimenetele teremtett új helyzetet, hanem az új vezetés
személyi összetételére vonatkozó előzetes alku felborítása.
A pártértekezletre delegáltakat a legkevésbé sem demokratikus úton választották. A küldöttek körét az országos és a helyi hatalmi apparátus válogatta és szűrte
meg. Nagy többségük az új vezetés összetételében egyszerre akarta látni a változás
és a hatalmi stabilitás biztosítékait. A közvélemény mindenekelőtt a vezetésre aspiráló Grósz Károly és Berecz János szavaira figyelt, de ezekből sem lehetett sok
mindenre következtetni, legfeljebb olyasmikre, hogy mindketten ragaszkodnak az
egypártrendszerhez, és a párt tevékenységének korszerűsítésével képzelik el a kibontakozást a politikai-bizalmi válságból.337

335

Az MSZMP országos értekezletének határozattervezetét a Népszabadság mellékleteként és
külön brosúraként is megjelentették.
336
Több pártbizottság egyenesen alkalmatlannak minősítette a tervezetet arra, hogy a pártértekezlet dokumentuma legyen, erről a KB vezető munkatársa, Petrovszki István nyilatkozott a
rádióban. Heti Világgazdaság, 1988. április 30. 6. Más pártszervezetek is súlyos kifogásokat emeltek; lásd Népszabadság, 1988. április 25.
337
Jellemző volt Berecz János felszólalása a Politika és nyilvánosság c. konferencián Debrecenben, amelyen kifejtette, hogy az MSZMP osztályjellegét levetkezve a „nemzet pártjává fejlődött”,
amely szerep betöltése „az egypártrendszerű felépítmény miatt is fontos”. Népszabadság, 1988.
április 18.
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A VÁLTÁS KÜLSŐ FELTÉTELEI
A nyugati külgazdasági nyitást alátámasztó magyar diplomáciai offenzíva nem lankadt, különösen a legfontosabb európai partner, Nyugat-Németország irányában
volt intenzív. Az NSZK-ba látogató magyar vezetők a küszöbön álló politikai változások kilátásba helyezésével felcsigázták nyugati partnereik várakozásait, akik részint meghökkenéssel vegyes örömmel, részint a status quo kontrollálatlan felbomlása miatt érzett aggodalommal fogadták a híreket.338 Helmut Kohl és a többi német
vezető értésre is adta, hogy számukra a szovjet álláspont a legfontosabb, tehát a
magyarországi lehetőségek nagyban függenek a Moszkvában zajló eseményektől.
Grósz Károly Margaret Thatcher brit miniszterelnökkel május elején folytatott
londoni tárgyalásai idején megerősítette a Magyarországról mint „élenjáró reformországról” alkotott képet. Ennek eredményeként Thatcher segítséget ígért az Európai Gazdasági Közösséggel, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal folyó
tárgyalásokhoz. Londonban Grósz nemzetközi sajtótájékoztatón óvatosan válaszolt
a kérdésre, amely a szovjet csapatok kivonásának esélyeit firtatta. Úgy vélte, hogy
elképzelhető ilyen lépés az enyhülési folyamatban, pillanatnyilag azonban nem látta
reális esélyét.339
A csapatkivonás kérdésének fölvetése nem volt légből kapott. Nyikolaj Rizskov
miniszterelnök április közepén, budapesti tartózkodása során is kifejezésre juttatta, hogy szeretnék megszüntetni Európa kettéosztottságát egymással szemben álló
katonai tömbökre, és el akarják érni az idegen területen állomásozó csapatok kivonását.340 Szavait nyomatékosította, hogy néhány nappal korábban George Schulz
amerikai és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszterek Genfben megállapodást írtak alá, amely előirányozta a szovjet csapatkivonást Afganisztánból, a külső
beavatkozás megszüntetését és a menekültprobléma megoldását.341
A szovjet vezetők figyelmét nem kerülte el a magyarok nyugati gazdasági orientációja, de ennek erősödését a Gorbacsov-vonal képviselői nem tudták és nem is
akarták akadályozni. Érzékelhető volt azonban hogy a szovjet vezetésben nincs teljes egyetértés. Grósz Károly visszaemlékezése szerint Andrej Gromiko februári budapesti látogatása során óva intette a magyarokat a Nemzetközi Valutaalaphoz és
a Világbankhoz fűződő túl szoros kapcsolattól. Rizskov miniszterelnök viszont, a
gorbacsovi vonalat képviselve, inkább a KGST-t kritizálta, és nem kívánt beleszólni a
magyar vezetés ügyeibe.342 A Budapesten is megfordult Jegor Ligacsovról, a Gorbacsov-ellenes politikus csoportok vezéralakjáról ellenben az a hír járta, hogy fékezni
kívánja a reformerek pozícióba kerülését.343
Gorbacsov külpolitikai tanácsadói, akik a szövetségi rendszerbe tartozó országok
ügyeivel foglalkoztak, mindenekelőtt a KB-titkár Alekszandr Jakovlev és Vagyim
338
A magyar–nyugatnémet kapcsolatok e szakaszáról, különösen Németh Miklós KB-titkár
1988. januári NSZK-beli tárgyalásairól lásd HORVÁTH–NÉMETH, 1999, 285–288.
339
Népszabadság, 1988. május 7.
340
Nyikolaj Rizskov pohárköszöntőjét idézi: Népszabadság, 1988. április 19.
341
Egy hónappal később, 1988. május 15-én kezdődött meg a szovjet csapatok kivonása.
342
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 96.
343
Lásd ehhez Szűrös Mátyás visszaemlékezését, uo. 95.
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Medvegyev a szocialista országok „elengedésének” álláspontja felé hajlottak. 1988-ban
Gorbacsov számára a nyugati nagyhatalmakkal való megegyezés vált mindennél
fontosabbá.
A szovjet főtitkár a reformokat akadályozó keményvonalas kelet-európai vezetőkkel nem tudott mit kezdeni. A válságos helyzetben lévő reformországoknak pedig nem tudott olyan gazdasági segítséget nyújtani, amely alkalmas lett volna a
nyugati kapcsolat kiváltására. Gorbacsov mozgásterét beszűkítette a tábor változatlan formában való fenntartása, sőt tehertétellé vált. A birodalmi szemlélet azonban
továbbra is igen erős volt a Kremlben. 1988 tavaszán még határozottan érvényesült
a katonai lobbi és a vezetés konzervatív szárnyának nyomása, csak július közepén,
a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének varsói ülésén került sor fordulatra.344
1988 áprilisában még arról értesülhetett a magyar közvélemény, hogy erősödő
harc folyik a Szovjetunióban a peresztrojka hívei és ellenfelei között. A konzervatív
offenzíva visszaverése kapcsán Leonyid Abalkin (a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgazdaság-tudományi Intézetének igazgatója) arról nyilatkozott, hogy a
reformfolyamat továbbvitelének kulcsa a politikai és gazdasági peresztrojka összekapcsolódása.345 Gorbacsov ugyanezt hangsúlyozta híres taskenti beszédében.346
Az MSZMP májusi pártértekezlete előtt Kádár János már a gorbacsovi vezetés
szemében is a továbbhaladást fékező, konzervatív erők közé sodródott, képtelennek tartották a megújulásra. „A magyar vezető már nem érzékeli a társadalom és a
párt hangulatában bekövetkezett változásokat. Beszédei közhelyektől hemzsegnek,
beszélgetőpartnerei azt mondják, hogy képtelen a párt politikájának megújítására,
de ezt nem hajlandó elismerni” – írta Gorbacsovnak szóló feljegyzésében Vagyim
Medvegyev 1988 márciusában, 347 amikor arról számolt be, hogy Kádár feltűnően
aktivizálódott, egyáltalán nem kelt olyan benyomást, mintha korábbi terveit követve
a visszavonulás gondolatával foglalkozna. Éppen ezért azt javasolta, hogy Rizskov
budapesti látogatását használják fel, „hogy a magyar vezetés felismerje, mennyire
összetett és nagy felelősségtudatot követelő a pillanatnyi helyzet”. A Kádár eltávolításának és a konzervatívok háttérbe szorításának szükségességére is utaló javaslat
világosan fogalmazott: „Nyíltan és világosan ki kell mondani, hogy a pártvezetés
szemmel láthatóan képtelen lépést tartani a gazdasági és társadalmi-politikai fejlődés valós menetével, és ez messzemenő következményekkel járhat a magyar társadalomra és az MSZMP-re nézve. Megbízható csatornákon keresztül tolmácsolni
344
Eduard Sevardnadze a külügyminiszterek zártkörű megbeszélésén beismerte, hogy a
Szovjetunió válság előtti helyzetben van, nem bírja a fegyverkezési versenyt, amelynek megállítása ezért abszolút prioritás a külpolitikában. Vö. BÉKÉS, 2000, 793.
345
Népszabadság, 1988. április 7.
346
Gorbacsov e beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy az adminisztratív, utasításos
módszerek hívei nem adják fel harc nélkül pozícióikat. A demokratizálás harcot jelent e módszerek ellen. Népszabadság, 1988. április 11.
347
Vagyim Medvegyev feljegyzése Mihail Gorbacsov számára, 1988. március. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 207–208. A Pravdában szándékoztak interjúkat megjelentetni a támogatott magyar politikusokkal (MOL M-KS 288. f. 5/1022. ő. e.), a Grósz-interjút április 4-én közölte
is az SZKP lapja.
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lehetne Kádárnak azt a véleményt, hogy ez a helyzet semmi jót nem ígér, személy
szerint neki sem.” A feljegyzés az iránt sem hagyott kétséget, hogy bizalmukat elsősorban Grósz Károly és Berecz János nyerte el, az ő támogatásuk „elfogadható
formáinak” alkalmazását javasolta.
Plasztikusan jellemezte a szovjet–magyar viszony kétarcúságát tanulmányában
Rainer M. János: „Patrónus-kliens viszony az egyik oldalon, kemény, csaknem szabadpiaci alku a másikon. A kommunista rendszerek legkényesebb pontján, a vezér
utódlásának kérdésében a sztálini vagy hruscsovi stílusú »befolyásolástól« sem viszszariadó kézi vezérlés (…) az egyik oldalon, a szocialista országok szuverenitásának
tiszteletben tartása, önkritikus múltszemlélet a másikon. Aggodalom és gyanakvás
Magyarország gazdasági válságkezelése miatt, az ország nyugati kapcsolatai mögött megbúvó »számítások« feltételezése az egyik oldalon, dicséretek a reformország bátor kezdeményezéseiért a másikon.”348
Kádár zökkenőmentes félreállásában tehát a szovjet vezetésnek is megvolt a
maga szerepe. Feltűnő aktivitása, külföldi utazásai és országjárása egyáltalán nem
arra utalt, hogy ki akarná engedni a kezéből a vezetést, ám mindezzel csak rontott
helyzetén, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy mennyire elszakadt a realitásoktól, és
mennyire megérett a leváltása.349 A kijelölt utód, Grósz Károly, aki a nyilvánosság
előtt többször tett utalást a „biológiai” faktorra, maga is azt javasolta Kádárnak,
hogy vonuljon nyugdíjba.350 Ennél azonban sokkal hatásosabb volt, hogy erre ösztökélte Gorbacsov küldötte, az itteni viszonyokat jól ismerő és magyarul jól beszélő
Vlagyimir Krjucskov, a KGB elnöke is, akinek látogatása után két nappal, május
19-én Kádár benyújtotta lemondását a PB-nek.351

VÁLTÁS A VEZETÉSBEN – EGY „KÖZEPES” DÖNTÉS
A pártértekezletet megelőző heteket a személyi kérdések rendezésének előkészítése
uralta. Kádár eredetileg csak a KB-tagok egyharmadának lecserélését javasolta, de
a Központi Bizottság a teljes tisztújítás mellett döntött.352 A felső vezetői kör természetesen most sem akarta a küldöttekre hagyva, a véletlenre bízni az új vezetés
összetételének meghatározását. A szokásoknak megfelelően előzetes alkuk köttettek
a változások mértékéről és jellegéről.
348

R AINER, 2003, 197.
Március 17-i televíziós interjúja jelentette e folyamatban a mélypontot. Vö. ÁGH, 1988, 24.;
ROMSICS, 2003, 74.
350
Grósz Károly és Mihail Gorbacsov 1988. július 8-i találkozóján Grósz tájékoztatta partnerét a rábeszélés nehéz menetéről. A tárgyalásról Georgij Sahnazarov által készített feljegyzés:
Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990., 3. sz. dokumentum; részleteit közli: Beszélő, 1999/9.
63–65.
351
Krjucskov jelentéstétele után, május 19-én Gorbacsov telefonon beszélt Kádárral, biztosította őt szolidaritásáról, és hogy továbbra is számít aktivitására, így lehetőséget adott Kádárnak,
hogy maga indokolja meg a lemondását. A telefonbeszélgetés szövege: Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 122–124.; TŐKÉS, 1998, 289.
352
A Központi Bizottság 1988. május 10-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 4/236. ő. e.
349
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A megállapodás része volt, hogy Kádár Jánost „felfelé buktatják”, létrehozták
számára a pártelnöki tisztséget. Azzal kecsegtették, hogy bár nem lesz tagja a Politikai Bizottságnak, és így nem kell a napi teendőkkel foglalkoznia, de nem is lesz
teljes passzivitásra kárhoztatva, részt vehet a politikai irányvonal alakításában.
Az írásban természetesen sehol nem rögzített, csak a híresztelésekből és visszaemlékezésekből rekonstruálható előzetes alku a Politikai Bizottság összetételére is
vonatkozott. Úgy volt, hogy abból Aczél György, Lázár György és Maróthy László
marad ki, és a reformerek közül bekerül Nyers Rezső, Németh Miklós és Pozsgay
Imre.353 Ezek szerint számosan bent maradtak volna a vezetésben a Kádárhoz közel
állók közül, így Gáspár Sándor, Németh Károly, Óvári Miklós, Havasi Ferenc. Az előzetes fontolgatások során szóba került a miniszterelnöki tisztség kérdése is. Bizonytalan tartalmú és hitelességű források szólnak arról is, hogy Grósz és Pozsgay között
egyezkedés folyt a párfőtitkári és a miniszterelnöki hatalom megosztásáról.354
A győzelemre legesélyesebb Grósz mögé álltak a mélyreható gazdasági reformok, a modernizáció hívei is, hiszen számukra az volt a tét, hogy sikerül-e megtörni
a konzervatív ellenállás legerősebb bástyáit, és számukra a régi vezetés eltávolítása
volt az elsődleges szempont. Fontos volt még, hogy a reformirányzatok képviselői, mindenekelőtt Nyers és Pozsgay megfelelő szerephez jussanak. Bihari Mihály
annak idején a történteket elemezve kiemelte annak jelentőségét, hogy a személyi
változásokat nem a radikális reformerek kényszerítették ki, hanem az a megállapodás,
amelyet az általa „új rendpártnak” nevezett Grósz-csoport, illetve a „konzervatív
rendpárt” reprezentánsai kötöttek.355
Az elemzők egymással harcban álló és kiegyező csoportok együtteseként mutatták be az MSZMP tagoltságát, mégpedig többnyire valós tények, jelenségek, megnyilatkozások alapján. Nincsenek azonban megbízható források arról, hogy ezek
összehangolt, szervezett tevékenységet folytattak volna.
Grósz Károly kulcspozícióba kerülését elsősorban az magyarázza, hogy az erőviszonyok alapján minden szempontból középen helyezkedett el, ezáltal akkor a
kompromisszum ideális alakjaként jelent meg. A radikális reformerek oldaláról vele
szemben megnyilvánuló averziót tanácsos volt visszafogni, nehogy a reformokat
illetően nála rosszabb aspiráns fusson be. „Közepesnek” volt tekinthető Grósz nemzedéki szempontból, hiszen ötvenes évei közepén járt. Egyívású volt az apparátus
vezető kádereinek zömével, ugyanakkor múltja alapján a régi kádári gárdához kötődők is bízhattak benne. Nemzetközi vonatkozásban is középen állt, amennyiben a
gorbacsovi vonalat képviselte. A Nyugat politikusai, akik tartottak egy bizonytalan
kimenetelű felfordulástól, akkor láthatóan honorálták a megfontolt, de mégis energikus és nyugatos orientációjú haladást, márpedig a peresztrojka magyar változatát
képviselő Grósz személye éppen ilyen reformok ígéretét sugallta. A „grósznyoszty”
kifejezés gyors elterjedése is jelezte az iránta megnyilvánuló várakozást.356 Ereden353

TŐKÉS, 1998, 289.; valamint R ÉVÉSZ, 1997, 387–388.
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 96.; TŐKÉS, 1998, 288.
355
BIHARI, 1988, 54–55.
356
Mink András szerint valószínű, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung használta először
a kifejezést, és Grósz személyében mind Moszkva, mind a Nyugat egy ideális megoldást ígérő
„mini Gorbacsovot” üdvözölt. MINK, 1999, 75–76.
354
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dő és leküzdhetetlenül kádárista attitűdje mellett tisztában volt a válság tényével,
így azzal is, hogy legalábbis a gazdaság terén reformkommunista politikát kell folytatnia.
Ez utóbbi gyakorlatilag a felülről vezényelt technokrata modernizáció elfogadását jelentette. Voltak e gazdaságstratégiának nála sokkal hitelesebb képviselői is a hatalmi
szférában, akik messze „túl voltak Grószon”, ám szükségük volt egy olyan vezetőre,
aki a piacosító-liberalizáló koncepciót keresztülviszi a párton, előkészíti az áttörést
az ideologikus korlátokon.
Grósz Károlyt ez a viszonylagos „közepesség” tette a feladatra alkalmassá. Láthatóan komolyan vette, hogy összehangolhatók a piacosító reformok és a hatalmi
viszonyok lényegi változatlanságát magában foglaló ideológiai tételek. Rá várt az a
feladat is, hogy levezesse a restriktív válságkezeléssel és az immár elodázhatatlan
gazdasági szerkezetváltással együtt járó társadalmi feszültségeket, egyúttal leküzdje a gazdasági kérdésekben a konzervatív ellenállást.
Az új pártfőtitkár úgy vélte, hogy ezek a feladatok megoldhatók a szocializmus
alapvonásainak fenntartásával. Az emberek nagy többsége azonban a bajokat a válságba jutott államszocializmus számlájára írta.
Grósz élre kerülése mindenesetre szélesebb utat nyitott a technokrata modernizáció feltörekvő képviselőinek, akiknek jellegzetes képviselője volt az üstökösként
emelkedő Németh Miklós, a KB gazdasági titkára. Ehhez a vonulathoz tartozott
Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes, valamint a később fontos szerephez jutó
Békesi László is. Ugyanakkor Grósz személye jelentett esélyt a túlélésre azoknak
a régi struktúrákhoz kötődő gazdasági vezetőknek is, akiket a reform „túlhajtása”
közvetlenül veszélyeztetett. Grósz élre állítása ebből a szempontból is a kialakult
hatalmi patthelyzet tükre volt.357
A pártértekezlet, az előzetes alkudozásokat felmondva, a régi kádárista vezetői
csoport radikális eltávolítása mellett döntött.
A Központi Bizottság tagjainak csupán az egyharmada cserélődött ki, de a küldöttek feltűnő egyöntetűséggel szavazták ki a testületből a Kádárhoz közel álló politikusok jól körvonalazható csoportját, ezzel eleve kizárva, hogy ők a szűkebb vezető
kör, a Politikai Bizottság tagjai lehessenek. Véget ért Gáspár Sándor, Lázár György,
Németh Károly, Óvári Miklós és Havasi Ferenc pártkarrierje. Feltehetően Aczél
György is csak annak köszönhette KB-tagságának meghosszabbítását, hogy Kádárétól merőben elütő hangvételű, önkritikus (bár igencsak felszínesen önkritikus és
Kádár történelmi érdemeit is méltató) beszédével jelezte, nincsenek túlzott ambíciói,
amelyek veszélyt jelentenének a változásokra.358
A váltást két tényező egybeesése tette lehetővé: a küldöttek nagy többségének
beállítottsága és az intenzív szervező munka. Az MSZMP hatalmi apparátusát reprezentáló küldöttek is érzékelték, hogy a túlélés feltétele egy erős vezető által ellenőrzött, kézben tartott megújulás, ennek megfelelően biztonságos fordulatot akartak.
Nem tekinthettek el a párton belül és az országban is tapasztalható heves bírálat357

Erről lásd SZALAI, 1988, 23.
A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve, 198–201. Lásd ehhez:
R ÉVÉSZ, 1995, 388–389.
358
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tól és változtatási igénytől. Kádár atavisztikus előadása szemléletes például szolgált
arra, hogy tarthatatlan a helyzet, a pártértekezletet uraló kritikus hang és reformérvelés
nem volt összebékíthető a régi vezetés centrumának arculatával.359 Nem ütközött nehézségekbe annak az akciónak a megszervezése, amelyet azután sokan „apparátuspuccs”
gyanánt tartottak számon.360 Grósz Károly és a jelölőbizottságot vezető Lukács János intenzív szervezőmunkával elérték, hogy a küldöttek többsége kiszavazza a
párt vezető testületeiből Kádár régi munkatársait. A döntés szemléletessé tette a
Kádár-korszak lezárulását.
Az igazán lényeges a Politikai Bizottság átalakulása volt, hiszen nyolc tagját nem
választották újra. A testületbe bekerült Iványi Pál, Lukács János, Németh Miklós,
Nyers Rezső, Pozsgay Imre és Tatai Ilona, megmaradt tagnak Berecz János, Csehák
Judit, Grósz Károly, Hámori Csaba és Szabó István. Kétségkívül új hatalmi konstelláció keletkezett, de nem mondható, hogy ebből a kompromisszumos személyi
összetételből valamiféle drámai váltásnak kellett volna következnie.361
A pártértekezlet személyi döntései természetesen továbbgyűrűztek, hatással voltak a legfontosabb politikai testületek vezetésére. Június 9-én a Magyar Nemzeti
Bank élén Bartha Ferenc váltotta fel Tímár Mátyást. Június 27-én Havasi Ferenc
helyett Jassó Mihályt választották a Budapesti Pártbizottság első titkárává. Miután
Gáspár Sándor lemondott tisztségéről, június 29-én Nagy Sándor került a SZOT élére. Június 29-én kezdődött az Országgyűlés nyári ülésszaka, amelynek során több
személyi változásról döntöttek. Az Elnöki Tanács éléről leköszönt Németh Károly
helyére Straub F. Brúnó akadémikust választották meg, az Országgyűlés elnöki tisztét pedig Stadinger István vette át Sarlós Istvántól.
A kormányban három személyi változás történt: államminiszteri tisztséget kapott Pozsgay Imre, Kulcsár Kálmán lett az új igazságügyi miniszter, amelyet a küszöbön álló törvényalkotási menetrend messzemenően indokolt is, a művelődési
miniszteri tárcát pedig Czibere Tibor kapta. A Hazafias Népfront éléről eltávozott
Pozsgay posztját július 4-étől Huszár István foglalta el. Mindezen tisztségek betöltése a nómenklatúra-szabályok szerint előfeltételezte a pártvezetés döntését.

A MODERNIZÁCIÓ ÉS A HATALMI VISZONYOK
A nagy hatalomátvételi készülődés mellett az indokoltnál kevesebb figyelmet kapott
a közéletben az a vita, amely a párton belül a formálódó gazdaságpolitikai koncepcióról
szólt. Pedig fontos változások érlelődtek, nem függetlenül attól, hogy a romló költségvetési helyzetben, az IMF és a Világbank állandósuló nyomása mellett a politikai
vezetésnek alig maradt mozgástere.
359

Kádár János előadói beszéde: uo. 11–26.
A történtek elemzése: SCHÖPFLIN–TŐKÉS–VÖLGYES, 1989, 91–105.
361
Bihari Mihály úgy fogalmazott: az új összetételű vezetés nem ura, hanem inkább foglya volt
a rendszernek. BIHARI, 1988, 54. A KB Titkársága a Kádár–Grósz-cserén, valamint a főtitkárhelyettes Lázár György és Óvári Miklós leváltásán kívül nem változott. A főtitkár-helyettesi tisztség
betöltetlen maradt.
360
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A piacosító reformokat részint ideologikus, részint a hatalom fogyatkozó társadalmi legitimitása szempontjából döntően fontos érdekvédelmi szempontok alapján
lehetett opponálni – ahogyan az számos pártfórumon meg is történt, így a Központi
Bizottság május 10-i ülésén is, amelyen a gazdasági társaságokról készülő törvény
koncepcióját vitatták meg.362
A bank- és az adórendszer átalakításával megkezdett piacosítás elérte a legkényesebb, a rendszerfenntartó ideológia szempontjából legfontosabb pontot, a tulajdon kérdését. A pártértekezlet előtt Németh Miklós cikket közölt a készülő társasági
törvény indokoltságáról. Ebben komoly erőfeszítéseket tett, hogy egyensúlyt találjon
a hatékony gazdálkodás szükséglete és a tradicionális kommunista felfogás között.
Fő törekvése az volt, hogy az új konstrukciót megvédje a kifogásokkal szemben.
Ezért az állami tulajdon szerepének túldimenzionálását a marxista felfogás leegyszerűsítéseként értékelte, mint amely elfelejtkezett az önigazgatásra, a szövetkezeti
tulajdonra és az önkormányzatra, a termelők társult közösségei által végzett decentralizált gazdálkodásra vonatkozó elképzelésekről, s kétségbe vonta a magán- és
kistulajdon létjogosultságát. Ugyanakkor világossá tette azt is, hogy a tervezett változások a vállalatok, szövetkezetek vállalkozási lehetőségeinek bővítését szolgálva,
egyúttal módot adnak a külföldi működő tőke magyarországi befektetésére. Vegyes tulajdonú, de az állami és szövetkezeti tulajdon dominanciáját megőrző gazdaság képét
vetítette előre.363
A gazdaságpolitikai KB-titkár cikkével egy napon jelent meg egy Békesi László
pénzügyminiszter-helyettessel készült interjú, amelyben az állam újraelosztó szerepének visszaszorítását célzó költségvetési reform tervéről számolt be. Békesi nem
ködösített, aki akarta, világosan érthette, hogy a gazdasági törvényhozás küszöbön
álló intenzív szakaszát az államszocializmus addigi működésmódjától lényegesen
eltérő koncepció alapján tervezték meg.364 Tehát már a pártértekezlet előtt világos
volt, nagyban függ a hatalmi politikai akadályok eltávolításának sikerétől, hogy milyen jellegű és ütemezésű reformok időszaka kezdődhet el.
Németh Miklós a pártértekezleten felszólalásában a politikai intézményrendszer
tervezett reformjáról szólt, s szavaiból világosan kitűnt törekvése, hogy a gazdasági
átalakítás teendőit kiszabadítsa a párt ideologikus megfontolásainak fogságából.365
Általában is elmondható, hogy a pártértekezlet győztesei a technokrata modernizálók lettek, akik számára a hatalmi kérdések mindenekelőtt azt jelentették, hogyan
kaphatnak minél szabadabb kezet a piacosító reformok bevezetéséhez, és milyen
politikai viszonyok mellett érhető el a legkisebb ellenállás az ellenérdekelt hatalmi
362

Berecz János a KB-ülés utáni nyilatkozatában elmondta, hogy éles vita folyt, olyan vélemények is elhangzottak, hogy „kiáruljuk elveinket, elhagyjuk a szocializmust, visszatérünk a szelvényvagdosáshoz”. Népszabadság, 1988. május 11.
363
NÉMETH Miklós: Hatékonyabb tulajdonformák. Népszabadság, 1988. május 14.
364
Vissza az alapokhoz! Kocsis Györgyi interjúja Békesi Lászlóval. Heti Világgazdaság, 1988.
május 14. 4–5.
365
Németh Miklós szerint: a politikai intézményrendszer reformja lehetőséget adhat arra,
hogy a kormányé legyen a gazdaság terén az „építésvezető” szerepe, amely tevékenység felett az
Országgyűlés gyakorol kontrollt, míg a párt saját tagságának a koncepció kialakításáért felelős.
A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve, 159–160.
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tényezők, főként a veszteségeket termelő és ezért a költségvetést folyamatosan megcsapoló vállalati vezetők, valamint az átalakulást súlyosan megsínylő lakosság részéről.
Az adósságcsapda, a versenyképtelenség, a piachiány, a technológiai lemaradás
és a tőkeigényes struktúraváltás elodázhatatlansága sok választási lehetőséget nem
hagyott. Nem pusztán a kényszerek belátása, hanem a vállalatok vezetési és tulajdonlási formáinak átalakulásával megnyíló új lehetőségek felismerése is eredményezte, hogy gyöngült a hagyományosan erős nagyvállalati lobbik ellenállása a bürokratikus modernizáció technokratáinak liberalizáló törekvéseivel szemben.
A menedzserek új generációja sem a régi struktúrák fennmaradásában gondolkodott. Az elavultnak ítélt szocializmusmodell korlátozó tényezőinek lebontását a
gazdaság terén nem kísérte a hatalmi szféráéhoz hasonló ellenállás, minden további
nélkül tudomásul vették a gazdasági KB-titkár kijelentését arról, hogy a társasági
törvény alkalmat ad majd arra is, hogy az államadósság egy részét a nyugati tőke
„vállalkozási érdekeltségévé” alakítsák.
Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes felszólalásában gazdaságpolitikai fordulatot ígért, és arra utalt, hogy véget kell vetni annak, hogy a perspektivikus érdekek háttérbe szoruljanak a rövid távú feszültségek nyomasztó gondjai miatt, az
elkerülhetetlen negatív hatásokat is nyilvánosság elé kell tárni és vállalni kell.366
A liberalizáló technokraták óvatosan megkerülték annak a problémának a taglalását, hogy a reformdiktatúra keretein belül vagy a valódi demokratizálás révén oldható meg eredményesen a gazdaság átalakítása, ezáltal válhattak zökkenőmentesen
részeseivé a kompromisszumnak. A nagyvállalatok vezetői, akik Tatai Ilona (a Taurus Gumiipari Vállalat vezérigazgatója, egyúttal a Magyar Gazdasági Kamara alelnöke) személyében először kaptak közvetlen képviseletet a Politikai Bizottságban,
immár kevésbé számíthattak a korábban bevált lobbizás sikerességére, de pozícióik
ahhoz elég erősek voltak, hogy koncentrált érdekérvényesítő offenzíva helyett az
egyéni kedvezések kiharcolására törekedjenek. Az érdekbeszámításos-érdekkijárós
mechanizmus megszokott működtetésének alapjait a válság megroppantotta. Tatai
úgy vélte, a szelektív iparpolitikát következetesen a fejlődésre és alkalmazkodásra
képes vállalatokra kell korlátozni, 367 később pedig kifejezetten elhatárolódott a „kijárói” tevékenységtől.368

366
Németh Miklós és Medgyessy Péter felszólalásának legfontosabb részeit a Heti Világgazdaság 1988. május 28-i száma is közölte mint kiemelendőt a pártértekezlet mondanivalójából.
367
Bossányi Katalin A világpiaccal mérd magad! című interjúja Tatai Ilonával. Népszabadság,
1988. július 2.
368
Tatai Ilona nyilatkozata. Magyar Hírlap, 1988. november 5. A téma kutatója is úgy ítélte meg,
hogy a PB-tag Tatai Ilona és a KB tagjává választott Orbán István, az Egis vezérigazgatója „nem
mutattak hajlandóságot általános nagyvállalati érdekek képviseletére”. SZALAI, 1988, 174.
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A POLITIKAI REFORMTERVEK ÉS A PÁRTÉRTEKEZLET
KOMPROMISSZUMA
A személyi változások pozitív várakozásokat keltettek az MSZMP iránt a közvéleményben, ám ezzel a bizalom újrateremtésének minimális feltételei jöttek csak
létre.369 A rendszer életképességének bizonyítására a pártértekezleten elhangzottak
nem voltak elegendőek. Még kevésbé volt erre alkalmas a határozatként elfogadott
dokumentum, a párt feladatairól és a politikai intézményrendszer fejlesztéséről szóló állásfoglalás.370 A pártértekezletről szóló elemzések feltűnően mellőzték is a határozat
szövegének interpretálását.371
Az alapvető problémákat megkerülő, a követelményeket homályosan tartalmazó állásfoglalás már megszületése pillanatában elavult volt. Nem is a pártértekezlet,
inkább az azt megelőző időszak kompromisszumát tükrözte. De nem is az volt a
legfőbb baja, hogy a politikai viszonyok alakulásához képest volt megkésett, hanem
hogy az elérkezett történelmi fordulópont követelményeit tekintve volt irreleváns.
Az állásfoglalás jószerint nem is reflektált az ekkor már bőven tenyésző reformkoncepciókra.372
A pártdemokrácia fejlesztését elsődleges feladatnak tekintő állásfoglalás megszövegezése a demokratikus eljárás paródiájaként zajlott. A Berecz János vezette szerkesztőbizottság kapott ellenőrizetlen felhatalmazást a végső változat elkészítésére, miután a küldöttek hang nélkül vették tudomásul, hogy nem lesz egyenkénti szavazás
a módosító javaslatokról.373
A pártértekezleti határozat anakronisztikus jellegéből ellentmondó következmények származtak. Egyfelől nekiindulhatott a jogszabályalkotás a gazdaság és a politikai
intézményrendszer átalakítására, és ennek során inkább a realitásokhoz, mintsem az
előre leszögezett tételekhez igazodtak. Ugyanakkor az állásfoglalás a lényegi változtatásokkal szemben szerveződő ellenállás erős pillére lett, hiszen hivatkozási alap volt,
hogy a párt vezető szerveinek nincs felhatalmazásuk az eltérésre az 1988 májusában
elfogadott irányvonaltól.
Az intézményi reformoknak mindenekelőtt az szabott határt, hogy a határozat
mereven kitartott az egypártrendszer mellett, és rögzítette a párt vezető szerepének tételét. A kiindulópontnak megfelelően a párt megújítását tették a politikai intézményrendszer reformjának elsődleges kérdésévé. Grósz Károly felszólalásában
369
A közhangulat gyorsfelmérésének adatai a remény feléledéséről tanúskodtak (Heti Világgazdaság, 1988. május 28. 6.), majd az alaposabb mérések is a bizalmi index javulását mutatták.
Magyarország politikai évkönyve, 1988, 647–650.
370
A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve, 253–273.
371
Még a legempatikusabb értelmezés is arra utal, hogy nem az állásfoglalás szövege, hanem
a „nyitás szelleme” gyakorolt maradandó hatást a politikai fejleményekre. SZÉLL, 1988, 223.
372
Grósz Károly utólag azzal próbálta menteni a dolgot, hogy a párt műhelyeiben addig elkészült tanulmányok csak a létező szocializmusmodell elutasításáról szóltak, arról nem, hogy mivel
kellene azt felváltani. A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 114.
373
Kis János a Beszélő 24. számában közreadott helyzetértékelésében rámutatott arra, hogy milyen könnyen tudta a vezetés a bevált módszerekkel manipulálni a küldötteket, akik pedig inkább
a demokratizálás, mintsem a rendteremtés jelszavának voltak megnyerhetők. Vezetési válság után
– politikai válság közben. Beszélő Összkiadás, III. 335.
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egyetértését fejezte ki Kádárral abban, hogy a hatalom megszilárdítása a legsürgősebb
feladat, majd megfogalmazta jellegzetes tételét: „Meggyőződésem hogy egy párt kell,
pontosabban egy párt kell.”374 Vagyis azért kívánta modernizálni az MSZMP-t, hogy
az képes legyen egymaga érvényesíteni a többpártrendszer „praktikus előnyeit”, és
így betölthesse vezető szerepét.
A pártértekezlet után mindenesetre újraéledt a bizakodás az emberek jelentős
részében, hogy az új lendületet vett reformfolyamat eredményre vezet. Grósz Károly a pártfőtitkári és a miniszterelnöki tisztséget egyaránt elfoglalva a különlegesen nehéz helyzetben különlegesen erős felhatalmazással rendelkezett.

374

A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve, 116.
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Fotó: Prohászka Imre
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II
REFORMKORSZAK
VAGY RENDSZERBOMLÁS
1988. JÚNIUS–1989. JANUÁR

MODELLVÁLTÁS
Egy év sem telt el a „Társadalmi Szerződés” megjelenése óta, és Kádárnak valóban
mennie kellett. A pártértekezlet elvégezte a menesztés feladatát, de az MSZMP új
összetételű vezetésének sem volt határozott elgondolása arról, milyen is legyen „a
szocializmus új korszaka”. Ennek megfelelően a teendőknek sem volt forgatókönyve.
1988 közepén még nem merült fel annak lehetősége, hogy rövid időn belül maga
a rendszer is megszűnhet, az tűnt aktuális feladatnak, hogy kitalálják a szocializmus hatékonyabb formáját.1 A modellváltás kategóriája ennek a törekvésnek a jelzésére
szolgált. A fogalom maga a pártértekezletet követően hamar felbukkant, de nem lett
azonnal a Grósz-féle vezetés vezérfogalma, és csak néhány hónap múlva vált igazán
hangsúlyossá.2

DEFENZÍVA ÉS MENEKÜLÉSI KÍSÉRLET
A megújult vezetésnek súlyos dilemmákkal kellett szembenéznie, amikor a rendszer alapvonásainak fenntartása mellett próbálta meg a radikális reformok véghezvitelét. Utólag óhatatlanul fölmerül a kérdés: elkerülhetetlenül jellemezte-e a modellváltó
reformkorszak politikáját a sodródás és a bomlás, a rendszer gyorsuló eróziója?
A politizálás „technikai” hibáinak is szerepük volt abban, hogy a bizalmi válság egy rövid „kegyelmi időszak” után újra mélyülni kezdett. A reformtervekben
a pártállami elit csoportjai egymással is viaskodtak, harcaik hozzájárultak ahhoz,
hogy kicsússzon a kezükből a folyamatok irányításának vagy legalább mederben
tartásának esélye. Azonban nem csupán a belső küzdelmek miatt nem tudták megalkotni a modellváltás koherens és követhető stratégiáját.
1
Grósz Károly egy vele készült interjúban ezt így fejezte ki: „…nem látunk okot arra, hogy
ne ragaszkodnánk a múltban elfogadott és időtálló szocialista értékeinkhez. Éppen ezek bázisán
akarjuk rendszerünk működését hatékonnyá tenni, ami szükségképpen feltételezi a »vesztett illúziók« bátor elhagyását. Ebben az új helyzetben sem látjuk veszélyeztetve társadalmunk szocialista
jellegét.” Magyar Hírlap, 1988. június 22.
2
1988. október 19–21-én Tihanyban, 1989. március 29–31-én pedig Veszprémben rendeztek
kerekasztal-konferenciát a modellváltásról. Lásd: A modellváltás anatómiája, 267.
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Az új berendezkedés elméleti konstrukciójának kialakítását addig volt érdemes
fontolgatni, ameddig a világhatalmi helyzet egyfajta köztes állapot fennmaradásának
esélyét sugallta az euroatlanti és a moszkvai erőközpontok között lavírozó reformország
számára. 1988-ban továbbra is egy viszonylag tartós, kompromisszumokon alapuló
átmeneti állapot kialakulása tűnt reálisnak.
Nem volt azonban látható, kik és a társadalom mely csoportjait képviselve, milyen felhatalmazás alapján lehetnének a kompromisszum alanyai, és az sem: hogyan
jöhetne létre a stabilitást legalább időlegesen biztosító kiegyezés. Az MSZMP nem is
valódi kiegyezést akart, hanem az engedményeken alapuló „nemzeti közmegegyezés”
újraépítését a reformpolitika talaján. Törekvése tehát csak a megreformált politikai
tartalomban különbözött a kádárizmus kényszerű kompromisszumaitól.
A modellváltás fogalma a Grósz-féle vezetés defenzív helyzetét fejezte ki, noha
éppen a reform gyökeres változást eredményező jellegének kifejezésére szolgált.
A hatalmi szempontokon kívül ugyanis továbbra sem volt megfelelő magyarázat
arra: miért kell mesterséges határokat szabni a válságba jutott rendszer átalakításának?
A kádárista szerkezet alapjainak fenntartása mellett jószerint csak olyan társadalmi érdekeltség lett volna politikai akarattá szervezhető (elsősorban a pozíciójában
súlyosan fenyegetett ipari munkásságé), amely nem volt összhangba hozható az elkerülhetetlen gazdasági reformmal.
Maga a modellváltás kifejezés is azt mutatta, hogy kényszeredetten, a probléma
megkerülésével próbálták fogalmilag megragadni a még elfogadható változásokat.
A modell szót sem a minta szinonimájaként fogták fel, hanem egy kikísérletezés alatt
álló konstrukciót értettek alatta.3 Nem lehetett biztosan látni, hogy ezzel a rendszer
bomlásának megfékezését vagy (Kádár aggodalmait beigazolva) a felgyorsulását
segítik elő.
A váltás igényének deklarálása azt jelentette: a szovjet típusú szocializmusmodell
nem tartható tovább fenn. Andics Jenő, a KB agitprop osztálya frissen kinevezett vezetője erről nyilatkozva kijelentette: téves alapfeltevés volt, hogy „a szocializmus
nem árutermelő gazdaság, a szocializmusban az érdekkonfliktusok kiküszöbölhetők, a szocializmusban nincs politikai tagoltság, vagy hogy a politika és a gazdaság
egymással közvetlenül összekapcsolható”. Ugyanakkor a rendszer elméleti alapjait
nem kívánták feladni, a modellváltás a „hatékonyabb szocializmus” megtalálásának
marxista útját akarta jelenteni.4
A marxizmusra való hivatkozás jelentőségét lehet utólag bagatellizálni arra hivatkozva, hogy téziseit a politikában már szinte senki nem vette komolyan. A modellváltás-probléma marxista formációelméleti megközelítésének azonban számottevő
3
Szentes Tamás, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének igazgatóhelyettese elméleti tanulmányban próbálta meg értelmezni a fogalmat, és arra a következtetésre jutott, hogy a
szó eredeti értelmében vett egységes „modell” kialakulása nem várható sem a gazdaságban, sem
a politikai intézményrendszerben, inkább a szocializmusok sokféleségét prognosztizálta. Nem
látott feloldhatatlan ellentmondást a pluralizmus és a párt vezető szerepének fenntartása között.
SZENTES, 1988, 50–61.
4
Magyar Hírlap, 1988. június 24. Andics először június 16-án, még a Politikai Főiskola rektorhelyetteseként adott interjújában beszélt a modellváltás lehetőségeiről és korlátairól (Állampolgárként élni – szabadabban. Magyar Nemzet, 1988. június 16.).
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következményei voltak a politikára is. A történelmi materializmus hivatalos kánonja
szerint a létező szocializmus a kommunizmus, vagyis egy merőben új társadalmi-gazdasági formáció kezdeti szakaszaként volt értelmezendő. A modellváltáshoz
azonban nem lehetett e gondolatkörön belül elméleti támaszt lelni.
A szocializmus mint rendszer feltételezett új szakaszához marxista ideológiát
csak úgy lehetett volna kapcsolni, ha egy olyan átmeneti formáció képét is felrajzolják, amely hatékonyabban jeleníti meg a szocialista perspektívának, a kommunizmusnak az elérését. A kommunizmus ködbe vesző perspektívájára kellett volna reflektálni ahhoz, hogy a hatalmon lévő párt továbbra is felsőbbrendűsége tudatában,
történelmi küldetése jegyében indokolja igényét vezető szerepének fenntartására.
Amikor Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára 1988 szeptemberében utópiának
nevezte a kommunizmust, valójában ezt a hiányt feltárva mutatta meg, hogy a „király meztelen”. E nyílt titok kiteregetése miatt keltett kijelentése oly nagy felzúdulást
az MSZMP köreiben.5
A modellváltás indokoltságát magyarázva csupán a visszavonulás megideologizálásához lehetett ellentmondásmentesen eljutni, ez pedig csak aláhúzta a modellváltó
stratégia defenzív jellegét. Ennek megfelelően Grósz el is hárította egy új szocializmuskép felvázolását.6 Inkább a dogmákkal való leszámolás és a piacgazdasági követelményeknek való megfelelés igénye uralta nyilatkozatait.
Annak ellenére, hogy a modellváltásnak nem lehetett érvényes elméleti megalapozása, ideologikus indoklásra szorult annak értelmezése, hogy miért és miként kell
a változásoknak a szocialista rendszer keretein belül maradniuk. Az erre irányuló
kísérletek azonban a reálfolyamatok tükrében rendre életidegennek bizonyultak.
A megoldhatatlan feladatot az MSZMP vezetői többnyire elhárították maguktól
mint tudományos problémát, vagy ha ezt mégsem tehették, akkor reménytelenül belegabalyodtak.7
A formációelméleti megközelítésből a politikában is hasznavehető teoretikus
elemzés és következtetés a modellváltás indoklásához nem származott.8 Legfeljebb
a marxizmus kritikai potenciálját lehetett a fennálló berendezkedés bírálatához kihasználni,
amire a politikusok közül leginkább Pozsgay Imre vállalkozott.9

5

Hámori Csaba kijelentését lásd: Magyar Ifjúság, 1988. szeptember 9. – Az MSZMP Központi
Bizottsága 1988. szeptember 27-i ülésén többen kifogásolták ezt az élénk feltűnést keltő kitételt.
MOL M-KS 288. f. 4/242. ő. e.
6
„Szerintem nem új szocializmusképre van szükségünk, mert az előbb-utóbb gyanúsan
hasonlítani kezd a földre telepített mennyországra” – nyilatkozta egyebek között. Népszabadság,
1988. július 16.
7
Jellegzetes példája a Grósz Károllyal készült idézett interjú. Uo.
8
A marxista terminológiához és megközelítésmódhoz kötődve Földes György foglalkozott
azzal, hogy megtalálja a modellváltás keretei között maradó reformkoncepció elméleti-történeti
alapjait, de mire kísérlete napvilágot látott, már másról szólt a történet. FÖLDES, 1989.
9
Lásd 1988. június 6-i szegedi beszédét: POZSGAY, 1988b, 73.; valamint nyilatkozatát: Népszabadság, 1988. június 18.
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A REFORMDIKTATÚRA KORLÁTAI
A gazdasági reformokat szorgalmazó technokraták kifejezetten a kapitalizmus adaptálása mellett érveltek. Megnyilvánulásaik nem is a konkrét liberalizáló lépések
szükségességének alátámasztásában különböztek a főtitkárétól, hanem abban, hogy
igyekeztek kerülni a belezavarodást az ideológiai ellentmondásokba. Ezért mintegy magától értetődően minősítették át piacgazdasági jellegűvé a szocializmust, a reformok
irányultságának és az új külgazdasági orientációnak megfelelően relativizálták a
nyugati rendszerektől való különbözőségét.10
A „piacgazdaság” és a „kapitalizmus” kifejezések szinonim jellegének szemérmes elhallgatása nem jelentette, hogy a rendszerhatárokat végképp semmisnek
tekintették volna. Óvakodtak attól, hogy levonják a rendszer sorsát illető konzekvenciákat, amelyek a kibontakozó fejlődési tendenciából a tulajdonviszonyokra és a
politikai berendezkedésre vonatkoznak.11 Grósz éppen azzal nyugtatta a rendszer
szocialista jellegének feladása miatt aggódókat, hogy a tulajdon meghatározó része
közösségi marad.12
A szocializmus mibenlétéről szóló (ál)elméleti viták kikerültek a politikai diskurzus fő áramából, miközben semmi mással nem tudták betölteni a legitimációpótló
ideológia szerepét. Nem lehetett tovább büntetlenül a kiüresedett szólamokkal traktálni az atomizálódott, szolidaritáshiányos, „egyéni túlélési stratégiákba” kényszerített társadalmat. Az ugyanis egyre nyíltabban szembesült a valósággal.
A két világrendszer hatékonysági versenye eldőlt, akár beismerték ennek tényét,
akár egyszer majd behozható elmaradásként értelmezték. A nagy utolérési-lehagyási terv a további leszakadás megakadályozásának céljává korcsosult, és ennek konzekvenciái csak azzal voltak megkerülhetők, ha a reformok révén a két szembenálló
rendszer előnyeinek egyesítését helyezik kilátásba. Ezzel próbálkozott Grósz Károly a
Financial Times által rendezett budapesti konferencián.13
Grósz érvelésében kénytelen volt megkerülni azt a problémát, hogy a válságkezelés és átalakítás általa is sorolt követelményei (kemény pénzügyi politika, szigorú
államháztartási takarékosság, a csődtörvény következetes alkalmazása stb.) kizárták
10
Jellemzőek Németh Miklós nyilatkozatai: 168 Óra, 1988. május 28.; Magyar Hírlap, 1988. május 28. és szeptember 13. Nyers Rezső némileg más megközelítést használt, a polgári és a szocialista társadalmi modellek diverzifikálódásának, ideológiáik pluralizálódásának jelenségére hívta
fel a figyelmet. Lásd: Ideológia és gazdaságpolitika. Beszélgetés Nyers Rezsővel. Szakszervezeti
Szemle, 1988/6. 18.
11
Ekkor még nem a privatizáció, hanem a nyugati tőke előtti kapunyitás, a külföldiek tulajdonszerzésének lehetősége volt az előtérben. Grósz praktikusan közelítette meg a kérdést: „Az
országot természetesen nem akarjuk kiárusítani, de ha most elszalasztjuk a külföldi működő tőkét, akkor csak illúzió a gazdasági kibontakozás.” (Vasárnapi Hírek, 1988. július 31.) Németh úgy
vélekedett, nem kell tartani attól sem, ha százszázalékosan külföldi kézbe kerülnek vállalatok: „tudomásul kell venni, hogy a szocialista piacgazdaság kezdeti szakaszában vagyunk, amiben egyaránt helye van az állami, a szövetkezeti és a magántulajdonnak” (Képes 7, 1988. augusztus 20.).
12
Grósz Károly beszéde a Financial Times fennállásának 100. évfordulója alkalmából Budapesten tartott konferencián. Népszabadság és Magyar Hírlap, 1988. június 22.
13
Uo. Az itt elmondottakat ismételte meg az Egyesült Államokban tett látogatása során, amikor a Külpolitikai Tanács előtt mondott beszédet. Népszabadság, 1988. július 26.
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azoknak az előnyöknek az érvényesítését, amelyek a létező szocializmus évtizedeiben hivatkozási alapot jelentettek. Látszott, hogy a reformok következményeiként
veszendőbe megy a korábbi biztonság, és nőni fognak az egyenlőtlenségek. Nem csoda,
hogy a pártfőtitkár-miniszterelnök rendre azoknak a szája íze szerint beszélt, akikhez
éppen szólnia adatott. Aligha lehetett egyszerre kedvére tenni a globális nagytőke
képviselőinek és – mondjuk – a munkásőrparancsnokoknak.
A gazdasági liberalizálás lépései és a keményvonalas politikust idéző, fenyegető kitételek, amelyek a hatalmi politika merevségére utaltak, hűen tükrözték a grószi politika
kettős arcát. A hatalmi status quo lényegi fenntartása mellett, szinte a felvilágosult
abszolutizmus képlete szerint, felülről akarta levezényelni a modellváltó modernizáció feladatait. Nem rövid távra tervezett, a gazdasági stabilizációs-kibontakozási
program végrehajtását évtizedes feladatnak tartotta,14 ehhez pedig stabil politikai
háttérre volt szükség.
Hiányoztak azonban egy valóságos reformdiktatúra feltételei. A hatóságok feletti rendelkezés szilárd őrzése révén formálisan persze megvolt hozzá az erő (időnként ennek tanújelét is adták), nem lett volna azonban értelme egy átfogó, erőszakos
rendcsinálásnak, amely túlmegy a megfélemlítésen és az alkalmi, egyénre szabott
retorziók alkalmazásán; azonnal elapadtak volna a nélkülözhetetlen külső források.
Nem volt tehát más megoldás a vezetés számára, mint hogy a reformok révén megpróbálja megteremteni a hatalomgyakorláshoz elegendő társadalmi legitimációját,
egyben megakadályozza, hogy a társadalmi feszültségek elérjék a kritikus szintet,
és ily módon összekapcsolódjanak az egyre nyíltabban szerveződő ellenzéki mozgalmakkal.
A kései kádárizmus társadalma messzemenően nem volt „szovjet típusú”, és ez a
tény a modellváltás alakuló koncepcióját sem hagyta érintetlenül. A világgazdaságban végbemenő változások nyomán a nyolcvanas években a gondoskodó állam és
ezzel a paternalista szerkezet gazdasági alapjai egyre inkább megszűntek, miközben a politikai vezetés konzerválni próbálta az állam és a társadalom paternalisztikus viszonyait.15 A köznyugalmat a második gazdaság működése és a konfliktuskerülő paternalista hatalomgyakorlás tartotta karban. A rendszert annak eredeti
létmódjával szemben álló, elvei ellenére érvényesülő mechanizmusok tették sokak
számára elfogadhatóvá. A társadalom döntő többségének mentalitása távol állt attól
az eszménytől, amelyet a pártállami rendszer ideológiája sugallt.16
Az engedmények gyanánt megjelenő kádárista reformok lehetősége kimerült, a
vezetés a valódi liberalizálás kényszerpályájára került. Az államtól függő hatalmas
tömegek számára a késői kádárizmus módosult struktúrái nem kínáltak menekülési
utat. A soron lévő liberalizálás súlyos következményekkel fenyegette őket. A reformok társadalmi következményei paternalista módon többé nem voltak kezelhetők.
A liberalizáló reformok társadalmi bázisa messze nem volt azonos azzal, amelyre a kommu14
Grósz Károly tíz évre becsülte a szükséges időt. A SZOT Országos Tanácsa június 21-i ülésén felszólalva és a Newsweek számára adott interjúban egyaránt így nyilatkozott. Népszabadság,
1988. június 22. és július 12.
15
Vö. BRUSZT–SIMON, 1990, 12.
16
TÓTH Antal, 2003, 26–27.
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nista doktrína alapján az MSZMP évtizedeken át hivatkozott. A modellváltó reformdiktatúra keretei között ezzel a problémával nem lehetett megbirkózni. A kommunista
elvek és a liberalizálás következményeinek ellentmondása kényszerítette Grószt
arra az ambivalens magatartásra, amellyel végül aláásta saját hitelét.
A liberalizálásnak a modellváltás határain belül maradó kereteit nem szabták meg mereven, azokat a gazdasági szükségletektől tették függővé. Annál inkább megvonták
a demokratizálás korlátait. Az erősödő mértékben érdektagolt társadalmat meg kellett volna tartani politikai tagolatlanságában ahhoz, hogy a hatalom érintetlen maradjon, márpedig a hatalmi hegemónia megőrzése volt az egyetlen esély arra, hogy
elkerüljék az egész rendszer megváltoztatását. Az egypártrendszerhez való merev
ragaszkodás mellett csak az a megoldás kínálkozott, hogy az MSZMP-t továbbra
is mint össznépi-össztársadalmi pártot próbálják elfogadtatni az emberekkel,17 és ezt
kiegészítik egy új nemzeti közmegegyezés konstrukciójával.
A kommunista párt legitimációs problémájának megnyugtató megoldását kizárta
az az ellentmondás, amely az érdekpluralizmus elismerése és az érdekek egyeztetésének valamiféle intézményes megoldása, illetve a valódi politikai pluralizmus tagadása
között feszült.18 Pótmegoldásként felmerült az állampárt pluralizálása, a platformszabadság korlátozott formájának engedélyezése, amely azonban maga is a bomlás
egyik tényezőjévé válhatott, hiszen a párt nem volt egységes a modellváltó koncepció megítélésében, ezért nem is állhatott ki egységesen mellette.

GORBACSOV ÉS A „GRÓSZNOSZTY”
A megkezdődött folyamat megfékezésére csakis a Szovjetunióban esetleg bekövetkező konzervatív fordulat adhatott volna alapot. 1988 nyarán nem utaltak jelek ennek lehetőségére. Gorbacsov az SZKP júniusi országos értekezletét magabiztosan
uralta, és a peresztrojka jegyében kifejtette mind az új külpolitikai doktrínát, mind a
politikai rendszer reformjának elveit.19
A szovjet pártfőtitkár a pártkonferencián megerősítette, hogy minden népnek
jogában áll megválasztania saját társadalmi-gazdasági rendszerét, és egyben a „szocialista pluralizmus” elvét is megfogalmazta. A beszédből kitűnik, hogy fellépésének elsődleges szempontja a Nyugathoz fűződő viszonyának további javítása volt,
de ugyanakkor a szövetségeseknek is megüzente, hogy belső rendjük biztosítása saját
feladatuk.
Ebben az időszakban számos ehhez hasonló megnyilvánulás sugallta, hogy a
szovjet vezetés letett az erőszakos beavatkozásról, mégis az az értékelés tűnik érvényesnek, amely a Brezsnyev-doktrína „lebegtetésének” periódusaként értékelte ezt az
17
Grósz Károly beszéde a Központi Bizottság 1988. június 23-i ülésén. MOL M-KS 288. f.
4/238. ő. e.
18
A legitimációs problémát Pozsgay Imre vetette fel a legnyíltabban, lásd idézett június 6-i
beszédét követően egy kérdésre adott válaszát: Tiszatáj, 1988/9. 78.
19
Jelentőségét mutatja, hogy a Népszabadság 1988. június 29-i száma hét oldalon közölte Gorbacsovnak a 19. pártkonferencián elmondott beszédét.
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időszakot.20 A megnyugtató deklarációkkal párhuzamosan időnként elhangzottak
olyan igénybejelentések, melyek szerint a Szovjetunió erősen érdekelt a kelet-európai országok (lehetőleg megreformált) szocialista berendezkedésének fenntartásában, és nem nézné jó szemmel, ha túllépnének bizonyos határokon.21
Az 1988. július 5-én Moszkvában tartott Gorbacsov–Grósz-találkozón közvetlenül nem vetették ugyan föl a kérdést, de a szovjet pártfőtitkár nem mulasztotta el
felhívni a figyelmet „a politika általános szabályára”, miszerint a stabilitás megőrzése az elsődleges szempont a reformok során.22
A szovjet álláspontban rejlő bizonytalanságot érzékelték a nyugati politikusok is,
akik meglepve konstatálták a Brezsnyev-doktrína elvetéséről szóló határozott nyilatkozatok sorát, mégis arra a következtetésre jutottak, hogy nem dőlt el semmi véglegesen, a viszonyok átalakulóban vannak, de egyelőre nincs szó a szovjet hegemónia
feladásáról a térségben.23
Grósz maga nem a szovjet vezetés tűrőképességének határait próbálgatta, hiszen
szándékai nem mutattak túl Gorbacsov tervein. A peresztrojka és a „grósznoszty”
egylényegű volt. Ezúttal a Szovjetunióban és Magyarországon egy ütemben láttak
hozzá a reformok dinamizálásához, még ha azok tartalmuk szerint nem is voltak
azonos szakaszban.

20

BÉKÉS, 2000, 800.
Uo. 797–798.
22
Jegyzőkönyv Mihail Gorbacsov és Grósz Károly 1988. július 5-i moszkvai találkozójáról.
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 130.
23
Az ezzel kapcsolatos szovjet vezetői megnyilatkozásokat idézi és elemzi: GATI, 1991, 87–89.
21
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A FORDULAT STRATÉGIÁJA
A májusi pártértekezlet után négy nagy átalakítási folyamat határozta meg az
MSZMP politikáját:24
1. A gazdasági válságkezelés olyan módja, amely egybeesik a piacgazdaság feltételeinek kiépítésével;
2. az új kurzus nemzetközi (diplomáciai és gazdasági) hátterének megteremtése;
3. a politikai intézményrendszer némi „jogállamosító” módosítása;
4. a kibontakozó pluralizmus problémájának kezelése, amely egyúttal az állampárt szervezeti korszerűsítését is magában foglalja.
Berecz János a pártértekezletet követő júniusi KB-ülésen előadói beszédében a
politikai és gazdasági korszerűsítést „új szakasz” megkezdése gyanánt minősítette,
de a Nagy Imre-kormány 1953-as programját idéző kitétel nem lett a pártértekezletet követő periódus jellemző jelszava. A kívánt lökésszerű hatás elérésére alkalmasabbnak látszott a fordulat kifejezés, amelyet először Németh Miklós használt
nyomatékosan a Központi Bizottság júliusi ülésén, drámai kitételekkel is aláhúzva
a helyzet súlyosságát.25 Már nem volt vitatható, hogy a válságot csak koncepcionális
változásokat is magában foglaló stratégiai fordulat révén küzdhetik le.
A KB által júniusban létrehozott öt munkabizottság feladata az volt, hogy megalapozza az MSZMP új politikáját. A Pozsgay Imre vezette bizottság feladata a társadalom és a gazdaság három évtizedes fejlődését átfogó tudományos elemzés elkészítése
volt (ennek keretében hozták létre a Berend T. Iván vezette ún. történelmi albizottságot), valamint a párt 1975-ös programnyilatkozatának felülvizsgálata. Fejti György
munkabizottsága arra kapott megbízást, hogy alakítsa ki a párt álláspontját azokról
az elvekről, amelyek az alkotmányozás során érvényesíthetők. A Németh Miklós vezetésével megalakult munkabizottság az új gazdasági stratégia kialakításának feladatát
24
Az új politika fő irányait nem ebben a szerkezetben foglalták össze, amikor Központi Bizottság 1988. június 23-án határozatot hozott a pártértekezlet határozatainak végrehajtásáról, ott
nem kevesebb, mint 27 pontba csoportosították a teendőket. MOL M-KS 288. f. 4/238. ő. e. A határozatokat közölte a Pártélet 1988/7–8. száma.
25
Németh Miklós előadói beszéde az MSZMP KB 1988. július 13–14-i ülésén. MOL M-KS 288.
f. 4/420. ő. e. A pártlap tudósítása is azt emelte ki, hogy a KB-tagok többsége a gyökeres fordulat
szükségessége mellett érvelt. Népszabadság, 1988. július 14.
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kapta. Lukács János munkabizottságának a párt szervezeti szabályzatát kellett átdolgoznia. Nyers Rezső vezetésével láttak hozzá a pártszervek mellett létrehozandó
tanácsadó testületek hálózatának kialakításához.
A bizottságok munkához is láttak, intenzív tevékenységre késztetve az apparátusokat, de az új politikával nem lehetett addig várni, amíg ezek eredményre jutnak.
Menet közben kellett az új stratégiát megalkotni és kipróbálni.

„SZOCIALISTA PIACGAZDASÁG” – A LIBERALIZÁLT SZOCIALIZMUS
KÍSÉRLETE
A párt- és kormányzati vezetők nem titkolták, hogy a válság által kikényszerített
gazdasági stratégiai fordulatnak a rendszer arculatát érintő politikai következményei lesznek. Grósz Károly elfogadta és visszhangozta a technokraták modernizációs érveit, de elsősorban a gazdaságpolitikai KB-titkár, Németh Miklós állásfoglalásai mutatták meg a párt gazdaságpolitikai irányvonalát.
A Központi Bizottság júliusi plénuma elé a követendő gazdaságpolitika két variánsát terjesztették, egy mérsékeltebb és egy mélyrehatóbb változásokat tartalmazó
tervet. A testület a később „libero” néven emlegetett, radikálisabb megoldásokat
előirányzó javaslatot fogadta el, amely a katasztrofális helyzetű fizetési mérleg rendbetételét és a gyorsabb struktúraváltást célozta.
Tisztában voltak azzal, hogy a csomagterv liberalizáló intézkedései rövid távon
a társadalmi feszültségek növekedését eredményezik. A szigorú monetáris és fiskális politika, a decentralizálás és a dereguláció, a forint jelentős leértékelése, a vállalatok szabadabb
ár- és bérgazdálkodása, a veszteséget termelő nagyvállalatok költségvetési finanszírozásának megszüntetése, a társasági törvény révén a külföldi működő tőke bevonása, a tulajdoni
szerkezetben az állami szektor arányának csökkentése mind olyan eleme volt e liberalizáló gazdaságstratégiának, amely racionális érvekkel nehezen volt kifogásolható.
Ugyanakkor az is biztos volt, hogy az ellenállás vele szemben nem szüntethető meg
egyszeri döntési aktussal. Nem csak az erős politikai pozícióval rendelkező, ellenérdekelt érdekcsoportok torkán kellett lenyomni a határozatot. A meglóduló inflációval, a drasztikus reálbércsökkenéssel és a korábban ismeretlen munkanélküliség
rémével szembenéző emberek tömegeit kellett volna megnyerni, de legalább megnyugtatni és közömbösíteni a liberalizáló reformpolitikához.
A hosszúra tervezett kilábalási folyamat kezdetén a válságért viselt felelősség
kérdését csak akkor lehetett a felszín alatt tartani, ha a feszültségek nem emelkednek kritikus szintre. A bizalom megnyerése puszta ígéretekkel egyre rövidebb időszakokra sikerülhetett.26
Nehéz helyzetben voltak a hitelüket az elmúlt évtizedekben elvesztett szakszervezetek vezetői. Úgy kellett volna fellépniük a munkavállalói érdekek védelmében,
hogy elkerüljék a további bizalomvesztést, ugyanakkor ne legyenek a konzervatív
26
A Központi Bizottságba frissen bekerült Berend T. Iván rámutatott, hogy pusztán bizalmat
kérni a program végrehajtásához már nem járható út, és figyelmeztetett, hogy az átállás többéves
periódusa alatt súlyos árat kell fizetni az esetleges sikerért. MOL M-KS 288. f. 4/240. ő. e.
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politikai irányvonal szekértolói és ne tűnjenek a szükséges változások megakadályozóinak. A KB-tag Nagy Sándor nem fordult frontálisan szembe a kormány irányvonalával, de feladatának tartotta, hogy folyamatosan hangot adjon kétségeinek.
Óvott a liberális gazdaságpolitika eltúlzásától, bár elismerte racionalitását, és olyan
megoldást keresett, amelyben „azonos súllyal esnek latba a szolidaritás és a szociális
igazságosság szempontjai a gazdasági ésszerűséggel és hatékonysággal”.27
A gazdasági szakemberek előtt nyilvánvaló volt, hogy a szerkezetváltást egy kicsi, eladósodott, tőkehiányos ország saját erőforrásokkal nem tudja végrehajtani.
A liberalizálás kényszere kizárta, hogy a kormány a szakszervezeti vezetők által
szorgalmazott, a tradicionális szocialista értékeket is ötvöző stratégiával próbálkozzon. Nem lehetett egyszerre érvényesíteni liberalizált gazdaság- és szocialista társadalompolitikát.
A korábbi stabilitás megbomlásának jelentős politikai következményekkel járó
társadalomlélektani hatása volt.28 Csak a piacgazdasághoz fűzött reményekkel volt erősíthető a vezetés legitimitása, de ezzel egyúttal a rendszer fenntartásának értelmét is
megkérdőjelezték.
Grósz Károlyra maradt az egyensúlyozó „mutatványok” java része, és ő liberális
megnyilvánulásokat produkálva egy ideig meg is felelt a feladatnak. Dinamizmusával kívánta hitelesíteni reformpolitikáját, de gyorsan „túlszerepelte” magát, így
hitele hamar megfogyatkozott. Valójában nem is saját meggyőződéséből, hanem a
kényszereket tudomásul véve, egy másoktól átvett koncepció elemeiből próbálta kirakosgatni egy új szocializmusmodell mozaikját.
Elméleti megalapozás híján különösen fontos volt, hogy a reálszférában mutassanak rá pozitív fejleményekre.
Szükség lett volna olyan gazdasági vezetőkre, menedzserekre, akiket jó példaként
előtérbe lehet állítani, akik képesek a liberalizálódó viszonyok között a vállalatok sikeres működtetésére. A elavult iparszerkezet miatt azonban alig lehetett ilyet találni.
Nem lehetett többé arra alapozni, hogy a világpiactól elkülönülő KGST-piacra termelik másutt versenyképtelen termékeiket.29 A támogatások leépítését elvben minden
vállalatvezető elfogadta, de amikor saját vállalata került sorra, rögtön tiltakozott.
A liberalizált gazdasági stratégia koncepcióját Németh Miklós 1988. szeptember
2-án, Nádudvaron tartott beszédében fejtette ki. Kettős prioritást fogalmazott meg,
mindkettőnek döntőek voltak a nemzetközi vonatkozásai. Ezek:
1. A nemzetközi fizetőképesség megőrzése, az adósságok pontos törlesztése,
amely révén legalább a minimális mozgástér megőrizhető.
2. A gazdaság modernizálásának megkezdése, vagyis a technikai fejlesztésre alapozott szerkezetváltás, amelyhez a szükséges pénzt csak külső forrásokból lehetett
biztosítani.
27
A gazdaságpolitika és a gazdasági gyakorlat címmel készült interjú Nagy Sándorral, a
SZOT főtitkárával: Pártélet, 1988/10. 3–11.
28
Vö. TÓTH Antal, 2003, 53.
29
Grósz Károly szovjetunióbeli utazása előtt nagyvállalati vezetőkkel konzultálva meggyőződhetett arról, milyen nyomást fejtenek ki a kormányra, hogy a politika nyújtson segítséget a
szocialista piacokon való térnyerés elősegítésére. Népszava, 1988. július 4.
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Egyértelmű volt, hogy nem nélkülözhető a nyugati működő tőke bevonása tulajdonosi alapon, amely elősegíti a magyar gazdaság integrálódását is a fejlett világba.
Arra is szükség volt, hogy szabaddá tegyék az utat a vállalkozások előtt, lebontsák a
bürokratikus akadályokat, és lehetővé tegyék, hogy a tőke a hatékonysági szempontoknak megfelelően áramoljon, ne a hierarchikus rendszerű központi csatornákon
keresztül osszák el a szűkös forrásokat.
Az új koncepció szerint nem akarták előre megkonstruálni a vegyes tulajdoni
szerkezetű gazdaság belső arányait, a jogszabályalkotással az utat akarták megtisztítani a hatékonyan működő vállalkozások előtt. Németh kijelentette: két-három év
alatt olyan közgazdasági, pénzügyi rendszer kialakítása kívánatos, amelyben a pénz,
és nem a hierarchikus kapcsolat rendszere válik az érdekintegrálás fő eszközévé.30
A technokrata reformerek pozíciójának ereje abban rejlett, hogy politikai befolyással rendelkező ellenlábasaik nem tudtak reális alternatívát állítani. Az ellenzék
és a radikális reformértelmiség részéről érkező kritika pedig nem a változások irányultságát kifogásolta, hanem továbbra is elégtelennek, késlekedőnek, kompromiszszumkeresőnek látta a lépéseket, s nem látta a végrehajtás politikai biztosítékait.
A reformközgazdászok nem akartak félúton megállni. „A reform és a gazdaságpolitika kulcskérdése a kialakult tulajdonviszonyok totális meghaladása, annak
belátása, hogy nincs tényleges árutermelés, ha nincs tőketulajdoni érdekeltség, csak
az államigazgatási tulajdonon belül úgynevezett gazdasági elkülönültség” – írta
Petschnig Mária Zita a júliusi KB-ülés előterjesztésére reagálva, majd rámutatott: ha
a liberalizáció nélkülözi a hosszú távú vagyonérdekeltséget teremtő termelési viszonyok létrejöttét, akkor az gyorsan és még nagyobb veszélybe sodorhatja az országot,
mint korábban az élénkítés.31
Az ellenzéki kritika elismerte, hogy a liberalizáló reformok a kibontakozásnak
szükséges feltételei, de emellett rámutatott a további, immár közvetlenül politikai
feltételek hiányosságaira. Kis János a Beszélő helyzetelemző írásában kételyeit fejezte ki, hogy a magyar gazdaságirányítás most képes lenne arra, amire húsz év óta
nem volt. Úgy vélte, a következetes vonalvezetéshez szükség lenne olyan ellenerőre,
amely megtöri az intézményes ellenérdekeket, ám erre nincs kilátás, hiszen Grósz
éppannyira számít a reformer közgazdászokra, mint amennyire pártfogolja a konzervatív nagyipari érdekcsoport vezéralakjait. Következtetése: a gazdasági válságból
való kitöréshez fordulatra lenne szükség a politikai válság kezelésében. Önálló, harcos
munkás-érdekvédelmi szervezeteknek kéne megjelenniük, amelyekkel a kormánynak egyezkednie kellene, valamint erős politikai csoportoknak, amelyek önállóan képviselnék az átalakulás érdekét a konzervatív erőkkel szemben.32
A liberalizálást szorgalmazó ellenzék, de a rendszerkritikus reformközgazdászok sem adták fel kritikus pozíciójukat, mégsem volt érdemes úgy revolverezni
30

NÉMETH Miklós: Gazdasági stratégia a stabilizáció időszakában. Társadalmi Szemle, 1988/11.

3–10.
31
Heti Világgazdaság, 1988. július 16. 6. Bokros Lajos egy héttel később a KB elé terjesztett javaslatokkal szemben egy harmadik, ún. „M” (megvalósítható) variáció alapelemeit vázolta fel. Uo.
július 23. 6.
32
KIS János: Tájkép, csata előtt. Beszélő Összkiadás, III. 471–472.
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ezzel, hogy a hatalom birtokosait a gazdasági reformoktól való visszariadásra és
keményvonalas politizálásra késztessék. Úgy kellett nyomást gyakorolniuk, hogy ne
fékezzék, hanem előrehajtsák a reformokat.
A helyzet a kezükre játszott. A liberalizálást hivatalos helyekről támogató érvekre lehetett támaszkodni, olyan kérdéseket felvetve, mint például:
– miért legyen a vegyes gazdaságban az állami tulajdon domináns, ha az adósságválságba süllyedt országban a külföldi tőke bevonása nélkül nem lehetséges szerkezetváltás;
– miért kelljen a második gazdaság integrálásának folyamatát úgy tervezni, hogy
a magánvállalkozások kiterjedését továbbra is alárendelt, kiegészítő tényezővé degradálják;
– miért kell akár átmeneti jelleggel is a piaci mechanizmusokat helyettesítő-kiegészítő szabályozókat konstruálni a vállalatok rentábilis működéséhez?
Fogyatkoztak a hatékony érvek a piacgazdaság szocialista jellegű korlátozása
mellett.

A LIBERALIZÁLÁS NEMZETKÖZI POLITIKAI FELTÉTELEI
A liberalizálás visszavonhatatlanságát sokkal inkább a világpolitikai konstelláció és
benne Magyarország függő pozíciója határozta meg, mint a kiforratlan, átalakulóban
lévő belső erőviszonyok. A nyakig eladósodott országban a kormány a liberalizálással nem egyszerűen lehetőséget akart adni a külföldi tőkének, annak szerepvállalása
nélkül esély sem látszott a gondok megoldására. A nyugati hitelek és a működő tőke
bevonásának szükséglete, illetve a válságba került KGST-viszonylatú piacok kétes
sorsának kettős szorításában kellett utat találni, ráadásul mindkettőt befolyásolták
a politikai megfontolások: nyugaton puhuló, keleten keményedő gazdasági tárgyalási pozíciót kellett elfoglalni.
A Nyugattal való kiegyezést, a békés együttműködést és Európa megosztottságának fölszámolását célul kitűző Gorbacsov-doktrína új helyzetbe hozta a magyar
külpolitikát. A hídszerepben rejlő lehetőségek megváltoztak. Közvetítő funkcióra
nem volt szükség, viszont Magyarország dinamizmusa a reformok terén az ingatag világpolitikai helyzetben precedensteremtő példaként szolgálhatott. Arra lehetett
számítani, hogy a magyarok a liberalizálás és demokratizálás révén előrehajtják az
erjedési folyamatot – vagyis a nyugati irányba való haladáshoz építenek hidat.
Új lehetőséget kínált, hogy Budapest egyszerre lehetett a Szovjetunió szövetségese külpolitikai törekvéseinek támogatásában, és számíthatott a Nyugat pártfogására
is. Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa vezető hatalmai hajlottak arra, hogy segítsék Magyarországot a súlyos válságából való kibontakozásban, de ügyeltek arra,
hogy ezt megfelelő feltételekkel tegyék.
A Grósz-féle új vezetés nagyszabású diplomáciai offenzívával adott nyomatékot
a liberalizáló reformokkal jelzett új irányvonalnak, és próbált hatékonyabb külső támogatást szerezni hozzá. Magyarországot nem önmagában vett jelentősége, hanem
a belső viszonyainak átalakításában elért előnye hozhatta kiemelt pozícióba.
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Világpolitikai szempontból sokkalta fontosabb volt, hogy miként alakul a Szovjetunió sorsa, az európai viszonyokat tekintve pedig jelentősebb volt a lengyelországi kibontakozás esélye. Ott ugyanis a májusi és augusztusi politikai sztrájkok
hullámai, illetve a rájuk adott kiegyezéskereső válaszok nyomán ugyancsak döntő
változások érlelődtek. Magyarország azzal tűnhetett ki, ha ezeknek az országoknak a reformok előrehaladása tekintetében egyszerre szövetségese és versenytársa. Erre
esély a gazdasági nyitottság belső feltételeinek megteremtésében és a diplomáciai
kapcsolatokban demonstrált áttörések révén nyílott. Az előbbi a liberalizálás, utóbbi
a kelet–nyugati kapcsolatok különösen kényes pontjain bekövetkező lépésekkel volt elérhető. Grósz Károly moszkvai tárgyalása során meg is kezdte annak elfogadtatását,
hogy a magyar külpolitika a diplomáciai kapcsolatok rendezésére törekszik Izraellel
és Dél-Koreával.33
A magyar vezetésnek kettős arculatot kellett öltenie, mégpedig látható ellentmondások nélkül. Moszkva felé a belső viszonyok stabilitását és a szocializmus új
modelljének gorbacsovista jellegét kellett hangsúlyoznia.34 A Nyugatnak a liberalizálást kellett olyan módon bemutatnia, hogy ott az előrelépést méltányolják, ne pedig
a demokratizálás elégtelenségét kifogásolják, saját viszonyaikat tekintve mércének.
Grósz Károly 1988 nyarán előbb Moszkvába, majd az Egyesült Államokba utazott. Ezt megelőzően külpolitikai szempontból is jelentős magyarországi események
keltettek figyelmet, amelyeket tárgyalásai során sem hagyhatott figyelmen kívül.
A Nagy Imre kivégzésének harmincadik évfordulója alkalmából rendezett ellenzéki demonstráció, illetve az annak során tanúsított hatósági erőszak, valamint a
magyar–román viszonyt tovább élező (a politikai vezetés informális jóváhagyásával
lezajlott) Erdély-tüntetés nemzetközi hatását kellett megfelelően kezelnie.35

A MAGYAR—SZOVJET TÁRGYALÁSOK ÉS A KELET-EURÓPAI FESZÜLTSÉGEK

Mihail Gorbacsov és Grósz Károly júliusi tárgyalásain legalább öt olyan kérdés merült fel, amelyek megválaszolása jelentősen befolyásolta a további fejleményeket:
1. A szovjet vezetés kinyilvánította bizalmát az új vezetés iránt, egyúttal visszaigazolta Kádár leváltását. Gorbacsov Grósz Károlyban látta annak biztosítékát, hogy
a stabilitás iránti igényt és a reformok folytatását össze tudja hangolni, s így megbízható szövetségese lesz a szovjet törekvéseknek. A bizalom megalapozása olyan
jól sikerült, hogy az Grószt jó időre felszínen tartotta azután is, hogy hitele a magyar
belpolitikában erősen megfogyatkozott.

33

Jegyzőkönyv Mihail Gorbacsov és Grósz Károly 1988. július 5-i moszkvai találkozójáról,
lásd: Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 145–146. Az MSZMP Politikai Bizottságának a tárgyalásról készült jelentése csak az Izraellel kapcsolatos szovjet véleményt idézte, mely ügyben a
szovjet főtitkár álláspontja hasonló volt a magyarokéhoz, ellentétben Dél-Koreával, amelyet kifogásolt. Uo. 152–153.
34
Gorbacsov a kiindulópont közösségét Grósz Károllyal folytatott megbeszélésén vissza is
igazolta. Uo. 127.
35
Ezekről az eseményekről a későbbiekben lesz szó részletesebben.
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2. Kezdeni kellett valamit a Romániával kapcsolatos, szocialista táboron belüli
gondokkal. Moszkva számára Ceauşescunak az a kezdeményezése okozott fejtörést, amelyet a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó testülete közelgő varsói ülésén
a szervezet demokratizálása jelszavával kívánt elővezetni. Valójában azzal fenyegetett ez a fellépés, hogy a kelet-európai konzervatív vezetők támogatásával támadást
intéz „a szocializmust feladó” politikusokkal szemben.36 A szovjet vezetők ebben a
helyzetben fékezni kívánták a magyar–román viszony éleződését, ezért legmagasabb szintű tárgyalásokat szorgalmaztak a két fél között, még akkor is, ha jól tudták,
a magyar politikusok aggódnak ennek káros belpolitikai következményei miatt.37
3. Előtérbe került az 1956-os probléma. Grósz nem várta meg a szovjet véleménynyilvánítást, hanem jó előre leszögezte, hogy semmi okuk nincs megváltoztatni az
események ellenforradalmi jellegéről szóló ítéletüket. Gorbacsov egyszerűen tudomásul vette a bejelentést, miként azt is, hogy erőszakkal feloszlatták a június 16-i
tüntetést. Nem állt érdekében, hogy az egykori beavatkozás történelmi távlatú problémájával terheljék a szovjet külpolitikát.
4. A tárgyalások talán legfontosabb problémaköre a nyugati kapcsolatok alakulása volt. Egy hónappal a negyedik Reagan–Gorbacsov-csúcstalálkozó (1988. május
29–június 2.) után, amely kilenc kétoldalú megállapodás aláírásával jelezte, hogy
folytatódik a két szuperhatalom között a bizalomerősítő lépések sorozata, a szovjet
vezetésnek nem volt oka arra, hogy akadályokat gördítsen az amerikai–magyar kapcsolatok elé. Már csak azért sem, mert egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a Szovjetunió
gazdaságának rendbetétele sem nélkülözheti a nyugati segítséget.38 Moszkvában látták, hogy a magyaroknak nyújtott nyugati segítség befolyásuk növelését is szolgálja,
de ennek fékezésére nem álltak rendelkezésükre hatékony eszközök.39
5. A két tárgyaló fél között a gazdasági kapcsolatok alakulása volt a leginkább
konfliktusos kérdéskör. A liberalizálás gazdaságpolitikája nem volt keresztülvihető
a KGST-beli kapcsolatok lényegi reformja, a tagországok közötti kapcsolatok valódi
piaci alapokra helyezése nélkül.
E legutóbbi ügyben a KGST-országok kommunista pártjai illetékes KB-titkárainak június eleji budapesti tanácskozása nem hozott eredményt. Grósz Károly
moszkvai tárgyalásaival egy időben zajlott a KGST prágai ülésszaka, amely Németh
Miklósnak és Horn Gyula külügyi államtitkárnak alkalmat adott arra, hogy nyilvánosságra hozzák a magyar álláspontot: tarthatatlan a helyzet, nincs kiút a KGST
radikális reformja, a világpiaci árrendszer adaptálása és az egyes tagországok gaz36
A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete 1988. július 15–16-i ülését követően nyilatkozatot adtak ki az Európában lévő fegyveres erők és fegyverzetek csökkentésére vonatkozó
tárgyalásokról, valamint a fegyverkezési hajszának a természeti környezetre tett káros hatásáról.
A tagállamok közötti politikai feszültségek nyilvánosságra kerülését sikerült elkerülniük.
37
Feljegyzés Vagyim Zaglagyin és Thürmer Gyula 1988. szeptemberi moszkvai megbeszéléséről. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 210.
38
Vö. Rainer M. János bevezető tanulmányával: Gorbacsov tárgyalásai a magyar vezetőkkel, 31.
39
Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Grósz Károly 1988. július 4–5-i moszkvai látogatásáról. Uo. 153. Gorbacsov leginkább arra látott lehetőséget, hogy az NSZK politikájára gyakoroljanak komolyabb befolyást, abból kiindulva, hogy a nyugatnémet politikának európai ambícióihoz
szüksége van a Szovjetunióval való kapcsolatra. Uo. 144.
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dasági rendszerének piaci átalakulása nélkül. Egyúttal jelezték, a KGST-tagság nem
korlátozhatja Magyarországot abban, hogy a Nyugattal keresse az intenzívebb kapcsolatokat.40
Nem a levegőbe beszéltek: június végén Magyarország diplomáciai kapcsolatot
létesített az Európai Gazdasági Közösséggel, majd Brüsszelben parafálták az EGK
és Magyarország között létrejött kereskedelmi és gazdasági megállapodást. A magyar vezetés számára világos volt, hogy komolyan készülni kell a szorosabb nyugat-európai integráció révén 1992 után előálló európai helyzetre, az Európai Unió
létrejöttére. Az EGK-val létrejött szerződés Grósz szerint privilegizált helyzetet teremtett Magyarország számára, hiszen akkor nem szándékoztak hasonlót kötni a
többi szocialista országgal.41
Egyre sürgetőbb volt a KGST kvázi-piacára dolgozó magyar ipar szerkezetváltása, de komoly fejtörést okozott az átmenet levezénylése. Grósz még moszkvai útja
előtt beszélt a szovjet piacra dolgozó nagyvállalatok vezetőivel, de megkerülte a
problémát, azt az illúziót keltve, hogy „a két világpiac mezsgyéjén” kedvező feltételek nyílhatnak Magyarország számára.42 Valójában ennek nem volt semmi jele. Annál több gondot okoztak a keleti gazdasági kapcsolatok az egyensúly helyreállítása
szempontjából.
Grósz kereken kijelentette Gorbacsovnak, hogy az addigi feltételek mellett Magyarország képtelen tovább finanszírozni a magas nyugati importtartalmú termékek Szovjetunióba irányuló exportját, az egészségtelenül nagyra duzzadt magyar
kereskedelmi aktívumot, és főleg nem tudja teljesíteni a katonai kiadások terén az
országra háruló terheket. Miután Gorbacsovnak nem volt érdemi válasza a felvetett
gondokra, legfeljebb annyit ígért, hogy majd megvizsgálják a lehetőségeket. Grósz
úgymond „megértést tanúsított” aziránt, hogy a Szovjetuniótól az ország nem számíthat nagyobb segítségre, s ez nehezen volt másképp értelmezhető, mint hogy
felhatalmazva érezte magát a nyugati gazdasági kapcsolatok erősítésére.43
Amitől Gorbacsov tartott, bekövetkezett: a Varsói Szerződés 1988. július 15–16-i
prágai ülésén felszínre kerültek és kiéleződtek a tagállamok között lappangó feszültségek. Nem csupán az extrém román álláspont okozott gondot. A történtekről a Politikai Bizottságnak beszámolva Szűrös Mátyás kiemelte: először fordult elő, hogy a
Szovjetunió kisebbségbe került, csak a magyarok és a lengyelek stabil támogatását tudhatta maga mögött. Gorbacsov és a másik két „reformország” képviselői azt hangoz40
Be kell illeszkedni a világgazdaság egészébe. Beszélgetés Németh Miklóssal és Horn Gyulával. Népszabadság, 1988. július 7.
41
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. augusztus 9-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1032. ő. e.
42
Grósz Károly megbeszélése vállalati vezetőkkel. Népszava, 1988. július 4.
43
Gorbacsov tárgyalásai a magyar vezetőkkel, 140–141. Grósz idehaza egyértelműen interpretálta a szovjet vezetés álláspontját: ha Gorbacsov kijelenti, hogy a következő tíz évben nem számíthatunk a gazdasági támogatásukra, akkor semmiféle negatív következtetésre nem juthatnak
a nyugati kapcsolatok építéséből, „nem fognak revizionistának, árulónak tartani”. (Az MSZMP
Politikai Bizottsága 1988. augusztus 9-i ülésének jegyzőkönyve.) Ugyanezen az ülésen, egy másik
napirendi pont tárgyalása keretében Nyers Rezső utalt egy Eduard Sevardnadze külügyminiszter
által jegyzett bizalmas jelentésre, amely drámai képet festett a szovjet gazdaság kimerüléséről.
MOL M-KS 288. f. 5/1032. ő. e.
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tatták, hogy a szocializmus az útkeresés szakaszában van, hogy komolyan kell venni
az egységesülő Európa kihívását és a szovjet pártfőtitkár által szorgalmazott „európai
otthon” koncepcióját, hogy elengedhetetlen a radikális fegyverzetcsökkentés.44
A VSZ-ülés tanulságait taglaló politikai bizottsági ülésen Nyers Rezső mutatott
rá arra, hogy mennyire fontos Gorbacsov kijelentése a Varsói Szerződés doktrínájának tisztán védelmi alapra helyezéséről. Grósz Károly csak megerősíteni tudta
vélekedését arról, hogy a szovjet politikai és katonai vezetés között éles ellentétek
vannak ez ügyben. Elmondta, hogy az ülés előtt a honvédelmi miniszterek egyeztetésén a katonai vezetők megdöbbenéssel fogadták Dmitrij Jazov és Kárpáti Ferenc
fellépését. Úgy értékelte a helyzetet, hogy a katonák nem adták fel régi álláspontjukat: szavakban elfogadják a védelmi doktrínát, de meg akarják őrizni a rendkívül
költséges támadó arzenált. Grósz beszámolt arról, hogy tárgyalásain komolyan fölmerült a szovjet csapatok kivonásának lehetősége, Gorbacsov azonban kérte, hogy ezt
ő jelenthesse be egy „egységcsomag” elemeként.
A moszkvai tapasztalatok ellenére indokolt volt az óvatosság a nyugati, mindenekelőtt az amerikai kapcsolatok építése terén, és különösen a szocialista rendszert érintő
kényes kérdésekben. A szovjetunióbeli hatalmi viszonyok ingatag voltára utalt az a
keményvonalas beszéd, amelyet Sevardnadze külpolitikai téziseivel szembefordulva
Jegor Ligacsov, az SZKP KB titkára mondott el Gorkijban.45 Szeptemberben Horn
Gyula nyíltan meg is fogalmazta Vagyim Zaglagyinnal, Gorbacsov tanácsadójával
folytatott tárgyalása során, hogy a peresztrojka sorsának kérdését a magyar vezetők
is széles körben tárgyalják, „felvetődik a kérdés: képesek-e a szovjet elvtársak leküzdeni a konzervatív erők ellenállását, amelyet a magyar vezetés (…) elég erősnek és kitartónak lát”. Berecz János is jelezte, hogy sokan aggódnak a magyar fejlődés esélyeit
is meghatározó szovjet átalakítás esetleges kifulladása miatt.46

AZ AMERIKAI TÁRGYALÁSOK

Grósz Károly 1988. július 19-én utazott az Egyesült Államokba. A hosszúra nyúlt látogatás kivételességét jelezte, hogy 42 éve nem járt ott magyar kormányfő hivatalos
látogatáson.
A gazdag programot lebonyolító magyar küldöttség47 mindent megtett egy vonzó Magyarország-kép kialakítása és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében.
44

Uo.
Ligacsov 1988. augusztus 5-i beszéde a Sevardnadze által július 25-én a Szovjetunió Külügyminisztériuma konferenciáján meghirdetett doktrínát támadta, amely elvetette, hogy az elavult „osztályjellegű”, a „rendszerek harcán” alapuló külpolitikát folytassanak. „A Szovjetunió
külpolitikájáról” c. előadás rövidített változatát közölte: Külpolitika, 1988/5. 3–28. Ligacsovot szeptember 30-án ideológiai KB-titkári funkciójából a mezőgazdaságért felelős titkári pozícióba helyezték át.
46
Feljegyzések Vagyim Zaglagyin moszkvai tárgyalásairól Horn Gyulával, illetve Berecz Jánossal 1988. szeptember 8-án, illetve 7-én. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 230. és 214.
47
A magyar delegáció tagjai voltak: Tatai Ilona, a PB tagja, a Magyar Gazdasági Kamara alelnöke, Kapolyi László kormánybiztos, Bartha Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Kovács
45
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A bizalmatlanság oldását célzó törekvés nagyon is indokolt volt, mivel az MSZMP
országos értekezlete előtt az Egyesült Államok kongresszusa képviselőházának
többsége elutasította azt a Tom Lantos demokrata képviselőtől származó javaslatot,
hogy Magyarországra is terjessze ki tevékenységét az OPIC, a külföldi tőkeberuházásokat támogató állami hivatal.48
A magyar delegáció politikai téren arra törekedett, hogy biztosítsa az Egyesült Államok vezetőit: Magyarország a gorbacsovi reformok elkötelezett támogatója. Gazdasági téren a liberalizálás folyamatának komolyságáról és visszafordíthatatlanságáról kívánta meggyőzni a vezető üzleti köröket – részint közvetlenül, de még inkább
a nagy nemzetközi pénzügyi szervezetek, az IMF és a Világbank hitelesítő támogatását megszerezve.49 A szerkezetváltáshoz szükséges tőkebefektetések garanciáit, a
vegyesvállalatok létesítésének lehetőségeit azzal is igyekeztek alátámasztani, hogy
rámutattak a piacgazdasági intézmények gyors magyarországi kiépülésére a bankrendszer átalakításától a tőzsdéig.50
Berecz János az amerikai látogatás tanulságait értékelő PB-ülésen fontosnak tartotta, hogy ne hagyjanak kétséget a közvéleményben: „ez a látogatás nem politikát
árult gazdasági kapcsolatokért”.51 Valóban nem ez volt Grósz szándéka, amikor gazdasági kérdésekben többször túlment az itthon használt reformretorikán.
Reformretorikája „túlburjánzását” mintegy ellenpontozta azzal, hogy álláspontjában lecövekelt a rendszer ideologikus támaszát jelentő néhány kérdésben. Már
kiutazása előtt egyértelművé tette álláspontját, talán hogy vendéglátói ne tápláljanak
fölöslegesen illúziókat. Amerikai újságíróknak kijelentette, hogy nem lehetséges elmozdulás az egypártrendszer fenntartásában és 1956 ellenforradalomként való értékelésében.52
László külügyminiszter-helyettes és Házi Vencel washingtoni magyar nagykövet. A látogatások
helyszínei, Washington mellett: Chicago, Sacramento, Los Angeles, New York és Boston. Grósz
tárgyalt Reagan elnökkel és Bush alelnökkel, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank vezetőivel,
George Schulz külügyminiszterrel, James Baker pénzügyminiszterrel, William Verity kereskedelmi miniszterrel; a küldöttség számos találkozót bonyolított le az üzleti körök reprezentánsaival.
Nagy feltűnést keltő találkozóra került sor az amerikai magyar emigránsok képviselőivel is.
48
Kína és Jugoszlávia szerepelt a listán, Romániát éppen ekkor vették le róla. A vitából részleteket közölt: Heti Világgazdaság, 1988. június 25. 51.
49
Grósz Károly tárgyalásai során Richard Erb, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgató-helyettese a készenléti hitelprogram eredményességét visszaigazolta, és nyilvánosan kijelentette,
hogy a magyar kormányprogram élvezi az IMF támogatását, lehetséges tehát a finanszírozása.
Barber Conable, a Világbank elnöke pedig elmondta, hogy évi 300–350 millió dolláros hitelt biztosítanak magyarországi beruházásokban való részvételre. Lásd a Politikai Bizottság számára
készült jelentést: MOL M-KS 288. f. 4/1032. ő. e., valamint Magyar Nemzet, 1988. július 28.
50
Grósz Károlynak a Külpolitikai Tanács előtt mondott beszéde mintegy esszenciája a magyar delegáció törekvéseinek, az Egyesült Államoknak szánt „üzenetnek”. A beszéd szövegét
lásd: Népszabadság, 1988. július 26. – A hazai gazdasági környezet megváltoztatása előfeltétele volt
a külföldi tőke befogadásának, sőt annak is, hogy a világbanki hitelek igénybe tudják venni. Az e
téren mutatkozó elmaradásra mutatott rá Tatai Ilona, a tanulságokat is számba véve. Lásd a Politikai Bizottság 1988. augusztus 9-i ülésének jegyzőkönyvét: MOL M-KS 288. f. 5/1032. ő. e.
51
Uo.
52
A Newsweek fentebb idézett interjúja, valamint The New York Times, 1988. július 10. Ismerteti: Magyar Nemzet, 1988. július 11.
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Az Egyesült Államok politikája a „kommunista blokk” országainak megítélési
szempontjából a ’80-as évek végére megváltozott. A Gorbacsov által végrehajtott
fordulat után már nem a Szovjetunióval való szembefordulást, a tőle való elhatárolódás gesztusait méltányolták, amely a Ceauşescu-diktatúra esetében oda vezetett, hogy szemet hunytak az emberi jogok durva megsértése fölött is. Megfordult
a helyzet, a gorbacsovi vonal támogatása és követése kapott elismerést, megszűnt
Románia korábbi, amúgy is nehezen indokolható privilegizált helyzete.53 Fokozta a
váltás jelentőségét, hogy ez éppen a román–magyar konfliktusok kiéleződése idején
mutatkozott meg.54
Grósz Károlyt saját pártjában kétféle kritika érte amerikai megnyilatkozásai
miatt. Azokat a kijelentéseit rótták fel, amelyek látszólag túlmentek az akkoriban
elfogadott normákon. Az egyik ilyen ügy a százszázalékos külföldi tőkerészesedéssel
működő vállalatok lehetőségének fölvetése volt. A másik az emigráns magyarok előtt
tett nevezetes kijelentése, amely szerint 1956 átértékelése ugyan elképzelhetetlen, de
Nagy Imre és társai rendes eltemetését humanitárius megfontolásokból lehetővé kell tenni a
családoknak. Ezeket olyan engedményekként lehetett feltüntetni, mint amelyeket a
párttagok zavarodottan vagy éppen felháborodva fogadtak. A saját reformretorikájától is sodortatott főtitkár „túlzó” kijelentéseire utalva Berecz János nem is habozott
– igaz, óvatosan, álságos érveléssel, a párttagság „megzavarására” hivatkozva – támadást indítani a főtitkár ellen. Grósz igazat mondott, amikor azzal verte vissza ezt
a kritikát, hogy semmi olyasmiben nem tett engedményt, amiben a pártnak világos
álláspontja volt.55 A probléma éppen az volt, hogy az MSZMP-nek alapvető kérdésekben nem volt egyértelmű állásfoglalása.

A MAGYAR–ROMÁN VISZÁLY

A Magyarország és Románia között egyre növekvő feszültség a két ország viszonyán túlmutató probléma volt, a Szovjetunió „érintettsége” és a nyugati megítélés
miatt is. A magyar vezetők a Bukaresthez fűződő viszonyt ennek megfelelően szélesebb kitekintéssel tárgyalták.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. augusztus 9-i ülésén Berecz János felhívta
a figyelmet: tekintettel kell lenni a közvéleményre, „nem lehet mindig csak a magyar fél az internacionalista, aki enged”. Grósz Károly ezzel egyetértett, de azért
53
Grósz Károly a Politikai Bizottság augusztus 9-i ülésén az eredményes tárgyalások egyik
tényezőjének tekintette, hogy az Egyesült Államok áthelyezte a súlypontot Romániáról Magyarországra. Úgy vélte, Lengyelország volt a kiszemelt, de ott még nem láttak elég biztató jelet. Ugyanitt
utalt a románok elkeseredett ellenakcióira is. MOL M-KS 288. f. 5/1032. ő. e.
54
Horn Gyula az MSZMP KB 1988. június 23-i ülésén úgy látta: „lényegében magunkra vagyunk utalva”, hiszen csupán az Egyesült Államok és az NSZK helyezett kilátásba kemény szankciókat a románokkal szemben. Éppen ezért fontosnak tartotta, hogy az irredentizmus vádját hangoztató román állításokkal szemben tegyék világossá, Magyarország nem kívánja megbontani a
status quót. A viszályban az emberi jogokra való hivatkozást ítélte a legalkalmasabbnak a magyar
pozíció megtámogatására. MOL M-KS 288. f. 4/238. ő. e.
55
Uo.
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óvatosságra is intett: ha ez ügyben a magyarok látványosan magukra maradnak a
szocialista táboron belül, akkor az a román pozíciót fogja javítani velük szemben.
Márpedig annak ellenére, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok vezetői is beszámíthatatlannak tartják a román diktátort, nem hajlandók nyíltan a magyarok mellé
állni. Szűrös Mátyás viszont kedvező jelnek ítélte, hogy az NSZK kormánya szokatlanul határozottan foglalt állást a magyar álláspont mellett.
A magyar külpolitikában nyilvánvaló változás jelei voltak tapasztalhatók. A pártés állami vezetők nem voltak hajlandók elítélni a romániai állapotok miatt Magyarországon kibontakozó tiltakozó demonstrációkat, hallgatólagosan tudomásul vették
ezek szervezését. Egyúttal elítélték az emberi jogok ügyében tanúsított hivatalos román álláspontot. Július 1-jén az Országgyűlés állást foglalt ez ügyben, és leszögezte:
a magyar fél a kapcsolatok normalizálására törekszik, de osztozik a közvélemény
jogos aggodalmában a romániai fejlemények miatt.56
Nyílt diplomáciai konfliktus is kialakult, amit jelzett a kolozsvári magyar konzulátus működésének felfüggesztése, majd az ez elleni magyar tiltakozás. Budapesten
elégedetten vették tudomásul a Nyugatról érkező támogatást, 57 de nem hagyhatták
figyelmen kívül azt a moszkvai igényt sem, amely a két ország viszonyának rendezésére, a térségbeli stabilitás megőrzésére irányult.58 Gorbacsov a magyar vezetőket
párbeszédre szólította fel olyan helyzetben, amikor sikerének semmiféle előfeltétele
nem volt meg, amikor nem lehetett eldönteni, hogy partnerüket hajlíthatatlan eszelős
diktátorként vagy egy „testvérpárt” vezetőjeként kell kezelniük.59
Grósznak nem volt elég ereje, elszántsága, hogy elhárítsa a moszkvai igényt,60
de az is lehet, hogy nem látta át: megoldhatatlan feladatra vállalkozik. Ha már tárgyalnia kellett, bizonyítani akarta az MSZMP-vezetés „nemzeti” szárnyának és a
„nacionalista” ellenzéknek egyaránt, hogy létezik a feszültségek levezetésének tárgyalásos módja. Az egyetlen kiút az lehetett volna, ha sikerül bizonyítania a román
fél egyoldalú felelősségét a viszálykodásban. A megegyezési szándék kifejezése és a
konfrontáció vállalása közötti kényes egyensúlyt kellett volna megtalálni, ám Grósz
éppen ebben mondott csődöt, amikor a sok évtizedes megszokás szerint hagyta,
hogy a kétoldalú kapcsolat „testvérpárti” oldala kerekedjék felül.
Az 1988. augusztus 28-án, Aradon lezajlott Grósz–Ceauşescu-találkozó látványos kudarcát nem az előre kalkulálható eredménytelenség okozta, hanem az a
kép, amely a magyar főtitkár-miniszterelnök meghunyászkodó magatartásáról ki56

Az Országgyűlés 1988. július 1-jei ülésén elfogadott határozatát és Szűrös Mátyásnak, a
Külügyi Bizottság nevében elmondott előterjesztését lásd: Magyar Nemzet, 1988. július 2.
57
Az Európa Parlament elítélte Bukarest „brutális politikáját” a magyar kisebbséggel szemben. Magyar Nemzet, 1988. július 8.
58
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 138–139.
59
A budapesti román nagykövetség előtt 1988. augusztus 22-én a falurombolási terv ellen
több száz fő részvételével rendezett ülősztrájk résztvevői is azt követelték, hogy legfelső szinten
folytassanak tárgyalást. A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 27. A Politikai Bizottság augusztus 23-i ülésén Fejti György tájékoztatta a pártvezetést, hogy egy addig ismeretlen, Lelkiismeret
’88 nevű csoport kezdeményezte az akciót. MOL M-KS 288. f. 5/1033. ő. e.
60
Szokai Imre az esetet felidézve utalt arra, hogy a szovjet vezetés keményvonalasai erősen
szorgalmazták a tárgyalást Ceauşescuval. A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 106.
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alakult. Grósz rendre meghátrált attól, hogy szilárdan képviselje a súlyosan diszkriminált magyar kisebbségek ügyét, és a falurombolás kérdésében is látványos módon visszavonult Ceauşescu abszurd érvelése elől.61 Így fordulhatott elő, hogy nagy
felháborodást kiváltó kudarca jószerével lerombolta a magyar közvélemény előtt a
diplomáciában elért addigi sikereit, egyúttal támadási felületet nyújtott maga ellen a
népi-nemzeti irányzat képviselőinek a párton belüli rivalizálásban.62

„SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA” – A PÁRTÁLLAM JOGÁLLAMOSÍTÁSA
1988 közepére közhellyé vált az a megállapítás, hogy a gazdaság liberalizálása nem
lehet eredményes a politikai intézményrendszer átalakítása nélkül. A politikai küzdelmek a májusi pártértekezletet követően mindenekelőtt a körül folytak, hogy az
egypártrendszer fenntartását szolgáló jogállamosítás valódi demokrácia megteremtéséhez vezethet-e. A tét az volt, hogy a tervezett új szocializmusmodell érdekében
tett reformlépések egy liberális vonásokkal enyhített autoriter rendszert eredményeznek-e, vagy belátható időn belül ez túl is haladható.
Azokat a témákat nézve, amelyek a politikai intézmények reformja terén napirendre kerültek, azt látjuk, hogy legalább olyan nagy léptékű átalakítási terv körvonalazódott, mint a gazdasági törvényhozásban. Az új alkotmány, az Országgyűlés
reformja, az államfői funkció jellegének megváltoztatása és a többi intézményi reformtörekvés elvileg akár egy merőben új közjogi berendezkedés kialakulásához
is vezethettek. Megfelelő tartalom mellett hasonlóan ígéretesek lehettek a polgári
szabadságjogokra, az egyesülési és a gyülekezési jogra, a sztrájkjogra, a sajtó és a
nyilvánosság új szabályozására irányuló törvénytervezetek előkészületei is. A grandiózus csomag anyagainak tartalmát vizsgálva azonban az látható, hogy az eredeti
terv a jogállamosított egypártrendszer koncepciójának egy meglehetősen szűkkeblű
változatát tartalmazta.

61
Grósz Károly 1988. augusztus 30-án a Magyar Rádióban elhangzott interjújában elismerte,
hogy hiányos információk alapján nyilatkoztak, és bejelentette: a kolozsvári konzulátus ügyét leveszik a napirendről.
62
A találkozóról az MSZMP külügyi apparátusában és a Külügyminisztériumban készült
értékelések nem csupán a vezetésen belül megmutatkozó nézeteltérések miatt voltak ambivalensek, de tükrözték a helyzetben rejlő dilemmákat is. Megjelentek bennük a román vezetés merevségének bizonyítékai és a román álláspont nemzetközi elszigetelődésének képe, a magyar
kompromisszumkészség bemutatásának és egyúttal az aggodalmak kifejtésének lehetősége a
tárgyalásokon, a magyarországi tüntetések hatósági megfékezésének elutasítása és még számos,
részben egymásnak ellentmondó mozzanat. A legfontosabb megállapítások azok voltak, amelyek
arra utaltak, hogy a románok sikeresnek ítélték a tárgyalást, nagy eredménynek tekintették, hogy
a településrendezési tervet le tudták vetetni a napirendről. Ezzel szemben a magyar kisebbségek
„vegyes érzelmekkel” fogadták a találkozót, következetesebb fellépést vártak, s neves román értelmiségiek is jelezték, hogy illúziókat kerget, aki a román vezetéssel való megállapodásban bízik.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 6-i ülésén tárgyalta meg az aradi találkozó tanulságait. MOL M-KS 288. f. 5/1035. ő. e.
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Már nem volt elrejthető a nyilvánosság elől, hogy a szocialista rendszer kereteit meg
nem haladó koncepciók között is nyílt versenyhelyzet alakult ki.
Különösen a Bihari Mihály által kidolgozott demokrácia-csomagterv keltett figyelmet,63 amelyet – miután az Új Márciusi Frontban megvitatták64 – a parlament nyári
ülésszakán Király Zoltán tizennégy képviselőtársával együtt terjesztett be az Országgyűlés elnökéhez. A csomagterv mögött politikai tényezőként az éppen ekkor
államminiszterré választott Pozsgay Imre állt.65 Az Országgyűlés július 1-jei ülésnapján „áthidaló” megoldással elhalasztották a döntést a csomagtervről, mégpedig
oly módon, hogy határozattal felszólították a kormányt: szeptemberben adjon tájékoztatást a politikai intézményrendszer átalakításával kapcsolatos tervekről, azok
irányáról, a meghozandó jogszabályok sorrendjéről és elfogadásának ütemezéséről.66
Bihari Mihály csomagterve mellett számos egyéb elgondolás született, amelyek a
„szocialista demokrácia” és a liberális jogállam intézményei közötti átmeneti állapotra
készítettek közjogi javaslatokat. Közös jellemzőjük volt, hogy a hatalommegosztás és
az érdekérvényesítés szabályozását kompromisszumként fogalmazták meg, vagyis
a tiszta és ellentmondásmentes megoldásként elismert többpárti parlamentarizmushoz képest deklaráltan „reálpolitikai”, kompromisszumos javaslatok voltak. Ezzel indirekt módon elismerték az egyelőre elérhetetlennek vélt állapot magasabbrendűségét, saját elgondolásaik megítéléséhez is megadták a legfőbb kritikai szempontot.
A kétkamarás parlament egy speciális formája mellett Pokol Béla fejtette ki a legérdekesebb érveket. A pluralizmus intézményesítését az egymással szabadon rivalizáló érdekképviseleti szervezetek korporativista alapon létrehozandó parlamenti
kamarája révén akarta elérni, amely jogosítványokat kapott volna az uralkodó párt
hatalmának korlátozására.67
Bihari Mihály novemberre elkészült a demokrácia-csomagtervet továbbfejlesztő,
kéziratban terjedő írásával, amely a „Tervezett és határolt többpártrendszer” címet
viselte. A diktatórikus szocializmusból a demokratikus szocializmusba való átmenet
programjaként olyan választástechnikai megoldást javasolt, amely révén az MSZMP
biztosítékot kapott volna a parlamenti többségre, ugyanakkor lehetőséget nyújtott
volna a pluralizmus békés kibontakozására. Igen rövid átmenetet irányzott elő, hiszen 1989 őszére – mintegy főpróbaként – demokratikus önkormányzati választások
megtartását javasolta, majd 1990-re már többpártrendszerű parlamenti választásokat.
A határolt és korlátolt pártpluralizmuson alapuló tervezetek különböző változatait vizsgálva Schlett István alternatív technikai megoldásként elemezte a kétkamarás parlament és az elnökségi rendszer nyújtotta lehetőségeket, mint amelyek egy63

Tartalmáról lásd: SZALAY, 1988, 254–264.
LENGYEL, 1989a, 233.
65
Pozsgay hatáskörébe esett egyebek mellett a kormány és a parlament közötti kapcsolattartás, valamint az intézményrendszer átalakítása során teendő lépések társadalmi hátterének
szervezése. Pozsgay és Bihari együttműködéséről a csomagterv kapcsán lásd: POZSGAY, 1993, 86.
66
Országgyűlési Napló, 1988. július 1. 2188. h.
67
A terv kifejtését lásd: POKOL, 1989, 355–381.
64
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mást kiegészítve-kiegyensúlyozva teremtik meg a szabad versengés és az MSZMP
számára adott hatalmi biztosítékok rendszerét.68

AZ MSZMP KÖZJOGI REFORMTERVEI

Az MSZMP-ben nem kompromisszumos, hanem engedményes tervezeteket dolgoztak ki. Az volt a cél, hogy a korlátozott jogállamosítással az új szocializmusmodellhez alakítsanak ki szilárd intézményi struktúrát és jogszabályi hátteret, és egyáltalán nem a polgári demokráciához átvezető folyamatba kívántak bekapcsolódni.
Az új alkotmányt a nagyszabású közjogi átalakítás megkoronázásának szánták.
A pártvezetés tervei szerint az új alaptörvény kiterjedt volna a közjogi szerkezet
minden lényeges elemének átformálására. Emellett új intézményeket és jogosultságokat is kívántak teremteni, mint például az Alkotmánybíróság és a népszavazás.
Jellegében is meg akarták változtatni a deklaratív alkotmányt, úgy gondolták, annak
normatív jogszabályként is alkalmazhatónak kell lennie.69
Az MSZMP Politikai Bizottsága már május végén napirendre tűzte az alkotmány felülvizsgálatának megindítását.70 Az Országgyűlés hamarosan arról döntött,
hogy nem csupán alapos átdolgozásra, hanem új alkotmány elfogadására van szükség.71 Augusztus közepén a Minisztertanács ülése után Kulcsár Kálmán bejelentette, hogy megkezdődött az alkotmány felülvizsgálata, és a munkálatokba bevonnak
„másként gondolkodó” szakértőket is; a társadalmi vitát követően december végére
ígérte az első szövegtervezetet.72
Megvizsgálva a pártvezetés elé került első közjogi reformterveket és azok vitáját, képet kaphatunk a tervezett változások jellegéről. Négy területen mutatkoztak
kezdeti eredmények.
1. Az egyesülési és gyülekezési jog alapelvei 1988. június 14-én kerültek a Politikai
Bizottság elé. Az előterjesztésből kiderül: az elsődleges cél nem az volt, hogy kitágítsák a politikai jellegű megnyilvánulások szabadságának a határait, inkább egyértelmű kritériumokat akartak megállapítani az engedélyezések, a hatósági beavatkozások és
a jogorvoslati lehetőségek számára.

68
SCHLETT, 1989, 18–39. A szerző úgy vélte, az MSZMP számára nyújtandó garanciális igényeket legcélszerűbben a párt által jelölt köztársasági elnök révén elégíthetnék ki.
69
A tervekről lásd: FEJTI, 1989.
70
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. május 31-i ülésnek jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f.
5/1027. ő. e.
71
Az MSZMP KB 1988. június 23-i ülésén többen (Korom Mihály, Katona Béla, Berecz János)
még azt hangsúlyozták, hogy a pártértekezlet határozatának megfelelően nem új alkotmányra,
hanem csupán az alaptörvény felülvizsgálatára van szükség. (MOL M-KS 288. f. 4/238. ő. e.) Az
Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságot hozott létre Kállai Gyula elnökletével. Országgyűlési Napló, 1988. július 1. 2189–2192. h.
72
Magyar Hírlap, 1988. augusztus 12. Kilényi Géza, az Alkotmányjogi Tanács tagja (hamarosan igazságügyminiszter-helyettes) kijelentette: „Nem a régi alkotmány foldozgatására, hanem
attól szerkezetében, koncepciójában lényegesen különböző alaptörvényre van szükség.” Magyar
Nemzet, 1988. augusztus 20.
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A gyülekezési jog terén az elvi határokat a Magyar Népköztársaság alkotmányos
rendje, az állam biztonsága, a közrend, közbiztonság, közegészség, közerkölcs sérelmeinek tilalma jelentette. Nem hozták könnyű helyzetbe a kodifikációval megbízott jogászokat, amikor a leendő törvénytől „pontos eligazítást” vártak el ezekkel a
fogalmakkal kapcsolatban.
Az egyesülési jog tervezett korlátja is az alkotmányos rend sérthetetlensége volt,
és azt kívánták a törvényjavaslattal kimondatni, hogy az állampolgárok és a jogi személyek politikai és érdekképviseleti célból kizárólag társadalmi szervezeteket hozhatnak létre, amelynek alakításához legalább ezer állampolgár tagságára van szükség,
egyúttal pedig kizárták a pártalapítás lehetőségét.
A Politikai Bizottság ülésén elhangzottakból kiderül: azért nem volt halasztható
a világos szabályozás, mert nem tudtak mint kezdeni a „sem tilos, sem szabad” állapotokkal, és egyértelmű helyzetet próbáltak teremteni a hatóságok számára. Az
illetékes KB-titkár, Fejti György mindenesetre figyelmeztette politikustársait, hogy
az új szabályok alapvetően érintik majd a párt szerepfelfogását, és nincsenek felkészülve a várható nagy átrendeződésekre. Rámutatott, hogy a rendszerellenzéki erők
feszegetni fogják a törvények adta lehetőségek korlátait, de ezekkel szemben a hatóságok
– bírósági kontroll mellett – törvényes alapon felléphetnek. „A bírósági procedúrát
emelt fővel kell viselnie a hatalomnak” – állította, beleértve azt is, hogy az eljárásoknak nemzetközi visszhangja lesz. Biztosra lehetett venni azt is, hogy a pártalakítás
tilalma ellenére az ellenzéki csoportok megkísérlik túlhaladni az egypártrendszer
kereteit.73
A Központi Bizottság július 13–14-i ülésén foglalt állást a gyülekezési és az egyesülési jog szabályozásának fő elveiről.74 Itt Fejti Györgynek az volt a kiindulópontja,
hogy a pártnak ki kell törnie „felemás és defenzív” helyzetéből. Úgy ítélte meg,
hogy az új szabályozás ugyan tágabb teret ad az állampolgári elégedetlenség megnyilvánulásának, de el kell fogadniuk a nézetek nyílt konfrontációját is – a közmegegyezéshez való közelítés reményében. Fejti azt remélte, a többpártrendszert kizáró
törvény megteremti a lehetőséget arra, hogy rendezzék a viszonyt az alternatív elgondolásokat képviselő csoportokkal, amennyiben azok elhatárolódnak a szocializmusellenes személyektől és társaságoktól. Úgy vélte, az utóbbiak kirekesztik magukat a
párbeszédből, mivel a törvény nem biztosít számukra mozgásteret. A határozati javaslatot a Központi Bizottság rövid és csekély intenzitású vitával átengedte.75
2. A választójogi törvény módosításának előkészületei tovább folytak, s ezek szellemükben nem tértek el a pártértekezlet előtt született előterjesztéstől. A Központi
Bizottság júniusi ülésén Fejti György világossá tette, hogy az 1990-ben esedékes választások idején várható nehéz politikai helyzet indokolja a módosítást. A célokról szól73

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 14-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 4/1028. ő. e.
74
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 459–463. A gyülekezési és az egyesülési jog törvénytervezeteit nyilvánosságra hozták: Magyar Nemzet, 1988. augusztus 27.
75
Az MSZMP KB 1988. július 13–14-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 4/241. ő. e.
241–276. A készülő törvény politikai indoklásához lásd: P ETRIK Ferenc: Az egyesülés és a gyülekezés joga. Pártélet, 1988/9. 16–21.
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va nem kertelt: „Nem engedhetjük meg, hogy a szocializmussal, alkotmányos rendünkkel
szemben álló csoportok politikai térnyerésre használják a választásokat”. Az 1985-ös „kellemetlenségekből” levonva a tanulságokat a többes jelölés megtartása mellett meg
akarták akadályozni, hogy a spontán lakossági jelölések lehetőségét kihasználva az
ellenzék saját jelöltjeit próbálja elindítani. Emellett Fejti az országos listának azt a
variációját ajánlotta elfogadásra, amely megtartja reprezentatív és a szövetségi politikát kifejező jellegét, erősíti a korporatív elemet, és világosan kifejezi, hogy az
egyes jelöltek milyen mozgalmakat vagy szervezeteket képviselnek.76
3. Az MSZMP vezetői a politikai reformhoz szervesen kapcsolódó lépésnek tekintették a párt vezető szerepe meghatározásának módosítását, ezen belül káderhatásköri listájának szűkítését. A számokat tekintve ily módon igen jelentősen, 1241-ről
435-re csökkent a központi pártszervek hatáskörébe utalt tisztségek száma, amelyek
betöltéséhez a pártvezetés döntésére volt szükség. Mindazonáltal a nómenklatúrához soroltak körének szűkítése nem érintette az igazán fontos posztok kinevezéseit.
A szűkítés főként azokra a beosztottakra vonatkozott, akik addig a Központi Bizottság Titkársága már megszüntetett döntési hatáskörébe tartoztak. Az érintett funkciók egy részét nem mentesítették a párt felügyelete alól, csak alsóbb pártszervek
döntési hatáskörébe sorolták.77
4. Az Országgyűlés működésében egyre súlyosabbak voltak a gondok. Elengedhetetlen volt új házszabály készítése, de az átfogó reformot az alkotmányozás keretében akarták elvégezni. Ezért a parlamenti működésben megjelenő nehézségekre
egyelőre a hatalmi politizálás körében tett lépésekkel igyekeztek reagálni. Kezdeni
kellett valamit azzal a helyzettel, hogy egyre feltűnőbben változott a képviselők
szerepfelfogása. A testület nem akart csupán engedelmes szavazógépezetként működni, ellenőrizni akarta a kormányt, és érdemi részvételt kívánt a törvényalkotásban. Az egypárti szerkezetből adódóan a képviselők a kormánnyal és az egyes
miniszterekkel konfrontálódtak, ritkán vitatták egymás álláspontját, és a szokásos
ágazati vagy területi lobbizás mellett egyre többen tekintették feladatuknak, hogy a
közvélemény hangját a törvényhozás falai közé vigyék. Kialakult a hangadók köre,
akik véleményeket egyeztettek, javaslatokat hangoltak össze, és megszervezték a
csoportos fellépést.
A Politikai Bizottságban arról folyt a vita, hogy milyen módon kötelezzék a képviselőket a párt akaratának megfelelő magatartásra. A párttag képviselők csak a
Központi Bizottság határozatait kívánták a szavazásnál kötelezőnek tekinteni.
A PB-vitában többféle ötlet felmerült arról, hogy miként lehet a képviselőket megfelelően tájékoztatni és instruálni, de a tanácstalanság jeleként egyelőre lényeges
változásokat nem határoztak el. Fejti György volt szokás szerint a leghatározottabb
76

Az MSZMP KB 1988. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 4/238. ő. e. Fejti György előadói beszédének szerkesztett változatát közölte: Pártélet, 1988/9. 10–15. A határozatot
lásd ugyanott, valamint A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989,
450–457. Az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1983. évi III. törvény
módosításáról és egységes szövegéről szóló törvényjavaslatot közreadták: Magyar Nemzet, 1988.
október 17.
77
Lukács János előterjesztése az 1988. július 13–14-i KB-ülésen (MOL M-KS 288. f. 4/240. ő.
e.), valamint közlemény az MSZMP KB üléséről: Népszabadság, 1988. július 15.
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állásponton, amikor leszögezte, hogy el kell kerülni bármiféle kettős hatalom látszatát is: a pártvezetésnek kell kijelölni és irányítani a parlamenti munka vezetőit. A PB
állásfoglalása aligha adott eligazítást ezzel a homályos fogalmazással: „az Országgyűlésben a politikai intézményrendszer reformjával szerves egységben demokratikus, a szocialista pluralizmusnak megfelelő munka bontakozzon ki”.78

„SZOCIALISTA PLURALIZMUS” AZ EGYPÁRTRENDSZERBEN
A gazdasági liberalizálás, a külpolitikai nyitás és a jogállamosítás mellett a modellváltás negyedik tényezője a szocialista pluralizmus koncepciója volt, amelynek
egyúttal a politikai reform elvi alapjául is kellett szolgálnia. Az elgondolás középpontjában a kommunista párt vezető szerepének megkérdőjelezhetetlensége állt. Különös
pluralizmusfelfogás volt tehát, hiszen az MSZMP vezetői eleve ki akarták zárni, hogy
pártjuknak riválisa legyen a hatalmi versengés keretében. Amitől mégis a pluralizmus
fogalmát alkalmazhatták rá: elismerték, hogy a hatékonyabb politizáláshoz szervezetileg is szükséges megjeleníteni a társadalom érdektagoltságát.
A fogalom értelmezésében és főleg a belőle levont következtetésekben az idő
előrehaladtával nőtt a különbség a vezető politikusok között, de mindegyik jóvátehetetlenül ellentmondásos volt. Nem lehetett kikeveredni abból a helyzetből, amelyben
az MSZMP-t össznépi pártként kellett definiálniuk ahhoz, hogy indokolják kizárólagos vezető szerepének fenntartását. Olyasfajta érveléssel próbálkoztak tehát, hogy
a társadalom tagolt érdekviszonyainak megjelenítésére a politikai döntések jobb
megalapozása érdekében van szükség, de erre csak a szocialista rendszer keretein
belül maradó politikai erők hivatottak. A velük folytatott párbeszéd és együttműködés
alapozhatja meg az érdekek integrálását és teremtheti meg az új közmegegyezést,
míg a szocializmus talaját elhagyó erők a „minél rosszabb, annál jobb” elve alapján
csak a bomlasztásban érdekeltek. Elismerték tehát a szocializmus kereteit át nem hágó
politikai nézetek szervezett képviseletének viszonylagos szabadságát, és azt megkísérelték betagolni a készülő új, de továbbra is egypártrendszerű szocializmusmodell
intézményrendszerébe.
Berecz Jánosnak a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 1948-as
egyesítésének évfordulója alkalmából, a PB megbízásából elmondott beszéde foglalta össze a szocialista pluralizmus koncepciójának elemeit, tükrözve egyúttal annak
zavarosságát. A szocialista pluralizmust különféle törekvések elegyeként fogták
fel. Egyaránt foglalata volt a jogállamosítás tervének, amennyiben az a hatalmi ágak
megosztására is irányult; a korporatív érdekegyeztető struktúrák kiépítésének, amely az
érdekütközések tompítását és a direkt politikai szférából való kiemelését szolgálhatta
volna; az egypártrendszeren belül maradó és a „szocializmus talaján álló” csoportok
vélemény- és cselekvési szabadsága engedélyezésének, amely azon az elképzelésen alapult, hogy a sokat emlegetett „nemzeti konszenzus” a szocializmus új korszakában

78
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1037. ő. e.
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dinamikus formában, a különböző felfogások disputájának eredményeként teremtődhet folyamatosan újjá.
A kádárizmus kényszerkonszenzusának felbomlása után nem voltak olyan hivatalosan elismert szervezetek, amelyek alkalmasak lettek volna bármiféle legitimációs szerep betöltésére. Ezek hiányát próbálták meg valahogy pótolni. Csakhogy nem
létezett alapja az óhajtott konszenzusnak. Újabb mesterségesen létrehozott szervezetek
nem sokat értek volna. Az alulról szerveződő autonóm szerveződések viszont nem
az érdekintegrációt segítették elő, nem a konfliktusok kezeléséhez nyújtottak segédkezet, hanem éppen ellenkezőleg, a divergáló mozgást gyorsították fel azáltal, hogy
artikulálni kezdték az eltérő érdekeket és politikai nézeteket.

A „VEZETŐ SZEREP” ÉS A PLURALIZÁLÁS

Nagy gondot okozott az MSZMP vezetőinek, hogy meghatározzák „a szocializmus elfogadása„ kritériumát. Márpedig fontos kérdés volt, hiszen úgy tervezték, hogy csak
azokat a szervezeteket és mozgalmakat legalizálják, amelyek ezt az elvet maguk is
deklarálják. A kritériumokat végül is csak hatalmi alapon tudták meghatározni: azokat a szervezeteket kívánták legitimnek tekinteni és partnerként kezelni, amelyek
elfogadják az MSZMP vezető szerepét, és nem kérdőjelezik meg az egypártrendszert.
Más megfogalmazásban az alkotmányos rend és a hatályos törvények betartását követelték meg a független egyesületektől és társadalmi szervezetektől.79 Mint láttuk,
az egyesülési törvénytől remélték, hogy az majd alapot ad a szelekcióra.80
Pozsgay Imre ment el e kérdésben legmesszebbre nyilatkozataiban, de ő is óvakodott attól, hogy megkérdőjelezze az egypártrendszert. A párton belüli platformszabadságot nevezte kulcskérdésnek, amelytől várható, hogy „egy valódi szocialista pluralizmus létrejöjjön, és a társadalom érdeklődésének középpontjába ne újabb
pártok létrehozása kerüljön elsősorban…”81 Úgy vélte: a párt belső pluralizmusa
elfogadható érv lehet az egypártrendszer mellett.82 Elismerte ugyanakkor, hogy elméleti érvek nem támasztják alá az egypártrendszert, ilyesmit a marxizmus nem ír
elő,83 ezért a politikai helyzetben keresett praktikus magyarázatot arra, hogy miért
érdemes mégis kitartani mellette.
Pozsgay képtelen ötletnek tartotta, hogy az MSZMP teremtsen magának partnerpártokat, viszont a másik lehetőségben – tehát hogy spontán társadalmi mozgalmak termeljenek ki pártokat – az ország destabilizálódásának veszélyét látta, amely
miatt „a most úgy-ahogy gyülekező és szerveződő csekély cselekvőképesség is megszűnne hosszú időre”. Ezért tartotta időszerűbbnek az egypártrendszeren belüli ha79

Lásd a Nyers Rezsővel készült interjút a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorában
1988. június 12-én.
80
Grósz Károly is ezt hangsúlyozta a vele készült interjúban: The New York Times, 1988. július
10.
81
Pozsgay Imre nyilatkozata: Vasárnapi Újság, 1988. május 29.
82
Népszabadság, 1988. június 23.
83
A Tiszatáj 1988. szeptemberi számában megjelent, már idézett beszédében Pozsgay egyenesen a politikai önkény alapjának nevezte az egypártrendszert.
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talommegosztás alkotmányban is rögzített formáját – olyan módon, hogy a hatalom
ellenőrzéséhez ne legyen szükség a hatalmon lévők hozzájárulására.”84
A szocialista pluralizmus gyakorlati megvalósításának mintájaként a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa létrehozására irányuló terv szolgált. 1988. július 11-én a Hazafias Népfront székházában társadalmi szervezetek és „öntevékeny csoportok”
képviselőit hívták össze, akik Stumpf István elnökletével előkészítő bizottságot alakítottak. Elhatározták, hogy október végéig elkészítik az alapszabály-tervezetet, és
megalakítják a MIOT-ot. A személyi összetételből is kitűnik,85 hogy mi volt a cél: a
hivatalos struktúra keretében működő szervezeteket akarták összefogni, hogy majd
ebbe az összefogásba tudják integrálni az újabb autonóm ifjúsági szerveződéseket.
Amikor azonban a párt ifjúsági politikájának megújításáról tárgyalva szeptember elején az MSZMP Politikai Bizottsága elé került a MIOT terve, a párt vezetői
maguk sem tudták, mi fog kisülni belőle. Az előterjesztő Hámori Csaba azt tartotta
valószínűnek, hogy a baloldali és a párthoz tartozó ifjúsági szervezetek föderációját
tudják létrehozni, miközben arra lehetett számítani, hogy a szerveződő új politikai
erők is létrehoznak hozzájuk közel álló ifjúsági mozgalmakat. Nyers Rezső kételyeinek adott hangot, amiért a fiatalok szándékait nem is kutatva akarnak ifjúsági
szövetséget konstruálni. A MIOT-koncepcióban mindenesetre annak lehetőségét
látta, hogy „államilag kezeljék” a Fideszhez hasonló, „hozzánk nem tartozó ifjúsági
szervezeteket”.86

A SZÖVETSÉGI POLITIKA ÚJRAGONDOLÁSA

A pártvezetőkre a tanácstalanság volt a legjellemzőbb, amikor a szocialista pluralizmus ügyében a lehetőségeket mérlegelték. Alig jöttek létre független csoportok, még
marginális helyzetben volt a szervezett ellenzékiség, de jól tudták, hogy nincs sok
vesztegetni való idejük. Ennek ellenére csak találgatták, hogy az autonóm szervezetek és mozgalmak mely részét és miként integrálhatnák a szocialista pluralizmus
keretei közé.
A politikai szféra kezdődő differenciálódásának idején máris a szövetségi politika
hatókörébe akarták vonni az önállóságukért küzdő szervezeteket. Pedig azok éppen
függetlenséget akartak a hatalomtól, nem kényszerűen integrálódni az uralkodó
párt által megszabott keretekbe. AZ MSZMP kényszerítő hatalmi eszközök beveté-
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Magyar Nemzet, 1988. július 19. Ugyanezt a gondolatot fejtette ki a Magyar Hírlap 1988. július
30-i számában.
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A bizottság tagjai voltak: Nagy Imre (a KISZ Központi Bizottság titkára), Dávoti Istvánné
(a SZOT Ifjúsági Bizottság elnöke), Zsohár András (a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa
Ifjúsági Bizottságának elnöke), Bégány Attila (a HNF Országos Tanács Klubtanácsának titkára),
Blonckenstein Miklós (a Katolikus Ifjúsági Mozgalom titkára), Diczházi Bertalan (a 405-ös Kör
vezetője), Palotás János (a Vállalkozók Országos Szövetsége titkára) és Wéber Attila (a HNF Országos Tanácsa munkatársa). Magyar Nemzet, 1988. július 13.
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Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 6-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1035. ő. e.
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se nélkül, tárgyalásos úton próbálta rávenni az arra hajlamosnak vélt új szervezeteket, hogy a rendszerbe integrálódva fogadják el az általuk megszabott korlátokat.
A Politikai Bizottság 1988. augusztus 9-i ülésén Pozsgay Imrét hatalmazták fel
arra, hogy külön-külön tájékozódó tárgyalásokat folytasson a környezetvédőkkel, az
MDF, a Fidesz és a TDDSZ képviselőivel. Pozsgay azt akarta tisztázni partnereivel, hogy „alkotmányosan el tudják-e képzelni beilleszkedésüket a rendszerbe”, és
hajlanak-e a törvénytisztelő magatartásra „a kétoldalú tolerancia szellemében”. Az
egyesülési törvény elfogadása előtt akarta egyértelművé tenni a viszonyokat, egy jellemző fordulatot használva figyelmeztetett: „nehogy úgy járjunk, mint a lengyelek,
hogy aztán kapaszkodjunk utánuk, mikor ők a törvény birtokában egészen elbitangolnak”.87

A TÖBBPÁRTRENDSZER MINT VESZÉLY

Az MSZMP Politikai Bizottsága augusztus végén tárgyalt a párt és az új politikai szervezetek viszonyáról, de a hosszadalmas vita ellenére úgyszólván semmire
sem jutottak. Az mindenesetre kiderült, hogy nem halogathatják az állásfoglalást az
egyesülési törvény elfogadásáig.
Pozsgay Imre átfogó elemzést sürgetett arról, hogy mely szervezetek integrálhatók a rendszerbe, s úgy vélte, a Népfront „befogadóképességét” lehetne kritériumként megszabni. Figyelmeztette politikustársait: jobb, ha felkínálnak előnyöket, mint
ha később visszavonulva, a kudarc terhével kell engedményeket tenniük. Amellett
érvelt, hogy tágítsák a szabadság határait, az élesen kritikus megnyilvánulásokat is
fogadják el legálisként. Arra azonban már nem vállalkozott, hogy meghatározza a
legális működés normáit.
A probléma elnapolását javasló Fejti Györggyel szemben Nyers Rezső úgy látta:
ha sokat tétováznak, közben eldőlhet a politikai harc. Sürgette, hogy határozzák
meg, mely csoportokkal akarnak együttműködni. A PB-tagok végül is nem jutottak
előbbre az ellenséges, az ellenzéki és az alternatív szervezetek kritériumainak meghatározásában, pedig Jassó Mihály, a budapesti első titkár okkal hívta fel a figyelmet
arra, hogy a különböző csoportok útja logikusan vezet a párttá válás felé. A PB tagjai
ezután egymás után deklarálták kitartásukat a pártértekezlet „egypártrendszeres”
álláspontja mellett. Pozsgay is úgy nyilatkozott: „… ma a politikai stabilitásra csapás
lenne minden párttípusú kezdeményezés, éppen azért, mert egy kicsit vert helyzetben vagyunk, s ezért mindenki könnyebb helyzetben van, akinek nincs felelőssége
az eddigi korszakért, meg az eddigi ügyekért, dolgokért.”88
Az idők változását jelezte, hogy nyár végére szinte érthetetlennek tűnt, mi is
volt a baj az Új Márciusi Fronttal, miért is nem engedélyezték működését. Most
már úgy vetődött fel a kérdés, hogy ha az ÚMF sem tekintendő partnernek, hogyan
87
A Politikai Bizottság ülésén – jellemzően – a „Különfélék” napirendi pont keretében és 18.
témaként került sor a kérdés megtárgyalására. MOL M-KS 288. f. 5/1032. ő. e.
88
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. augusztus 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1033. ő. e.
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tárgyalhatnának eredményesen más szervezetek képviselőivel.89 Grósznak egyetlen
gondja akadt ezzel, hogy valamilyen megfogalmazással hidalják át a korábbi tiltás
problémáját.90
Kora őszre a szocialista pluralizmus programja nyilvánvalóan defenzívába szorult.
Akkorra már nem az új szövetségi rendszer kiépítésének lehetősége, hanem a többpártrendszer megakadályozása volt a fő kérdés.
A szocialista pluralizmus korporativista jellegű megoldásai felé sem sikerült
eredményes lépéseket tenni. A HNF alkalmatlan volt arra, hogy egy látszatpluralizmus elfogadtatásának eszköze legyen. Még a SZOT vezetői is inkább leválási igényüket jelentették be, kijelentve, hogy ezentúl „politizálni” akarnak.91
Németh Miklós a gazdasági helyzet súlyosságából – amely az adósságok átütemezésének kényszerét is fölvetette – arra a következtetésre jutott, hogy pillanatok alatt
fölerősödhetnek a többpártrendszer felé vezető tendenciák, amelyek azután már közvetlenül a hatalom kérdését vetik fel. Grósz jobban bízott nála a stabilitás megőrizhetőségében, amelyet Magyarország nemzetközi pozíciója szempontjából is fontosnak
ítéltek.92 Mindenesetre jellemző volt, hogy a nyugati lapoknak nyilatkozó magyar
politikusok túlmentek az odahaza deklarált elveken, így egyesek azt is kijelentették,
hogy a többpártrendszer elkerülhetetlenül be fog következni.93

89
Az Új Márciusi Front koncepciójának problémáiról és méltányolható vonásairól az egyik
alapító, Bauer Tamás (Krenner Tibor álnéven) szamizdatban is kifejtette véleményét, amelyhez az
Új Márciusi Frontot „halva született” szervezetnek vélő Beszélő szerkesztői ezzel a kritikával kapcsolódtak: „Nem mindegy, hogy az igaz szavakat mikor, hogyan mondják ki.” Beszélő Összkiadás,
III. 521–522.
90
A PB 1988. szeptember 6-án tudomásul vette, hogy az Új Márciusi Front megkezdi folyamatos munkáját, helyeselte, hogy Nyers Rezső és Ujhelyi Szilárd adjon interjút a Népszabadságnak.
MOL M-KS 288. f. 5/1035. ő. e. Az interjú szeptember 16-án meg is jelent.
91
Grósz Károly a PB augusztus 23-i ülésén indignálódva utalt a szakszervezetek ezzel kapcsolatos röpiratára. MOL M-KS 288. f. 5/1033. ő. e. Nagy Sándor a Képes 7 1988. szeptember 24-i
számában úgy nyilatkozott: a szakszervezetek nem képesek betölteni szerepüket, ha mechanikusan értelmezik azt az elvet, hogy a párttagok kötelesek tartani magukat a felsőbb pártfórumok
minden döntéséhez.
92
Úgy vélte: a fejlett tőkés országok vezetői tisztában vannak azzal, hogy az átrendeződési
folyamat a nemzetközi erőviszonyokat nem fogja felborítani, s Magyarországgal – annak rugalmassága, a térségben kiemelkedő „szalonképessége” okán – erősíteni kívánják a párbeszédet.
MOL M-KS 288. f. 5/1033. ő. e.
93
Medgyessy Péter interjúja: Stuttgarter Nachrichten, 1988. október 17.; Pozsgay Imre interjúja: The Christian Science Monitor, 1988. november 18. – Mindkettőt idézi: Magyarország politikai
évkönyve, 1988, 573–574.
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A CSENDES TÖBBSÉG ÉS A POLITIKAI VÁLTOZÁSOK
Az atomizált társadalom, a sokat emlegetett „csendes többség” megőrizte a politikai
intézményekkel szemben korábban megszerzett viszonylagos függetlenségét, de a
növekvő elégedetlenség ellenére továbbra is passzív állampolgári magatartást tanúsított. Nem puszta tárgyai, alávetettjei, de nem is aktív résztvevői voltak a politikának, hanem „alacsony közvetlen befolyási lehetőséggel, de egyben relatív autonómiával rendelkező »fogyasztói«”.94 A kései Kádár-korszak paternalista attitűdjének
megfelelően elvárták volna a politikától, hogy a lehetőségekhez képest elfogadható
színvonalú szolgáltatást nyújtson, és akadályozza meg az életfeltételek romlását.
1988 közepétől érzékelhető volt, hogy alapvető változások érlelődnek, de hogy
ezeket az állampolgárok csak elfogadják, vagy ki akarják kényszeríteni a nekik
megfelelő fordulatot, az egyáltalán nem volt kiszámítható. A közvélemény-kutatások szerint a reformkommunista politikusok kiemelkedően népszerűek voltak,
ugyanakkor a párt és a kormány politikája, az egész „hivatalosság” iránti bizalom a
reformretorika eluralkodása időszakában sem javult számottevően.95
Döntő kérdés volt, hogy a szerveződő új erőknek sikerül-e maguk mellé állítaniuk a társadalom jelentős részét, sikerül-e legalább az aktivizálható tömegeket
bevonni a politikai akciókba, vagy az ellenzéki mozgalmak továbbra is megtartják
értelmiségi-elitista jellegüket.
A gazdasági válság váltotta ki a tömeges elégedetlenséget, kifejezetten gazdasági-szociális tartalmú tiltakozásokra mégis alig került sor. Ezzel szemben 1988 közepétől volt néhány igazán nagyszabású politikai demonstráció. Mind olyanok voltak,
amelyek nem közvetlenül érintették az emberek tömegeinek sorsát – ez pedig magyarázatot igényel. Három oka biztosan volt:
– A pártvezetők joggal utaltak arra, hogy az embereknek volt „vesztenivalójuk”,
nem szívesen kockáztatták, amit évtizedek munkájával megteremtettek maguknak.

94

BRUSZT–SIMON, 1990, 17–18.
A Magyar Közvéleménykutató Intézet 1988-as vizsgálatai. Magyarország politikai évkönyve,
1988, 611–613.
95
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– A legtöbben szerettek volna meggyőződni arról, mennyire vehetők komolyan
a politikai változások, és hogy vajon ezek garantálják-e a mintának tekintett nyugati
fogyasztói társadalom felé való haladást.
– Élt egy meg nem fogalmazott, de nagyon is létező aggodalom: az 1956-os trauma maradandó hatása. Közvetlenül hatalmi jellegű harcokba az emberek nagy többsége nem volt bevonható, csak olyan megmozdulásokba, amelyek nem fenyegettek
társadalmi kataklizmával. Nem bocsátkoztak kiszámíthatatlan reakciókat kiváltó megmozdulásokba, mert ezekben benne rejlett az erőszak lehetősége. Csakis a békés
kibontakozásnak akartak esélyt adni. Egyénenként nyilván nem gondolták végig,
nem ez a megfontolás mozgatta őket, utólag mégis megállapítható: olyan akciókban
vettek részt és addig voltak hajlandók elmenni a radikalizmusban, amelyekben és
amelyek révén még éppen nem az átalakulás lefékeződését, hanem a felgyorsítását
szolgálták.
Az 1988-ban megszaporodott tömegakciók sajátosságai e képlet segítségével értelmezhetők. Olyan ügyekben lehetett tömeges rendszerellenességet demonstrálni,
amelyeket a pártvezetés is kénytelen-kelletlen eltűrt, mert közvetett módon támadták a rendszert; a közvetlenül és radikálisan rendszerellenes megmozdulások elszigeteltek maradtak.

VISSZAPERELT TÖRTÉNELEM
Az MSZMP számára a legkeményebb kihívást jelentő, s így a leggorombább választ
kiváltó ellenzéki akciók az 1956-os forradalom évfordulóihoz kapcsolódtak. A forradalom elítélése volt évtizedeken át a rendszer önlegitimációjának alapja, és ebben
nem történt változás. A májusi pártértekezlet után az ellenzék hamar alkalmat talált
arra, hogy a meghamisított, eltitkolt és feldolgozatlan közelmúlt bűneivel szembesítse a hatalom képviselőit.

A TIB ÉS A DEMOKRATIKUS ELLENZÉK A NAGY IMRE-ÉVFORDULÓN

1988. június 16-án volt Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 30. évfordulója,
amely alkalmat adott az ellenzék számára rendszerellenes tüntetésre, és annak bizonyítására, hogy minden reformretorika ellenére a hatalom felfogása változatlan.
A tüntetésre készülő ellenzékiek biztosak lehettek abban, hogy a hatalom egészen
másként reagál majd, mint ahogyan március 15-én tette.
Néhány nappal az évforduló előtt Grósz Károly a munkásőrparancsnokok országos értekezletén az ellenzékiek nyíltabb megnyilvánulásairól szólva kijelentette:
„rendeződésüket, erőgyűjtésüket, politikai koncepcióik kidolgozását, kivitelezését
nem szabad tétlenül szemlélni. Ha a helyzet úgy alakul, a vezetés – felelőssége tudatában – adminisztratív eszközöket vesz igénybe”.96

96

Népszabadság, 1988. június 13.
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Az MSZMP vezetése időben, már 1987 végén elkezdett készülni az évfordulóra.
Többféle lehetőséget fontolóra vettek, köztük azt is, hogy az ellenvéleményekkel
ütköznek,97 de végül úgy döntöttek, hogy kitérnek a vita elől, „az ellenforradalom
ügyét politikailag lezártnak” tekintik.98
A vita elől persze ki lehetett térni, de csak olyan módon, ha a másik felet elhallgattatják. Egy erőszakos fellépéssel azonban azt kockáztatták, hogy hiteltelenné
válik az addig hangoztatott megújulási szándék. Vállalták a kockázatot. Ezúttal nem
kellett olyan tömeges megmozdulással számolni, mint márciusban, a demokratikus ellenzék akciója a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan elszigetelhetőnek tűnt. Úgy
vélték, a fenyegetés és az erőszakos fellépés megteszi a kellő hatást.
1988. június 6-án egy felhívás kibocsátásával adott hírt magáról a Történelmi
Igazságtétel Bizottsága (TIB), az akkor már hónapok óta szerveződő csoport, amelyet
ötvenhatos elítéltek és hozzátartozóik hoztak létre.99 A hatalom számára új fenyegetést jelentett, hogy olyanok kezdték meg nyíltan és szervezetten visszaperelni a
maguk történelmi igazát, akiknek morális fölényével szemben nem tudtak mást állítani, csupán az évtizedek óta „jól bevált” hamisításokat. Az ötvenhatosok minden
jelentős csoportját és áramlatát reprezentáló alapítók összefogása és közös fellépése
csak aláhúzta, hogy a végtelenségig nem halogatható a közelmúlt „hivatalos” átértékelése.
A történelmi igazságtételt követelő felhívás rámutatott arra az embertelenségre,
amely még azt sem engedte meg, hogy a kivégzetteknek a végtisztességet megadják. A TIB követelte a koncepciós eljárások során ártatlanul elítéltek és a politikai
okokból üldözöttek teljes erkölcsi és jogi rehabilitációját, hatósági zaklatásuk megszüntetését, valamint hogy tegyék lehetővé az 1945 utáni történelem hiteles forrásokon alapuló, tudományos feltárását. Felhívtak mindenkit, hogy aki csak teheti,
június 16-án rója le kegyeletét a Rákoskeresztúri temető 301-es parcellájánál, a mártírok jelöletlen sírjainál.
A demokratikus ellenzék tagjai nem elégedtek meg a temetői megemlékezéssel,
tüntetést szerveztek a Batthyány-örökmécsesnél,100 amelyet Nagy Imre emlékművének felállításáig a két kivégzett miniszterelnök közös emlékhelyévé nyilvánítottak.101

97

Az MSZMP KB APO 1978. december 1-jén kelt feljegyzése. MOL M-KS 288. f. 22/1987/4.

ő. e.
98

Jelentés Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójával kapcsolatos ellenséges kampányról, 1988. február 4. MOL M-KS 288. f. 22/1987/4. ő. e.
99
A megalakulásról lásd: HEGEDŰS B., 1998, 287–295.; KOZÁK, 1999, 89–93. A Történelmi Igazságtétel Bizottsága 1988 májusában kelt „Történelmi igazságtételt!” című felhívását az aláírók névsorával együtt közli: Beszélő Összkiadás, III. 603–604. Szűkebb névsort tartalmaz a Kenedi János
által közölt, június 5-én keltezett dokumentum, amely a BM III. főcsoportfőnökség 1988. június
13-i Napi Operatív Információs Jelentésének melléklete volt. KENEDI, 1996, 2. köt. 197.
100
A Szabad Kezdeményezések Hálózata június 12-i nagygyűlésén kiosztották a június 16-i
megemlékezésre szóló felhívást és meghívót.
101
KENEDI, 1996, 2. köt. 193. A Batthyány–Nagy Imre-örökmécses gondolata az Inconnu Független Művészcsoporttól származott még az előző évi megemlékezés idejéből. Vö. GYÖRGY, 2000,
143–144.
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A BETILTOTT TÜNTETÉS ÉS A MÚLTÉRTÉKELÉS ÚJ KÖRÜLMÉNYEI

Az MSZMP Politikai Bizottsága két nappal az évforduló előtt tartott ülésén hozott
határozatot a teendőkről. Fejti György a megmozdulások terveiről beszámolva azt
javasolta, hogy tűrjék el a demonstrációt mindaddig, amíg rendszerellenes jelleget nem
ölt, illetve amíg rendbontásra nem kerül sor.
A PB tagjai úgy ítélték meg, hogy a szervezők erőpróbára készülnek, az új vezetés tűrőképességét akarják kipuhatolni. Biztosak voltak abban, hogy a rendezvény
rendszerellenes jellegű lesz, sőt egy jól felépített, összehangolt folyamatot feltételeztek, amelynek csak első lépcsője a Nagy Imre-évforduló. Nyers Rezső azt az elvet
fogalmazta meg, hogy a kegyeleti megemlékezést vegyék tudomásul, a politikai
tüntetést viszont akadályozzák meg. Pozsgay Imre is támogatta a temetőn kívüli
megmozdulás tilalmát.102 A főváros központjában még kis létszámú rendszerellenes
demonstrációnak sem akartak szabad utat engedni. A tiltás után a rendőrségre bízták, hogyan oldja meg a tüntetés megakadályozásának vagy feloszlatásnak technikai problémáját.
A Kádár leváltása utáni rövid, nyugalmasabb időszakban az új vezetés tagjai
nem vetettek számot azzal, hogy mivel járhat, ha ragaszkodnak a közelmúlt történelmének kádárista megítéléséhez. Tudták, Fejti jelezte is, hogy nem maradhat
változatlan az 1956-ról szóló álláspont. Nem érezték azonban halaszthatatlannak,
hogy a korábbi értékelés áthangolásával próbálkozzanak. Nem számoltak azzal,
hogy a halogatással végérvényesen védhetetlen pozícióba szorulnak. A glasznoszty
időszakában már nem lehetett suttyomban és álságosan Moszkva felé mutogatni,
mintegy arra utalva, hogy mások miatt nem lehet a kényes kérdéseket feszegetni.
1988 folyamán meg is jelentek az első tabudöntögető kiadványok, majd hamarosan
a múltfeltáró irodalom áradata. A rákosista terrort bemutató és elítélő írások, valamint filmek már nem számítottak tilalmasnak, ha nem érintették a Kádár-korszak
vezető politikusainak személyét és tetteit. 1956 átértékelésének követelése azonban
minőségileg mást jelentett.
A Pozsgay Imre égisze alatt működő és Berend T. Iván vezetésével júliusban
megalakított történelmi albizottságnak eredendően azt a feladatot szánták, hogy kikutassa, hol siklott félre a fejlődés, milyen hibák vezettek a válsághoz az elmúlt három
évtizedben, tehát a Kádár-korszakban. Egy új reformkorszak megalapozásához
szükséges önkritikus elemzés elkészültét várták pozitív kapcsolódási pontok kimutatásával. Az ötvenes évek terrorja és az ötvenhatos forradalom, majd az azt követő
megtorlás tényeinek nyilvános tárgyalása azonban más körülményeket teremtett a
munkálatokhoz. Fokozatosan kétségessé vált, lehetséges-e egyáltalán a pontos és differenciált értékelés, amikor egyfelől a pártvezetés ragaszkodik bizonyos legitimációpótló „alapelvekhez”, másfelől az ellenzéki diskurzust egyre inkább a „negyven év”
egységes elítélése jellemzi, és ez jelenti rendszerkritikája egyik fő témáját.

102
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 14-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1028. ő. e. A napirendi pont vitáját és a határozatot közli: KENEDI, 1996, 2. köt. 201–205.
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A TÜNTETÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Az Új Köztemető 301-es parcellájában néhány száz ember jelent meg. Először Nagy
Gáspár szavalta el azt a versét, amely 1984 őszén nagy felháborodást váltott ki a
kommunista pártvezetés körében,103 majd Fónay Jenő beszélt, végül Hegedűs László
felolvasta az 1956-os cselekedeteikért kivégzettek akkor ismert névjegyzékét.104
A Batthyány-örökmécsesnél, ahol mintegy kétszáz fő gyűlt össze, a PB instrukcióját követve a rendőrség erőszakosan lépett fel.105 A jelszavakat skandáló tömegből
igyekeztek kiszűrni a „főkolomposokat”: a beszédét megkezdő Tamás Gáspár Miklóst, Kis Jánost, Orbán Viktort, Ruttkay Leventét, Könczöl Csabát és másokat durván
bántalmaztak. A Szabadság téren Kis János és Mécs Imre mondott beszédet,106 majd
a tüntető menet a Vörösmarty térre vonult, ahol Mécs ismét beszélt. Ezt követően
a Váci utcán haladó, immár kis létszámú csoportot a rendőrök feloszlatták. Este a
Mártírok úti templomban mintegy háromszázan vettek részt a gyászmisén.
A hatósági fellépés durvasága célzott volt: jelezte, hogy a közvetlenül rendszerellenes megnyilvánulás retorziót von maga után. A történtek megmutatták mindkét
oldal helyzetét. Az ellenzék a megszokott eszközeivel próbálta gyöngíteni, aláásni az
MSZMP hatalmát, és ez most látványosabb volt a korábbiaknál. A pártállam vezetői
pedig a radikális ellenzéket fenyegetéssel igyekeztek továbbra is elszigetelni, és ez nem
is tűnt lehetetlennek.
A tüntetés szétverése után Grósz Károly szokatlan módon a nyilvánosság elé
tárta a pártvezetés értékelését a történtekről:
„Kétségtelen, hogy ellenzéki elemek is jelen vannak a társadalomban. Az elmúlt napokban
politikai tűrőképességünket azon mérték le, miképpen reagálunk állásfoglalásukra Nagy
Imre halálának 30. évfordulóján. Nem hagytunk kétséget az iránt, hogy tiszteljük mindenki
emberi érzését, semmilyen akadályt nem támasztunk, ha valaki tiszteletét akarja leróni a
halottak előtt. Ez mindenkinek emberi joga. Ugyanakkor mindenfajta rendszerellenes provokációt határozottan visszautasítunk.”107

Grósz a továbbiakban is ahhoz az alapelvhez tartotta magát, amelyet a Politikai
Bizottság a tüntetés kapcsán elfogadott: kegyeleti engedményeket lehet tenni,108 de szó
sem lehet a politikai perekben elítéltek rehabilitációjáról, a rendszer alapjait megkérdőjelező történelmi átértékelésről. Következetesen ezt képviselte amerikai utazása
103
A tatabányai Új Forrás 1984. októberi számában megjelent „Öröknyár, elmúltam kilenc
éves” c. vers arra utalt, hogy a Nagy Imre kivégzésében bűnösöknek egyszer majd felelniük kell
tettükért.
104
Elsősorban Rainer M. János kutatómunkája alapján készült a jegyzék, amelyet Fényes Elek
álnéven jegyzett. Vö. Beszélő Összkiadás, III. 606–611.
105
A történteket a Fekete Doboz videofelvétele, az állambiztonsági szolgálat jelentése, a Demokrata tudósítása és a Beszélőben megjelent fényképek alapján rekonstruálta: GYÖRGY, 2000, 163–165.
106
Mécs Imre beszédét közli: KENEDI, 1996, 2. köt. 197–198.
107
Grósz Károly beszéde a SZOT Országos Tanácsa 1988. június 21-i ülésén. Népszabadság,
1988. június 22.
108
Korábban erre sem volt esély. Halda Aliz a Beszélőben közreadta azt a levelezést, amelyet
Gimes Miklós sírhelyének megjelöléséért folytatott Kádár Jánossal és az ügyben illetékes hatóságokkal. Lásd: „Kérése nem teljesíthető”. Beszélő Összkiadás, III. 436–437.
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során is. A nyilvánosság előtt tett gesztusok azonban, azok is, amelyeket kegyeleti
megfontolásokból tettek, hozzájárultak ahhoz, hogy változás induljon az 1956-ról
szóló diskurzusban.109
A glasznoszty és a nyugati nyitás időszakában egyre nehezebben volt alkalmazható az elhallgatás taktikája. Grósz Károly, ha más eszköze nem maradt, hogy
kivágja magát a bajból, a hazugsághoz folyamodott. A Newsweek újságírójának a
rendőri erőszakot azzal indokolta: „Nem szeretjük, ha verik a rendőröket, márpedig
bizonyítékunk van arra, hogy ez történt. […] A június 16-i tüntetés fasiszta propagandára, sovinizmusra, irredentizmusra uszított.”110
A TIB 1988. augusztus 23-án kiadott nyilatkozata sikerként állapította meg, hogy
Grósz Károly az Egyesült Államokban ígéretet tett Nagy Imre és társai újratemetésére.
Elégedetten vették tudomásul, hogy jogszabály készül, az 1956-os elítéltek joghátrányainak megszüntetésére.111 Újabb elvárásokat is megfogalmaztak, így valamennyi
kivégzett 56-os tisztességes eltemetését és emlékmű állítását.112
A TIB megalakulása csak nyitánya volt a folyamatnak, amelynek során a politikai üldözöttek létrehozták politikai szervezeteiket. 1988. szeptember 16-án Kéri Kálmán
elnökletével és Zimányi Tibor főtitkárrá választásával megalakult a Recski Szövetség,
amely a törvénytelenségek sértettjeinek rehabilitálását és helyzetük rendezését követelte, de jelentős közéleti szerepre is pályázott.113
A kormány megpróbált elébe menni a történelmi felülvizsgálatot követelők igényeinek. Szeptemberben Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter bejelentette, hogy
felülvizsgálják a koncepciós pereket, majd a hónap utolsó napján az Elnöki Tanács
törvényerejű rendeletben hirdetett részleges közkegyelmet.114

109
1988-ban Ember Judit Menedékjog címmel ötrészes dokumentumfilm-sorozatot készített a
Balázs Béla Stúdióban a Nagy Imre-csoport 1956-os romániai deportálásáról, amelyet akkor még
nem engedtek bemutatni. 1989 elején a Szabad Tér Kiadó könyvformában kiadta az interjúk szövegét. Jelentős visszhangja volt Hegedüs András egykori miniszterelnök 1988-ban megjelent visszaemlékezésének, amely nemzeti felkelésnek nevezte 1956-ot, és sok részletet feltárt a történtekről.
HEGEDÜS András: A történelem és a hatalom árnyékában. Budapest, Kossuth, 1988.
110
A Newsweek újságírójának kérdésére válaszolt így. Népszabadság, 1988. július 12.
111
Göncz Árpád 1988. szeptember 20-án a TIB nevében levelet írt Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszterhez, amelyben kevesellte a kormány által beterjesztett közkegyelmi rendeletet: törvényt követelt, amely teljes körű, mindenkire kiterjedő rehabilitációt foglal magában. Uo. 174.
112
Beszélő Összkiadás, III. 604–605.
113
A Recski Szövetség (azaz A Recski Kényszermunkatábor Volt Rabjainak Érdekképviselete)
alapító dokumentuma: Magyarország politikai évkönyve, 1988, 756–757. Később, nem függetlenül a
TIB-en belüli feszültségektől, 1989. február 19-én alakult meg a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (Pofosz), Fónay Jenő elnökletével.
114
Az MTI 1988. szeptember 19-i és október 1-jei közleményei. A közkegyelem az 1956. október 23-a és 1957. május 1-je között elkövetett bűncselekmények miatt elítéltekre vonatkozott, de
nem terjedt ki azokra, akik hazaárulást vagy kémkedést, illetve államellenes bűncselekményekkel
bűnhalmazatban emberölést, rablást vagy közveszélyokozást követtek el. Így az elítéltek jelentős
része nem mentesült a joghátrányok alól.
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ERŐPRÓBA OKTÓBER 23-ÁN

1988 őszén újra lehetőség volt kipróbálni: elérkezett-e az ideje annak, hogy az ellenzék az ötvenhatos forradalom hagyományát tegye a rendszerellenes fellépés legfőbb
szimbólumává. Ennek az lett volna a feltétele, hogy az október 23-i megemlékezés alkalmával az ellenzék mindkét meghatározó szárnya és minden szervezete közösen vállalja
a konfrontációt a hatalommal.
Szilágyi Sándor a Hálózat megbízásából ezért már szeptemberben megkereste
az MDF és a TIB képviselőit. Eleinte nem terveztek utcai demonstrációt, változást a
Fidesz fellépése hozott, amikor közölte: ha az SZKH és az MDF is csatlakozik, békés
felvonulást szerveznének az ’56-os évfordulón. Október 12-én a három szervezet és
a TIB meg is állapodott a csendes, transzparensek nélküli felvonulásról, amelyet hatósági tiltás esetén is meg akartak tartani.
Október 21-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság illetékesei közölték a szervezőkkel – sőt a rádióban és a televízióban közleményként be is jelentették –, hogy
nem engedélyezik a felvonulást, s ha mégis megkísérelnék, „minden eszközzel” meg
fogják akadályozni.
A szervezők nyomban válságstábot hívtak össze. Hosszú vita következett, amelyben a Hálózat és a Fidesz képviselői kitartottak a tüntetés mellett, az MDF, a TIB
(valamint az időközben csatlakozott Bajcsy-Zsilinszky Társaság) azonban visszakozott. Először egy Grósz Károlyhoz intézett távirattal próbáltak a rendőrségi ügyből
politikai kérdést kovácsolni. Úgy gondolták, ha ez nem sikerül, leszögezik közös álláspontjukat,115 de kitérnek az erőszak elől. Az MDF azonban kilépett az együttműködésből, október 22-én Bíró Zoltán felvette a kapcsolatot Fejti Györggyel és Pozsgay
Imrével, majd az MDF kiadta saját nyilatkozatát, amelyben (a tiltó határozatra hivatkozva) felszólította híveit, hogy maradjanak távol a tüntetéstől. Miután a tévé és a rádió
is közölte a nyilatkozatot, a többi szervezet is lefújta a demonstrációt, nem akarták kockáztatni a fegyvertelen tömeg és a felfegyverzett rendőrség összetűzését.116
Az MSZMP nem győzött, de az ellenzék csatát vesztett. Egyik szervezete sem
akarta kockáztatni, hogy véres összecsapássá fajuljon a tüntetés, márpedig ezzel
fenyegetett a hatalom elszántsága, amit a hatóság közleménye sugallt. A kérdés az
volt: sikerül-e erkölcsi győztesként kitérni a fenyegető konfrontáció elől? Az ellenzéki
szolidaritás felbomlása okozta, hogy vereségként kellett elkönyvelni a történteket.117
A visszavonulás ellenére voltak, akik a hatalmas rendőri készültségre fittyet
hányva utcára mentek. Az ellenzék legradikálisabb szárnya, amely már a közös tervezgetésben sem vett részt, nem törődött a tiltással. A Hálózat és a Fidesz radikális
köreiben (főleg ez utóbbi ún. Munkáscsoportjában) élesen bírálták a tüntetéstől való
115

Csurka István fogalmazta a nyilatkozatot, amelyet később saját kommentárjával („Október
huszonharmadika, vasárnap” c. cikk) együtt adott közre. Hitel, 1988/1. (november 2.) 23.
116
A történtek rekonstruálásához szükséges információkat és a dokumentumokat lásd: SZILÁGYI Sándor: Tétova elszántak és elszánt tétovák. Beszélő Összkiadás, III. 613–619.; ROCKENBAUER ,
1992, 546–547., valamint az ezzel kapcsolatos dokumentum-összeállítás, uo. 88–95.; Rádai Eszter
Hegedűs Istvánnal készült interjúját: Fidesz 1988. Beszélő, 1999/9. 86–87.
117
Molnár Péter is erre utalt a FIDESZ Hírek 1988. októberi számában: „Egy döntés hátteréről”.
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visszalépést.118 Az utcára vonuló csekély létszámú demonstráló csoportot a rendőrség feloszlatta; ezúttal rendőrmotorosokat is bevetettek.119
Az MSZMP vezetői alighanem túlértékelték az ellenzék megosztásával elért
„győzelmet”. Úgy vélték, visszaigazolódott a júniusban elfogadott elv. Abban bíztak, hogy a kegyeleti gesztuspolitika mellett sikerül megakadályozniuk, hogy ’56
ügyével az ellenzék nagy tömegeket mozgósíthasson.

A NEMZETI KÉRDÉS
A hatalom számára kulcsfontosságú volt, hogy az egyre élesebben jelentkező nemzeti kérdést elválassza a közvetlen rendszerellenes kritikától. Ezért a pártvezetés
mindent megtett annak érdekében, hogy a demokratikus ellenzéknél óvatosabban
politizáló, több kompromisszumra kész népi-nemzeti ellenzéket visszatartsa a radikalizálódástól.

AZ ERDÉLY-TÜNTETÉS JELENTŐSÉGE

A „településrendezés” 1988. március elején nyilvánosságra hozott romániai terve,
amely azzal fenyegetett, hogy magyar lakta falvak sorát rombolják le Erdélyben,
okkal korbácsolta fel az érzelmeket és váltott ki szolidaritást az elnyomott magyar
kisebbséggel. A tiltakozó tüntetés gondolata már egy május 15-i MDF-rendezvényen felmerült.120 Ezt követően az Erdélyt Védő Magyarországi Független Bizottság
összejövetelén Bereczky Vilmos javasolta, hogy tartsanak június 27-én a Hősök terén felvonulást. Május 30-án a Bizottság táviratot küldött Ronald Reagannek és Mihail Gorbacsovnak, amelyben felhívta figyelmüket a „végveszélybe került romániai
magyarságra és a vele sorsközösségben élő német etnikumra”, valamint az emberi
jogok súlyos sérelmeire.121
Június 6-án megfogalmazták a tüntetésre szólító felhívás szövegét, és még aznap írásban bejelentették a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Vita alakult ki arról,
hogy a Magyarországra menekült románok is részt vegyenek-e a demonstráción.
Csoóri Sándor, aki jó viszonyban volt Horváth István belügyminiszterrel, biztosította őket, hogy nem lesz kitoloncolás, legfeljebb az agent provocateuröket szűrik ki.122
118
A titkosszolgálat is beszámolt a belső feszültségekről, lásd az 1988. október 25-én és
november 3-án kelt jelentéseket: ÁBTL NOIJ – III/III-204-210/6/1988.10.25. NOIJ – III/III
– 211-216/7/1988.11.03. Az SZKH és a Fidesz 1988. október 25-én közös nyilatkozatot fogalmazott, amelyben „kollaboráns magatartása” miatt elítélték az MDF-et. Uo. III/III – NOIJ – III/III
– 207–213/8/1988.10.28.
119
GYÖRGY, 2000, 175–176.
120
A tüntetés történetének rekonstruálásához elsősorban a Varga Csaba által szerkesztett Hősök tere ’88. június 27. című kiadvány szolgált, amely annak idején hatalmas példányszámban kelt
el.
121
Uo.
122
ARA-KOVÁCS, 1999, 98–99.
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Június 20-án Csurka István és Bíró Zoltán arról számolt be a szervezők újabb
összejövetelén, hogy Kósa Ferenccel, Makovecz Imrével, Czine Mihállyal és Pálfy
G. Istvánnal együtt tárgyaltak az MSZMP KB illetékes titkárával, Fejti Györggyel,
akivel megbeszélték a tüntetés lebonyolításának módját, a politikai fenntartásokat
és az esetleges konfliktusok kezelését.123 Pedig nem indult ilyen jól a dolog. Először
fenyegető hangú üzeneteket kaptak a szervezők a pártközpontból, de elszántságuk
hatott, és ettől kezdve mindkét fél arra törekedett, hogy elkerüljék e kérdésben a
konfliktusokat.124
A rendőrséggel folytatott tárgyalásokon kiderült, hogy sokezres rendőri erő készenlétbe helyezésével kísérik a tüntetést. A szervezők kikötötték, hogy kizárólag saját rendezőgárdájukat fogadják el irányítónak, és nem tűrnének el egy június 16-ához
hasonló fellépést.125 Titkosszolgálati eszközökkel is figyelemmel kísérték az előkészületeket, de nemcsak ők észlelték, hogy irredenta tartalmú röplapok jelentek meg Budapest utcáin. Ezeket a szervezők „gyalázatos provokációnak” minősítették.126
A tüntetésre szóló felhívást tizenkét szervezet írta alá,127 s bár ezek egy részéről
az emberek többsége alighanem sosem hallott, olyan széles körű támogatottságra
utalt, amely egyúttal védettséget is sugallt. A hivatalos megnyilvánulások is azt mutatták, hogy nem kell félni a részvételtől.
Június 14-én a Hazafias Népfront keretében folytattak vitát a romániai településrendezési tervről, és fogadtak el felhívást, amely tiltakozásra szólított fel minden hazai és nemzetközi szervezetet, pártot, egyesületet, a kormányt és az egyházakat.128
Néhány nap múlva Gál Zoltán belügyminiszter-helyettes nyilatkozott arról, hogy a
magyar szerveknek kötelességük segíteni a Romániából menekülteket, egyúttal kijelentette, hogy a lakossági tiltakozások akkor segítik a menekültek érdekében tett
állami intézkedéseket, ha nem csapnak át szélsőségekbe.129
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. június 23-i ülésén Szűrös Mátyás beszámolt a románokkal folytatott levélváltásról,130 majd a készülő tüntetéssel kapcsolat123
Pálfy G. István, a Magyar Ifjúság főszerkesztő-helyettese hírt adott lapjában a tárgyalásokról, valamint interjút közölt Kósa Ferenccel és Makovecz Imrével. Magyar Ifjúság, 1988. június 24.
3. Június 26-án este a Magyar Televízió A Hét című műsora is bejelentette, hol, mikor és miért lesz
a tüntetés, és egyúttal óvott a provokációktól.
124
Bíró Zoltán közlése. Kizárt a párt, 222–224.
125
SZEKERES, 1988, 355.
126
Az irredenta jelszavakat hangoztató röplaptól elhatárolódva Pálfy G. István cikkében kijelentette: csak olyasvalaki terjeszthet ilyet, akik érveket akarnak adni azoknak, akik irredentizmussal akarják vádolni Magyarországot. Magyar Ifjúság, 1988. június 24. 2.
127
Az Erdélyt Védő Magyarországi Független Bizottság, a Magyar Demokrata Fórum, a Klubtanács, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, a Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési
Társaskör, a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Bibó István Szakkollégium, a Veres Péter Társaság, a Szabó Dezső Emléktársaság, a Forrás Kör és az Erdély Művészetéért Alapítvány.
128
A HNF Erdei Ferenc Tudománypolitikai Klubjának felhívása. Magyar Nemzet, 1988. június
14.
129
Magyar Nemzet, 1988. június 17.
130
A Román Kommunista Párt 1988 májusában levélben kifogásolta, hogy Magyarországon
meghamisítják a román nép történelmét, elferdítve mutatják be Románia eredményeit, nemzetiségi politikáját, s kezdeményezte a két párt vezetőinek találkozóját. Az MSZMP válaszában java-
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ban ismertette a Politikai Bizottság előző héten elfogadott álláspontját. Eszerint nem
lehet céljuk a tüntetés megakadályozása adminisztratív módszerekkel, már csak azért sem,
mert az „nem ütközik a Magyar Népköztársaság jogrendjével”. Jelezte, hogy az Országgyűlés Külügyi Bizottsága nevében egy határozattervezetet fognak benyújtani
a településrendezés ügyében.131
A tervezett Erdély-tüntetés pozitív kezelése érthető volt: jellegében különbözött
a konfrontációt kiváltó Nagy Imre-évfordulós megmozdulástól, hiszen nem a hatalom kérdését feszegette. Az MSZMP minden mérvadó politikusa tisztában volt azzal, hogy milyen fontos az elhatárolódás a Ceauşescu-féle nacionalista diktátoroktól.
Hibát követtek volna el, ha éppen a nemzeti kérdésben nyitnak frontot, miközben
folyamatosan a nemzeti konszenzus megteremtésének szükségességét hangoztatják. Ezért választották a háttérben folyó egyeztetés és a formális felelősség elhárításának
kettős taktikáját; nem kívántak érveket adni a románoknak a várható diplomáciai
bonyodalmakhoz.
Ilyen előzmények után került sor 1988. június 27-én a nagy Erdély-tüntetésre.
A Hősök terén megjelent mintegy 80–100 ezres tömeg békésen és méltóságteljesen demonstrált, mintha csak bizonyítani akarta volna, hogy nincs ok az ilyen fajta
akaratnyilvánítás hatósági korlátozására. A tömeg két hangosító kocsiból felváltva
hallhatta a székely himnuszt és a tüntetés jelszavait. Este a Himnusz eléneklése
után a színész Bubik István felolvasta Csurka István beszédét.132 A román nagykövetségnek szánt memorandum ismertetése után indult el a menet a Thököly útra,
a követség épületéhez, ahol is a román diplomaták nem fogadták a küldöttséget.
A hatalmas tömeg mintegy két órán keresztül folyamatosan vonult a követség előtt,
majd visszakanyarodott a Hősök terére, ahol Csurka István mondott zárszót.
Az Erdély-tüntetést számos szervezet közösen szervezte és vállalta céljait, mégis
egyetlen hang uralta magát az eseményt: a Csurka István által írt beszéd. Szövegét azok
a pátosszal teli mondatok szervezték egységbe, amelyek a közös tiltakozás felemelő
aktusát a „nemzeti újjászületés” felé vezető út első lépéseként ünnepelték. Csurka
valójában azt a kérdést exponálta, hogy a politikai változásokhoz a kiindulópontot
– a nemzeti egység érdekében – a magyarságproblémának az a fajta „sorsközösségi”
megközelítése adja-e, amely a tüntetés szűkebb kezdeményezői körét jellemezte. Az
euforikus hangulatban is ott lebegett a megválaszolatlan kérdés, hogy az ellenzék
és a hatalom közötti viszonynak, illetve a differenciálódó ellenzék szervezetei közötti kapcsolatnak miként és mennyire lesz meghatározója ez a felfogás, amely a népinemzeti gondolatkör centrumát adja. Csurka és elvbarátai számára a kommunista
diktatúra elleni fellépés nem kizárólag, de mindenekelőtt „magyarságteljesítmény” volt
– ha szabad erre a helyzetre egy évekkel később bevezetett fogalmát használni.

solta, hogy mielőbb kerüljön sor külügyi titkárok tárgyalására, amely megalapozhatja a főtitkári
találkozót. Az MTI 1988. június 22-én adott tájékoztatást a levélváltásról.
131
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 4/238. ő. e. Az Országgyűlés a határozattervezetet július 1-jei ülésén elfogadta. Országgyűlési
Napló, 1988. július 1. 2156–2166. h.
132
A beszéd szövegét közölte: Hősök tere ’88. június 27., 20–27.
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Az Erdély-tüntetés és az egész belőle induló, hozzá kapcsolódó diskurzus meghatározó nyelve a népi-nemzeti literátor értelmiség szótárából és kifejezéskészletéből származott. Ez a nyelv a közbeszédben könnyen polgárjogot nyert, hiszen különösképpen alkalmas volt érzelmi azonosulás kiváltására, a „nemzetietlen pártállami
rendszer” kritikájának kifejezésére.
Nem véletlen, hogy az MDF alapítói köre hosszú évek óta irodalmi irányzatos
lapot kívánt alapítani, s amikor végre éppen 1988 őszén lehetőség nyílott a Hitel
kiadására,133 az ennek megfelelő tartalommal is indult. A médiában való térfoglalás
legfontosabb tényezője is az volt, hogy a népi-nemzeti irodalmi irányzatból és tradicionális harmadikutas ideológiából átemelt beszédmód teret nyerjen, s ebben hamarosan a Vasárnapi Újság című nagy hallgatottságú rádióműsorban értek célhoz.
Az Erdély-tüntetés tömegessége egyfelől rámutatott a sokáig kényszerűen elfojtott
nemzeti érzés elevenségére és a trianoni történelmi trauma feldolgozatlanságára, de emellett az is elősegítette a példátlanul sok ember megmozdulását, hogy az antikommunista, rendszerellenes álláspont kifejezése a legellenszenvesebb európai diktatúrához
volt címezhető.
A nemzeti kérdés fölvetése azért is válhatott tömegmegmozdulássá, mert nem közvetlenül a belpolitikát érintette és nem kellett retorzióra számítani. Az antikommunista tartalom Romániába volt transzponálható, amellyel a magyar vezetés a politikai
irányvonalat tekintve is konfliktusban állt. Mivel a hatalom alig burkoltan jelezte,
hogy nincs ellenére a tüntetés, a megmozdulásnak igen széles bázisa lehetett.

A NEMZETI IRÁNYVONAL ÉS AZ MSZMP MEGOSZTOTTSÁGA

Az Erdély-tüntetés az MDF számára hozta a legnagyobb hasznot, nagyot nőtt ismertsége és népszerűsége. Míg az éles konfrontációt kihívó 1956-os tematikát nem
tudták még felvállalni, kézenfekvő volt, hogy a nemzeti problematikában elszántságot mutassanak. Elősegítette a törekvést, hogy itt támogatókat találtak a hatalmat
gyakorló párt nemzeti-reformer irányzatában.
Az MSZMP engedékenységével csak átmenetileg kerülte el a közvetlen konfrontációt az ellenzékkel a nemzeti kérdésben. Nyitott kérdés volt, hogy a továbbiakban
milyen magatartást tanúsít; elvben lett volna lehetőség, hogy ideológiáját legalább
részben átállítsa a „nemzeti vonalra” – ahogyan ez a térség egyes kommunista eredetű pártjaiban meg is történt. Az állampárt ideológiai megosztottsága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyaránt fölismerhető volt benne az erős nemzeti irányzat, a reformista-szociáldemokrata platform, valamint a szilárdan a kádárizmus mellett kitartó
kommunista vonulat. A konglomerátum belső erőviszonyai nem voltak pontosan
fölmérhetők, de az látszott, hogy egy nemzeti és egyúttal reformista irányzat jó eséllyel
indulhat harcba a domináns pozíció megszerzéséért.

133
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Az Erdély-tüntetést követő diplomáciai konfliktus, a kolozsvári magyar konzulátus bezárása,134 majd az azt követő viták, a különlegesen durva román megnyilvánulások135 ellenére a magyar vezetés vállalta, hogy sort kerít a két ország első számú
vezetőjének aradi találkozójára.136
Óriási kockázata volt, amikor Grósz a pártvezetéssel egyetértésben belement
abba, hogy a román fél által kezdeményezett aradi találkozón egy „testvérpárt” és
egy szövetséges ország vezetőjeként tárgyaljon Ceauşescuval. Ezt legfeljebb azzal
ellensúlyozhatta volna, ha nyilvánvalóvá teszi a szakítást. Azzal semmiképpen sem,
hogy a „baráti” tárgyalások után is fennmaradt ellentéteket tompított formában
kifejezésre juttatta. Csak vesztenivaló volt Aradon, s amit lehetett, azt el is vesztették. Különösen megdöbbentő volt Grósz Károly augusztus 30-ai rádiónyilatkozata,
amelyben elismerte, hogy „hiányos információk” alapján nyilatkoztak a falurombolási tervekről. Semmissé vált a pártvezetés nemzeti politikájáról kialakuló kedvező
kép és a remény.
A Szabad Kezdeményezések Hálózata kritikája, amely élesen támadta a kapituláns magatartást, azzal vádolta a magyar vezetést, hogy erősebb szálak fűzik az
azonos ideológiai alapon álló zsarnoki rezsimhez, mint a romániai magyar kisebbséghez.137 Ezzel az ellenzék számára megnyílt az út az antikommunizmus és a nemzeti
kérdésben kifejtett kritika direkt összekapcsolásához.
Az MDF vezetőinek sem volt jobb véleménye az aradi találkozóról, de ők egyelőre a háttérben folyó egyeztetésekre összpontosítottak. A hamarosan sorra kerülő
második lakiteleki találkozón azután részletesen bírálták az Aradon történteket.138
Grósz később így védekezett az aradi fiaskó miatt: „Azt akarták, hogy az aradi találkozónak rossz visszhangja legyen. Ez Szűrös Mátyásnak és az MDF-nek
volt a rögeszméje.”139 Szűrös kétségkívül kapcsolatban állt az MDF vezetőivel, és
egyáltalán nem riadt vissza attól, hogy Grószt rossz színben tüntesse fel. Az aradi
találkozó után a „nemzetiek” képviselői, Csoóri Sándor, Antall József, Bíró Zoltán,
Mészöly Miklós, Bodor Pál, Molnár Gusztáv, Köteles Pál, Für Lajos két alkalommal is összegyűltek Pozsgay Imre szobájában megbeszélésre, amelyen a párt részéről Szűrös Mátyás, Tabajdi Csaba és Szokai Imre volt jelen.140 Hamarosan kiderült,
134
1988. június 28-án Ioan Totu külügyminiszter közölte Szűcs Pál nagykövettel, hogy a kolozsvári magyar konzulátust azonnali hatállyal bezáratja, s személyzetét 48 órán belül kiutasítja
Románia területéről. Az MTI jelentését június 29-én közölték a magyar napilapok. A magyar Külügyminisztérium sajtótájékoztatóján Komoróczi István azt közölte, hogy a június 27-i tüntetést hivatalosan nem támogatták, a vitás kérdéseket pedig kétoldalú tárgyalások útján kívánják rendezni.
Magyar Nemzet, 1988. június 29.
135
A Népszabadság 1988. június 30-án közölte Nicolae Ceauşescu beszédét, amelyben többek
között kijelentette: „Egyes soviniszta, nacionalista körök, azzal a szándékkal, hogy eltereljék a
figyelmet a megoldásra váró problémákról, olyan praktikákhoz folyamodnak, amilyeneket még
Horthyék sem mertek volna megtenni.”
136
Grósz Károly erről is nyilatkozott Bossányi Katalinnak adott interjújában: Népszabadság,
1988. július 4.
137
Az SZKH 1988. augusztus 30-án kelt nyilatkozata. Szabad Demokraták, 1989/1–2. 51–52.
138
Az MSZMP Politikai Bizottsága számára készült jelentés. MOL M-KS 288. f. 5/1035. ő. e.
139
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 108.
140
Uo. 109.
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hogy nem csupán Grósz, hanem az egész MSZMP-vezetés veszíti el azt a játszmát,
amelyben a nemzeti kérdésben elfoglalt álláspontok a hatalmi vetélkedés részeként
jelennek meg.

ERŐSÖDŐ KONFLIKTUSOK A NEMZETI KÉRDÉSBEN

Az MSZMP éberségét kissé elaltatta, hogy a nemzeti kérdésben nem került sor
újabb nagyszabású tömegakcióra. 141 Augusztus 20-án sikeresen túljutottak azzal,
hogy Szent István király halálának 950. évfordulóján mintegy „átadták a terepet”
a katolikus egyháznak: a Bazilika előtt több tízezres tömeg előtt és számos neves
külföldi egyházi személyiség jelenlétében olvasták fel II. János Pál üzenetét a magyar néphez, és Paskai László prímás, esztergomi érsek bejelentette, hogy a magyar
állam hivatalos látogatásra hívta meg a pápát.
Az október 6-i nemzeti gyásznap volt a következő alkalom, hogy az ellenzék
szervesen összekapcsolja a nemzeti függetlenség követelését és a rendszerellenességet. Ezúttal újra csak az ellenzéki tüntetések szokásos, néhány száz fős közönsége
jelent meg a Batthyány–Nagy Imre-emlékmécsesnél, jóllehet a hatóságok nagyobb
tömegre számítottak. A szervezőket figyelmeztették, hogy egy „korrekt ünnepségnek” nincs akadálya, de „ezen túlmenő rendezvényre nincs lehetőség”.142 Nem is
volt szükség rendőri beavatkozásra.143
Erőszakkal reagáltak viszont a Fidesz Munkáscsoportja és a Radikális Kör november 7-i akciójára. A belvárosi Vörösmarty téren csupán egy-két tucat fiatal jelent
meg, hogy sepregetéssel demonstrálja: számukra az a nap nem ünnep. Mivel rendőrségi felszólításra sem hagyták abba a sajátos tüntetést, 18 személyt rövid időre
bevittek a kerületi kapitányságra.144
A hatóságok novemberi keményebb fellépését az okozta, hogy az illetékes politikai vezetők megelégelték az utcai demonstrációkat. Különösen azokat, amelyekről
úgy ítélték meg, hogy közvetlenül támadják hatalmi érdekeiket, és nemzetközi problémákat is okozhattak. Ilyen esetben a kevés résztvevővel zajló, performance jellegű
akciókat is nehezen tűrték. Nem riadtak vissza attól sem, hogy komolyabb méretű
tüntetéssel szemben erőszakot alkalmazzanak. Így november 15-én brutális rendőrattak érte a brassói munkásmegmozdulás első évfordulóján rendezett felvonulás
résztvevőit. Az akciót előre eltervezett módon, a tüntetés fejleményeitől függetlenül
hajtották végre. Már a tüntetés előkészületei során tapasztalt hatósági magatartás is

141
Augusztus 22–23-án a román nagykövetség előtt a Romániából menekült románok bizottsága, a Romania Libera ülősztrájkot tartott, de ez nagy feltűnést nem keltett. A felhívás szövegét
lásd: Beszélő Összkiadás, III. 550.
142
Fejti György tájékoztatója az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 4-i ülésén. MOL
M-KS 288. f. 5/1039. ő. e.
143
A történtekről részletesen beszámolt a 197. és 198. számú Napi Operatív Információs Jelentés: ÁBTL NOIJ – BRFK-180/197/4/1988.10.06. és uo. III/III-192-198/5/1988.10.07.
144
SZEKERES, 1988, 359.; ÁBTL NOIJ – III/III-213-219/1988.11.08. A Fidesz tiltakozó nyilatkozatát elküldték a belügyminiszternek, a BRFK vezetőjének és a sajtónak. Tiszta lappal, 106.
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jelezte, hogy ezúttal hiába vonul fel az ügy mellett számos szervezet,145 nem számíthatnak engedékenységre. Nem engedélyezték a román nagykövetség elé tervezett
demonstrációt, és közölték, hogy a tüntetést minden eszközzel meg fogják akadályozni.146
A tiltás hátterében mindenekelőtt a román–magyar viszony további elmérgesedésének megakadályozása állt. A párt- és állami vezetés el akarta kerülni az újabb diplomáciai bonyodalmakat és azok következményeit. A román hatóságok a tüntetést
megelőző napon követtek el durva atrocitást egy magyar diplomatával szemben.
A tüntetés napján tartott PB-ülésen Fejti György összefüggést vélt felfedezni az eset
és a Szabad Románok Világszövetsége által, a brassói felkelés évfordulóján világszerte meghirdetett tiltakozás között. A tüntetés betiltását indokolva hangot adott
gyanújának: „a románoknak jól jönne egy ilyen tüntetés a követség előtt”, hiszen
jelezték is, hogy ellenlépésekre készülnek.147
Ilyen előzmények után került sor a szokatlanul durva, gumibotos rendőrrohamra. Az atrocitásokat az ellenzék természetesen élesen elítélte. A tiltakozó nyilatkozat szerint a magyar kormány „nem Románia elnyomott népeivel, hanem az elnyomókkal vállal szolidaritást, és megsegíti őket elszigeteltségükben”.148
Az MSZMP vezetői az Erdély-tüntetést követő hónapokban nem tudtak úrrá lenni ellentmondásos helyzetükön. Hiába változtattak lényegesen korábbi magatartásukon a nemzeti kérdésben, lépéseiknek határt szabtak a nemzetközi körülmények,
így elmaradtak a belpolitikai változások ütemétől és defenzív helyzetbe szorultak.

„DUNASZAURUSZ”
A nyolcvanas évek végének leghosszabban tartó, legtöbb eseményt magában foglaló
és összességében a legnagyobb erőket felvonultató tömegmozgalmát egy grandiózus építkezés elleni tiltakozás hívta életre, mely mozgalom a csehszlovákiai Bős
(Gabčikovo) és Nagymaros között épülő vízlépcsőrendszer és a hozzá tartozó erőmű felépítését kívánta megakadályozni.
Az eredetileg tisztán környezetvédelmi jellegű Duna-mozgalom már 1988 elején
is nagypolitikai tényezőként jelent meg. A májusi pártértekezletet követően azután
se szeri, se száma nem volt a vízlépcsővel kapcsolatos akcióknak, nyilatkozatoknak,
petícióknak, népszavazási és egyéb kezdeményezéseknek, parlamenti felszólalásoknak, kérdéseknek és interpellációknak, tudományos értekezéseknek és áltudomá145

A Románia Nap budapesti eseményeit a Menedék Bizottság és a Romania Libera szervezte, támogatóként felsorakozott mellettük számos más ellenzéki szervezet. A tüntetés dokumentumai: Beszélő Összkiadás, III. 556.
146
A szervezők nevében Buda Géza, Lengyel Gabriella és Szilágyi Sándor, a Menedék Bizottság tagjai által 1988. november 15-én délután kiadott nyilatkozat: uo. 557.
147
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 15-i ülése. MOL M-KS 288. f. 5/1043.
ő. e.
148
A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fidesz, a Hálózat, a Magyar Demokrata
Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége és a Történelmi Igazságtétel Bizottsága nyilatkozata,
amelyhez további 14 független szervezet csatlakozott. Beszélő Összkiadás, III. 559–560.
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nyos vitairatoknak, a jogi és a műszaki problémák taglalásának. Folyamatosan a
politika napirendjén volt tehát a téma, amit elősegített, hogy nem kellett fölfedni direkt
hatalmi politikai tartalmát, nem kellett feltétlenül ellenzéki tevékenység gyanánt megítélni a vízlépcső felépítése elleni megnyilatkozásokat, ezáltal a sajtóban is tág teret
kaphatott. A vízlépcső ügyében ráadásul a magyar kormány mozgásterét nagyon
beszűkítette a Csehszlovákiával kötött államközi szerződés, amelynek felmondása
vagy akár módosítása – amint azt a későbbi fejlemények alátámasztották – alig belátható következményekkel fenyegetett.

KÖRNYEZETVÉDELEM VAGY RENDSZERKRITIKA?

A vízlépcső elleni tiltakozás aktusai ugyan közvetlenül rendszerkritikai és ellenzéki hangsúlyokat kaptak a demonstrációkon, ám a tüntetőket mégsem lett volna
célszerű úgy kezelni, mint holmi ellenséges elemeket. Már csak azért sem, mert a
kormány és a pártvezetés taktikája arra irányult, hogy depolitizálja, tisztán szakmai
kérdésként állítsa be a nagyberuházás kérdését. Akkor is megpróbáltak ragaszkodni ehhez az ötlethez, amikor már egyértelmű volt, hogy képtelenség a hatalmi szóval meghozott döntéseket lenyomni a közvélemény torkán.
1988-ban a környezetvédelmi érvelés ellenére szemernyi kétség sem lehetett az
iránt, hogy politikai harcok folynak Bős–Nagymaros ügyében. „A Dunaszaurusz
ugyanis jelkép volt, a szocialista megalománia, az impotens egypárti parlament és
az akarnok, senkit és semmit figyelembe venni nem akaró ideologikus döntéshozás
jelképe” – jellemezte később Rockenbauer Zoltán az akkori megfontolásokat.149
A „szocialista megalománia” kritikája vonatkozott a KGST-országokkal, mindenekelőtt a Szovjetunióval kooperációban megvalósított nagyberuházásokra (Jamburgra és Tengizre) is, valamint a hazai nehézipari és energetikai-bányászati fejlesztésekre, amelyek elmélyítették a gazdaság strukturális válságát. Egyszerre és
egyaránt jelképezte tehát a magyar nemzeti érdekek „internacionalista” kiárusítását, valamint az államszocialista tervgazdaság irracionalitását. A vízlépcső ügyét
egyúttal a kommunista párt inkompetens kormányzati tevékenysége, a gazdasági
csődhöz vezető ellenőrizetlen döntések nyilvánvaló példájaként jelenítették meg.
Afféle „állatorvosi ló” gyanánt volt használható annak bemutatására, hová vezet az
ellensúly nélküli hatalomgyakorlás.
Különösen kedvező lehetőséget nyújtott a vízlépcső elleni tiltakozás a széles ellenzéki egység megteremtésére. Az együttműködést nem zavarták a különböző csoportok koncepcionális különbségei és a politikai küzdelmekben képviselt eltérő
stratégiái. Sikerült elkerülni, hogy a mozgalom a rivalizálás terepévé váljon; akadt
minden oldalról elfogadható, az ellenzéken belüli dominanciaharctól távol maradó
szervező erő, mint amilyen a Duna Kör és a Nagymaros Bizottság volt.
A bős–nagymarosi vízlépcső elleni tömeges tiltakozó mozgalom nyitánya a május
27-én Budapesten megrendezett tüntetés volt. Korábban is voltak kisebb akciók, de

149
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ezúttal sikerült két-háromezres tömeget felvonultatni Ausztria nagykövetsége elé. 150
Ettől kezdve egymást érték az események.
Az MSZMP vezetői is érzékelték a megváltozott helyzetet a vízlépcső ügyében.
A Politikai Bizottság 1988. június 26-i ülésén úgy döntött: felkéri a kormányt a beruházással kapcsolatos problémák komplex áttekintésére, beleértve az esetleges leállítás következményeit is. Az előnyök és hátrányok objektív bemutatását kívánták, s
elhatározták, hogy lehetőséget adnak a „jó szándékú, de eltérő véleményt képviselő
szakembereknek is” álláspontjuk kifejtésére.151

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK – A NYOMÁSGYAKORLÁS KÍSÉRLETEI

Az Országgyűlés 1988. június 27-én kezdődő nyári ülésszakán az egyre erősödő
nyomás hatására napirendre tűzte a vízlépcső ügyét. Nem tárgyalták ugyan Király
Zoltán javaslatát, mely szerint el kellett volna halasztani minden építkezést, amíg
független külföldi szakemberek alapos vizsgálatot nem végeznek,152 de a kormány
vállalta, hogy őszre beszámolót készít a költségekről és a vállalt nemzetközi kötelezettségekről.
Július folyamán a vízlépcső elleni tiltakozás nemzetközi jellege erősödött. Budapestre érkezett Lipták Béla,153 a Yale Egyetem professzora, aki az Egyesült Államokban
megalakította a Magyar Környezetvédelmi Alapot, amely a vízlépcső megvalósítása
elleni nyugati kampányt volt hivatott segíteni. 154 Lipták Magyarországon kiterjedt akcióba kezdett, nemzetközi tüntetésekkel és nyugati szankciókkal fenyegette a kormányzatot. A Duna-mozgalmak vezetőinek társaságában találkozott Berend T. Ivánnal, az MTA elnökével, akivel egyetértettek abban, hogy nyilvánosságra kell hozni az
Akadémia 1983-as és 1985-ös titkosított szakértői állásfoglalásait.155 Maróthy László, az
illetékes miniszter visszautasította, hogy tárgyaljon Liptákkal és a magyar környezetvédőkkel.156 A vezető politikusok közül Nyers Rezső tanácskozott a professzorral és
kísérőivel, őt próbálták meggyőzni a leállítás szükségességéről.157
Közben párhuzamos meggyőzőkampány indult és folyt egész nyáron. A Országos Vízügyi Beruházási Vállalat (OVIBER), valamint a KVM helyszíni szemlével és
150
Petíciót adtak át „a környezetszennyezés exportálása” elleni tiltakozásként. LÁNYI, 1988,
153.; Magyar Nemzet, 1988. május 28.
151
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 28-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1030. ő. e.
152
A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elutasította az indítványt. Magyar Hírlap, 1988. június 16.
153
Az üggyel kapcsolatos dokumentum-összeállítás: Beszélő Összkiadás, III. 563.
154
Lipták Bélának az Elnöki Tanácshoz címzett, 1988. január 20-án írt levelét közölte: Heti
Világgazdaság, 1988. július 16., valamint – a vele vitatkozó szakértői álláspontokkal együtt – a Magyar Hírlap, 1988. július 16-i száma.
155
Magyar Nemzet, 1988. július 12. A két dokumentumot közli: HAVAS, 1988, 79–86.
156
Vargha János és Mécs Imre a Duna-mozgalmak nevében váltott levelet a miniszterrel. Uo.
148–150.
157
Mécs Imre, Szekeres László és Vargha János vett részt a tárgyaláson. Beszélő Összkiadás,
III. 567.
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tájékoztatókkal próbálta eloszlatni az aggályokat, győzködték az újságírókat és a
képviselőket.158 A másik oldalon Lipták és a környezetvédők indítottak támadásokat
a „sztálinista agyrémnek” minősített tervek ellen, előadásokon, nagygyűléseken érveltek, sőt nemzetközi kongresszust is szerveztek.159
Augusztus elején Havas Péter kormánybiztos kénytelen volt beismerni, hogy az
építkezés rendkívüli terheket ró az országra. Mint mondta: „ha ma kellene dönteni,
bizonyára nem hoznánk ilyen döntést”.160 Közben készült a kormány parlamentnek szánt jelentése, de a KVM tervezete a tárcaközi egyeztetések vitáján elakadt.
Horn Gyula külügyi államtitkár keményen bírálta, hogy az előterjesztésben nem
kerestek semmiféle alternatív megoldást a korábbi tervekhez képest. A külügyminisztériumban úgy látták: „a külföldi visszhang a beruházás politikai hatásai miatt
a következő időszakban tovább nő, és olyan kereteket is elér (nemzetközi pénzügyi
szervezetek, nyugati kormányok), amelyek állásfoglalása külpolitikai szempontból
rendkívül fontos”. Horn a környezetvédelmi érvek felületessége és gyöngesége mellett arra is utalt, hogy a közvéleményt még inkább a vízlépcső ellen hangolja majd,
ha a nyilvánosság előtt fogják taglalni a beruházás költségeit.161 Keményebb kritikát
fogalmazott meg Láng István, az Akadémia főtitkára, aki a javaslatot nem tartotta
alkalmasnak felelős döntés megalapozására, egyúttal felidézte a tudósok által korábban megfogalmazott aggályokat.162
Szeptember 2-án Budapesten háromnapos nemzetközi konferenciát rendeztek
a vízlépcsőépítés ellenzői, mindannyian egyetértettek az építkezés leállításával.
Ez alkalomból Lányi András fogalmazta meg sokak véleményét: „Ez a beruházás
évtizedek egymásra épülő, egymást igazoló, téves, felelőtlen döntéseinek terhét hordozza. […] A BNV [Bős–Nagymaros Vízlépcső] egy korszak emlékművének készül.
Miránk, ma élő magyarokra emlékezteti majd a késő ivadékokat. Megtudhatják belőle, hogy oly korban éltünk, amikor az ország közvéleményét országos ügyek vitatásából kizárták, és a döntés jogát szűk körű, ellenőrizhetetlen testületek tartották
fenn maguknak.”163

DÖNTÉS A FOLYTATÁSRÓL

Minden ellenkezés dacára a Minisztertanács 1988. szeptember 7-én elfogadta Maróthy László előterjesztését, amely szerint: „az összes körülményt és hatást figyelembe
véve, a jelenlegi helyzetben a vízlépcső megépítése a legjobb megoldás”.
A döntés szinte automatikusan elindította a protestáló akciók új, minden eddiginél magasabbra csapó hullámát. Szeptember 12-én 30-40 ezer tiltakozó vonult az
Országház elé, ahol 1956 óta nem volt tüntetés. A szónoklatot Csengey Dénes tar158
159
160
161
162
163
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Magyar Nemzet, 1988. augusztus 3.
Horn Gyula levelét közli: Beszélő Összkiadás, III. 567–569.
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totta.164 A vízlépcsőépítés leállítása és a népszavazás követelése mellett kifejezetten
politikai jellegű, a politikai vezetést nyíltan támadó vagy gúnyoló, a demokráciát
és többpártrendszert követelő feliratok, illetve jelszavak voltak láthatók, hallhatók.
Ez volt az addigi legnagyobb tömegmegmozdulás, amely nyíltan kifejezte a vezetés
iránti bizalmatlanságot.165
Az ellenzék további, kisebb létszámú, de igen gyakori és nagy figyelmet kiváltó
tüntetések mellett petíciókkal is bombázta a pártvezetést. 23 szervezet írt közösen levelet a Központi Bizottságnak, amelyben azt kérték, a párttag képviselők az
MSZMP álláspontja helyett az állampolgárok kívánsága szerint szavazzanak.166
A KB tárgyalt a kérdésről – de más határozatot hozott. Kötelezte a párttag képviselőket, hogy szavazzanak a javaslat ellen, ha a népszavazás kérdését a vízlépcsővel
összefüggésben felvetik, és azt is utasítsák el, hogy nemzetközi bizottságra bízzák
az ellenőrzést.167 Egyébként hozzájárult, hogy más vonatkozásban lelkiismeretük szerint szavazzanak a vízlépcsőről.
Az Országgyűlés október 7-i ülését a televízió élő adásban közvetítette. Ekkor
szavaztak a képviselők a kormány vízlépcsőjelentéséről. A témát illető felfokozott
hangulatot jelzi, hogy két nappal korábban szinte visszhang nélkül fogadták el a
piacgazdaságba való átmenet alapvető törvényét a gazdasági társaságokról.168
Az éles, több felszólalásban keményen politikai tartalmú parlamenti vitában a
legelszántabban érvelő Király Zoltán mellett Szentágothai János és Szabó Kálmán
akadémikus, valamint Barcs Sándor és Südi Bertalan szorgalmazták,169 hogy a kormány merjen szakítani a korábbi téves döntéssel. A felszólalók nagy többsége viszont a kormány véleménye mellett állt ki, elégségesnek találták a beszámoló garanciáit. Végül 317-en elfogadták a kormány előterjesztését, csak 19-en utasították el,
31-en pedig tartózkodtak.
A név szerinti szavazást különös megoldással, állva szavazással váltották ki.170
A televízió nézői jól láthatták, amint a vezető politikusok – az egyetlen Nyers Rezső
kivételével, aki tartózkodott171 – valamennyien megszavazták a kormány beszámo164

C SENGEY, 1990, 37–41.
SZEKERES, 1988, 356–357.; Magyar Nemzet, 1988. szeptember 13.
166
Beszélő Összkiadás, III. 584–585.
167
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyve. MOL MKS 288. f. 4/243. ő. e.
168
Grósz Károly az Országgyűlés helyzetét is megvitató, 1988. szeptemberi PB-ülésen meg
is jegyezte: a társasági törvény sokkal fontosabb, mint azok az ügyek, amelyekről a viták folynak,
annak elfogadásában mégis biztosak lehetnek, alig számolnak ellenszavazattal. MOL M-KS 288.
f. 5/1037. ő. e.
169
Október 18-án a Politikai Bizottság ülésén Grósz Károly javasolta, hogy indítsanak fegyelmi eljárást a párttag Südi Bertalan ellen, amiért a KB határozata ellenében népszavazást kezdeményezett az Országgyűlésben. (MOL M-KS 288. f. 5/1040. ő. e.) November 1-jén a PB visszavonta a
kezdeményezést, miután Südi önkritikát gyakorolt, illetve azzal érvelt, hogy nem ismerte a párt
állásfoglalását. Uo. 5/1041. ő. e.
170
Király Zoltán 31 társával kezdeményezte a név szerinti szavazást, mire a házelnök zárt
ülést akart elrendelni. Avar István kompromisszumos javaslata volt az állva szavazás.
171
Nyers Rezső úgy magyarázta lépését, hogy a beruházással szemben bizalmatlan, a kormány iránt viszont bizalommal viseltetik.
165
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lóját. Ez pedig azt jelentette, hogy az eredeti koncepció alapján folytatják a vízlépcső
építését.
Dönteni kellett még a népszavazás kérdéséről is. Stadinger István házelnök rendhagyó módon az igazságügyi miniszterhez fordult, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, pedig a referendum elrendelésében az Országgyűlést elvileg
semmi nem korlátozta volna. Kulcsár Kálmán korántsem egyértelmű válaszában
arra utalt, hogy a népszavazásra vonatkozó törvényt az Országgyűlésnek még meg
kell alkotnia, egyébként az Elnöki Tanács elrendelhet referendumot.172
A parlamenti „győzelemmel” az MSZMP és a kormány újabb lépést tett a vereség felé. Elszalasztották az utolsó alkalmat arra, hogy méltósággal és a reformpolitika hitelét megerősítve vonuljanak vissza az ellenzék által egyre hatásosabban
támadott Bős–Nagymaros-ügyből.
Az ellenzéki mozgalmak megérezték a helyzetben rejlő lehetőségeket. A Duna Kör
másnapi sajtótájékoztatóján Szekeres László úgy vélekedett: „most kezdődik az igazi
harc”.173 Ugyanakkor a pártvezetés álláspontja keményedni látszott a készülő demonstrációkkal kapcsolatban. Október 18-án a Politikai Bizottság előtt Fejti György beszámolt
az október 30-ára tervezett nemzetközi tüntetéssorozatról.174 Nem volt ugyan tudomásuk arról, hogy milyen méretű tüntetésre lehet számítani, de a BM vezetőivel konzultálva arra jutottak, hogy a szervezőkkel közölni kell: a parlamenti döntést tüntetés formájában – főleg az Országház előtt – nem lehet támadni.
A párthatározatnak megfelelően a politikai álláspont megkeményedése érzékelhető volt a rendőrség magatartásán, amelyet az október 30-i tüntetés kapcsán
tanúsított. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a bős–nagymarosi vízlépcső kapcsán
az erőszakos eszközök alkalmazását el akarják kerülni. Nehéz is lett volna másként cselekedniük, hiszen egészen addig tudomásul vették a tiltakozás eszkalációját. A tüntetők sem akartak összecsapást, ezért a tiltásnak megfelelően elkerülték az Országházat és a pártközpontot.
Az október 30-i demonstráció jelentős hatást keltett, de nem volt olyan tömeges,
mint a szeptember 12-i akció. Legfontosabb vonása az volt, hogy megkezdték az aláírásgyűjtést a vízlépcsőről szóló népszavazás támogatására.175 Decemberben a környezetvédő mozgalmak sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 70 ezer fölött jár a petíciót
aláírók száma.176
Egy másik, merőben új politikai eszköz bevetése is kapcsolódott a vízlépcsőről szóló döntéshez. Az októberi parlamenti döntés inspirálta először azt a később
172

Országgyűlési Napló, 1988. október 6. 2347–2362. h.
Magyar Nemzet, 1988. október 8.
174
A felhívás világszerte a magyar követségek és konzulátusok előtti nemzetközi tüntetésre
hívott fel. Úgy tervezték, a tüntetéseket addig folytatják, amíg eredményt nem érnek el velük.
Beszélő Összkiadás, III. 576–577. A felhívást Lipták Béla fogalmazta, közli: HAVAS, 1988, 166–168.
– A budapesti tüntetésre szóló felhívást (Még csak most kezdődik! címmel) a Nagymaros Bizottság adta ki számos szervezet támogatásával, lásd: Beszélő Összkiadás, III. 588–589.
175
Magyar Nemzet, 1988. október 31.; LÁNYI, 1988, 154. – Sólyom László (Duna Kör) és Mécs
Imre (SZKH) beszédeit közli: Beszélő Összkiadás, III. 590–592. Vigh Károly (BZSBT) és Langmár
Ferenc (Fidesz) beszédéből idéz: HAVAS, 1988, 168–169.
176
Magyar Hírlap, 1988. december 23.
173
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elterjedt akciót, hogy kezdeményezik az országgyűlési képviselők visszahívását, kihasználva az ezt lehetővé tévő paragrafust. A Fidesz sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy kezdeményezik Vida Miklós parlamenti alelnök visszahívását, aki zárt ülést
indítványozott a vízlépcső ügyének tárgyalásakor, majd december 21-én át is adták
az ehhez szükséges aláírásokat.177 Ekkor már látható volt, hogy a vízlépcső ügyében
az MSZMP és a kormány konokságával olyan kényszerpályára manőverezte magát,
amelyről az idő haladtával csak egyre súlyosabb politikai veszteségek árán lehetett
letérni.

ÉRDEKHARCOK ÉS SZAKSZERVEZETEK
A POLITIKA ÉS AZ ÉRDEKVÉDELEM KÖZÖTT

A politikai megmozdulásokhoz képest feltűnően kevés, mondhatni elenyésző számban fordultak elő nyílt gazdasági érdekharcok, sztrájkok. A szórványos és alacsony
intenzitású munkavállalói tiltakozó mozgalmak attól is elmaradtak, amit a politikusok elkerülhetetlennek véltek: elsősorban a nagyipari munkásság körében volt
várható ilyenek megjelenése. A válságkezelés az életszínvonal csökkenésével járt, a
piacosító reformok bizonytalansággal, munkahelyvesztéssel és az egyenlőtlenségek
növekedésével fenyegettek.
A liberalizáló átalakítás korszakában a munkások okkal érezhették, hogy a hatalom birtokosai, akik egészen addig rájuk hivatkoztak, elfordultak tőlük. Életviszonyaik romlásával, munkalehetőségeik elvesztésének nagyon is valós rémképével
szemben csak ködbe vesző ígéreteket kaptak mind a kormányzattól, mind az ellenzéktől. A politikai harcok pedig nem az ő nyelvükön és elsősorban nem az ő ügyeikről szóltak. A defenzívába szorult kommunista vezetés magyarázkodásai és ígéretei
már hiteltelenek voltak. Az éles kritikát megfogalmazó értelmiségi ellenzéket is
bizalmatlanul méregették; bírálatuk érvényesnek tűnt, abban viszont volt okuk kételkedni, hogy mint az ország vezetői képesek lennének kiutat találni a válságból.
Mindenesetre erősödött bennük is a meggyőződés, hogy csak az alapvető politikai
fordulattól remélhető valami változás.
Lengyelországban, ahol a hatalmas munkásbázissal rendelkező Szolidaritás szakszervezet adta az ellenzék fő erejét, éppen 1988 augusztusának közepén bontakozott ki nagyszabású politikai sztrájk. Ennek tétje a szakszervezeti pluralizmus elfogadása vagy elvetése volt – amit ott a legközvetlenebb hatalmi kérdésnek tekintettek.
A magyarországi szakszervezeti ellenzéki szerveződéseknek viszont kifejezetten
értelmiségi arculatuk volt.
A hazai párt- és kormányzati vezetők számára intő jel volt az, ami Lengyelországban zajlott. Mindent meg is tettek, nehogy a gazdasági-szociális indíttatású érdekvédelmi
177
Az akcióról beszámolt Wachsler Tamás a FIDESZ Hírek 1989. januári számában, lásd Tiszta
lappal, 130–133. – Vida Miklóst az MSZMP KB 1988. szeptember 27-i ülésének döntése nyomán nevezték ki parlamenti alelnöknek, miután Cservenka Ferencné és Péter János a felmentését kérte.
MOL M-KS 288. f. 4/243. ő. e.
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mozgalmak direkt politikai tartalmat kapjanak, akár olyan áron is, hogy nem követték
konzekvensen a liberalizáló reform elveit. Nem volt kikerülhető az ellentmondás,
amely a liberalizálás kényszere és a növekvő elégedetlenség kettősségéből fakadt.
A munkaharcok első jeleire a párt és a kormány politikusai a legkisebb ellenállás irányát választották: meghátráltak, és engedményekkel leszerelték az elégedetlenségeket.
A konfliktuskerülő magatartás csak erősítette a liberális ellenzék és a reformközgazdászok meggyőződését, hogy ilyen beállítottság mellett nem elképzelhető a
kibontakozás. Ugyanakkor nekik sem lehetett céljuk a gazdasági érdekharc gerjesztése, célszerűbb volt a szociális elégedetlenségek és a munka világában megjelenő
konfliktusok hatalmi, „nagypolitikai” kérdések felé terelése. A nagypolitika jószerével elnyelte az érdekvédelmet, a hatalmi küzdelem mintegy helyettesítette, kiváltotta
a gazdasági harcot. A politikai viták azt sugallták, hogy a rendszer részleges vagy
teljes átalakítása megoldja a szociális problémákat, de az mindenképpen kiolvasható
volt belőlük, hogy gyökeres változások nélkül a hétköznapok emberei nem remélhetik sorsuk jobbra fordulását.
Eltérő volt az ellenzék egyes csoportjainak megközelítésmódja. Voltak, akik megfelelő gazdasági elképzelések híján populista jelszavakkal támadták a reformkommunista kormányt. Mások, akik egy liberális program követésében látták a kiutat,
óvatosabbak voltak a gazdasági-szociális konfliktusokat illetően: gazdasági stratégiájuk közvetlen következményei ugyanis a kormány lépéseinél is erőteljesebben sértették volna a munkavállalói érdekeket.
A „hivatalos” szakszervezetek is csapdahelyzetbe kerültek, mivel a bizalmatlanság
irántuk semmivel sem volt kisebb, mint a kommunista párt iránt. Egyrészt a reformok
elleni lázítás vádjával illették őket, ha a tagjaik érdekében folytatott napi érdekvédelmi
harc révén próbáltak legitimitást szerezni,178 és a konzervatív oldalra sorolták őket,
ahonnan éppen szabadulni igyekeztek.179 Másrészt nem engedhették meg maguknak
azt sem, hogy feladják (inkább csak formális) részvételüket a makroszintű gazdaságpolitikai egyeztetésben, márpedig így nagypolitikai szerepvállalásuk alig különbözött
a korábbiaktól. Ezért az új típusú „partnerség” értelmezésével próbálták kimagyarázni
magukat az ellentmondásos helyzetből, de ez nem sikerülhetett a párt vezető szerepéhez való igazodás fenntartása mellett.180 Deklarálták a szakszervezetek a „szocialista
pluralizmus” koncepciójába illeszkedő „hatalmi ellenőrző” szerepét. Ilyen volt annak az
igénynek a megfogalmazása is, hogy a szakszervezetek állíthassanak képviselőjelölteket a választásokon, és alakíthassanak önálló parlamenti frakciót.181

178

Nagy Sándor fogalmazása szerint „… egy szakszervezeti mozgalomnak nem reformpártinak vagy reformellenesnek kell lennie. Nem ez a lényege a tevékenységének, hanem az, hogy
betölti-e valóságos funkcióit.” Népszava, 1988. július 29.
179
Nagy Sándor felhívta a figyelmet a liberális stratégia hátulütőire, a társadalmi hatásokban
rejlő veszélyeire. Pártélet, 1988/10. 3–10.
180
Nagy Sándor beszéde a SZOT 1988. július 8-i plénumán. Népszava, 1988. július 9. Az elfogadott dokumentum: Elgondolások a magyar szakszervezetek tevékenységének megújításáról,
uo. 1988. július 13.
181
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda: A tespedés kockázata. Szakszervezeti Szemle, 1988/8–9. 47. A SZOT
Elnöksége 1988. szeptember 8-i ülése: PIL SZKL 2. f. 3/679. ő. e.
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A szakszervezeti vezetők természetesen részt kívántak venni a reformok kimunkálásában és a munkavállalókat érintő törvények kidolgozásában. Különösen
érdekeltek voltak a rendszer korporatív jellegű átalakításában, az ilyen tervek kidolgozásában. Ennek szellemében október 14-én kezdte meg működését az Országos
Érdekegyeztető Tanács,182 amely elvileg alkalmasnak ígérkezett arra, hogy az érdekvédelmi küzdelmek kikerüljenek a pártállami döntéshozás átláthatatlan hatalmi alkuinak köréből. A szakszervezeteknek azonban nem volt kellő súlyuk, pedig folyvást
keresték az egyensúlyt a hatalmi szférába való betagozódás és a konfrontálódás között, így csak a párt és a kormány belátásán nyugvó eredményeket érhettek el. Ez a
lavírozás azonban csupán arra volt jó, hogy felgyorsítsa hitelvesztésük folyamatát.
A nagy társadalmi csoportok érdekeinek védelme nem került az átmenet politikai küzdelmeinek középpontjába: „Az új politikai szervezetek, valamint a hatalom
különböző frakciói között kialakuló kötélhúzásban az egyéni és csoportos politikai
szabadságjogok biztosítása a fő téma. Szemben a nyolcvanas évekbeli Lengyelországgal, nálunk rögtön pártok és alternatív társadalmi programokat készítő szervezetek szintjén indul el az átpolitizálódás folyamata, s az új szervezetek azonnal
a makroszintű hatalommegosztás kérdéseire koncentrálnak. […] Szép csendben
háttérbe szorulnak tehát a gazdaság és az elosztás kérdései, s ezzel együtt a társadalom részérdekek mentén való megszervezésének kérdése. Egy atomizáltságában
meghagyott társadalom feje fölött indul be a gyors politikai differenciálódás, s a
részkérdésekkel nem bajlódó, a rendszer egészének átalakítására törő új politikai
elitcsoportok csak kis figyelmet fordítanak arra, hogy maguk alatt megszervezzék
a bázist.”183

A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DILEMMÁJA

Az 1988-ban megalakuló független szakszervezetek mind értelmiségi bázisúak voltak. A munkavállalók nem bíztak a „hivatalos” szakszervezetekben, de nem akartak helyettük másikat. Egyéni megoldásokat kerestek, többletmunkával vagy kisvállalkozással próbálták ellensúlyozni a reálbérek csökkenését. Az új szakszervezetek
nem támaszkodhattak a munkavállalók tömegeinek támogatására. Nem is volt módjuk arra, hogy átalakítsák a vállalatokon belüli hatalmi viszonyokat, megváltoztassák
a munkaügyi kapcsolatokat. A később létrejött, munkásokat tömörítő néhány szakszervezet vagy munkástanács sem maguknak a munkásoknak a kezdeményezésére
jött létre. Ha mégis így történt, nyomban megjelent valamelyik politikai irányzathoz
tartozó értelmiségi csoport, hogy a befolyása alá vonja.184

182
Az OÉT-nek a kormány mellett csupa régi, „jól bevált” érdek-képviseleti szervezet lett a
tagja, mint a SZOT, a Gazdasági Kamara, az OKISZ, a SZÖVOSZ és a TOT. A kihagyott szervezetek, mint a KISZ, a KIOSZ, a KISOSZ és az egyetlen új szervezet, az 1988 februárjában alakult
Vállalkozók Országos Szövetsége sérelmezte is a mellőzést. Heti Világgazdaság, 1988. december
24.
183
BRUSZT, 1988, 190.
184
THOMA, 1998, 27–31.
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Az éppen csak szerveződő független szakszervezetek számára is felmerült a kérdés: előbb a munkahelyi érdekharcokban próbáljanak inkább legitimitást és növekvő
támogatottságot szerezni, vagy rögtön a makroszintű érdekegyeztetési tevékenységbe próbáljanak bekapcsolódni? A hivatalossággal való konfrontáció nyomán erőiket
a pártpolitikai-hatalmi harcokra összpontosították. Minél inkább belekeveredtek a hatalmi politika értelmiségi érveket felvonultató harcaiba, annál kevésbé tudtak a nagyipari
munkásság körében is bázist találni. Mégsem volt választásuk: ha nem konfrontálódtak
volna a hivatalos szakszervezetekkel nagypolitikai síkon, a pártállami struktúra részeiként támadva őket, esélyük sem nyílik arra, hogy észrevegyék a tevékenységüket. A nem kifejezetten szakszervezeti, hanem közvetlenül politikai szerepvállalás
ugyanakkor nem jelentette, hogy ne a szakszervezeti-érdek-képviseleti ügyeken keresztül hatottak volna a folyamatokra.185
A politikai szerepvállalás jellege és mértéke állandó vitakérdés volt a független
szakszervezetek vezetői között. A TDDSZ állásfoglalások sorában reagált a munkavállalók érdekeit és jogait érintő kormányzati intézkedésekre, de ezen túl a vízlépcsőről, az egyesülési és a gyülekezési törvény tervezetéről, a választójog és a munka
törvénykönyve tervezett módosításáról is kifejtette véleményét. Elérték, hogy több
képviselő (Király Zoltán, Balla Éva, Benjámin Judit) a parlamentben is hangot adott
véleményüknek.
Szeptember közepén a SZOT vezetői is belátták, hogy tárgyalniuk kell a TDDSZ
képviselőivel,186 de feszült viszonyuk nem változhatott meg, miután a megalakuló
Országos Érdekegyeztető Tanácsba nem engedték be a függetleneket.

KONFLIKTUSOK ÉS TÁRGYALÁSOK

1988 nyarán voltak jelei annak, hogy komolyabb sztrájkhullám bontakozik ki. A kormány aggodalmaira rácáfolva azonban a rövid életű erőpróbáknak nem lett folytatásuk. Azért érdemelnek mégis figyelmet, mert egymás után jelentek meg a munkavállalói érdekkonfliktusok különféle típusai; mintha csak ki akarták volna próbálni a
hatalom reakcióit, háromféle, egymástól jellegükben eltérő sztrájkot kezdeményeztek.
1. Látszólag a „klasszikus bérharc” esete volt a figyelmeztető bányászsztrájk Pécsett, 1988. augusztus 22-én. Kiváltó oka a bányásznapon szokásos hűségjutalom
csökkentésének híre volt. A vállalatvezetés (a helyi a szakszervezet tudtával) elköltötte az erre szánt összeget, nyilván abban bízva, hogy a kormány majd pótolja a
hiányt. Maguk a bányászok is erre számítottak. Valamennyien jól kalkuláltak. A bányászok szinte csak a „csepeli vasmunkásokhoz” hasonlítható kitüntetett alakjai
185
A független szakszervezetek történetéről részletesen szól Vásárhelyi Mária már idézett
kézirata.
186
A szeptember 16-án kezdődött tárgyalásokon Bácskai Vera, Kerekes György, Őry Csaba,
illetve Kósáné Kovács Magda, Szabó Endre és Nyitrai István képviselte a két felet. A kapcsolatfelvételről és tárgyalóküldöttségről a SZOT Elnöksége 1988. szeptember 8-án döntött. PIL SZKL
2. f. 3/679. ő. e.
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voltak a Kádár-rendszernek, mintegy a „munkáshatalmat” szimbolizálták, ezért a
konfrontáció velük különösen súlyosan esett volna a latba. Pedig a veszteségeket halmozó bányászat a nyolcvanas évek végére a leépítéssel legfenyegetettebb ágazatok
egyike lett. A hűségjutalomhoz való ragaszkodás mögött az a követelés állt, hogy a
kormány kötelezze el magát a bányászok változatlan megbecsülése, életkörülményeik
és munkalehetőségeik megőrzése mellett. A sztrájk ügye azonnal a legmagasabb politikai szintre emelkedett, és a kormány villámgyorsan engedett is a követeléseknek.187
Ehhez képest csekély jelentősége volt a kormány deklarációjának, hogy nem enged a
későbbiekben hasonló nyomásgyakorló kísérleteknek. A szeptember 1-jei bányásznapon Grósz Károly határozottan kijelentette, hogy ellent fognak állni a „zsarolásnak”, de megint ködösített, nem merte – az ünnepnapon nem is lett volna ildomos
– a bányászok szemébe mondani az ágazat sorsával kapcsolatos igazságot.188
2. Más jellegűek voltak az augusztus végén a békéscsabai Kner Nyomdában és a
Granvisus látszerészeti gyár angyalföldi leányvállalatánál szervezett figyelmeztető
sztrájkok, majd szeptemberben a Mosonmagyaróváron és Szombathelyen szervezett
tiltakozó akciók. Egyik sem volt szokványos bérharc. Részint bizonyos személyi döntések miatti elégedetlenség váltotta ki őket, részint az volt a céljuk, hogy támogassák
a gyáregység vagy a lányvállalat önállósulási törekvését. Ezek az akciók rámutattak
arra, hogy a vállalatirányítás 1984-es reformja nem hozott létre hatékony vezetési
struktúrát, valamint hogy egyáltalán nem csökkentette a dolgozók kiszolgáltatottságát.189 Közös volt a tiltakozó akciók lezárulásában, hogy mind a vállalati, mind a
magasabb szintű vezetők kitértek az éles konfrontáció elől, inkább meghátráltak.
3. Különleges kezelést igényelt a szegedi egyetem bölcsészkarán szeptember 28-án
kirobbant egynapos figyelmeztető sztrájk, amelybe az oktatók és a hallgatók egyaránt bekapcsolódtak. Az akcióval az oktatási rendszer finanszírozásának súlyos
gondjaira hívták fel a figyelmet, továbbá követelték a felsőoktatási intézmények valódi autonómiáját. A feszültségek növekedése miatt a Politikai Bizottság is arra kényszerült, hogy foglalkozzon az üggyel. Komolyan tartottak attól, hogy a november
23–24-ére tervezett felsőoktatási tiltakozó demonstráció országos jellegűvé terebélyesedik.190 Ez esetben is sikerült ugyan megúszni a súlyos következményekkel fenyegető országos akciót, de nem szűnt meg a fenyegetettség, hogy kiterjedt mozgalom
indul.
A kormány 1989. évi gazdaságpolitikai terveit ismerve, a szakszervezetek vezetőinek nem voltak kétségeik, hogy nyíltan konfliktust kell vállalniuk a kormánnyal
– legalábbis látszatra – maradék hitelük megőrzésére. Kérdés volt, hogy miként tehetik ezt meg.
A kormánnyal folytatandó tárgyalásokra készülve szeptember elején Nagy Sándor a SZOT elnökségi ülésén fölvetette: ragaszkodjanak-e ahhoz, hogy a kormány
187

A történtekről részletesen lásd: TÓTH Antal, 1988, 197–198.
Grósz Károly bányásznapi beszéde: Népszabadság, 1988. szeptember 2.
189
C SUHAJ V., 1989, 54–61.
190
Az MSZMP KB TKKO tájékoztatót készített a szegedi egyetemen történtekről, majd a Politikai Bizottság november 8-án Pál Lénárd vezetésével bizottságot hozott létre az ügy kivizsgálására. Az ügy dokumentumai: MOL M-KS 288. f. 36/1988/2. ő. e.
188
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küldöttségét a miniszterelnök vezesse? Grósz Károly szerette volna elhárítani a kellemetlen feladatot, nehogy személyesen legyen kénytelen visszautasítani a szakszervezetek igényeit. Nem az volt tehát a tét, hogy mit lehet elérni a kormánnyal szemben, hanem hogy kitől kapják az elutasítást. Nagy Sándor azzal érvelt, hogy Grósz
rövidesen úgyis lemond kormányfői tisztségéről, és a pártelnöki pozícióból inkább
módja lesz a szakszervezetek törekvéseinek támogatására. Ezt pedig fontosabbnak
ítélte a pillanatnyi presztízsérdeknél.191
1988. szeptember 21-én Pozsgay Imre vezette a kormánydelegációt, amely a Nagy
Sándor vezette SZOT-küldöttséggel tárgyalt, feltűnő külsőségek között. Azt kívánták demonstrálni, hogy a célokban megvan az elvi egyetértés, de szinte minden
konkrét kérdésben éles az ellentét. A szakszervezeti vezetők tudták: itt az utolsó
pillanat, hogy kifejezzék elutasító álláspontjukat a kormány restriktív, az életszínvonal romlásával és munkahelyek megszűnésével járó gazdaságpolitikájával szemben.
Ennek megfelelően – a kormány szerint teljesíthetetlen – követeléseket fogalmaztak
meg. Szociálpolitikai csomagtervvel készültek a kormánnyal való tárgyalásra.192
Kiderült, hogy a szakszervezeti vezetők gazdaságstratégiai elképzelései is gyökeresen különböznek a kormányétól. Megkérdőjelezték a restriktív válságkezelés eredményességét,193 éles vita folyt arról, hogy milyen lehetőségek vannak a lakosság terheinek növelésén kívül a költségvetési források növelésére, és konfrontálódtak a
várható munkanélküliség megítélése ügyében is.194 Végül azonban be kellett érniük
azzal, hogy a nyilvánosság előtt ellenállást tanúsítva kompromisszumos megállapodásokat kötnek. 195
Nehézségeket okozott a SZOT-nak az MSZMP-hez való új viszony kialakítása is.
A szakszervezeti vezetők a pluralizálódó viszonyok között úgy kívánták megmutatni önállóságukat, hogy közben nem kérdőjelezik meg a párt vezető szerepét. Az önállóságot demonstráló törekvéssel kudarcot vallottak: az MSZMP Politikai Bizottsága
november 8-án egy igen terjedelmes, fellengzős, a hagyományos pártzsargonban
fogalmazott és meghökkentően anakronisztikus határozatot hozott a szakszervezetekről.196 Az „önállóság elismeréseként” a PB pontosan meghatározta még a soron
lévő szakszervezeti tanácskozás napirendjét is.
Némileg eltérő hangsúlyokkal a párthatározatban foglalt téziseket visszhangozták a SZOT vezetői is. A december elején tartott szakszervezeti tanácskozáson
Nagy Sándor taglalta az MSZMP-hez fűződő viszonyuk természetét. A partneri vi191

A SZOT Elnöksége 1988. szeptember 8-i ülésének jegyzőkönyve. PIL SZKL 2. f. 3/679.

ő. e.
192

Később, a SZOT 1988. november 4-i plenáris ülésén Nagy Sándor főtitkár kifejtette, hogy
a szakszervezeteknek élesen kell reagálniuk a romló szociális helyzetre, a reálbérek 8 százalékos
csökkenésére, fel kell lépniük a tervezett további 6 százalékos csökkentés ellen, illetve a legroszszabb helyzetben lévők gondjainak enyhítéséért. Népszava, 1988. november 5.
193
A SZOT Elnöksége 1988. október 31-i ülésének állásfoglalása. Népszava, 1988. november 1.
194
A kormány és a SZOT tanácskozásáról részletes tudósítás: Népszava, 1988. szeptember 22.
195
Az 1988. november 28-i, a SZOT és a kormány közötti tárgyaláson hosszú vita után elfogadták a kormány mérsékelt szociális kompenzációs és szelektív béremelési javaslatait. Népszava,
1988. november 29.
196
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 490–503.
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szonyra, az egymásrautaltságra helyezte a hangsúlyt, és nem kívánt teljes cselekvési
szabadságot. Mint mondta: elvi akadálya nem lenne a teljes politikai függetlenség
kimondásának sem, de ez értelmetlen volna, hiszen a világon minden szakszervezetben érvényesül bizonyos politikai erők befolyása, a magyar szakszervezetek
pedig a szocializmus megújulásában érdekeltek. Grósz Károly felszólalása egyértelművé tette, hogy értelmezésében a szakszervezetek megújulása „a szocialista pluralizmus” sajátos kibontakozását jelenti.197

A SZTRÁJKJOG ÉS A LIGA MEGALAKULÁSA

A törvényhozásban napirendre került a szakszervezeti törvény és a sztrájkjog kodifikálása. Ez utóbbit annak érdekében szorgalmazták, hogy a konfliktusok kezelése
szabályozott legyen, a munkabeszüntetés végső eszközként legyen alkalmazható, így
meg lehessen akadályozni a sztrájkok eszkalációját és politikai célokra való felhasználását.198 A munkabeszüntetések kontrollálhatatlanságától tartva a szakszervezeti
vezetők is sürgősnek ítélték a sztrájkok szabályozást.
Az MSZMP vezetőinek más aggodalmai is voltak. Nem volt kizárható, hogy az
átmenet felgyorsítása, a nyomásgyakorlás érdekében a lengyelországihoz hasonló
politikai sztrájk indul. 1988 őszén elsőrendű kérdésnek tűnt, hogy a készülő jogszabályok lehetővé teszik-e közvetlenül politikai indíttatású, általános szolidaritási sztrájkok szervezését, vagy hogy a legális akciókat munkahelyi konfliktusok szintjére korlátozzák.
A kormány ezért gyorsította volna a jogszabályalkotást,199 de az előkészítő tárgyalásokon Nagy Sándor opponálta azt az elképzelést, hogy a sztrájkjogot a munka
törvénykönyvében és a tervezett módon szabályozzák.200 A SZOT-vezetők sem akarták nyomásgyakorló képességüket azzal csökkenteni, hogy lemondanak az ágazati
vagy az országos szinten szervezett sztrájkok lehetőségéről. Pozsgay Imre végül a
kormány nevében bejelentette, hogy a korábbi elképzelésektől eltérően 1989 januárjában külön sztrájktörvényt terjesztenek a parlament elé. Ennek tartalma azonban
– az előkészületek alapján – nem sok jót ígért.
A sztrájkjog a független szakszervezetek érdeklődésének és tevékenységnek is
a középpontjában állt. Kimutatták, hogy az a megoldás, amelyet a munka törvénykönyvébe akartak becsempészni, a sztrájkok megakadályozásával lett volna egyenér197
Az országos tanácskozáson elhangzott beszédeket közölte a Népszava 1988. december 3.
és 5. száma.
198
Nagy Sándor idézett beszéde a SZOT plénumán. Az ezzel kapcsolatos vitáról lásd még:
Igazolatlan mulasztás. Heti Világgazdaság, 1988. július 16. 51. A sztrájkjogról nyilatkozva Nagy
Sándor egy interjúban kijelentette, hogy az kétségbevonhatatlan kollektív emberi jog. Hozzátette:
mindenképpen el kellene kerülni a sztrájkokat, de ennek nem az az útja, hogy jogi eszközökkel
megakadályozzák. Magyar Nemzet, 1988. szeptember 24.
199
A SZOT–kormány tárgyaláson Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter azzal az érvvel sürgette a folyamatot, hogy a kormány rákényszerülhet a jogi eszközök nélküli eljárásra. Magyar
Nemzet, 1988. szeptember 24.
200
Kollonay Csilla, az ELTE ÁJTK docense egy interjúban rámutatott, milyen elfogadhatatlan
elemek voltak a munka törvénykönyve tervezett módosításának a sztrájkjoggal kapcsolatos paszszusaiban. Vissza a XIX. századba? Népszava, 1988. november 14.
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tékű. A függetlenek oldaláról Forgács Pál hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország 1957-ben csatlakozott több nemzetközi emberjogi egyezményhez, ezáltal a
sztrájkjog elismerése is hatályos. A TDDSZ határozott állásfoglalásának szerepe
volt abban, hogy a SZOT álláspontja is megkeményedett.201
Vásárhelyi Mária tanulmányában részletesen bemutatja, hogy 1989 elején a független szakszervezetek miként szedték ízekre a társadalmi vitára bocsátott törvényjavaslatot, hogyan tárták a közvélemény elé anomáliáit, milyen nemzetközi támogatást szerveztek törekvéseik támogatására,202 s hogyan használták ki néhány velük
szimpatizáló képviselő segítségével a parlamentet álláspontjuk bemutatására. Ez a
sok összetevős folyamat vezetett el oda, hogy az időközben lényegesen megváltozott
politikai viszonyok között az eredeti kormányjavaslatokra nem is hasonlító, liberális
sztrájktörvényt sikerült elfogadtatni.203
1988 őszén a TDDSZ mellett újabb független szakszervezetek alakultak. Október
5-én jött létre a Mozgókép Demokratikus Szakszervezet (MODESZ), és ugyanebben az időben alakult meg a gyógypedagógusokat tömörítő Humanitás szakszervezet. November 26-án a legnagyobb értelmiségi csoport, a pedagógusok mintegy 300
képviselője alapította meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét. A PDSZ
nevéhez fűződik az első szakszervezeti tüntetés megszervezése 1988. december
19-én, amely a készülő költségvetési törvény ellen tiltakozott.
A független szakszervezetek saját konföderációjának létrehozását Bruszt László
kezdeményezte először. A TDDSZ 1988. december 17–18-án megrendezett első küldöttgyűlésén javasolta, hogy az akkor létező négy független szakszervezet hozza létre a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját. A bázisdemokrata beállítottságú
szakszervezeti tagság jelentős része azonnal tiltakozott, féltették szervezetüket az
elbürokratizálódástól és a hierarchizálódástól, az „elszotosodástól”. Volt komolyabb
ellenvetés is, amely arra utalt, hogy először több önálló, komoly erőt felvonultató
szakszervezetet kell létrehozni, s csak utána érdemes a Ligába tömörülni. Bruszt
azonban meggyőzte a többséget, hogy rendes hivatali működés és professzionális vezetés nélkül nem képezhetnek alternatívát a SZOT-tal szemben, így javaslatát
mégis elfogadták, és a Liga december végén megalakult.204

201
Tiltakoztak Marosán György kormányszóvivő nyilatkozata ellen, amely szerint a kormány
ki akarta zárni a szolidaritási sztrájk lehetőségét. Népszava, 1989. január 28.
202
Ez utóbbihoz lásd a Forgács Pállal készült interjút: B OSSÁNYI, 1989, 265.
203
VÁSÁRHELYI, i. m. Bruszt László szerint „a sztrájktörvény első tervezete még Margaret Thatcher kényes ízlésének is megfelelt volna korlátozásainak tömkelegével.” BRUSZT, 1990, 163.
204
VÁSÁRHELYI, i. m. Az FSZDL megalakulásáról beszámolt a Népszabadság 1988. december
20-i száma.
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A TÖBBPÁRTRENDSZER KIALAKULÁSA
1988 ősze a de facto többpártrendszer kialakulásának időszaka volt. A később meghatározóvá váló pártok csírái már tavasszal megjelentek, de még nem határozták
meg magukat pártként. Nem is tehették, hiszen az egypártrendszerű „szocialista
pluralizmus” koncepciója alapján illegálisnak minősültek volna.
E folyamatban kettős tendencia érvényesült: az integrációs törekvés és a differenciálódás. Mint láttuk, a Kádár-kori ellenzék két meghatározó irányzata kezdetben
afféle ernyőszervezetek létrehozásával próbálkozott, részint a széles összefogás érdekében, részint hogy teret nyissanak a társadalom szerves, alulról jövő politikai
szerveződésének. A bizonytalan vagy éppen hiányzó politikai programok, valamint
a szervezeti körvonalazatlanság azonban gátolták a továbbfejlődést.
A pluralizálódás társaságok, egyletek, körök sokaságának jelentkezésével járt.
Az új szervezetek mindannyian érdekeltek voltak abban, hogy közösen lépjenek fel
a hatalommal szemben. Ez a valóságosnál nagyobb erőt sugallt, széles társadalmi
akarat megjelenítését mutatta, és növelte azok biztonságérzetét is, akik részt akartak venni az ellenzéki akciókban. Az új szervezetek társadalmi legitimációja nem
állt szilárd talajon, a közös fellépésekkel valamelyest ezt a hiányt is ellensúlyozni
lehetett. Egy alig létező szervezetnek csakis a közös akciókban való részvétel adott
lehetőséget, hogy magáról hírt adjon.
A ellenzéki akciók közös szervezése azonban azzal is járt, hogy elmosta a különbségeket az egyes szervezetek között. Nemcsak a politikai nézetekben meglévő eltéréseket tette zárójelbe, de elfedte az egyes szervezetek súlyában, jelentőségében meglévő
különbséget is. Ellenzéki tömegmozgalom a közösen szervezett nagy tömegakciók ellenére sem alakult ki, legfeljebb alkalmanként tüntetésekre járó állampolgári csoportok.

AZ MDF MEGSZERVEZÉSE, ÚT A PÁRTTÁ ALAKULÁSHOZ
A MÁSODIK LAKITELEKI TALÁLKOZÓ ÉS A SZERVEZET KIÉPÍTÉSE

A tavaszi rendezvények, majd az Erdély-tüntetés sikere után az MDF vezetőinek
körében megérlelődött a továbblépés gondolata. Eldöntötték, hogy meghirdetik nyílt
politikai szervezet létrehozását, intézményesítik az MDF-et, hogy módjuk legyen egy
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jól szervezett, ugyanakkor széles bázisú társadalmi mozgalom létrehozására, amely
alkalmas közvetlen politikai szerep betöltésére.205 Jó esélyük volt arra, hogy egyre bővülő személyi kapcsolataikra építve az egész országra kiterjedő, regisztrált tagsággal és sok helyi csoporttal rendelkező mozgalmat szervezzenek.
1988. szeptember 3-án Lakitelek volt a helyszíne az MDF „második megalapításának” is. 370-en regisztráltatták magukat az összejövetelen. Közöttük volt azok
nagy többsége, akik az előző évben is elmentek. Az MDF elfogadottságát jelzi, hogy
a sajtó képviselői is megjelentek, a rádió 168 Óra című műsora már aznap bő terjedelemben tudósított az eseményről.206
Az Alapítólevél legfontosabb és legjellemzőbb megállapításai, illetve sajátosságai
a következők voltak:
– Az alapítók az MDF-et mint sem ellenzéki, sem kormánypárti szervezetet határozták meg: „a mozgalomnak ma saját útján kell kibontakoznia, nem fogadja el sem
a kormánypártiság, sem az ellenzékiség címkéit és választási kényszereit”. Elkerülhetetlennek ítélték a többpártrendszer kialakulását, de az adott körülmények között
nem kívántak pártot szervezni.
– Az MDF koalíciós mozgalmi jellegét szinte parttalanná tágították. Csupán a
„tisztességes” és a „magyar” jelzőkkel határolták be, milyen nézetek integrálására is
vállalkozik. Mint az egész magyarságra kiterjedő független szellemi mozgalmat definiálták, azokat a hagyományokat választva követendő példaként, amelyek a kor követelményeinek megfelelően igyekeztek a nemzeti és népi érdekeket egybekapcsolni
a társadalmi haladással.
– A mozgalom céljaként népképviseleti demokrácia megteremtését tűzték ki,
amelynek alapját „a helyi önkormányzatokra és a társadalom autonóm szervezeteire, mozgalmaira épülő parlamentarizmus adja”.
– Gazdasági programot nem adott az alapokmány. A kívánatos tulajdonviszonyokról annyit mondott, hogy „az államosított gazdaságot a gazdaság társadalmasításával kell felváltani”.
– Kifejezetten harmadik utas koncepciót jelzett az a megfogalmazás, amely szerint az MDF elutasít „minden olyan társadalmi formát vagy szerveződést, amelynek
léte a monopóliumokra, az állampolgárok, a nép függőségére, kizsákmányolására
épül, jelentkezzék az akár a magántőke, akár a totális állam képében”.
– A Fórum feladatait sorolva az Alapítólevél leszögezte: a magyarság jövője érdekében a társadalom és a kormányzó hatalom között párbeszédre és együttműködésre
van szükség.
– Jelezték: az MDF jelölteket kíván állítani a parlamenti és az önkormányzati választásokon – ez pedig pártként való működését vetítette előre.
– Különösen hangsúlyosak voltak a dokumentumban a nemzeti törekvések, így
a határon túli magyar kisebbségek ügyének felkarolása.
– Kiemelt feladatnak tekintették a társadalom önszerveződésének kibontakoztatását, mindenekelőtt a vidéki Magyarország önszerveződésének elősegítését.

205
206
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– A nemzet történelmi tudatának és méltóságérzete elmélyítésének feladatai között említették az 1956-os forradalom (nemzeti felkelés) valósághű értékelését.207
A második lakiteleki találkozón az egyetlen számottevő vitát Bihari Mihály felszólalása váltotta ki, aki több módosító indítványt is tett a szöveghez, ezek közül
azonban a leglényegesebbet, amely a demokratikus szocializmus értékeinek szerepeltetésére vonatkozott, nem fogadták el: az 1988-as MDF-ben erre már nem volt fogadókészség. Részint azért nem, mert a rendszer politikai és erkölcsi válságának
elmélyülése idején a szocializmusra utaló minden megnyilatkozást félreérthetőnek
vagy félremagyarázhatónak ítéltek,208 de alighanem sokkal inkább azért nem, mert a
mozgalom alapító tagjainak többsége valóban nem vallotta magáénak a szocializmus
semmilyen formáját sem. A pártellenzéki reformer szocialisták népi szárnyát inkább
szövetségesként, mint az MDF részeként kívánták látni és kezelni.
A lakiteleki találkozó után nyomban megindult a tagtoborzás és a helyi szervezetek kialakítása. Révbe ért végre a Hitel elindítása is. Egyelőre a szerkesztőség az
MDF központi irodájával együtt a Népművelési Intézetben működött, az igazgató,
Vitányi Iván jóvoltából.209
Néhány hónap alatt felállt az országos hálózat, vidéki városok sokaságában alakult helyi csoport. A mozgalom 1989 elejére közel négyszáz szervezetet és mintegy tízezer tagot számlált.210 Az MDF a döntő pillanatban kapcsolódott be a helyi
társadalmak életébe: a legtöbb vidéki városban az MDF maga volt az alternatíva a
hatalommal (és helyi képviselőivel) szemben. Budapesten valamivel lassabban ment
a szervezés, itt kevésbé válhatott az ellenzék domináns megjelenítőjévé, már csak
azért is, mert ott a többi ellenzéki szervezet is önállóan létezett, és nagyobb konkurenciát támasztott.211
Az MDF valóban koalíciós jellegű volt: képes volt magához vonzani az ellenzéki
és a rendszerkritikus helyi értelmiség politikailag legaktívabb tagjait, anélkül hogy
a politikai meggyőződésükben meglévő különbségeket ütköztetni kellett volna. Lehetőséget adott mindenkinek a politikai aktivitáshoz, aki az MSZMP-től el akart
különülni. A „sem ellenzéki, sem kormánypárti” önmeghatározással, valamint a
párbeszéd iránti igény hangoztatásával az MDF egyúttal partnerként is kínálkozott a
helyi hatalom számára.

207

Az Alapítólevelet és az ideiglenes Alapszabályt lásd: Magyarország politikai évkönyve, 1988,
742–746.
208
BÍRÓ, 1993, 24.
209
Uo. 25. 1989 elején költözhettek be a VI. kerületi Tanács által rendelkezésükre bocsátott Ó
utcai faházakba.
210
A taglétszám alakulására vonatkozó adatokat lásd K ISS J.–KOVÁCS, 1992, 236. Az állambiztonsági szervek jelentései is alátámasztották az MDF taglétszámra vonatkozó közléseit. Jelentés
a BM III/III. Csoportfőnökség 1988. évi munkájáról, 1989. január 13. ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT – 56.
doboz, 76–102.
211
1988. november 19-én a MOM Művelődési Házában mintegy 1500 fő jelenlétében alakult
meg az MDF budapesti szervezete, erről a televízió is beszámolt. A történtekről tájékoztató készült az MSZMP fővárosi vezetői számára. PIL 945. f. 6. ő. e.
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PÁRBESZÉD VAGY KONFRONTÁCIÓ?

Az MDF vezetői igyekeztek tartózkodni minden olyasmitől, ami hatósági akciót
provokálhatott volna ki, hátráltatva a mozgalom szervezeti kiépülését és térfoglalását. Nemcsak október 23-a megünneplésétől léptek vissza, hanem attól az ugyancsak betiltott tüntetéstől is, amelyet a brassói felkelés évfordulóján tartottak. Csurka
István erre azt a magyarázatot adta, hogy túl sok már a tüntetés, nem akarják, hogy
leértékelődjenek a demonstrációk.212
Az MDF-rendezvényekről készült jelentések is azt mutatták, hogy a résztvevők
túlzottan radikálisnak ítélt megnyilvánulásait a Fórum vezetői igyekeztek visszaterelni a legalitás medrébe. A reálpolitikai megfontolásokra utalva olyan módon szerelték le ezeket a nem is oly ritka kirohanásokat, hogy az ellenzéki attitűdön azért
ne essék csorba. Pótolhatatlan szerepe volt az MDF-nek abban, hogy segítette kiszabadítani a Kádár-korszakban lefojtott gondolatokat olyan helyeken is, ahol a hatalom
kihelyezett képviselői árgus szemekkel ügyeltek minden renitens megnyilvánulásra, és nem haboztak fellépni ellenük.
Az új helyzetben az MSZMP számos helyi korifeusa nem tudta, mi a teendő, nem
volt világos eligazítása a „követendő vonalról”. Éppen az MDF vonatkozásában volt a
legnagyobb a bizonytalanság, amely nyitottnak mutatkozott a párbeszédre, és a Politikai Bizottság maga is fogékonynak mutatkozott a kapcsolatfelvételre, a konstruktív
együttműködésre.213 Ráadásul az eligazításért a felső vezetéshez forduló helyi vezetőknek válaszként, az önálló helyi politizálást szorgalmazzák. Márpedig az ellenzéki-alternatív szervezetek differenciált kezelése iránti igényt a helyi vezetők leginkább
azzal tudták kielégíteni, ha jóindulatú tétlenséggel nézik az MDF kibontakozását. Már
csak azért is inkább a pozitívumokat találták meg az MDF tevékenységében, mert a
felülről jött instrukciók szelleméhez igazodva ezeket keresték benne.
Pedig az MDF helyi politikájában a konfrontációs tényezők is fontos szerepet játszottak. Követelték a párt vezető szerepéből következő irányítási struktúra lebontását, a párt nómenklatúra-hatáskörének felszámolását, a Munkásőrség leszerelését.
Fontos szerepük volt a megalakuló MDF-szervezeteknek a helyi közélet morális
problémáinak feltárásában is.
Az MDF erősödése nyomán 1988–1989 fordulóján egyre többet feszegették a lehetséges koalíció kérdését. Alapot adott erre a mérsékelt politizálás, a párbeszédkészség, a „nem ellenzéki” önmeghatározás és persze a kapcsolat az MSZMP Pozsgay-féle szárnyával. Bíró Zoltán 1988 decemberében arról nyilatkozott, hogy a szabad
választások előtt az MDF nem kíván részt venni semmiféle koalíciós vagy kvázi koalíciós
hatalommegosztásban.214 Nem utasították el ugyanakkor, hogy partneri alapon konzultációt folytassanak az MSZMP képviselőivel.
212

Lásd a fentebb idézett fővárosi pártbizottsági jelentést.
Az MSZMP vezető testületeinek álláspontjáról a későbbiekben lesz szó. A párt elméleti
folyóiratának októberi száma közreadta az MDF bemutatkozó írását, és a hozzá fűzött kritikai
megjegyzések ellenére hangsúlyozta, hogy az együttműködés, a konszenzus lehetőségét kell keresni. A párbeszéd reális alapjairól. Társadalmi Szemle, 1988/10. 30–40.
214
Heti Világgazdaság, 1988. december 3. 6.
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Hamarosan sor is került egy sajátos találkozóra, amely formálisan értelmiségi vitafórum volt, de az MDF szinte teljes vezérkara megjelent rajta. (Az MSZMP oldalán
csak néhány résztvevőnek volt számottevő politikai funkciója.) 1989. január 20-án a
pártintézményként működő Politikai Főiskolán rendezték meg a vitafórumot.215 Bíró
Zoltán megragadta az alkalmat, hogy reagáljon a szaporodó koalíciós találgatásokra.
Maga is úgy vélte, hogy a keserves helyzetből nincs más kiút, azonban arra is rámutatott, hogy egyelőre hiányoznak a feltételei a kormányzati koalíció létrehozásának,
mindenekelőtt a választások révén elnyert megbízatás a néptől. Ezért tárgyalásokat
szorgalmazott, ahol a felek tisztázhatják, mit gondolnak a jövőről. Előfeltételnek
tartotta továbbá, hogy az MSZMP mutasson világos arcot, tegye egyértelművé, hajlandó-e lemondani hatalmi monopóliumáról.
Az MDF részéről felszólaló Für Lajos, Szabad György, Kiss Gy. Csaba és mások
mind azt hangsúlyozták, hogy az 1985-ben felállt parlament alkalmatlan a demokratizálás feladatának végrehajtására. Ezért az MDF 1988 novembere óta következetesen hangoztatott koncepciójának megfelelően ideiglenes választójog alapján
alkotmányozó nemzetgyűlés létrehozását szorgalmazták. Sólyom László úgy vélte, a
jogállamiság megteremtését célzó jogalkotás az a terület, ahol lehetséges az együttműködés. Ehhez ráadásul objektív mérce is van: az ENSZ-okmányok, különösen a
polgári és politikai jogok egyezségokmánya, amely tartalmazza a minimális követelményeket.216
Az alkotmányozó nemzetgyűlés gondolata nem az MDF kizárólagos elgondolása volt.217 Ellenkezőleg, 1988 végén valamennyi mérvadó ellenzéki szervezet programjában ez szerepelt. Mindenesetre nem várva meg, hogy sikerül-e keresztülvinni
a tervet, az MDF megkezdte felkészülését az 1990-ben esedékes parlamenti és helyhatósági választásokra.

A PÁRTTÁ ALAKULÁS ELVETÉSE, VÉLEMÉNYEK A HATALOMRÓL

1988 végétől az MDF-ben vita indult arról, hogy párttá kell-e válnia a mozgalomnak a közeli jövőben. Bíró Zoltán maga is inkább a szellemi koalíciós mozgalmi jelleg
fenntartásának volt a híve, Csurka István nála sokkal egyértelműbben utasította el
a Fórum párttá alakítását. Kételkedett abban, hogy a többpártrendszer bevezeté215
A tanácskozás jegyzőkönyve megjelent: A demokrácia alternatívái hazánkban,1989, 133. Az
MDF részéről a vitán Bíró Zoltán, Bogár László, Csengey Dénes, Csurka István, Fekete Gyula, Für
Lajos, Joó Rudolf, Kiss Gy. Csaba, Kulin Ferenc, Lezsák Sándor, Sólyom László és Szabad György
vett részt.
216
Bíró Zoltán felszólalása: uo. 12–14.; Für Lajos felszólalása: 33–36.; Szabad György felszólalása: 121–122.; Kiss Gy. Csaba felszólalása: 60.; Sólyom László felszólalása: 41–44.
217
Az MDF a plurális, szabad választások alapján összeülő alkotmányozó nemzetgyűlés feladatának kizárólag egy új, demokratikus alkotmány létrehozását tekintette, amelyet széles nemzeti konszenzust tükröző minősített többséggel kellett volna jóváhagyni. Úgy gondolták: az akkor
működött Országgyűlés ezzel párhuzamosan folytathatná működését, elvégezhetné törvényalkotó feladatait, amely munkába viszont az alkotmányozó nemzetgyűlés nem szólt volna bele.
Gergely András fejtette ki a terv a részleteit: Miért van szükség Alkotmányozó Nemzetgyűlésre?
Hírlevél. A Magyar Demokrata Fórum budapesti szervezetének kiadványa, 1989/3. 3.
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se egyúttal demokráciát is eredményezne, hogy azok is szóhoz juthatnának általa,
akiknek addig arra semmi lehetőségük nem volt. Azt állította, nem az új alkotmány
milyensége a lényeg, amelyet egy valamilyen módon összehívott parlament elfogad,
hanem hogy demokratikus forradalom híján miként tekinthetik magukénak az átalakításból kimaradó milliók. Nem tagadta, hogy kiegyezésre szükség van, de úgy vélte,
a többpártrendszeres demokráciához a „félpártrendszeren” keresztül vezet a helyes
út, vagyis azt kell biztosítani, hogy a társadalom beleszólhasson az ügyekbe.
Az MDF nemzeti radikális vonulatát láthatóan kevéssé foglalkoztatta az átmenet
közjogi kérdéseiben kialakítandó megegyezés. Csengey Dénes egyenesen beszélt: „a
sztálini egyközpontú modell, amelyre az MSZMP mindmáig felépül, történelmi vereséget szenvedett, de nem szenvedett politikai vereséget”, hiszen nincs hol és kitől
vereséget szenvednie, amíg nincs hozzá politikai játéktér és nem intézményesül az
ellenzék. Kijelentette, hogy kiegyezés csak azon az alapon lehetséges, ha az MSZMP
demokratikus reformszárnya is tudomásul veszi ezt a történelmi vereséget, és radikális lépéseket tesz a hatalom megosztását jelentő politikai rendszer felé. Cserébe az
ellenzék eltekinthet a politikai vereség rituális aktusától, s megindulhat az egyezkedés a demokratikus rendszer kialakításának feltételeiről. Hozzá hasonlóan Lezsák
Sándor is aggályosnak tartotta a tárgyalásnak azt a felhatalmazás nélküli formáját,
amelyet folytattak, s kétségét fejezte ki afelől, lehet-e hinni annak az arcnak, amelyet
az MSZMP mutatni kívánt magáról.218
Az MDF szellemi koalíciós mozgalomként megőrizte értelmiségi jellegét. Csurka István 1988. november 19-én, az ideiglenes elnökség ülésén az elért eredményeket méltatva fejtegette, hogy az MDF küldetése a társadalom megújítása, mégpedig
a nemzeti eszme alapján, és ezen belül mindenekelőtt a néptől erőt merítő öntudatos
középosztály létrehozása.219 Törekedtek a munkások megnyerésére is, ennek érdekében munkástanácsok létrehozását szorgalmazták,220 de ezen a téren nem nagyon
jutottak előre. Az MDF bázisa értelmiségi-középosztálybeli maradt.
1989 elején az MDF a kiemelkedően legnagyobb és legszervezettebb „alternatív”
politikai erő volt, de minden sikere ellenére súlyos gondokkal küszködött. Határozott programra és a vezetésben „igazibb” politikusokra lett volna szüksége.
Antall József, aki 1988 végén még az újjászerveződő Független Kisgazdapárthoz
való csatlakozás gondolatával is kacérkodott, már az ősszel szoros kapcsolatba került az MDF vezérkarával – mindenekelőtt a Csoóri Sándorhoz fűződő barátsága
révén. Meghívottként többször részt vett az MDF vezetői körének megbeszélésein,
és egy ilyen alkalommal, november 14-én fejtette ki először elképzeléseit arról, hogy
milyen párttá kellene válnia az MDF-nek. Javaslatának lényege az volt, hogy csak a
nyugati pártrendszerekhez hasonló szerkezet kialakulásának lehet jövője, ezért az
MDF-nek is olyan arculatot kell öltenie, amely Nyugat-Európában beazonosítható.
Ennek megfelelően azt javasolta, hogy egy jobbközép kereszténydemokrata jellegű
218
A demokrácia alternatívái hazánkban, Csurka István felszólalása: 72–75.; Csengey Dénes felszólalása: 26–27.; Lezsák Sándor felszólalása: 93–94.
219
Idézi az MSZMP KB munkatársai által 1989 kora tavaszán készített összeállítás: Alternatív
szervezetek – dokumentumaik és nyilatkozataik tükrében. PIL 945. f. 2. ő. e.
220
SZALAI, 1994, 22.
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párt megteremtését célozzák meg. Elgondolása iránt akkor nem volt fogadókészség.221

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A külföldi sajtó és különösen a Magyarországra sugárzó rádióadók bő terjedelemben foglalkoztak az MDF-fel mint a legerősebb ellenzéki szervezettel. A vezetők
külpolitikai tervet készítettek, amelynek középpontjában az állt, hogy fel kell venniük a kapcsolatot a legfontosabb országok budapesti külképviseleteivel. Először
az amerikai nagykövetet, Mark Palmert, majd szovjet kollégáját, Borisz Sztukalint
fogadták, ezután a nyugatnémet, az osztrák és a többi ország vezető diplomatái következtek.
Megbízható források híján nehéz kideríteni, kezdetben milyen volt az MDF és a
nyugatiak viszonya. Mindenesetre Bíró Zoltán visszaemlékezésében leplezetlen indulattal írt Palmer nagykövetről: „Jött csokornyakkendőben, elegánsan és lezseren,
fölénye és bennfentessége biztos tudatában. A beszélgetés ezzel együtt jól sikerült.
Az azonban ott is nyilvánvaló lett, hogy Palmer szíve igazán a szabad demokratákhoz húz, ám minket is szeretne támogatni. Rá is kényszerültünk a tárgyalás során,
hogy finoman, udvariasan bár, de határozottan figyelmeztessük arra, hogy mi önálló szervezet vagyunk, senkinek nem vagyunk és leszünk a függvénye, s mindenképen a magunk útját fogjuk járni a továbbiakban is.” Bíró szerint különösen az
bántotta a fórumos vezetőket, hogy az amerikaiak folyvást állítólagos antiszemita
beállítottságukat firtatták.222
Az MSZMP KB akkori külügyi titkára, az ugyancsak nem teljesen elfogulatlan
Szűrös Mátyás is úgy látta, bár bizonyítani nem tudta, hogy az amerikaiak inkább a
liberálisokat favorizálják: „Az amerikaiak az SZDSZ-re tettek, a nyugat-európaiak,
főleg a németek pedig inkább Antallékra, illetve a népi baloldallal szövetséges MDFre.” Magyar Bálint ezzel szemben úgy vélekedett, hogy az amerikai diplomácia 1989
végéig Pozsgayra összpontosított, utána kezdte el Antall Józsefet favorizálni.223
Az MDF vezetőinek a szovjet nagykövettel folytatott megbeszélése a külső beavatkozás esélyeinek szempontjából volt fontos. A találkozón Borisz Sztukalin
biztosította tárgyalópartnereit arról, hogy a Szovjetunió katonai beavatkozása kizárt. Ezzel csak megerősítette az MDF vezetőinek helyzetértékelését, akik nem egy
Moszkvában elhatározott katonai akció miatt aggódtak, inkább attól tartottak, hogy
„külföldi beavatkozás belső kérésre, vagy ösztönzésre történhet más, a gorbacsovi
reformpolitikát rossz szemmel néző tőszomszédságból, amennyiben ez a politika
gyengeséget, bizonytalanságot mutatna”.224
221
DEBRECZENI, 1998, 46. – Révész Sándor szerint Antall 1988-ban – a nála radikálisabb politikusokhoz hasonlóan – korainak tartotta a pártalakítást, ezért beszélte le róla az újjáalakulás deklarálására készülő kereszténydemokratákat is. R ÉVÉSZ S., 1995, 31.
222
BÍRÓ, 1993, 29.
223
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 126.
224
BÍRÓ, 1993, 30.
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A SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MEGALAKÍTÁSA
Nyár végére, ősz elejére már látszott, hogy a demokratikus ellenzék a Szabad Kezdeményezések Hálózata laza szerveződésével nem lesz képes a szándékai megvalósításához elégséges társadalmi bázis szerzésére. Pedig igazán nem tétlenkedtek:
élesen konfrontálódtak a hatalommal például a Nagy Imre-évfordulón, és az SZKH
részt vett valamennyi jelentős ellenzéki megmozdulás szervezésében, állást foglalt minden napirendre került fontos politikai kérdésben, beleértve az olyan kényes
nemzetközi kérdéseket is, mint Csehszlovákia 1968-os megszállásának huszadik
évfordulója vagy az elmérgesedő magyar–román viszony.225 A Hálózat azonban továbbra is kiszorult az első nyilvánosságból: az MDF-fel ellentétben csak kivételesen
kapott publicitást. Annak a veszélye is fölmerült, hogy éppen rendszerellenes radikalizmusa miatt, amely pedig elengedhetetlen volt céljai világos megfogalmazásához, kiszorul az ellenoldal tárgyalópartneri pozíciójából. Kiderült, hogy az MDF-fel
való rivalizáláshoz sem találtak megfelelő formát, akármilyen széles társadalmi merítéssel próbálkozott a Hálózat, nem vált versenyképessé a Fórummal.226
A független pártszerű képződmények szaporodása ellenére két meghatározó oldalra
kezdett rendeződni a politikai élet, egyik térfélen a bomló MSZMP-vel, a másikon a gyorsan
növekvő, „sem kormánypárti, sem ellenzéki” MDF-fel. A Hálózat működési anomáliái
is egyre nyilvánvalóbbá váltak. A végeérhetetlen vitákban fuldokló tanácsülések inkább
emlékeztettek értelmiségi klubra, mintsem egy politikai testületre. Az akciókat és az
állásfoglalások szövegeit kimerítő viták után jóváhagyták, de inkább csak egymást tájékoztatták a Hálózatban részt vevő ellenzéki csoportok tevékenységéről, és nem tudták
megvalósítani az elhatározottak szerinti hatékony koordinációt.227 Egyéni tagság nem
létezett, csak a megfoghatatlan és kötelezettség nélküli „támogatói” státus, miközben a
Hálózathoz csatlakozott szervezetek sem igényelték azokat a szolgáltatásokat, amelyekre a szervezők számítottak. Önállóan szerettek volna nyilvánossághoz jutni, a jellemző
törekvés nem az integrálódás volt, hanem a divergencia.228

A RADIKÁLIS ELLENZÉKISÉG ESÉLYEI

A Hálózat vezető köreiben a nyár végére tovább erősödött a bizalmatlanság az
MSZMP vezetőinek reformelszántsága iránt. Beigazolódott Kis János prognózisa,229

225

Valamennyi nyilatkozat szövege megtalálható: Szabad Demokraták, 1989/1–2. 49–52. Részletesebben: MÉCS, 1988, 300.
226
Nem voltunk kamikazék. Beszélgetés Magyar Bálinttal. Az interjút készítette Csizmadia Ervin. Kritika, 1993/1. 22.; Pátosz és csodavárás nélkül politizálni. Beszélgetés Pető Ivánnal. Az
interjút készítette Mátyás Győző. Kritika, 1991/5. 5.
227
A Szabad Kezdeményezések Hálózata különböző vendéglőkben megtartott, 1988. május
4-i és 11-i, szeptember 5-i és 19-i tanácsüléseiről, valamint a június 12-i Jurta színházbeli országos
találkozóról a Fekete Doboz készített videofelvételeket. FD Archívum, 88/53–59. kazetta.
228
MÉCS, 1988, 300.
229
KIS János: Vezetési válság után – politikai válság közben. Beszélő Összkiadás, III. 335–337.
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mely szerint a közvélemény türelme egyre rövidebb időszakokra ad haladékot a
pártvezetésnek a továbblépéshez.
A Hálózat vezető személyiségei úgy ítélték meg, és ebben nem is tévedtek, hogy
a hatalom birtokosai – saját érdekeiket követve – az MDF-et kedvezőbb helyzetbe
hozták ellenzéki riválisaikkal szemben. Lényegesen elnézőbben bántak vele, mint
a radikális Fidesszel és a Hálózatba tömörült demokratikus ellenzékkel. Szorosabb
együttműködésük ennek is volt köszönhető. A politikai aktivitás lehetőségét keresőknek kevésbé tűnt kockázatosnak az orientálódás az amúgy is sokkal ismertebb
MDF felé. A hatalom köreiből radikális rendszerellenességük miatt a Hálózatot és a
Fideszt támadták a legélesebben, a hatósági eszközök bevetésével is elsősorban őket
fenyegették.
1988. október 2-án a Hálózat és a Fidesz közös állásfoglalásban tiltakozott amiatt,
hogy az MSZMP Központi Bizottsága, amely éppen „rendpárti offenzívát” indított,
manipulálni próbálta az ellenzéki szervezetek egymáshoz való viszonyát. Konstruktivitásuk, illetve párbeszédre való alkalmatlanságuk szerint osztályozta és próbálta megosztani őket. 230 Az október 23-i kudarc – mint láttuk – bizonyította, hogy
a megosztási kísérlet nem volt eredménytelen.231
Az MDF és az MSZMP vezetői egybehangzóan azért támadták a Hálózatban
szerveződő ellenzéket, mert szerintük a Hálózat célja a válság elmélyítése, nem pedig a megegyezés keresése. Az SZKH ideiglenes tanácsának szeptember 19-i nyilvános ülésén Szabó Miklós reflektált a vádra. Kifejtette: a politikai fordulatot ők is
reformokkal, párbeszéd útján szeretnék elérni, ám óvakodnak az olyan kompromisszumoktól, amelyek akár csak a látszatát is kelthetnék annak, hogy a hatalom
támogatójává válnak. A társadalom ellenhatalommá szerveződését kívánják támogatni,
s két alapvető kérdésben nem engednek, mert ezek biztosíthatják az új korszak nyitását: követelik 1956 rehabilitálását és a többpártrendszer megvalósítását.232
Az új politikai helyzet is sürgette, hogy létrehozzanak egy olyan szervezetet,
amely képes pártként fellépni, ha nem is nevezi pártnak magát. Kis János a helyzetet
elemezve a feszültségek növekedésére és ezzel korlátozott körű konfliktusok sorozatára számított, egyúttal arra is, hogy megmozdulnak a társadalom addig csak zúgolódó rétegei. Két fontos követelményt fogalmazott meg: az ellenzéki szervezeteknek
meg kell szilárdítaniuk pozícióikat a hatalom ellentámadási kísérleteivel szemben,
valamint határozott gazdasági és szociális programot kell megfogalmazniuk.233

AZ SZDSZ ALAPÍTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS ELVI NYILATKOZATA

1988. november 18-án ült össze a Szabad Kezdeményezések Hálózatának közgyűlése, amely nagy vita után döntött a Szabad Demokraták Szövetsége létrehozásáról.234
230
231
232
233
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Szabad Demokraták, 1989/1–2. 53.
Az SZKH szóvivőinek nyilatkozata 1988. október 26-án. Uo. 53–54.
SZABÓ Miklós: A Hálózat és a magyar Glasznoszty. Beszélő Összkiadás, III. 475–477.
KIS János: Tájkép, csata előtt. Uo. 469–474.
A közgyűlésről a Fekete Doboz készített videofelvételt. FD Archívum, 88/60. kazetta.
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Más értelmezés szerint az történt, hogy a jelenlévők többsége az SZDSZ-t megalapítva kiszakadt a Hálózatból. Számosan, akik nem értettek egyet a pártalakítással,
úgy döntöttek, hogy továbbra is fenntartják az eredeti formában szervezetüket. (Így
is történt, ám a Hálózat ettől fogva nem játszott érdemleges szerepet.)
A demokratikus ellenzék több meghatározó személyisége – Kis János, Haraszti
Miklós, Tamás Gáspár Miklós, Demszky Gábor – ez idő tájt külföldön tartózkodott, így a pártalakítás előkészületeit főként Magyar Bálint, Szabó Miklós, Kenedi János szervezték, az alapszabály-tervezetet pedig Kőszeg Ferenc készítette el.235
A közgyűlésen Mécs Imre a szóvivői testület nevében szólva amellett érvelt, hogy a
Hálózatot alakítsák át szigorúbb, szorosabb, határozottabb arculatú szervezetté, tekintettel annak addig tapasztalt működés zavaraira. Kenedi János és Magyar Bálint
alaposan elemezték is a Hálózat „születési rendellenességéből” származó bajokat.
A változás igényének megfogalmazásához az igazi kiindulópontot a közgyűlésen elhangzott politikai helyzetértékelés nyújtotta. A párt létrehozása mellett érvelők
tarthatatlannak ítélték, hogy miközben a kormányzat rohamosan veszti el hitelét és
lehetetlenül el, a békés változásban érdekelt ellenzék erői belterjes vitákkal bénítják egymást, teret engedve a hatalom manipulációinak. Úgy vélték, kiszorulnak a
közéletből, ha nem mutatnak önálló arculatot, nem fogalmaznak meg saját programot,
hanem ragaszkodnak az immár tarthatatlan koalíciós stratégiához. Attól tartottak,
hogy csupán izolált szubkultúraként vagy gettóba szorítva létezhetnének tovább.236
Az átalakulást a bázisdemokrata értelmiségiek ellenezték elsősorban, akik a
Hálózat pártszerű működését addig is akadályozták. Voltak persze megfontolandó
szempontok a Hálózat fenntartása mellett is; Miszlivetz Ferenc és Bába Iván érvelt
ennek érdekében a leghatásosabban.237 A jelenlevők többsége azonban végül az átalakulás mellett döntött. Vita után a Szabad Demokraták Szövetsége elnevezést választották. Az SZDSZ ügyvivőivé Göncz Árpádot, Iványi Gábort, Kőszeg Ferencet,
Magyar Bálintot, Mécs Imrét, Solt Ottiliát, Szabó Miklóst, Szent-Iványi Istvánt és
Vass Istvánt választották.
A kiadott alapító Elvi Nyilatkozat rögzítette a legfontosabb célokat és lefektette
a szervezethez tartozók politikai identitásának alapjait.238 Két fontos szempont volt,
amely köré csoportosították a mondanivalót: az egyik a hagyományok, a vállalt politikai örökség, a másik az aktuálisan érvényes politikai értékek és célok.
Az elődök és pozitív hagyományok közé sorolták a magyar progresszió nagyjait
és irányzatait, Széchenyit és Kossuthot, az európai és magyar liberalizmust megtestesítő Eötvös Józsefet; a polgári radikalizmust fémjelző Jászi Oszkárt; a szociáldemokráciát képviselő Kéthly Annát; a magyar népi mozgalom reprezentánsai közül
Bibó Istvánt és Szabó Zoltánt; a Nagy Imre-féle pártellenzék 1956-os hagyományát;
a Kádár-korszak Donáth Ferenc nevével fémjelzett ellenzéki szövetségi törekvését,
vállalva az 1848-as, az 1918-as és az 1956-os forradalmak örökségét, azok demokra235

Lásd az idézett Magyar Bálint-interjút. Kritika, 1993/1. 22.
A felszólalásokat lásd: Szabad Demokraták, 1989/1–2. 7–11.
237
Miszlivetz Ferenc és Bába Iván beszédeit lásd uo. 8–9.
238
Megfogalmazásában Magyar Bálintnak és Szabó Miklósnak volt döntő szerepe. A dokumentumot lásd uo. 13–14.
236
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tikus, nemzeti és szociális célkitűzéseinek megvalósítását. Mindezeket a hagyományokat magától értetődően vezették el a Kádár-korszak demokratikus ellenzékéig, ezzel
kívánták politikai törekvéseiket a magyar progresszió fő áramába kapcsolni.
A modernizációs elkötelezettség és a tradíciókból való széles merítés önmagában nem oldhatta meg azt a problémát, hogy közös platformot kellett teremteni a
párthoz csatlakozó, igencsak különböző nézetű emberek számára. A rendszerkritikus
ellenzéki arculatnak a hagyományoknál erősebb volt az identitásteremtő ereje.
Az Elvi Nyilatkozat a politikai értékek és célok tekintetében politikailag liberális és társadalmi vonatkozásban baloldali vonásokat egyaránt mutatott. Az emberi és
polgári szabadságjogok teljes biztosítását tűzték ki legfontosabb célként, független,
demokratikus jogállamot kívántak, és nem a szocialista rendszer megreformálását.
Hangsúlyos volt ugyanakkor a jóléti állam célkitűzése is, sőt kimondottan baloldali
kitételek is találhatók az alapdokumentumban. Ilyenek például: „Harcolunk azért,
hogy a munkáshatalom ne kiürült jelszó legyen, hanem a munkás hatalma önmaga
és munkája felett.”
A dominánsan liberális elveket és a szociáldemokrata célkitűzéseket a nemzeti
szuverenitás megteremtése, valamint a demokratikus, békés Európa egysége iránti elkötelezettség egészítette ki. A Elvi Nyilatkozat megszövegezésében vezető szerepet
betöltő Szabó Miklós külön kitért arra, hogy milyen különbség van a két domináns
ellenzéki irányzat megközelítésmódja között. Különbséget tett a rendszerben vagy
nemzetben gondolkodás prioritása között, egyúttal hangsúlyozta, hogy a kérdést nem
lehet hazafiak és demokraták ellentétévé avatni.239

A RENDSZERVÁLTÓ FORDULAT IDŐSZERŰSÉGÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL

1988 vége felé a rendszerváltó fordulat nemcsak szükségesnek, de egyre inkább lehetségesnek is látszott. Az SZDSZ megalapítói az irányban biztosak voltak, a stratégiát
azonban a gyorsan változó helyzet figyelembevételével kellett kialakítani.
Az alapító gyűlésen elfogadott rövid „Programkoncepció” kiindulópontként
megállapította, hogy csupán belső erőkre támaszkodva már nem kerülhető el a nyílt
válság. Világosan látták ugyanakkor, hogy a magyarországi fejlemények nagymértékben a nemzetközi viszonyoktól függnek, és a destabilizáló hatású magyar válság
veszélye elegendő indok ahhoz, hogy „a Kelet engedékennyé, a Nyugat pedig nagyvonalúvá váljék”. Magyarán: egyik oldalról engedjenek utat a demokratizálásnak és a
szövetségi politika átalakításának (beleértve a Varsói Szerződés újrarendezését és a
szovjet csapatok kivonását), a másik oldalról viszont anyagi eszközökkel csak a radikális fordulatot támogassák, és ne finanszírozzák a fordulat elodázását.
A politikai követelések a demokrácia előfeltételeinek kialakítására irányultak.
Ekkor az SZDSZ is alkotmányozó nemzetgyűlést kívánt, egy új parlamentre akarta

239
SZABÓ Miklós: Hálózatból Szövetség. Szabad Demokraták, 1989/1–2. 12. Lásd még Bossányi Katalin interjúját Szabó Miklóssal. B OSSÁNYI, 1989, 217.
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bízni a demokratikus alkotmány kidolgozását, azonban az átmeneti időre ügyvezető
kormány kinevezését is javasolta.240
Kis János is véleményt nyilvánított a követendő stratégia kérdésében, neki formális funkció nélkül is meghatározó szerepe volt a politikaformálásban. Világosan
látta, hogy a pártpluralizmus megteremtése már napi politikai harci kérdés. A helyzet
bizonytalansága miatt azonban kockázatosnak látta a konfrontációs politikát. A bizonytalanságnak pedig az volt a forrása, hogy sem hatalmi egyensúly, sem elfogadott politikai játékszabályok nem léteztek az átmenethez. Kis azokat a konfliktusokat ítélte termékenynek, amelyek szétválasztják az MSZMP-n belül egymásnak feszülő erőket, és
amelyek a reformereket a megegyezéses politika felé vezetik. A bizonytalan helyzetben az
idő előtti választások erőltetését (az alkotmányozó nemzetgyűlés érdekében) nem tartotta szerencsés gondolatnak. Nemcsak a választások manipulálásától tartott, hanem
attól még inkább, hogy a politikai harc eszkalációja rendkívüli intézkedések bevezetését
eredményezheti. Inkább megegyezést sürgetett, a „Társadalmi Szerződés” alapgondolatának megfelelő paktumot átmeneti időre, a következő választásokig, amely körülhatárolja a hatalmon lévő párt előjogait. A békés átmenet feltételének tartotta a gazdasági
helyzet rendezését is egy csomagterv elfogadásával.241

AZ SZDSZ IRÁNYZATAI

A megalakuló párt nemcsak tagságát, hanem a párt arculatát reprezentáló vezetők
politikai nézeteit tekintve sem volt egységes.
Akkor még csekély létszámú tagságának politikai beállítottságáról csak találgatások voltak. Kőszeg Ferenc úgy látta, hogy a többség inkább a jobboldali liberalizmus híve volt, akiket a magántulajdonosi rendszer, az individualizmus, a nyugati
gazdasági modell képe vonz.242 Ezzel szemben Szabó Miklós szerint a szociálliberális irányzat tarthatott annak idején számot a legerősebb támogatásra a párton
belül és szimpatizánsai körében egyaránt, mivel a párt alapvetően értelmiségi jellegű volt.243 Kis János és a vele egyetértők mindenesetre egy szociálliberális jellegű, a
nyugati szociáldemokrácia liberalizmushoz közeli irányzatához hasonló szervezet
létrehozását célozták meg. Csak később, 1989 elején, a programalkotás során kezdték módszeresen vizsgálni azokat a nehezen feloldható ellentmondásokat, amelyek a
szociális elkötelezettség és a liberális gazdaságpolitika szükségletei között feszültek. Attól kezdve tartózkodtak is a restriktív, megszorító kormányzati intézkedések elleni
támadásoktól. 244
240

Programkoncepció. Szabad Demokraták, 1989/1–2. 17–18.
KIS János: Mit képvisel a Beszélő? Beszélő Összkiadás, III. 691–695.
242
Kőszeg Ferenc-interjú, Mozgó Világ, 1993/4. 60. Pető Iván is megemlítette, hogy az SZDSZ
összejövetelein igen indulatosan jelent meg a szociáldemokráciától mint valami „kommunistagyanús” eszmétől való elhatárolódás szándéka. Pető Iván-interjú. Kritika, 1991/5. 10.
243
„Nem tudtam, hogy most sírjak-e vagy nevessek.” Szabó Miklóssal beszélget Bossányi Katalin. Mozgó Világ, 1994/7. 4.
244
1989 elején még nem ez volt a helyzet. Vö. A Szabad Demokraták Szövetsége állásfoglalása
az áremelésekről. Szabad Demokraták, 1989/3. 1–2.
241
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A szabad demokraták nem titkolni, hanem egyenesen tudatosítani akarták pártjuk politikai tagoltságát. Tamás Gáspár Miklós demokratikus szocialista, radikális és
szabadelvű–konzervatív irányzatokat különböztetett meg, és ezt elégedetten tette: a
középpárti létezésmód természetes velejárójaként minősítette az irányzatok létezését. Ő a jobbszárny nevében egyértelműen piacbarát, antietatista politikát tartott
kívánatosnak, ellenezte a szakszervezetek és a helyi önkormányzatok túlzott hatalmát, és a parlament egyeduralmát csak a független bíróságokkal kívánta ellensúlyozni. Mindazonáltal lehetségesnek ítélte a két szárny közötti kompromisszumot
a programalkotás során.245 Ám amilyen türelemmel nyilatkozott pártja irányzatok
szerinti megosztottságáról, olyan vehemensen tört az „ideológiai leszámolásra” a
baloldallal (nemcsak a keleti marxizmussal, hanem a nyugati szocialista felfogással) szemben.246 Nem kétséges, ezzel is igyekezett Kis János törekvésével szemben
„jobbra terelgetni” az SZDSZ-t.247
A szociális és konzervatív liberális megfontolások közötti ellentmondásokat a
rendszerváltás és a válság leküzdése mint közös érdek oldotta fel. Abban egyetértés
volt, hogy a nyugatos fejlődés kínál megoldást. A programalkotás során azután az
irányzatok közötti választást nem az SZDSZ-en belüli irányzatok erőviszonyai, sokkal inkább a korlátok és a lehetőségek, illetve a külső feltételek szabták meg.
A külső feltételek megítélésében az volt a leglényegesebb, hogy fölismerték: a
Szovjetunió tartósan defenzívába került. Moszkva az átalakítás lépéseit utólag mindig tudomásul vette, a Nyugat nyomásgyakorló képessége és eltökéltsége pedig
nőtt. A szabad demokraták követelésekként vagy kívánalmakként többé-kevésbé
pontosan interpretálták a Nyugat, elsősorban persze az Egyesült Államok térségi
politikáját, illetve az abból fakadó következményeket. Ez pedig nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a politikai fejlemények fő vonalát tekintve megfelelőnek bizonyult stratégiájuk.248 Természetesen az amerikai vezető körök is felismerték, hogy a szabad
demokraták törekvései állnak a legközelebb hozzájuk, és ezt támogatásukkal ki is
fejezték.
Egyik legfőbb gondjuk az volt, hogy az SZDSZ taglétszáma, ismertségének és támogatottságának mértéke nem igazolta vissza politikájuk érvényességét. A megalakulás
után azonnal hozzáláttak a tagtoborzáshoz és helyi szervezetei kialakításához, de
közel sem értek el az MDF-éhez hasonló sikert. 1989 elejére a taglétszám mindössze
1400 körüli volt, és csak kevés vidéki településen sikerült megvetniük a lábukat.

245

TAMÁS Gáspár Miklós: Irányzatok az SZDSZ-ben. Szabad Demokraták, 1989/3. 3–4.
TAMÁS Gáspár Miklós: Búcsú a baloldaltól. (Oxford/London, 1989. tavasz.) Beszélő Összkiadás, III. 710–721. Később a Kritika 1989. 12. száma is közölte az írást, amelyet élénk vita követett
a lap hasábjain.
247
TAMÁS Gáspár Miklós: Ecsetvonások Kis János arcképéhez. Beszélő, 1991. november 2. Lásd
még ehhez: TAMÁS Gáspár Miklós: Kolozsvártól Oxfordig, az anarchizmustól a konzervativizmusig. Széchenyi Ágnes interjúja. Valóság, 1989/5.
248
Az SZDSZ „Programkoncepció”-ja mellett lásd még KIS János: Forr a világ. Beszélő Összkiadás, III. 677–690.
246
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A FIDESZ TÉRFOGLALÁSA
1988 őszén a Fidesz már a második legismertebb független politikai szervezet
volt.249 Jelentősen hozzájárult ehhez az ellenük indított és kudarcba fulladt támadás is. Ugyan a bíróságon nem nyerhették meg a jogi csatát,250 politikai értelemben
azonban egyértelműen győzelmet arattak. Kiderült, hogy a „szigorú legalizmus”
taktikájával eredményesen léphetnek fel a hatóság önkényével szemben.
A siker csatlakozásra bátorította a Fidesz radikalizmusát vonzónak találó fiatalokat. Különösen hogy a „grósznoszty” kezdetén, amikor a demokratizálás jelszavai
uralták a közéletet, a hatalom képviselői csak a nyomásgyakorlás finomabb formáit
alkalmazhatták a Fidesszel szemben. Az egyetemek és főiskolák vezetői révén kísérelték meg visszaszorítani az intenzíven szervezkedő Fidesz-aktivistákat, próbálták csökkenteni fellépésük hatását, a titkosszolgálatok beépített embereinek aktív
közreműködésével igyekeztek mihamarabb eltávolítani propagandaanyagaikat. Ha
már a szervezetet nem sikerült betiltani, személyre szóló hátrányokkal, indirekt
retorziókkal próbálkoztak: letiltották például Fodor Gábor egyetemi oktatói alkalmazását,251 Orbán Viktort pedig sürgősen behívták hátralévő sorkatonai szolgálata
teljesítésére.
A „tűrt” kategórián kívül eső utcai megmozdulások során a fiatal demokratákat is elérték az erőszakos rendőri fellépések. A tavasszal indított célzott hatósági
offenzíva azonban nem ismétlődött meg. A politikai vezetés minden próbálkozása
hiábavalónak bizonyult a Fidesz terjeszkedésével szemben, népszerűségének növekedését csak lassítani tudták.
A nyári iskolai szünet pedig nem volt kedvező a Fidesz számára. Kevés alkalmuk volt, hogy nyilvánossághoz jussanak, bár augusztusban néhányszor meg tudtak jelenni az első nyilvánosságban, egy-egy televíziós szereplés, rádiós kerekasztal-beszélgetés vagy hírlapi interjú formájában. A közös ellenzéki akciókban való
részvétel és a tagtoborzó munka mellett a szakkollégiumok és a Klubtanács által
szervezett augusztus végi Szárszó ’88 tábor adott módot nyilvános fellépésre a fideszes ifjak számára.252
Szeptemberben azután a Heti Világgazdaság Szárszó kapcsán interjút közölt Németh Zsolttal, aki röviden bemutatta a Fideszt, majd egyértelművé tette, hogy olyan
politikai szervezetet alapítottak, amely jelölteket akar állítani a választásokon. Orbán Viktornak a szárszói Fidesz-bemutatkozón tett kijelentésére, mely szerint már249
1988 novemberében a Fidesz ismertsége Budapesten meghaladta a 60 százalékot, és ez az
év végére 75 százalékra emelkedett, tehát alig valamivel maradt el az MDF 80 százalékától. Egy
1989. márciusi felmérés szerint is jóval meghaladta az SZDSZ ismertségét a Fideszé (48, illetve 68
százalék), de ekkor a közben újjáalakult kisgazda és szociáldemokrata pártról már többen hallottak. Magyarország politikai évkönyve, 1988, 658–666.
250
A Fideszt a bíróságok nem ismerték el jogi személyiségnek, erre hivatkozva utasították el
a sajtó-helyreigazítási perben keresetüket, majd a fellebbezést is. Tiszta lappal, 53–57.
251
P ETŐCZ, 2001, 81.
252
Az 1988. augusztus 25–31. között megrendezett tanácskozásról részletesen lásd: BILECZ,
1988, 342–350. A Magyar Nemzet 1988. augusztus 26-tól napi tudósításokat közölt a szárszói eseményekről.
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ciusban csak a bátorság hiányzott ahhoz, hogy pártot alapítsanak, Németh Zsolt
úgy reagált, hogy szerinte a reális célkitűzésük egy jó ifjúsági szövetség létrehozása
lehet, ráérnek akkor pártot alapítani, ha elérték a 35 évben megszabott felső korhatárt.253
A Fidesz előretörése nem a taglétszámon látszott meg. Jelentős eredmény volt,
hogy mintegy másfél ezren csatlakoztak a szervezethez, de az volt a lényeges, hogy
csekély létszámmal is ellenpólusát tudják képezni a hatalmasra duzzasztott és ekkorra már anakronisztikussá vált, lejáratódott KISZ-nek. A pártzsargonhoz szoktatott
társadalomban a szokatlan, „polgárpukkasztó” politizálási stílus, a szellemességgel
párosuló szókimondás hatékonynak mutatkozott – különösképpen a fiatalok körében.
A hivatalos ifjúsági szervezet vezetői, akik a politikai intézményrendszer reformjának keretében intenzíven foglalkoztak a KISZ szervezeti és szellemi megújításával, valójában reménytelen helyzetben voltak. A KISZ vezetői – így Nagy
Imre is, aki 1988 novemberében átvette Hámori Csabától az első titkári posztot
– szinte kivétel nélkül a párt reformerei közé voltak sorolhatók, de ez nem sokat
számított. A párton belül számítottak a reformszárnyhoz, ami az ifjúsági mozgalomban édeskevés volt. Azok a megújítási elképzelések, amelyekkel KISZ-esek
a párt vezető testületei elé álltak és amelyek megvalósításához meg is kapták a
felhatalmazást, a fiatal nemzedék óriási többsége számára idejétmúltak vagy semmitmondók voltak. Politizálásuk nem volt versenyképes a más szellemben politizáló Fideszével.

A FIDESZ „HELYE” A POLITIKÁBAN

Nemcsak az MSZMP, hanem a többi ellenzéki szervezet számára sem volt egyszerű, hogy „elhelyezze” a fiatal demokratákat az alakuló politikai mezőben.
Igaz, éppen 1988 őszén nem tűnt nehéznek a Fideszt szorosan a Hálózat, majd az
SZDSZ mellé sorolni, hiszen szinte minden kérdésben egyetértettek velük. Rokon
volt rendszerellenes radikalizmusuk, közösen vettek részt azokban az akciókban
is, amelyektől az MDF távol maradt, felfogásukat határozott liberális vonások jellemezték. Jellemző eset volt, hogy a fideszesek az SZDSZ megalakulása előtt kérték: ne az eredetileg tervezett Demokraták Szövetsége nevet válasszák, nehogy
az ifjúsági szervezetükként tűnjenek fel. Az MSZMP vezetői is hajlamosak voltak
arra, hogy egy kalap alá vegyék az SZDSZ-t és a Fideszt. Pedig a fiatal demokraták
kényesen ügyeltek önállóságukra, és igyekeztek távol maradni attól az ellenzéki
megosztottságtól, amelyet a népi–urbánus vita hagyományának életre kelése jelzett. Valamivel később az „elvált szülők gyermeke”, még később a „belgák pártja”
jelszavakkal próbálták jelezni, hogy elutasítják, mert félrevezetőnek és anakronisztikusnak tartják ezt a fajta szembenállást.254

253
254

FIDESZ-esen. Heti Világgazdaság, 1988. szeptember 10. 55.
Lásd erről Hegedűs István és Ungár Klára visszaemlékezéseit: P ETŐCZ, 2001, 73. és 95–96.
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Szeptember 12-én Pozsgay Imre – az „alternatívokkal” folytatott konzultációk
keretében – fogadta a Fidesz Deutsch Tamás, Fodor Gábor, Kövér László, Molnár Péter, Németh Zsolt összetételű küldöttségét.255 A tárgyalások előtt a Fidesz, a Hálózat
és a TDDSZ vezetői a Bibó Szakkollégiumban egyeztették álláspontjukat, a konzultációra hívott szervezetek közül ezen csak az MDF nem vett részt.256
Az államminiszter igyekezett jóindulatáról biztosítani a fiatalokat, mintegy türelemre intve őket, hogy várják ki, amíg a reformerek sikerre jutnak a legalizálásuk érdekében folyó munkálatokban. Igyekezett elfogadtatni, hogy a Fidesz ellen
irányuló támadásokat a párt konzervatívjainak kell betudni, a reformvonulat megerősödése tehát közös érdekük. Arról próbálta meggyőzni őket, hogy provokatív
magatartással a visszarendeződés erőit hozhatják helyzetbe. Azt javasolta, két területen
ne is próbáljanak kompromisszumot elérni, mert az egyelőre lehetetlen: 1956 értékelése és az ország szövetségi rendszerhez tartozása kérdésében. A Fidesz programtervezetéről általánosságban pozitívan nyilatkozott, bár eklektikusnak és néhol
ellentmondásosnak tartotta.
A Fidesz képviselői határozottan kijelentették, hogy szervezetük legális, függetlenül politikai elismertségétől. Kifogásolták a Fidesz-tagokat ért jogsérelmeket. Kifejtették, hogy a Fidesz önálló politikai szervezetként működik, egyik „felnőtt” szervezetnek sem az ifjúsági csoportja, de valamennyivel szolidárisak, ha a hatalom
elnyomó törekvéseit észlelik.
Pozsgay felvetette a kérdést, hogy milyen viszonyt alakítanak ki az alakulóban
lévő MIOT-hoz. A fideszesek erre úgy reagáltak: elvi kifogásuk nincs, hiszen az
alapelvek és a működési szabályok kidolgozásában Fidesz-tagok is részt vettek. Végső álláspontjukat az fogja meghatározni, hogy a MIOT „a hatalommal és az egyéb
ifjúsági csoportosulásokkal folytatandó valóságos és gyakorlati párbeszéd terepévé
válik-e”. Szóba került a többpártrendszer kérdése is. Az egypártrendszer kialakulását Pozsgay „történelmi balesetnek” minősítette, de nyomban leszögezte, hogy nem
tartja praktikusnak új pártok alapítását, mert ez életre kelti a hatalomféltő reflexeket.257
A Fidesz vezetői pozitív benyomásokat szereztek Pozsgay törekvéseiről, de nem
állt szándékukban, hogy radikalizmusukat a párton belüli reformerek igényeihez igazítva
mérsékeljék. Nem hagyták szó nélkül, hogy az MSZMP őket és a Hálózatot másként
próbálta kezelni, mint az MDF-et, olyan alapon, mintha „agresszív és antidemokratikus módszereket” alkalmaznának, amely indokolja ezt a különbségtételt. 258

255

Akkoriban indult lapjuk, a FIDESZ Hírek 1988. szeptemberi száma közölt bőséges tudósítást a Pozsgay Imrével folytatott tárgyalásról. Tiszta lappal, 73–77.
256
A titkosszolgálat jelentése szerint a megbeszélésen megvitatták az egyesülési és a gyülekezési törvény tervezetét, a vízlépcsőépítés kérdéseit, az erdélyi magyarság ügyét és a független
mozgalmak helyzetét. ÁBTL NOIJ-III/III-173-179/2/1988.09.09.
257
A tárgyalásról részletes beszámolót közölt a FIDESZ Hírek 1988. szeptemberi száma. Lásd:
Tiszta lappal, 73–77. A másik oldalról Pozsgay Imre 1988. szeptember 20-án számolt be a Politikai
Bizottságnak a találkozó tapasztalatairól. MOL M-KS 288. f. 5/1037. ő. e.
258
1988. október 2-án a Fidesz I. kongresszusa hagyta jóvá az MSZMP KB szeptember 27-i
ülésével kapcsolatos nyilatkozatot. Tiszta lappal, 81–82.
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Nagy vita után a Fidesz úgy döntött, hogy csatlakozik az országos ifjúsági tanács
kezdeményezéséhez – persze csak az után, hogy teljesítették két feltételét. Az egyik
a névre vonatkozott, de elvi kérdés rejlett mögötte. A tervezett MIOT helyett a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) jött létre; ez a név azt fejezte
ki, hogy független és önálló ifjúsági szervezetek konzultációs fóruma alakult meg.
A másik feltétel egy vétójogszerű biztosíték volt: egyik szervezetre vonatkozóan
sem lehetett a hozzájárulása nélkül határozatot hozni. A MISZOT elnöke Stumpf
István lett, a társelnökök közül a KISZ-t Gyurcsány Ferenc és Vass Imre, a Fideszt
Langmár Ferenc képviselte.259
Voltak, akik azzal magyarázták a csatlakozást, hogy az némi védelmet jelent a hatósági önkénnyel szemben. Kövér László ezt az érvet elvetette, mondván, politikailag nem szorulnak védelemre. Fontosnak tartotta viszont, hogy ne vethessék szemükre a párbeszéd-képtelenség vádját. Egyúttal azt is remélték, hogy a konzultációs fórum
révén kapcsolatot létesíthetnek más független ifjúsági csoportokkal, és nyilvánossághoz
is juthatnak. Elegendő biztosítéknak gondolták, hogy a működési szabályok szerint
nem volt kompromisszumkényszer, és az eltérő véleményeket kötelező volt közreadni. Kövér ezért úgy vélte, nem nekik, inkább a KISZ-nek lehet félnivalója.260
A MISZOT-on belül azután sok eredményt nem tudtak elérni. A benne rejlő pozitív lehetőségek kihasználására kevés esély kínálkozott, ezért hamar föl is merült,
hogy a Fidesznek nincs ott semmi keresnivalója.261

FIDESZ-KONGRESSZUS, A PROGRAM ELFOGADÁSA

1988 őszén két szakaszban rendezték meg a Fidesz I. kongresszusát. Október 1–2-án
a Jurta Színházban 600 fővel kezdődött és kb. 250 fő részvételével zárult a kongreszszus első fordulója (minden tagnak joga volt részt venni, tehát valójában közgyűlés
volt). Ekkor nekikeseredett vita folyt a szervezeti és működési szabályzatról. A vitát
(mint a legtöbb új szervezet esetében) a bázisdemokraták provokálták ki. Egyfelől
radikális rendszerellenes akciókat szorgalmaztak, másfelől viszont a vezetést szigorúan ellenőrző, minden hierarchikus felépítést elvető, a közvetlen demokrácia elvét
megvalósító működésmódot követeltek. A választott vezetőknek szinte semmiféle
döntési jogot nem akartak átengedni.262 Felizzottak az indulatok a KISZ-, illetve az
MSZMP párhuzamos tagság kérdése körül is, végül a többség úgy döntött, hogy az
MSZMP-tagok belépését nem tiltja meg.
A kongresszus november 19–21-i második fordulója foglalkozott a programalkotással. A programban megfogalmazott politikai célok a liberális demokrácia elvei259

A MISZOT alapszabálya és tisztségviselőinek névsora: Magyarország politikai évkönyve,
1988. 746–750.
260
Interjú Kövér Lászlóval. FIDESZ Hírek, 1988. október, 21–22.
261
„Egy kentaur, vagy valami ilyesmi.” Interjú Langmár Ferenccel a MISZOT-ról (és a Fideszről). FIDESZ Hírek, 1989/2–3. 32–36.
262
Hegedűs István: Két kongresszusi forduló között. FIDESZ Hírek, 1988. október, 15–16.;
WÉBER, 1995, 16.; P ETŐCZ, 2001, 62–63. A Közvetlen Részvétel Frakció álláspontjáról: Tiszta lappal,
101–104.
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hez igazodtak. A szabadságjogok, a parlamenti demokrácia és szabad piacgazdaság mint
szorosan egymáshoz tartozó követelések jelentek meg. Elutasították azt a felfogást,
amely az államhatalomnak más szerepet is tulajdonított volna, mint a polgárok
békés, szabad, független életének biztosítását. A programnyilatkozat az Európához
tartozást természetes állapotnak tekintette, ennek jegyében szorgalmazta a katonai
blokkok felszámolását, az európai civilizáció kulturális és politikai egységének helyreállítását.263
Számos gondolat, megfogalmazás a lengyel Szolidaritás dokumentumait idézte.
Még időszerűnek látszott az a politika, amely fő célnak a hatalomtól elvált, a hatalmat ellenőrző társadalmi mozgalom megteremtését tűzi ki célul. A programnyilatkozat ennek megfelelően a társadalom önszerveződésére helyezte a hangsúlyt.264
A fiatal demokraták a programban kifejtették, milyen elvek alapján kívánják elősegíteni a „fokozatos, békés, demokratikus, szerves és remélhetőleg a közeljövőben
történő átmenetet” a többpárti parlamentáris demokráciához. Legalitása érdekében a
Fidesz elismerte az érvényben lévő alkotmányt, de kinyilvánította, hogy az abban biztosított jogokra építve célja egyes törvények megváltoztatása. „Szükség esetén alkalmazni fogjuk az állampolgári engedetlenség békés formáit, demonstrációkkal, sztrájkokkal adunk nyomatékot követeléseinknek” – szögezte le a programnyilatkozat.
Az éles belső viták ellenére a Fideszt megalapító kör reprezentánsai kaptak bizalmat a
vezetőség megválasztása során. Az operatív irányítást végző szűkebb vezető testületet
Választmánynak nevezték. Tagjai: Fodor Gábor, Deutsch Tamás, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Molnár Péter, Kövér László és Hegedűs István (majd december
3-ától az Országos Tanács döntésével Wachsler Tamás is).265

A TÖRTÉNELMI PÁRTOK ÚJJÁSZERVEZÉSE
1988 végére megérett a helyzet arra, hogy megkíséreljék felújítani működésüket azok
a pártok, amelyek a többpártrendszer 1948–1949-es, majd 1956 utáni felszámolása
előtt léteztek. Ezeknek az ún. történelmi pártoknak az idős, de politikai aktivitásra
még képes egykori politikusai joggal hivatkoztak arra, hogy pártjaikat formálisan
sohasem tiltották be. Nem volt ugyanis szükség ilyen jogi aktusra, a kommunista hatalom egyszerűen megszüntette működésük politikai feltételeit.
A jogrendből teljesen hiányoztak azok a klauzulák, amelyek pártok (sőt akár az
egyetlen párt!) működésére vonatkozhattak volna, ezért a politikai körülmények
alakulásán múlott, hogy az egykor szebb napokat látott pártok megkísérlik-e feléleszteni tevékenységüket, s ha igen, azt milyen formában teszik.
Ravasz Károly, a Független Kisgazdapárt 1988. novemberi újjáalakításáról írva
nem kevesebbet állított, mint hogy: „A többpártrendszert az FKGP által teremtett kész
263
A Fidesz kongresszusán elfogadott programnyilatkozatot lásd: Magyarország politikai évkönyve, 1988, 714–716. Ugyanitt a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a program tervezetének előterjesztett fejezetei (716–730.).
264
WÉBER, 1995, 16–17.
265
MACHOS, 1988, I. 346.
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helyzet kényszerítette ki az akkori hatalom habozó és ellentmondásos magatartásával
szemben.”266
Kétségtelen, a többpártrendszer formális elfogadásában fontos szerepet játszott, hogy a történelmi pártok tisztán pártjellege nem volt vitatható, míg az MDF, az
SZDSZ és a Fidesz magukat nyíltan nem pártként definiálták. A hatalom képviselői
nem halaszthatták tovább, hogy elismerjék: az egypártrendszerben de facto többpárti
helyzet jött létre, és erre a helyzetre reagálniuk is kellett. A történelmi pártok szerepe azonban e folyamatban másodrangú volt a politikai erőviszonyok megváltozásához
képest. Az érem másik, a politikai folyamatok szempontjából sokkal fontosabb oldala
ugyanis éppen az volt, hogy a történelmi pártok újjászervezésének gondolata fel sem merülhetett volna, ha a kései Kádár-korszak ellenzéki csoportjaiból kinövő szerves rendszerváltó erők nem lépnek fel, és nem teremtik meg felbukkanásuk előfeltételeit. A történelmi
pártok egykori politikusai tehát a tőlük merőben függetlenül kialakult helyzetet látták alkalmasnak arra, hogy ismét színre lépjenek. Mindazonáltal esélyeik – éppen
mert nevük és múltjuk volt, és mert társadalmi gyökereik a Kádár-korszak évtizedei
alatt sem szűntek meg teljesen – lényegesen jobbak voltak, mint a pluralizálódás során
létrejövő új ellenzéki alakulatok többségének.
Különösen a tradicionalista eszmék iránt fogékony társadalmi rétegek egykori
pártjai számíthattak arra, hogy a választók beállítottsága túlélte az egypártrendszer évtizedeit. Az agrárius politikai érdekképviselet és a konzervatív keresztény-nemzeti
ideológia iránt fogékonyságot mutató választópolgárok támogatásának megnyerésére számíthattak elsősorban, valamint arra is, hogy voltak az országnak olyan vidékei, ahol ezek a határozott karakterű pártok hagyományosan jelentős bázissal
rendelkeztek. Föltámaszthatók voltak azok az emlékek, amelyek a kommunista párt
diktatórikus hatalomgyakorlásának legdurvább korszakaihoz kötődtek, és éppen e
pártok híveinek okoztak mély sebeket.
A történelmi pártok működésük idején nem modern néppártok, hanem osztályés ideológiai pártok voltak. Amikor gyökeresen más történelmi körülmények között
megkezdték önmaguk feltámasztását, fölvetődött a kérdés, hogy képesek lesznek-e
egykori elveikre hagyatkozva érvényes választ adni a napirenden lévő modernizációs feladatokra. Nagyon is indokolt volt a kérdés: hogyan tudják hagyományaikat összeegyeztetni az új idők szellemével, ha egyszer a több évtizednyi hallgatás okán nem
volt lehetőségük a szerves fejlődésre, korszerűsödésre?
Minél ideologikusabb volt egy újjáalakuló párt, és minél inkább támaszkodott a
társadalom egyes szegmenseiben továbbélő hagyományokra és tradicionális politikai értékrendekre, annál kevesebb gondot okozott a működéshez szükséges társadalmi bázis összetoborzása, ugyanakkor annál anakronisztikusabb jellegűeknek mutatkozott az aktuális feladatok szemszögéből.
A nemzeti és vallásos értékrend, illetve az agrárius érdekképviselet jegyében
fellépő történelmi pártok újjászervezői, úgy tűnik, nem sokat foglalkoztak a világban végbement hatalmas változásokkal, a merőben új nemzetközi viszonyokkal.
Viselkedésükből arra lehetett következtetni, mintha a globalizáció küszöbén is minden
266
R AVASZ Károly: A Független Kisgazdapárt újjáalakulása 1988–1989 fordulóján. Múltunk,
1997/1. 90. – Kiemelés tőlem, R. Z.
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további nélkül vissza lehetett volna térni a kommunista hatalom által megszakított folyamatokhoz, mintha az lett volna napirenden, hogy feltámasszák az egykori politikai
struktúrát és aktualizálják hajdan volt programjaikat. Természetesen tisztában voltak azokkal a kikerülhetetlen modernizációs feladatokkal, amelyeket a hivatalos sajtó is egyre hangsúlyosabban ismételgetett, koncepcióikat azonban inkább a morális
megújulás követelményeire, a semlegességi-függetlenségi politikára és valamifajta „sajátos
magyar út” elgondolásaira alapozták.

A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT ÚJJÁALAKÍTÁSA ÉS A PROGRAM IRÁNYELVEI

A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP) volt az első újjáalakuló
történelmi párt.267 Az újjáalakulás legfontosabb kérdése természetesen az volt: milyen bázisra számíthat az életre keltett FKGP? Az 1945-ös gyűjtőpárti ambícióval léphet fel – az első szabad választásokon elért abszolút többség emlékére támaszkodva
–, vagy meg kell elégednie a hagyományos agrárpárti szereppel, és a vidéki választók
megnyerésére kell összpontosítania? Szociológiai értelemben már nem létezett a párt
bázisát alkotó régi birtokos parasztság, és létszámában is nagyon megfogyatkozott
1945-höz képest a régi típusú kistulajdonos polgárság. A politikai mentalitást, a hagyományos kisgazda értékek iránti vonzódást tekintve azonban nagyon is voltak
megnyerhető társadalmi csoportok. Az MDF működése és szerveződése révén alakulóban volt egy potens politikai erő, amely magához szívhatta ezt a réteget, de még
nem derült ki, hogy a „nemzeti centrum” jelszó alatt egy „sem kormánypárti, sem
ellenzéki” öndefiníciójú szervezetből jobbközép gyűjtőpárt, egy népi írók hagyományát követő harmadikutas alakulat, netán valami egyéb formálódik.
A Kisgazdapárt újjáalakulásának voltak előzményei. A nyolcvanas években is
tartották a kapcsolatot az egykori kisgazda politikusok, Bognár József (a párt volt
ügyvezető elnöke) évente találkozót is szervezett számukra. A nyolcvanas évek végén a Bajcsy-Zsilinszky Társaság keretében már legális keretek között is ápolhatták
eszmei hagyományaikat.
Az FKGP újjászervezése több szálon indult el. Már 1988 augusztusában felmerült a gondolat, amikor Pártay Tivadar hívott megbeszélésre volt kisgazda funkcionáriusokat az általa készített programtervezetről. Antall József, akinek apja fontos
szerepet töltött be a Kisgazdapárt vezetésében, egyelőre nem írta alá az újjáalakítás
tervét tartalmazó nyilatkozatot,268 korainak ítélve a párt jelentkezését.269 Szeptember
végén Ravasz Károly fogalmazta meg tervezetét az FKGP cselekvési programjára.
Több megbeszélés után október 28-án pártnál kevesebbet, baráti körnél többet hoztak létre: a Független Kisgazdapárt Kovács Béla Politika Társaságát..270 November köze267
Az újjáalakulás történetéről Ravasz Károly idézett tanulmánya mellett lásd BENKŐ, 2000,
12–30.; VIRÁGH, 1996, 80.; KÖRÖSÉNYI, 1988, 291.; DEBRECZENI, 1998, 42–43.
268
Az aláírók névsorát közli BENKŐ, 2000, 14.
269
Ez derül ki abból a levélből is, amelyet szeptember 16-án Ravasz Károlyhoz írt. A levelet
közli: Múltunk, 1997/1. 101.
270
Bognár József ez ügyben Huszár Istvánnal, a Hazafias Népfront főtitkárával konzultált.
Uo. 91.
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pére teremtették meg a feltételeket ahhoz, hogy deklarálják a párt működésének
felújítását.
1988. november 18-án a Pilvaxban mintegy nyolcvan alapító tag kimondta a Független Kisgazdapárt újjáalakítását. Elnökké Pártay Tivadart, főtitkárrá Futó Dezsőt
választották. Alelnökök lettek: Kováts László, Janzó János, Mizsei Béla, Jónás József
és Zeöke Pál; főtitkárhelyettesek pedig Iván Géza és Dragon Pál. Antall József nem
fogadta el a neki felajánlott főtitkár-helyettesi tisztséget, noha többen kapacitálták,
hogy vállaljon vezető szerepet.”271
Vörös Vince visszaemlékezése szerint Antall azért vonult ki, mert nem kívánt
másodhegedűsi posztot betölteni.272 Valójában nem találta alkalmasnak a megöregedett egykori vezetőket egy olyan párt irányítására, amely meghatározó szerepre
aspirál a demokratikus átmenetben, de ennél is jobban taszította, hogy ismeretlen
egyéneket, úgymond kalandorokat és spicligyanús alakokat is látott sürgölődni az
újjászerveződés körül.273 Az újjáalakítással egyet nem értők megmaradtak a Kovács
Béla Társaságban. Antall azután hosszú levélben számolt be Pozsgay Imrének az
eseményekről.274
Az MSZMP-nek nem állt szándékában, hogy szó nélkül hagyja a történelmi pártok újjászervezését. Pozsgay Imre, aki november 23-i sajtótájékoztatóján külföldi tudósítóktól több kérdést is kapott az FKGP-ről, elmondta: a pártszerű működéssel
kapcsolatban történelmi, ténybeli és jogértelmezési vita folyik a kormány és a kisgazdák között. Elnyomó intézkedéseket nem terveznek, de egyelőre nem ismerik el
jogszerűnek a működését. A hír mindenesetre gyorsan terjedt; november végi adatok szerint az emberek 60 százaléka értesült a Kisgazdapárt újjászervezéséről.275
Az FKGP 1988. november 26-án a Pilvaxban országos értekezletet tartott, amely
jóváhagyta a pártprogram irányelveit.276 A dokumentum általános célkitűzéseit tekintve sokban hasonlított a többi ellenzéki szervezet hasonló dokumentumaihoz, de voltak benne sajátosan „kisgazdás” elemek. Koncepciójukat az agrárius elkötelezettség
mellett egyfajta kispolgári liberalizmus jellemezte: nemcsak a gazdák, hanem a városi
kisvállalkozók politikai érdekképviseletét is vállalni szándékozott, a gazdaság kibontakozásában a piaci vállalkozásoknak tulajdonított kiemelt szerepet, egyszerre
kívánta a politikai jogok és a tulajdonosi-vállalkozási biztonság megteremtését.
Természetesen szintén szabad választásokon nyugvó parlamenti demokrácia
megteremtésére törekedett, amelyben kiegyensúlyozzák egymást a parlamentáris,
az önkormányzati és a korporatív elemek. Abban sem volt különbség más ellenzéki

271

Antall megjelent a Pilvaxban, fel is szólalt, de azután otthagyta a gyűlést. Később így emlékezett: „…nem azért szólaltam föl a Kisgazdapárt újjáalakítása ellen, mintha ezt általában elleneztem volna, hanem mert nem voltak jelen a joghordozók, s inkább olyanok jöttek el számosan,
akiknek megítélésem szerint nem sok közük volt a Kisgazdapárthoz. Radics Péter interjúját idézi:
R ÉVÉSZ S., 1995, 30.
272
Napló zár alatt. Interjú Vörös Vincével. Magyar Hírlap, 1997. december 2.
273
DEBRECZENI, 1998, 43.
274
R ÉVÉSZ S., 1995, 30.
275
R AVASZ, 1997, 95.
276
Megjelent 1989. február 1-jén, a Hitel 1989. 3. számában.
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szervezetekhez képest, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést tartott szükségesnek, de a
kisgazdák az új alkotmányt népszavazással is meg kívánták erősíttetni.277
Megalakulása után azonnal elkezdődött a Kisgazdapárt helyi szervezeteinek kiépítése. Az év végére 17 jelentősebb alapszervezet létrejöttéről lehetett tudni, átlagosan ötven fős taglétszámmal. Az intenzív szervező munka eredményeként 1989 első
felében mintegy 300 alapszervezet alakult 6000 körüli taglétszámmal.278

A KISGAZDAPÁRT PÉLDÁJA ÉS AZ MSZMP

Grósz Károly 1988. november 29-i nevezetes beszédében (erről később bőven lesz
még szó) külön is foglalkozott a Kisgazdapárt újjáalakításával. Az esetet a történelmi pártokra általában vonatkoztatva exlex körülmények közé helyezve értelmezte:
„Ezek a pártok Magyarországon jogilag nem szűntek meg. Ezek a pártok azonban
jogilag meg sem alakultak a mai Magyarországon.” Ezután meglehetős cinizmussal azt vetette a kisgazdák szemére, hogy az elmúlt évtizedekben nem hallattak
magukról a közéletben, hogy 1956 után nem vállalták a közreműködést a kádári
konszolidációban.279 Végül fölvillantotta az együttműködés általa lehetségesnek vélt
formáját, azt remélve: „az egypártrendszer viszonyai között a különböző társadalmi
erőkkel szövetségben, ha kell baloldali blokkban, együtt fogunk tudni dolgozni az ország felemelkedéséért”.280
A beszéd elhangzása után Antall József hosszú levelet írt Grósz Károlyhoz. A levél nem volt kevésbé dupla fenekű, mint Grósz inkriminált beszéde. Megvédte az
1956-os kisgazdákat, de oly módon, hogy hosszan bizonygatta konstruktivitásukat, ugyanakkor egy rövid kitétellel elhatárolódott az FKGP újjászervezőitől. Antall
bemutatta a maga konstruktivitását és kompromisszumkészségét, amit akár tárgyalási ajánlatként is fel lehetett fogni.281 Kijelentette, hogy ő a többpártrendszeren
alapuló parlamentáris demokrácia híve, de elutasította, hogy ezt azonnal „polgári
restaurációra” való törekvésként értelmezzék. Rámutatott, hogy Grósz álláspontja
demokratikus megközelítés mellett tarthatatlan, hiszen egy szocialistának hinnie
kellene abban, hogy a nép többsége fenn akarja tartani a szocialista vívmányokat,
és nem hagyná azok felszámolását. Ugyanakkor nyomban „reálpolitikusi” pozíciót foglalt el: „A kialakult társadalmi politikai modellek részét képezik a szövetségi
rendszernek, mintegy alapkövetelményt a homogenitás érdekében. Tulajdonképpen
a tényleges nemzeti közmegegyezés, a kompromisszum alapját is itt kell keresni,
és ennek változó függvényében megragadni. […] A pluralizmus megfelelő értelmezésével, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság programjával, az eszmei alapok
277

A program irányelveit közölte: Magyarország politikai évkönyve, 1988, 730–733.
BENKŐ, 2000, 21–22.
279
1956 végén Kádár János igyekezett rávenni a kisgazda politikusokat, hogy egy látszattöbbpártrendszer keretei között működjenek együtt az MSZMP-vel. Lásd erről Kádár beszédét
a Központi Bizottság 1957. február 26-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető
testületeinek jegyzőkönyvei, 2. köt. 166.
280
Grósz Károly beszéde: Népszabadság, 1988. november 30. Kiemelések tőlem – R. Z.
281
Vö. R ÉVÉSZ S., 1995, 64–65.
278
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tisztázásával, a kül- és belföldnek szóló retorika összhangjával, a magyar nép által
vállalt és elfogadott szocialista vívmányok megtartásával juthatunk előbbre.”282
Antall levele a politikai fejleményekre nem gyakorolt hatást. Amiért vizsgálni
érdemes: a többpártrendszer kialakulásának fordulópontja felé közeledve egy egész
irányzatot, az új és újjáalakuló politikai szervezetek egész sorát jellemezte a levelet
átható kettősség: a rendszerellenzéki arculat megmutatása mellett nem látták elkerülhetőnek, hogy „reálpolitikai” kompromisszumot kössenek.
A történelmi pártok számára az elsőként megalakuló FKGP vezetői adtak mintát,
amikor nem engedték vita tárgyává tenni pártjuk legalitását, de belátták, hogy csak az
MSZMP tűrésének, informális jóváhagyásának kivívásával tudják működésük feltételeit biztosítani.
Ez a megközelítésmód nem volt teljesen kibékíthetetlen az MSZMP szándékával,
amely szövetségi politikája bővülő hatókörét szerette volna kiterjeszteni a tárgyalóképesnek
ítélt, kellően mérsékeltnek mutatkozó ellenzékre. Erre utal Grósz Károly az 1946-ban
egyszer már létrehozott „baloldali blokk”-ra vonatkozóan, megmutatta, hogy a hatalmi centrum erős emberei miként gondolkoznak a korlátozott hatalommegosztás
kritériumairól. A kisgazdák számára különösképpen taszító lehetett ez a rossz emlékeket ébresztő analógiás fogalomhasználat, hiszen ők voltak a kommunisták ún.
„szalámipolitikájának” első áldozataivá.
Az MSZMP vezetői a többpártrendszert elutasító állásfoglalás ellenére arra törekedtek, hogy állandó kapcsolatot építsenek ki az újjászerveződő Kisgazdapárt prominenseivel. Ennek érdekében Dégen István személyében összekötőt jelöltek ki. Ő
közvetítette az MSZMP üzeneteit és óhajait, de az ő feladata volt az is, hogy segítsen
elhárítani az esetleg fölmerülő adminisztratív akadályokat a szervezkedő kisgazdák
elől.283

A MAGYAR NÉPPÁRT INDULÁSA

A másik egykori agrárpárt, a Nemzeti Parasztpárt utódjaként megalakuló Magyar
Néppárt nyílt szervezését csak jóval később, a többpártrendszer elfogadását deklaráló 1989. februári MSZMP-határozat után kezdték meg. A parasztpárt szellemi
hagyományainak ápolására létrejött Veres Péter Társaság azonban már jó ideje legálisan működhetett a Hazafias Népfront égisze alatt.284 Ügyvezető elnöke S. Hegedűs
László, titkára Kónya László volt, és a vezetőségben fontos szerepet játszott Márton
János, a HNF Országos Tanácsának egyik alelnöke. A társaság tagjai művelődési
házakban, könyvtárakban tartott rendezvényein igyekeztek ápolni a népi írók hagyományait, emellett sokat foglalkoztak a mezőgazdaság és a parasztság aktuális
problémáival. 1988 szeptemberében már mintegy két és fél ezer tagot számláltak,
282

Az 1988. december 1-jén kelt levelet az Új Magyarország 1992. január 9-i száma közölte.
R AVASZ, 1997, 98.
284
A Veres Péter Társaság 1986. november 28-án alakult (alapszabályát lásd Magyarország
politikai évkönyve, 1988, 785–787.). A Minisztertanács 3166/1988. számú határozata engedélyezte,
hogy országos egyesületként működhessen.
283
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pedig csak ekkor kezdték meg a vidéki szervezetek létrehozását. 1988 késő őszén a
Veres Péter Társaság is nagy aktivitást mutatott: november 9-én vitaülést rendeztek
(az MSZMP Politikai Főiskoláján) a parasztság és a mezőgazdaság jövőjéről, két nappal később a Kertészeti Egyetemen nagygyűlést tartottak az agrárpolitikáról. Úgy
látták, elképzeléseik összehangolhatók az MSZMP terveivel – csak a megvalósításra
nem láttak garanciát.285
A Veres Péter Társaság évi rendes közgyűlésén, 1989. február 11-én S. Hegedűs
László bejelentette, hogy a vezetőség deklarálta: az 1939-ben alakult Nemzeti Parasztpárt és az 1956-os Petőfi Párt nem szűnt meg, politikai és jogutódjaként megkezdik a Magyar Néppárt szervezését. Az előkészítő bizottságnak S. Hegedűs mellett tagja lett
Márton János, Varga Csaba és Dobos László. Február 27-i sajtótájékoztatóján Varga
Csaba azt hangsúlyozta, hogy a Néppárt nem tiszta osztálypártként kíván újjászerveződni, nemcsak a parasztságot és a kistelepülések lakóit kívánja képviselni, hanem
az egyre inkább elszegényedő munkásokat és alkalmazottakat is, mindazokat, akik
hívei a népi gondolatnak és radikális reformot akarnak. S. Hegedűs László pedig az
MNP középpárti jellegét emelte ki, az átmeneti időszak megszervezését ítélte a legfontosabb feladatnak, hogy legyenek partnerek a tárgyalásokhoz és a kompromiszszumokhoz. Egyúttal kijelentette: együtt kívánnak működni az MSZMP azon reformszárnyával, amely nem viseli az elődei által okozott károk felelősségét.
A néppárti elgondolás szerint a nemzeti centrumnak olyan programot kell képviselnie, amely nemcsak települési, hanem termelési önkormányzatot is jelent, amely
nem engedi korlátlanul rászabadítani a népre a nyugati piacgazdaságot, amelynek szociális programja nem szegények támogatását, hanem a szegénység felszámolását célozza.286 Hiányzott azonban a nemes célkitűzések megvalósításának reális terve.
A kifejezetten harmadikutas koncepciót képviselő MNP nem sok eséllyel indult
harcba a választók megnyeréséért. Erős riválisa volt a hagyományos „sajátutas” koncepció képviseletében, mivel az MDF domináns népi-nemzeti szárnya magába fogadta minden neves értelmiségi képviselőjét.

A TÖRTÉNELMI SZOCIÁLDEMOKRATÁK ESÉLYEI ÉS NEHÉZSÉGEI

Az újjáalakuló pártok közül a legkülönösebb – részben a legnehezebb, részben a legkedvezőbb – helyzetben a szociáldemokraták voltak. Helyzetüket bonyolította, hogy
pártjukat 1948-ban a kommunisták kényszeregyesítés keretében bekebelezték, és az
MSZMP az egyesített párt örökösének tekintette magát. (A Szociáldemokrata Párt
egykori vagyona is a Magyar Dolgozók Pártjára, illetve a vele közvetlen politikai és
jogfolytonosságot vállaló MSZMP-re szállt.) Az irányzatnak így legkevesebb négyféle problémával kellett megküzdenie:
1. A működés több évtizedes megszakításának ténye a szociáldemokraták számára jóval komolyabb gondot okozott, mint a tradicionalista ideológiát valló többi tör285
A történtekről lásd: Alternatív szervezetek – dokumentumaik és nyilatkozataik tükrében.
PIL 945. f. 2. ő. e.
286
A Magyar Néppárt koncepciójának elvi alapjairól lásd: VARGA, 1990, 132–138.
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ténelmi pártnak. Sem egykori marxista ideológiája, sem direkt osztálypárti jellege
nem volt aktualizálható hagyomány. A sajátos és egykor oly eleven szociáldemokrata
ethosz sem élte túl a kommunista párt hatalomgyakorlásának évtizedeit. A szociáldemokrácia „Bad Godesberg-i” magyar fordulatának hiányát nem pótolhatta a
nyugati emigráció, hiszen tevékenysége egyáltalán nem volt érzékelhető a magyar
közéletben.
2. Az eredeti nevén újjáalakuló Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak az is
gondot okozott, hogy erős riválisa támadt az MSZMP kibontakozó reformmozgalmában.
Ott is megjelentek ugyanis olyan törekvések, amelyek az állampárt szociáldemokratizáló átalakításában látták a kiutat. Az egykori szociáldemokrata Nyers Rezső nyilatkozatai is arra utaltak, hogy az 1948-as erőszakos egyesítés korrekciója egy fordított
irányú mozgás lehet: a reformkommunistáknak kellene közeledniük a szociáldemokrata elvekhez. Nyers 1988 végén egy televíziós nyilatkozatában kijelentette: az MSZMP
fejlődése egy reformkommunista-szociáldemokrata szintézis felé halad. Úgy vélte,
ha az MSZMP-nek mint egyesült pártnak ez sikerül, kétséges, lesz-e helye egy önálló
szociáldemokrata mozgalomnak.287
3. A negyvenes évek végén felszámolt SZDP hagyományai szerint szakszervezeti
bázisú munkáspárt volt. Jogos kétségek éltek azonban az iránt, hogy lehetséges-e a
visszatérés ehhez a modellhez. Nem a történelmi szociáldemokrácia feltámasztásán
munkálkodók szervezték a Ligába tömörült független szakszervezeteket, ők inkább
az SZDSZ körüli ellenzékhez álltak közel, amelynek gazdasági koncepciója egyre
határozottabban a neoliberális doktrínának megfelelően alakult. Az újjászerveződő
Szociáldemokrata Párt számára az sem volt járható út, hogy az évtizedek óta az állampárt szatellitáiként működött munkavállalói szervezetekhez kapcsolódva, azok
átformálása révén próbálja mozgalmi alapokra helyezni működését. Az állampártról leválni szándékozó SZOT-os szakszervezetekhez kerestek ugyan kapcsolatokat,
de ez nehezen fért meg az ellenzéki arculattal.
Alternatív szociáldemokrata munkásszervezeteket csak olyan módon lehetett
volna létrehozni, ha közvetlen érdekvédelmi harcokba bocsátkoznak, ám köz- és önveszélyes lett volna lázítás révén megnyerni a nagyipari munkásságot. Fennállt volna
annak a veszélye, hogy a szociáldemokraták a reformkommunista kormánynál konzervatívabb, a napirenden lévő liberális gazdaságpolitikai fordulat szemszögéből tekintve „retrográd” álláspontot foglalnak el. Ugyanakkor nehéz volt szociáldemokrata
alapon reális programot megfogalmazni a piacgazdasági fordulat idején, olyan programot,
amely a válságból való kilábalást és a munkások közvetlen, napi érdekeinek képviseletét egyaránt szolgálhatta.
4. Elvileg megoldás lehetett, hogy a Nyugaton végbement fejlődési út végpontjára ugorva, egy demokratikus baloldali értékrendre alapozó néppártot hozzanak létre. Az
MSZDP akkor alakulhatott volna balközép gyűjtőpárttá, ha az átmenet egyik domináns erejévé válik. A politikai értékrendeket vizsgáló közvélemény-kutatások adatai
rendre kimutatták, hogy a lakosság mintegy egyharmada szilárdan baloldali, a szociáldemokrata elvekhez közel álló értékeket tekint a magáénak. Az újjászerveződő
287
Nyers Rezső nyilatkozata a Magyar Televízió A Hét c. műsorában. Népszabadság, 1989. december 19.
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Szociáldemokrata Párt jóformán alig létezett, amikor a közvélemény-kutatások 15
százalék körüli támogatottságát mutatták ki, miközben ugyanekkor, 1989 elején az
MSZMP támogatottsága még stabilan fölülmúlta az egyharmados arányt. Pontosan
nem tudni, milyen mértékben, de a szociáldemokraták potenciális társadalmi bázisa
jelentős mértékben azonos volt az MSZMP reformszárnyát támogatóival.
A szociáldemokratáknak más programmal kellett fellépniük, mint a reformkommunistáknak, de ha ezzel a másfajta szocialista programmal konzervatív benyomást
keltenek, kérdésessé tehették elhelyezkedésüket a „létező szocializmust” leváltani
igyekvő ellenzéki erők között. A jóléti állam kibontakozó válságának időszakában
a nyugati szociáldemokrata modell adaptálása népszerű, ám rövid távon megvalósíthatatlan program hirdetését eredményezte volna. Amennyiben pedig liberálisabb
álláspontot foglalnak el a reformkommunistáknál, baloldali jellegüket teszik kérdésessé. Mint kiderült, a szociáldemokraták el sem juthattak eddig a dilemmáig.
Az SZDP volt tagjai Révész András vezetésével előbb a Kassák Klubban, majd
1988. november 28-án a Kossuth Klubban jöttek össze, hogy újraindítsák a szociáldemokrata mozgalmat. A párt újjáalakítását 1989. január 9-én határozták el, amikor
első nyilvános összejövetelüket tartották egy zuglói vendéglőben.288 Platformjukat
ezt követően március elején, a Ganz Mávagban rendezett tagtoborzó gyűlésen hirdették meg.
Röplapjuk nem fukarkodott az ígéretekkel:289 jóléti társadalom, „reális árakhoz
reális bérek”, ingyenes egészségügyi alapellátás, európai színvonalú oktatás, szép
öregkort biztosító nyugdíj. Kijelentették: meg akarják védeni a dolgozó népet attól,
hogy az ország terheit vele fizettessék meg. A nyugati szociáldemokrácia példájára
utalva elutasították a jóléti társadalmat utópiának tekintő felfogásokat. Révész András egy nyilatkozatában a Német Szociáldemokrata Pártot ítélte követendő mintának.290
Az alkotmányos parlamenti demokrácia intézményeinek megteremtésére irányuló politikai program követelései nem különböztek a többi ellenzéki párt hasonló célkitűzéseitől. A korszerű szociáldemokrata koncepció kidolgozása azonban nyomban komoly nehézségekbe ütközött, és kevéssel a párt megalakulása után fölmerült annak
veszélye, hogy a programalkotó munka belefullad a személyi torzsalkodásokba.

KERESZTÉNYDEMOKRATÁK A MÚLTBÓL

Az 1947-es választások előtt alakult és rövid életű polgári ellenzéki pártok fölélesztésének kísérletére majd csak később, a többpártrendszer elfogadásának időszakában került sor. Közülük a legjelentősebb a Demokrata Néppárt örökségét folytató
Kereszténydemokrata Néppárt volt. A Barankovics István vezette egykori párt hagyományait ápoló Márton Áron Társaság ugyan már 1988-ban is működött, de a párt
288
Újrakezdés a Makrapipában. Ötlet, 1989. január 26. 8. Révész András és Baranyai Tibor
nyilatkozata az újjáalakulásról. Magyar Hírlap, 1989. január 13.
289
A röplap címe: Mit akar az SZDP? PIL 945. f. 11. ő. e.
290
Pártoskodunk. Interjú Révész Andrással. Új Tükör, 1989. február 26. 21.
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újraindítását csak 1989. március 17-én jelentette be három egykori képviselő, Ugrin
József, Matheovics Ferenc és Keresztes Sándor. Az előkészületek során Antall József, aki a kereszténydemokratákkal is szoros kapcsolatban állt, kezdettől egy nagy
jobbközép gyűjtőpártban gondolkodott, ezért egy nyugati értelemben vett laikus
jellegű kereszténydemokrata néppárt létrehozásának látta csak értelmét.291 Ezzel
szemben a KDNP-t kifejezetten világnézeti pártként szervezték meg, s bár hangoztatták, hogy nem szánnak neki felekezeti jelleget, mégiscsak a politikai katolicizmus
hagyományának újjáélesztését jelentette.292

VISZÁLYOK A TÖRTÉNELMI PÁRTOK SORAIBAN

A két legjelentősebb történelmi pártban, az FKGP-ben és az MSZDP-ben újjászervezésük első pillanatától rivalizálás indult a vezető szerepért. Hamarosan súlyos
konfliktusok alakultak ki. Ellentétek voltak az egykori pártfunkcionáriusok között,
de emellett feszültséget okoztak a nemzedéki különbségek is. Az ismét aktivizálódó
idősebb politikusok nem kívántak lemondani a vezető szerepről, miközben tisztában voltak azzal, hogy a fiatalabbak pozícióba juttatása nélkül nem lehet sikeres a
pártszervezés. Igyekeztek kiszorítani az egykori vezetők közül a kollaboránsnak minősített politikusokat, és gyanakodva figyelték az újonnan érkezőket is.
A gyanakvás nem volt alaptalan. Az MSZMP vezetői igyekeztek manipulálni a történelmi pártok újjáalakulásának körülményeit, ha már megakadályozni nem tudták
megszervezésüket. A partneri viszonyra kapható, mérsékelten ellenzéki politikusokat szerették volna vezető pozícióban látni. Az állambiztonsági szolgálat ennek megfelelően igyekezett minden újjáalakuló szervezetben jól pozicionálni megbízottait.
A fő cél az volt, hogy a pártállami hatalom érdekeinek megfelelő befolyásuk legyen a
politika alakítására.293 Egyúttal arra is törekedtek, hogy feszültségeket gerjesszenek,
bomlást idézzenek elő az ellenzék soraiban. Mivel a kisgazdák és a szociáldemokraták „önerőből” is komoly bomlasztó tevékenységet folytattak, nem lehetett nagyon nehéz
rásegíteni erre operatív akciókkal.
A szociáldemokraták soraiban jelentkező anomáliák első komoly tünete Bihari
Mihály ügye volt. Kézenfekvő volt, hogy a szociáldemokraták megpróbálják bevonni
a programalkotásba Biharit, aki többször kifejtette nézeteit a demokratikus szocializmus megvalósíthatóságáról, és aki ezzel a felfogásával az MDF környékén egyre
idegenebbé vált. Szóba került, hogy felkérik az újjáalakuló MSZDP ügyvezető fő-

291

DEBRECZENI, 1998, 44.
A KDNP megalakításáról Keresztes Sándor számolt be a Mit akar a Kereszténydemokrata
Néppárt? címmel megjelent interjúban. Magyar Nemzet, 1989. április 27. A párt programját lásd
Magyarország politikai évkönyve, 1990, 511–519.
293
A nagyfokú dekonspirációs veszély miatt óvatosan kellett eljárniuk. BM III/III. Csoportfőnökség, Emlékeztető az 1989. február 6-i parancsnoki értekezletről. ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT 58.
d. 45–73/2/12.
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titkárának, azonban Bihari, mivel nem akart a kilátástalan személyi torzsalkodásokban részt venni, már február végén otthagyta őket.294
Nem kellett sokat várni az újabb botrány kirobbanására. Márciusban a sajtó arról adott hírt, hogy a Révész András vezette ideiglenes elnökség pártellenes tevékenységre hivatkozva kizárta Csurdi Sándort, Márkus Lászlót és Szilágyi Gábort.295
A kizártak nyomban ezután sajtótájékoztatón ismertették álláspontjukat, mely szerint a vezetést egy szűk csoport önhatalmúlag kisajátította, és a tagság megkérdezése nélkül dönt személyi és politikai kérdésekben. Nyilatkozatuk szerint így fordulhatott elő, hogy az MSZMP-vel folytatott tárgyaláson „az ott megjelent csoport az
MSZMP-t testvérpártnak, a kommunista vezetőket pedig elvtársnak minősítette, és
megengedhetetlen módon felajánlkozott a koalíciós együttműködésre”.296
Nem volt jobb a helyzet a Független Kisgazdapártban sem, ahol ugyancsak február közepétől kezdődtek meg a kizárásokkal, majd pártszakadással súlyosbított
nyilvános konfliktusok. Az újjáalakult párt elnöke ekkor Pártay Tivadar volt. Az
MTI-nek a február 25-i lapokban megjelent közleménye adott hírt arról, hogy az
FKGP Politikai Bizottsága többségi szavazattal kizárta a pártból Bába Ivánt, Jezsó
Istvánt, Légrádi Tibort és Ravasz Károlyt bomlasztó tevékenységük és a vezetőség
határozatának semmibevétele miatt. A konfliktus egyik forrása kétségkívül itt is az
állampárthoz fűződő viszonyban volt, nevezetesen az együttműködésre hajlók és a radikálisabb ellenzéki magatartást tanúsítók közötti ellentétben.

294
Bihari Mihály azt nyilatkozta, hogy a személyeskedő acsarkodások miatt távozott, az őt
támadók viszont arra hivatkoztak, hogy kész helyzet elé állította a vezetőséget, vita nélkül akarta
koncepcióját elfogadtatni, továbbá sérelmezték, hogy a hivatalos bejelentést megelőzve adta hírül
jelölését az ügyvezető főtitkári tisztségre. Népszabadság, 1989. február 28.
295
Népszava, 1989. március 23.
296
Magyar Nemzet, 1989. március 25., valamint az MSZMP vezetőinek tájékoztatására készült
feljegyzés az MSZDP-ből kizártak sajtótájékoztatójáról. PIL 945. f. 11. ő. e.
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KETTŐS SZORÍTÁSBAN:
REFORMKÉNYSZER ÉS HATALMI HARC
1988 őszén az MSZMP politikusai számára fokozatosan vált világossá, hogy a pártértekezleten jóváhagyott irányvonal több okból sem tartható. Az új reformszakaszban nem sikerült az ellenzékiség térnyerésének megfékezése vagy kanalizálása, ellenkezőleg, felgyorsult a politikai erjedés. Az MSZMP két malomkő között őrlődött, nem
sikerült összehangolnia a reformok keresztülvitelét, illetve a hegemónia megőrzése érdekében folytatott politikai harc követelményeit. Előrehaladt az átalakítás, miközben
egyre defenzívebbé vált a hatalmi politika.
Az ellentmondásos helyzet következményei a párt belső állapotában is megjelentek
növekvő belső feszültségek formájában. Nem jutottak eredményre abban, hogy milyen kiutat keressenek az ismét nyilvánvalóvá vált politikai válságból: „élére állnak” a
radikálisabb változásoknak, és ezzel próbálják kifogni a szelet ellenfeleik vitorlájából,
vagy inkább a hatalom megerősítésével és a politikai reformok fékezésével gátolják az
eróziót, abból kiindulva, hogy a túl sok engedmény minden baj forrása.

BIZONYTALANSÁG ÉS MEGOSZTOTTSÁG AZ MSZMP-BEN
NÉZETKÜLÖNBSÉGEK ÉS RIVALIZÁLÁS

Az MSZMP vezető testületeiben egyelőre még visszafogott, álcázott hatalmi harc
formájában jelentek meg a párton belül rejtőzködő platformok ellentétei. Az üléseken folyó vitákat gyakorta a hatalmi taktikázás uralta, és kétséges volt az elhangzott
vélemények őszintesége.
A gazdasági válság súlya miatt a reformok elmélyítésének folyamata – józan
belátás szerint – megállíthatatlan volt. Az állampárt azonban ideologikus tartalmú
vagy a politikai berendezkedést is érintő állásfoglalásaival folyvást késésben volt,
úgyszólván futott az események után – más megközelítésben: folyt a tempós visszavonulás. Ezt a sodródást nemcsak az magyarázza, hogy a reformkommunisták kisebbségben voltak a vezető testületekben, és nem akartak túlságosan nagy támadási
felületet hagyni ellenfeleiknek, hanem az is, hogy nekik sem volt forgatókönyvük
még a legközelebbi jövőre sem.
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Az MSZMP vezető testületeinek ülésein zajló vitákat jellemzően nem a divergencia, inkább a kompromisszumos „középre húzás”, az ellentétek elmosása jellemezte.
Ez pedig a napi döntésekben és a párthatározatokban is megjelent. A Grósz Károly
körüli vezetői centrum tagjai, akik ekkor még a reformkommunizmus fogalmát is
rosszallóan használták, maguk is a reformretorika átvételével igyekeztek szépíteni
a maradiságukról kialakult képet. A reformerként számon tartott vezetők pedig
rendre óvatosságot tanúsítottak párton belüli pozíciójuk megőrzése és erősítése érdekében. A karakteres állásfoglalást váró közvéleményben mindez csalódást keltett,
és erősítette a pártvezetés alkalmatlanságáról kialakult vélekedést.
A párttagság jól érzékelte a vezetésben megmutatkozó feszültségeket, amelyeknek jelei a közvéleményben csak erősítették a vezetés elbizonytalanodásának, az
egység hiányának a képét. Az ellentétes álláspontok megjelentek a nyilvános politizálásban is, mivel a pártvezetők „kívül” gyakorta karakteresebben fejezték ki
nézetkülönbségeiket, mint szemtől szemben a vezető testületekben, ahol a reformkommunistaként számon tartott politikusok eleve kisebbségben voltak. Ezért nekik
elsősorban „kifelé” kellett politizálniuk, és a külső nyomásra hagyatkozhattak, amikor az adott hatalmi struktúrán belül kellett eredményt elérniük. A rendszer átalakításának ütemét és mértékét fékezni kívánó vezetők viszont azzal az önellentmondással keltettek felzúdulást, amely egyfelől a „kötelező” reformretorika, másfelől a
hatalmi erózió megállítását célzó keményvonalas nyilatkozatok között mutatkozott.
E szokatlan helyzetben a vezetők többségének nem volt kiforrott álláspontja,
gyakran bizonytalankodtak egy-egy döntési helyzetben. A belső vitákat rögzítő
pártdokumentumokból kitűnik, hogy nem voltak mindig egyértelműek a frontvonalak a „maradi” és a „haladást szolgáló” nézetek képviselői között. 1988 őszének
csatározásaiban csak formálódtak ezek az álláspontok.
Az ellenzék erősödése növelte a hajlamot a látszategység fenntartására. Illett a
velük szemben tanúsított magatartásban közösséget vállalni, vagy legalább ilyen látszatot kelteni. Voltak olyan MSZMP-vezetők, mindenekelőtt Pozsgay Imre, de Nyers
Rezső is, akiknek közvetett vagy közvetlen kapcsolataik voltak az ellenzék egyes
prominens személyiségeivel. Ezeket a kapcsolatokat úgy tálalták – s ezt nyilván
komolyan is gondolták –, mint a párt érdekében kihasználható összeköttetéseket.
E téren azonban ajánlatos volt az óvatosság, a párton belüli rivalizálásban támadási
felületet jelenthettek az ellenzékhez fűződő kapcsolatok.
Minden viszálykodás ellenére a hatalmi érdek erős összetartó kapocs maradt a
pártvezetésben. A vezető személyeket kettős szándék hatotta át: meg akarták őrizni
az MSZMP hegemón pozícióját az ország irányításában, és ezen a közös érdekeltségen belül próbált ki-ki a pártvezetésben felülkerekedni.
Az őszi hónapokban a párt újrapozicionálásának kísérlete jellemezte az MSZMP
politikáját. Ennek érdekében próbáltak világos képet alkotni az aktuális helyzetről
és tendenciákról. Egyúttal megkísérelték alkalmassá tenni a pártot – versenyt futva
az idővel – az átalakuló viszonyok közötti eredményes politizálásra. Saját intézményi reformjaik következményeit alig tudták felmérni, és elbizonytalanodva próbálták a riválisok-szövetségesek helyzetét tisztázni. Lehetetlen feladatra vállalkoztak,
amikor egyszerre próbáltak alkalmazkodni a rohamosan változó körülményekhez,
és érvényesnek tekinteni a májusi pártértekezlet platformját.
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A NYÍLTSÁG KÖVETKEZMÉNYEI

A pártértekezlet után, a Központi Bizottság június 23-i ülésén a hatalmi harcra később komoly következményekkel járó döntést hoztak. A megújuló, demokratikus
működés jeleként elfogadták az MSZMP nyilvános és nyílt politizálásának elvét. Az
előterjesztő Berecz János indoklása szerint a párt „történelmileg adott szerepéből”
(értsd: hatalmi monopóliumából és „össztársadalmi” jellegéből) következett a működésének nyilvánossága iránti igény. Látták, hogy ebből az elvből lehetnek gondok,
de az előterjesztés csak annak az aggodalomnak adott hangot, hogy a nyilvánosság
megnöveli a hajlamot a hangulatkeltésre, magamutogatásra. Berend T. Iván hívta fel
a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy egyszerre akarják a Központi Bizottságot
munkafórummá avatni és a nyilvánosságnak kitenni.297
Az állampárt „kinyitása”, a KB-üléseken elhangzottak nyilvánosságának biztosítása a pluralizmus kibontakozásának éppen abban a szakaszában következett be,
amikor kiderült, hogy a versenyhelyzetre kell felkészülniük. A pártvezetők igényt
formáltak egy demokratikus arculatú, a politikaformálás nyilvánosságát bővítő, ám
monopolizált hatalomra, miközben éppen a párt gyengeségeit, belső vitáit, ellentéteit feltáró nyilvánosság javította az MSZMP ellenfeleinek pozícióját.
A megosztottságát feltáró állampárt önmaga legyőzésének, de legalábbis a vereség
felgyorsításának egyik legfőbb ágense lett. A de facto többpártrendszer kialakulása,
vagyis a versengés erősödése mellett a belső viták és bizonytalanságok kiteregetése
elősegítette a közvéleményben a pozícióvesztést.

VERSENGŐ EGYPÁRTRENDSZER – AZ ÁLLAMPÁRT
ÉS AZ „ALTERNATÍVOK”
Az MSZMP vezetői feltaláltak valami teljesen meglepő politikai konstrukciót, a
„versengő egypártrendszert”. Látták, hogy riválisaik erősödésével komoly megmérettetésre kell felkészülniük, deklarálták is, hogy vállalják a versenyt, de ezt az egypártrendszer pályáján akarták megvívni.
Mindenekelőtt a versenytársak pozícióját igyekeztek fölmérni. Szeptember
20-án a soros KB-ülésre készülve a Politikai Bizottság igyekezett képet alkotni a
belpolitikai helyzetről, különösképpen az eufemisztikus „alternatív” jelzővel ellátott
ellenzéki szervezetekről. Az előterjesztett javaslat a párt vezető szerepének fenntartását „folyamatosan kivívandó pozícióként” határozta meg. Nem volt azonban
egyértelmű, hogy miféle erőkkel szemben és melyekkel együttműködve lehet kivívni-megtartani ezt a pozíciót a kritikussá váló belpolitikai helyzetben, amelyet egyes
pártkörökben kimondottan ellenforradalminak minősítettek.298
297

Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 4/238. ő. e.
298
Szabó István és Németh Miklós is említette a PB-ülésen e hangulat terjedését, s Grósz
Károly is utalt rá, miközben úgy vélte: „az ellenforradalomra utaló jeleket nem kell összekeverni
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A vezetők érzékelték, hogy az eseménydús hónapok, a tüntetések, a sztrájkok,
az ellenzéki mozgalmak jelentkezése, az aradi kudarc és a vezetők ellentmondó
nyilatkozatai minden szinten elbizonytalanították a pártot.299 Egyenesen „megrökönyödésről” beszélt Berecz János, aki egy „forró hangulatú” KB-üléstől remélte a
párt felrázását, s mivel látszott, hogy a KB-ülésre nem tudnak kiforrott közös álláspontot kialakítani, bejelentette igényét a PB-tagok „bizonyos fokú szuverenitására”
a vitában.

AZ ELLENZÉK HELYZETÉNEK ELSŐ FELMÉRÉSE A POLITIKAI BIZOTTSÁGBAN

A pártvezetésben Fejti György és Pozsgay Imre volt az ellenzékhez fűződő viszony
kialakításának két kulcsfigurája. Fejti az ellenzékről kapott jelentésekből tájékozódott, Pozsgay a tárgyalásain szerzett tapasztalatokat is felhasználva alkotott véleményt.
1988. szeptember végén mindketten a mérsékelt, párbeszédre, sőt esetleg koalícióra is
alkalmas MDF-et, illetve az agresszív, egy „szűk militáns csoport” által irányított Fideszt
tekintették a két szélső pólusnak, pontosabban a kettejük közötti különbségtétellel
jelezték a differenciált kapcsolatépítés igényét. Azért történhetett így, mert a PB-ülésen a nyíltan rendszerellenesnek tartott Hálózattal csak érintőlegesen foglalkoztak,
legfeljebb annyiban, amennyiben a Fidesz „felső kapcsolatának”, szellemi és politikai befolyásolójának vagy éppen irányítójának ítélték.300 Pozsgay, aki a Hálózat
képviselőivel nem tárgyalt, mindenesetre tett egy könnyen dekódolható oldalvágást
„az amerikai kormány és az illetékes szervek” szándékáról, arra utalva, hogy a demokratikus ellenzék prominens vezetői, mint Kis, Konrád, Haraszti és mások „tanfolyamon” vannak Amerikában.301
A legfontosabbnak az MDF-hez fűződő viszonyt tekintették, Pozsgay is a velük
való tárgyalásról számolt be a legrészletesebben. Igyekezett elérni, hogy a párbeszédre való hajlandóságukra és a „nem ellenzéki” önmeghatározásukra támaszkodva, pozitív módon viszonyuljanak hozzájuk. Tárgyalásai alapján ekkor még úgy
látta, lehetséges, hogy az MDF megváltoztassa az álláspontját két döntő ponton:
1956 megítélésének ügyét nem állítják politikájuk tengelyébe, és visszalépnek a választásokon való jelöltállítás szándékától.
Az MDF-fel való párbeszédet nem csak elvi lehetőségként gondolták el. Erre
utalt, hogy a Társadalmi Szemle teret adott a Fórum vezetőinek, hogy ismertessék törekvéseiket. Forgács Imre, a párt elméleti folyóiratának főszerkesztő-helyettese nyilatkozatában e szokatlan esetet meg is magyarázta: „Ez a politikai szervezet látszik

a politikai kibontakozási folyamattal”. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1037. ő. e.
299
Uo.
300
A PB-ülésen Hámori Csaba fejtette ki leghatározottabban ezt a véleményt. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1037. ő. e.
301
Berecz János úgy vélte, azért mehettek el bátran „begyűjtési és kiképző körútra”, mert addig a Fidesz vezető magja mintegy helyettesítette őket. Uo.
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pillanatnyilag olyannak, amellyel a legtöbb esély van a konstruktív párbeszédre.”
Egyúttal sietve leszögezte, hogy egészen más a helyzet a Fidesszel.302
Az egész Politikai Bizottság álláspontját tükrözte ez a vélemény. Pozsgay ekkor
nem jósolt nagy jövőt a Fidesznek, romantikával és ellenzéki mentalitással áthatott,
„lemorzsolódásra ítélt politikai szervezetnek” tartotta. Azt azért kiemelte, hogy a
Fidesz magja és szervező csoportja igencsak eltökélt.303 Berecz János kérdőjelezte
meg leginkább Pozsgay véleményét, aki tartott az MDF ellenségesebb szárnyától, a
Fidesszel szemben pedig határozottabb fellépést javasolt.
Grósz Károly a pártvezetés álláspontjának összefoglalásaként sietett deklarálni:
a KB és a PB nem tart intézményes kapcsolatot a független szervezetekkel. Ugyanakkor azt ajánlotta, ne tegyenek semmiféle adminisztratív intézkedést, az egyesülési
törvény januári életbe lépéséig vegyék tudomásul a jelenlétüket, és csak akkor változtassanak ezen az alapálláson, ha szocialistaellenes megnyilvánulást tapasztalnak.
Javasolta a helyzet dramatizálásának elkerülését és a kivárást. Mint mondta: lesznek
majd információk – a biztonsági szolgálattól is – a későbbiek során kialakítandó
magatartáshoz.

TANÁCSTALANSÁG ÉS ERŐFITOGTATÁS – AZ MSZMP KB SZEPTEMBERI ÜLÉSE

Lukács János, aki a Központi Bizottság 1988. szeptember 27-i ülésén a belpolitikai
helyzetről szóló előadói beszédet tartotta, egyformán igyekezett kielégíteni az ellenforradalmi veszélytől riadozók és a reformok lefékeződésétől tartók igényeit. Ezért
aztán rámutatott a kedvezőtlen jelekre, de Grósz instrukciójának megfelelően türelmes politizálást javasolt, óvott a kapkodástól, úgy vélte: alaposabb ismeretek és az új
szervezetek álláspontjának letisztulása után lehetséges a határozottabb állásfoglalás.
„Nem tartanánk helyesnek, hogy bármelyik oldal nyomására politikánk lényegén változtatnánk” – jelentette ki.304 Sokra nem mentek a KB-tagok a beszámolóval. Főleg
hogy Lukács elismerte: nincs pontos képük az új csoportosulások erejéről, bázisáról. Aki
áttörést várt a szocialista pluralizmusról kialakított felfogásban, annak csalódnia kellett. Ennél rosszabbat sejtetett, hogy akadtak kimondottan fenyegető hangú kitételek
is. Lukács János az ellenforradalmi veszélyről kialakult aggodalmak fölemlegetését még
úgy ahogy ellensúlyozta a „mindenféle nézet megjelenik” jellegű relativizálással.
A sajtó révén a nyilvános ülésen elnöklő Berecz János magatartása keltett igazán
nagy feltűnést. Kiderült, miért is igényelte korábban azt a bizonyos „nagyobb szuverenitást” a vitában a PB-tagok számára. Berecz egy „magyar Nyina Andrejevna-levél”
felolvasásával alapozta meg a vita hangulatát.305 Az ülés későbbi szakaszában ugyan
302

Magyar Hírlap, 1988. október 20.
Fejti György a PB-ülésen beismerte, hogy a Fidesszel szemben alkalmazott taktika téves és
kontraproduktív volt, és a kívánatosnak éppen az ellenkezőjét sikerült elérniük. MOL M-KS 288.
f. 5/1037. ő. e.
304
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyve. MOL MKS 288. f. 4/242. ő. e.
305
A levelet egy Budapest XIV. kerületi alapszervezet küldte a KB-üléshez címezve. Írói aggodalmuknak adtak hangot a belpolitikai fejlemények, a párt szétverésére utaló jelek miatt, és a
303
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Horn Gyula visszautasította ezt az eljárást, arra utalva, hogy ellenkező tartalmú levelek sorát is fel lehetne olvasni, de az ülést nem az övéhez hasonló felszólalások
jellemezték.
A KB-ülésen a felszólalók egy része kifejezetten állagvédő, rendpárti nézeteket
vallott, és a reformszárnyhoz sorolt KB-tagok sem léptek túl a májusi pártértekezlet
gyorsan avuló állásfoglalásának tételein. A legérdekesebb jelenség az volt, hogy egyegy politikus milyen eklektikus nézettöredékekből állította össze hozzászólását. Ez pedig mintegy tükrözte, hogy nem lehetett ellentmondásmentesen képviselni a pártértekezlet
platformját. Márpedig azzal, hogy a Központi Bizottság lecövekelt a májusi egypártrendszeres álláspont mellett, a megváltozott körülmények között kifejezetten retrográd
fordulat benyomását keltette.306 Hiába próbálták többen is felhívni a figyelmet, hogy
nagy a baj, a politikai válság hullámvölgyei egyre mélyebbek és egyre sűrűbben követik egymást. Hiába látták, hogy a kibontakozásról májusban keltett illúziók gyorsan
elillantak, s hogy az összevissza nyilatkozások az alapvető kérdések homályban hagyásának a tünetei.307 Az elbizonytalanodott pártvezetés jobb híján haladékot kért és
kapott, hogy alaposabb helyzetelemzésre próbálja építeni politikáját.

MÁSODIK NEKIFUTÁS – A TÖBBPÁRTRENDSZER PERSPEKTÍVÁJA

A Politikai Bizottság nem halogathatta, hogy újabb kísérletet tegyen az „alternatív
szervezetekhez” való viszony meghatározására. Már október 4-én napirendre tűzte
az agitprop osztály írásos javaslatát, amelyet Andics Jenő adott elő, és úgy határozott, hogy abból a vitában elhangzottak alapján Berecz János felügyelete alatt tájékoztató anyag készül.308
Nem állítható, hogy második nekifutásra több sikerrel jártak volna akár a helyzetelemzésben, akár a teendők meghatározásában. Az előterjesztett elemzés és javaslat főbb elemei a következőkben foglalhatók össze:
– Az „alternatív szervezetek súlya még nem jelentős”, ráadásul megosztottak.
Mégis komoly visszhangot keltő közös akciókra képesek. Egyikük sem rendelkezik
átfogó és koherens programmal.
– Megnyugtató, hogy az „alternatívok” többsége általánosságban elfogadja a szocialista társadalmi rendszer valamilyen – bár nem az akkor létező – formáját.
– Ismét csak két szervezettel foglalkoztak behatóbban, mint amelyek különböző
típusait jelentik az alternatív mozgalmaknak: a „mérsékelt” MDF-fel és az „agreszszív” Fidesszel.
kommunisták mozgósítását szorgalmazták a „zavarosban halászók” ellen. Közölte: Népszabadság,
1988. szeptember 28.
306
A Fidesz és a Szabad Kezdeményezések Hálózata közös állásfoglalása szerint a KB-ülésen
támadásba lendültek a demokrácia ellenzői, a romló közhangulatra hivatkozva a rendpárt indított
offenzívát. Tiszta lappal, 81., ill. Szabad Demokraták, 1989/1–2. 53.
307
Lásd ezekről Katona Béla és Berend T. Iván felszólalását. MOL M-KS 288. f. 4/242. ő. e.
308
A javaslat szövege mellékelve van az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 4-i ülése
jegyzőkönyvéhez. MOL M-KS 288. f. 5/1039. ő. e. A Népszabadság 1988. október 5-i számában ismertetés jelent meg róla.
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– Az MDF programját kétarcúnak látták, amelynek egy része összhangban áll
az MSZMP elképzeléseivel, más része viszont a hatalmi viszonyok megváltoztatására
irányul. Különösen az 1956 megítélése ügyében meglévő ellentétet ítélték a hatalom
legitimációját veszélyeztető körülménynek.
– A Fideszről sem mondtak újat, de megállapították, hogy készülő programja
elutasítja a szocializmust, többpártrendszerű parlamentarizmust, polgári demokráciát kíván. Az erőszakos hatósági fellépésnek a szándékolttal ellentétes hatását
fölismerve immár óvtak az ilyesfajta eszközök bevetésétől. Inkább nyílt vitákat szorgalmaztak, amelyekben a KISZ érvekkel meg tudja nyerni a fiatalokat.
– Három kategóriát állítottak fel, hogy az „alternatívok” differenciált kezelését
lehetővé tegyék: 1. a potenciális vagy tényleges szövetségesek, akik elfogadják a szocializmust; 2. az „ideológiailag más alapon” állók, akik nem lépik át a törvényes kereteket, és akikkel remény van kompromisszumra; 3. az ellenséges csoportok, amelyekkel a kapcsolattartás nem megengedhető.309
– A többpártrendszer lehetőségét elvetették, mivel az a szocialista útról való letéréssel fenyegetne.
A PB vitájában szokás szerint sokféle vélemény elhangzott; nem teljesen egyformán ítélték meg az ellenzéki szervezetek veszélyességét, de abban egyetértettek, hogy drasztikus hatósági intézkedésekkel nem sokra mennének. Látták, hogy
a konfrontáció elkerülhetetlen, de nem tudták, milyen módon léphetnének fel az
„ellenséges” csoportokkal szemben az adminisztratív eszközök bevetése helyett.
Nem csak Nyers Rezső volt biztos abban, hogy a független szervezetek, ha nem
is párttá, de „pártszerű” alakulatokká válnak. Grósz Károly is világosan látta már,
hogy a többpártrendszer nem kerülhető el, s hogy a szocialista országok némelyikében
(mint az NDK és Lengyelország) létező „műpártok” engedélyezése nem megoldás.
Úgy vélte azonban, hogy az MSZMP nem nézheti tétlenül, spontán folyamat gyanánt
a többpártrendszer formálódását. Ellenkezőleg: „vezényelni” szerette volna e folyamatot, és azt tekintette kívánatosnak, hogy két meghatározó erejű párt alakuljon
ki. (Az elgondolás részletesebb kifejtésétől tartózkodott.) Végül kénytelen volt megállapítani: „A politikai folyamatokban tisztult le a legkevésbé, hogy mi a reform, és
milyen kereteket akarunk megtartani.”310
Fejti György is ráébredt időközben, hogy illúziókat kergettek, amikor azt gondolták: a törvényi rendezés majd egyszerűsíti a helyzetet és a jogi megítélés majd
helyettesíti a politikai vitát.311 Berecz János vélekedéséhez hasonlóan ő is úgy látta,
hogy ott erős az ellenzék, ahol sok a sérelem és az MSZMP gyengének mutatkozik.
Ennek bizonyságaként az MDF vidéki térnyerésére utalt.

309

Az MSZMP Budapesti Bizottságán 1988. október 10-én készült előterjesztés is hármas,
de másféle kategorizálást alkalmazott: ellenséges (illegális, a rendszer megdöntésére tudatosan
készülő), ellenzéki (a legalitás határán állva éles kritikát megfogalmazó), valamint alternatív (párbeszédre és vitára a szocialista célok elismerése mellett kész „másként gondolkodó”) csoportokat
különböztette meg. PIL 945. f. 1. ő. e.
310
MOL M-KS 288. f. 5/1039. ő. e.
311
Úgy látta: semmi akadálya annak, hogy az ellenzéki szervezetek a törvényes bejegyzés érdekében megígérjék a lojalitást, amit majd nem haboznak megszegni.
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1988. október 18-án az MSZMP PB ismét tárgyalt a politikai viszonyokról. Ezúttal
Berecz János volt az előterjesztő, aki a novemberi központi bizottsági ülésre készülő
tézisekről számolt be. Az elaborátum megállapította, hogy az MSZMP maga kezdeményezte a politikai intézményrendszer átalakítását, de anélkül tette, hogy bármiféle
elméleti alapvetése lett volna róla. Ellenfeleik ugyanakkor biztonsággal támaszkodhattak a polgári demokrácia bejáratott elveire. Konstatálta, hogy az MSZMP fáziskésésben van a fejleményekhez képest, előterjesztése mégis inkább csak problémaleltárt,
mintsem megoldást kínáló javaslatokat tartalmazott.
Nem sokra lehetett menni azzal sem, hogy a formálódó plurális struktúrát elemezve, ezúttal nem a rendszerhez való viszonyuk alapján minősítették az egyes
szervezeteket, hanem a szellemi áramlatokat próbálták feltérképezni. Nem okozott revelációt, hogy a népi-nemzeti irányzathoz sorolták az MDF-et és a Bajcsy-Zsilinszky
Társaságot; a polgári liberális, radikális vonulathoz a Hálózatot és általában a demokratikus ellenzéket. Az Új Márciusi Frontot viszont – változnak az idők! – haladó szocialista irányultságúnak ítélték. A Fidesz besorolásától ezúttal tartózkodtak.312
A tézisek vitájában csak Pozsgay Imre és Nyers Rezső vetettek fel fontos új szempontokat. Pozsgay arra intette társait, hogy a legitimitás ügyét ne kössék az egypártrendszerhez és 1956 minősítéséhez, s mivel kikerülni úgysem lehet a problémát,
inkább válaszolják meg maguk. Nyers a baloldal megosztottságának problémáját vetette fel. Kétféle lehetséges konstrukciót mérlegelt. Az egyiket, amely szerint két
szocialista párt – az MSZMP és a szociáldemokraták – váltogathatná egymást a
hatalomban, nem ítélte reális elképzelésnek. A másik megoldást viszont, amelyben
az MSZMP-től külön szerveződik meg szociáldemokrata erő, nagy bajnak vélte. Nyers
koncepciója kezdettől az volt, hogy az MSZMP szociáldemokratizálásával lehet és
kell megőrizni egységesnek a baloldal pártját.313

AZ EGYPÁRTRENDSZER MEGERŐSÍTÉSE

Az MSZMP Központi Bizottsága november elejei kétnapos ülésére akkor került
sor, amikor a párt holtpontra jutott. El kellett dönteni, hogy kitartanak-e a májusi
pártértekezlet „egypártrendszeres” álláspontja mellett. Az események dinamikája következtében egy ilyen döntés a közvélemény számára már nem csupán merevséget
mutatott, hanem egyenesen a visszarendezés veszélyét vetette fel. Mégis meghozták
a határozatot.
A KB tagjai közül a legtöbben azért hajtogatták, hogy a pluralizmust az egypártrendszer körülményei között tudják csak elképzelni, mert nem volt bátorságuk
szembenézni az elkerülhetetlennel. Mások még láttak esélyt az erózió megállítására,
312
Hét pontban sorolta fel az irányzatokat az előterjesztés. A világpolitikai erőviszonyokban
mutatott orientáció alapján megkülönböztette a szocialista, szovjet orientációkra építőket, a nyugatos orientációjúakat és a finn vagy osztrák típusú semlegesség híveit. Ezen a szemponton túl
felsorolta a nemzeti reformpárti, a haladó szocialista, a polgári demokratikus (liberális és radikális), a népi-nacionalista, valamint a környezetvédő áramlatokat.
313
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 18-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1040. ő. e.
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s ennek előfeltételeként szerették volna a párt vezető pozícióját az egypártrendszer
fenntartásával megerősíteni. Felléptek azonban a keményvonalas álláspont hívei is,
akik nem álltak meg a hatalom kérdésénél, hiszen az szorosan összefüggött a reformfolyamat egészével.
A reformerek döntési helyzetbe kerültek: valamelyik nyomásnak engedniük kellett.
Amennyiben el akarták hárítani az állagvédő erők offenzíváját, amelynek a kaotikus helyzetű párton belül talán lett volna bázisa, akkor kénytelenek voltak a hatalommegosztás kérdésében engedni a külső nyomásnak, s megnyitni az utat a pluralizálódás újabb szakasza előtt.
Berecz János előadói beszédében határozottan kiállt az egypárti struktúra fenntartása mellett. „Kétfrontosan” elhatárolódva egyformán reformellenesnek minősítette
a visszarendeződés híveinek és a radikális liberális erőknek a tevékenységét. Az
„átmenetiség” és a „fordulópont” fogalomköreiben mozgó beszédében elismerte,
hogy nehéz próbatétel előtt áll az általa képviselt álláspont. A sikernek több feltételét sorolta: élére tud-e állni a párt a folyamatoknak; elfogadhatóan tudja-e értelmezni a társadalom számára a maga pluralizmuskoncepcióját, képes-e megfelelő
differenciáltsággal kezelni a különböző politikai szerveződéseket, ha kell, a harcot
is vállalva.314
A Központi Bizottság nem képviselt egységes álláspontot. Többen úgy látták:
a párt nem hátrálhat tovább az ellenzék elől. Jellegzetes megnyilvánulás volt annak
a KB-tagnak a felszólalása, aki győzelemként ünnepelte a parlamenti szavazást a
vízlépcső ügyében. Volt, aki tagadta, hogy reális társadalmi igény létezne a többpártrendszerre, s értetlenségének adott hangot, amiért vezető pártpolitikusok esetenként állást foglaltak mellette. A többség alighanem egyetértett Ormos Máriával,
aki óvott attól, hogy túldimenzionálják a szinte kizárólag értelmiségi bázisú ellenzéki csoportok jelentőségét. A többpártrendszerrel szemben nem elvi kifogást emelt,
ám időszerűtlenségét még azzal támasztotta alá, hogy mindenképpen koalícióba
kellene tömörülni, és a legsürgetőbb az lenne, hogy legalább a párton belüli koalíciót
valósítsák meg.
Voltak más hangok is, amelyek másként látták a fejleményeket:
Pozsgay Imre nyíltan nem érvelt a többpártrendszer mellett, igen óvatosan fogalmazott, mikor a „tagolt, politikailag jól berendezett társadalom” szükségességéről
és a konszenzus formájának kialakításáról beszélt.
Határozottabban szólt Berecz Frigyes ipari miniszter az ellen a felfogás ellen,
amely szerint egy kormánypárt „önmaga ellenzéke” is lehet. A polgári társadalom
restaurációjának veszélyét fölvetőknek azt válaszolta: „Hogy egy társadalom polgári
vagy szocialista, az nem az önszabályozás tényétől és a hozzá igénybe vett eszközöktől függ, hanem az adott társadalom céljaitól és a megvalósítás programjától.”
Horn Gyula szólt talán a legvilágosabban, amikor kijelentette, hogy az alternatív
mozgalmak pillanatokon belül párttá fognak alakulni, természetesen hatalomra fognak
törni, de úgy ítélte meg, nem szabad mindegyiküket retrográdnak minősíteni.

314
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. november 1–2-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 4/244. ő. e.

Rendszervaltas.indb 231

2006/5/8 14:52:34

232

Reformkorszak vagy rendszerbomlás

Medgyessy Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az élet könnyen túlhalad rajtuk
anélkül, hogy észrevennék: egy sor törvény elfogadása van folyamatban, amelyek külön
deklaráció nélküli is megteremtik a többpártrendszer lehetőségét. „A többpártrendszer
veszélye tulajdonképpen magunkban van, mert éveken át nem készültünk fel arra,
hogy ilyen csatát lefolytassunk” – állította, s rámutatott, hogy hatalmi szóval már
nem lehet elrendezni az új szervezetek ügyét.
A belügyminiszter, Horváth István a hatósági vonatkozásokról szólt: a törvényekben nem szerepel ellenzék vagy ellenség kategória, csak konkrét államellenes bűncselekmények tényállásai, s nem egyszerű megállapítani, hol húzódnak a legális magatartás határai. Nagyon ügyesen táncolnak a borotvaélen az ellenzékiek – mutatott rá –,
csak egy kicsit kezdik ki a törvényeket.315

A „SZOCIALISTA PLURALIZMUS” KONCEPCIÓJÁNAK BUKÁSA

Az év végére az MSZMP-nek a szocialista pluralizmusról kialakított felfogása tarthatatlanná vált. Ennek két vonatkozásban is ki kellett derülnie, még ha a következtetések levonásától tartózkodtak is.
November 29-én tárgyalt a Politikai Bizottság a Hazafias Népfront szerepéről és
feladatairól. Huszár István, a Pozsgay örökébe lépett népfrontfőtitkár már csak hivatalból is optimistán nyilatkozott a jövőről. Ezzel szemben Nyers Rezső nem sokat
kertelt, amikor kijelentette: radikális változás nélkül értelmetlen a Hazafias Népfront szerepéről beszélni, hiszen eljárt felette az idő. „Tulajdonképpen politikai rendszerünk lappangó összeomlásáról van szó” – állította, s a szakszervezetek, az ifjúsági
szervezet, a Népfront helyzetére utalva rámutatott arra, hogy „minden transzmiszszió kicsúszik a kezünkből”.316 A Népfront jövőjét illetően élére állította a kérdést:
lehet „nemzeti konszenzust megvalósító mozgalom”, vagy „a szocializmus köré tömörülő haladó erők mozgalma”, de ezek között választani kell.
Nyers a baloldali erőket összefogó szervezetként tudta volna elképzelni a Népfrontot, Szűrös Mátyás ezzel szemben „nemzeti demokratikus népmozgalom” karaktert szánt volna neki, míg Fejti György egyértelművé tette: eljárt az idő a fölött,
hogy a HNF legális kerete legyen az állampolgári törekvéseknek, hiszen az új politikai mozgalmak nem integrálódni, hanem önállósulni akarnak. Abban látott fantáziát, hogy a HNF szervezeti keretet nyújtson nem kommunista, de baloldali emberek számára, ám talán maga is tudta, hogy ez illúzió. A „szocialista pluralizmus”
koncepciójának a hagyományos keretek átalakítására-újraélesztésére építő elemei
nem működtek, és ezt Grósz Károlynak a HNF biztató jövőjére vonatkozó szavai
sem fedhették el.317

315

Uo.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 29-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1045. ő. e. – Kiemelés tőlem, R. Z.
317
Grósz Károly a stabilitás iránti erős igényre alapozta optimizmusát a HNF jövőjét illetően.
Uo.
316
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A történelmi pártok bejelentkezése volt a másik jele annak, hogy nem lehet sokáig eltitkolni a „szocialista pluralizmus” egypártrendszeres elképzelésének bukását. Először az Országgyűlés elnöke, Stadinger István hívta fel a PB tagjainak a figyelmét
az új problémára. Elmondta, hogy beadványok érkeztek hozzá, amelyek az illegitimnek minősített Országgyűlés feloszlatását kezdeményezik, továbbá információi
vannak kisgazdapárti szervezkedésekről.318
Ekkor, 1988. november 15-én a Politikai Bizottság jó szokása szerint a „különfélék” között, annak is 18. pontjaként tárgyalta a kérdést. Kiderült, hogy más vezetők is tudnak az 1945–1948 között működött pártok újraélesztési kísérleteiről, náluk
is bejelentkeztek a történelmi pártok. Pozsgay Imrével Dragon Pál, Nyers Rezsővel Bognár József beszélt a Kisgazdapárt újjászervezésének esélyeiről, de tudtak a
Nemzeti Parasztpárt régi tagjainak szervezkedéséről is, sőt Nyers azt is megpendítette, hogy ha nem is a Szociáldemokrata Párt, de egy szociáldemokrata mozgalom
vagy szellemi irányzat kibontakozását segíteniük kellene.319
November 29-én, amikor alaposabban megtárgyalták a történelmi pártok újraindulásának problémáját, már látszott, hogy jogi csűrés-csavarással nem oldható
meg a probléma. Egyértelművé vált, hogy nincs jogforrás az 1945–1948 között működött pártok megszüntetéséről – kivéve az SZDP megszűnését a kommunistákkal
való egyesülés révén –, csupán egyetlen jogi érvet mérlegeltek velük szemben, az
„elévülést”, ám nem sok értelme lett volna erre alapozni.
Fejti György sajátos állásponton volt: úgy látta, ha a Kisgazdapárt és a Parasztpárt megalakul, sürgősen a többi egykori pártba is életet kellene lehelni. Nyilvánvalóan a koalíciós lehetőségeket mérlegelte, hiszen már látszott, hogy a következő
választásokon nem akadályozható meg az ellenzék indulása.
A Politikai Bizottság megint tanácstalanságról árulkodott. Iványi Pál fejtette ki,
hogy csakis a KB dönthet a többpártrendszer ügyében, azt azonban kizártnak tartotta, hogy a testület néhány hét alatt a november elején elfogadott határozattal ellentétesen foglaljon állást. Pedig sok tétovázásra nem volt idő, hiszen – mint Szabó
István mondta – „elszabadult a közvélemény”.320
Grósz Károly nyugalomra intett, nem akarta, hogy kapkodjanak a politikai intézményrendszer átalakításának döntő jelentőségű kérdésével kapcsolatban. Ahogy
mondta: az ilyesmit nem néhány hónap alatt szokás elvégezni, s nagyon meg kell
fontolni, miként megy végbe „a felépítmény átalakítása egy más történelmi korszakhoz”.
A párt főtitkára a többpártrendszer kérdését megint zárójelbe tette. A politikai
harcban látta a megoldást: legyen kiérlelt álláspontja a pártnak, és ha ez megvan,
harcba lehet hívni a tagságot. Úgy vélte, 4-500 ezer embert is csatasorba tudnának
állítani, és ez messze felülmúlja az „alternatív szervezetek” erejét. A siker előfel318
A házelnökhöz az MDF ideiglenes elnökségétől és a Bajcsy-Zsilinszky Társaságtól érkeztek
az Országgyűlés feloszlatását és alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását követelő levelek.
319
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 15-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1043. ő. e.
320
Elmondta, hogy volt olyan téeszelnök Fejér megyében, aki parasztpárttá alakította volna a
Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát.
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tételeként a legsürgősebb feladatnak azt tartotta, hogy csináljanak rendet a párton
belül.321

DEMOKRATIZÁLÁS VAGY DEMOKRÁCIA?
A „grósznoszty”, vagyis a pártértekezlet után indult reformkísérlet kudarca nemcsak a „szocialista pluralizmus”, hanem a szocializmus jogállamosítása folyamatában
is megmutatkozott. Ahogyan 1988 végére valósággá vált a többpártrendszer elkerülhetetlensége, ugyanennek a folyamatnak egy párhuzamos vonulataként a közjogi
reform eredetileg elgondolt korlátai is omladoztak, legalábbis nyilvánvalóan sérülékenynek bizonyultak.

A JOGÁLLAMOSÍTÁS MINT A RENDSZER FELBOMLASZTÁSÁNAK TÉNYEZŐJE

A jogalkotási folyamatból azért válhatott a rendszer „önfelszámolásának” fontos tényezője, mert nem lehetett ellentmondások nélkül megvonni a rendszer jogállamosításának
szilárd határait. Két okból sem. Egyrészt akadályozták a politikai erőviszonyok gyors
változásai, másrész nehezítette az a körülmény, hogy a jogalkotási folyamatban a
törvénytervezetek nyilvános vitái feltárták azokat az ellentmondásokat, amelyek a
hatalmi megfontolásokból állított korlátokból következtek, és amelyek a demokrácia
sokat hangoztatott elveivel nem voltak összeegyeztethetők.
A jogalkotás persze továbbra is a politikai szándékok törvénybe foglalása maradt, de a hatalmon lévők elbizonytalanodása, a hatalmi viszonyok képlékennyé válása következtében a tisztán szakmainak látszó „jogászi” szempontok is fontos politikai tényezővé váltak.
A jogállamosítás lépéseinek megítélési szempontja egyre inkább a nyugati polgári
liberális demokráciák jogrendje lett, és egyre kevésbé volt fontos, hogy a rendszernek
milyen korlátait akarják lebontani vagy odébb helyezni. Az MSZMP ugyanis nem
tudott határozott célt kijelölni a tekintetben, hogy a módosítás után milyen is legyen
a rendszer. Inkább csak próbálgatta, hol is álljon meg az átalakításban.
A politikai szándékok elbizonytalanodása következtében erősödhetett fel a jogalkotási folyamatban az a tendencia, amelynek során a jogállamosítás a rendszer
korlátait kezdte feszegetni.
A demokratikus kritikával szemben ellenérvként csupán a rendszerfenntartó
hatalmi megfontolások hangoztatása maradt. A mélyülő legitimációs válság körülményei között azonban ajánlatos volt ezekkel csínján bánni. A reformretorika eluralkodott a politikai intézményi reformokról szóló vitákban, és a jogállamiság kategóriái
kerültek a közjogi diskurzus középpontjába, így azután nem is lehetett eltekinteni
eredeti liberális-demokratikus jelentésüktől, jóllehet a „szocialista” jelző „fosztóképzőként” való használatával éppen ezzel próbálkoztak. Ahogyan a reformer és az el321
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 29-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1045. ő. e.
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lenzéki közgazdászok között egyaránt a nyugati liberális modell lett a mérce, jogász
körökben is óhatatlanul a fejlett polgári demokráciák jogállamiságához viszonyították a
közjogi átalakítás lépéseit, és egyre kevésbé igazodtak a roskadozó „létező szocializmus” ismérveihez.
A gazdasági reform hosszú előtörténetével ellentétben a közjogi reform merőben
új jelenség volt. Ennek ellenére nemcsak átjárás volt ezen a területen is az ellenzék és
a hivatalossághoz tartozó – köztük az állami törvényelőkészítő munkába is bevont
– jogászok között, 322 hanem a közös nyelv és az elvi egyetértés is kialakítható volt.
A pártvezetés politikai vitáit tanulmányozva kiderül, hogy az előterjesztések szakmai
érvei indirekt politikai nyomásgyakorló funkciót töltöttek be.
Az intézményi reformokat előkészítő apparátusok nem lépték, nem is léphették
át a pártvezetés által megszabott határokat. Éppen ezért nagy hiba volna eltekinteni
a különbségektől és bagatellizálni azokat az alapvető ellentéteket, amelyek a pártállam
jogállamosítását célzó reformtervek és a politikai rendszer liberális demokrata megváltoztatására irányuló ellenzéki koncepciók között feszültek. Ezen a területen is a
politikai harc volt a domináns mozzanat. A közjogi diskurzus liberális demokrata
fogalomhasználatának jelentősége abban volt, hogy a jogállami tendenciák erősödése számára kedvező terepre vitte a küzdelmet.

A TÖRVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ VITÁK NYOMÁSGYAKORLÓ SZEREPE

Az intézményi reform jegyében előterjesztett törvényjavaslatok eredetileg igencsak
távol álltak egy demokratikus jogállam normáitól. A törvényjavaslatokat azonban a
szokásoknak megfelelően ún. társadalmi vitára bocsátották. Ezek a máskor teljesen
formális, üres körben forgó viták ezúttal merőben szokatlan eredményre, a törvényjavaslatok lényeges átalakulásához vezettek.
Az 1988 őszén lezajlott vitáknak az volt a tétje, hogy sikerül-e ezeket a tervezeteket nyomásgyakorlással olyanná formálni, hogy kedvező jogi feltételeket nyújtsanak a valóban demokratikus viszonyok kialakításához. Annyi lehetett a cél, hogy
az új törvények javítsák a demokrácia kivívásának az esélyét. A Hazafias Népfront
keretében folyó viták sikere nemcsak annak volt köszönhető, hogy az ellenzéki és
a rendszerkritikus reformer értelmiség aktívan bekapcsolódott a disputába, hanem
annak is, hogy a kiszélesedő nyilvánosság révén közreadott nézeteik másokat is felbátorítottak gondolataik megfogalmazására.323

322
Ezzel a jelenséggel már a Fidesz ügyében is kénytelenek voltak szembesülni a hatalom
képviselői. Hámori Csaba az MSZMP PB 1988. szeptember 6-i ülésén mutatott rá, hogy olyan
egyetemi oktatók, mint Halmai Gábor, Sárközy Tamás, Kilényi Géza, akiknek szaktudására a hatalom is gyakorta igény tartott, ellátták tanácsokkal a fiatal demokratákat is, és nemigen törődtek
az MSZMP politikai szándékaival. MOL M-KS 288. f. 5/1035. ő. e.
323
Huszár István a Központi Bizottság november 1–2-i plénumán elmondta, hogy az egyesülési és a gyülekezési jog törvénytervezeteinek vitáján 1100 helyen mintegy ötvenezer ember vett
részt, közülük nyolcezren fejtették ki véleményüket, s ezek során radikális megnyilatkozások is
elhangzottak. MOL M-KS 288. f. 4/244. ő. e.
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Nagy jelentősége volt annak, hogy éppen a többpártrendszer kialakulása szempontjából legaktuálisabb törvényjavaslatok ügyében sikerült jelentős változásokat elérni az
eredeti törvénytervezetekhez képest. Az egyesülési és a gyülekezési jog szabályozása
volt az első tervezett lépés a közjogi reform menetében. A két törvénytervezettel
kapcsolatos negatív véleményeket a széles közvélemény is megismerhette – sokkal
inkább, mint magukat az eredeti javaslatokat. Októberben, amikor a törvényelőkészítők a beérkezett javaslatok összegzésével foglalkoztak, Bihari Mihály nagy cikkben foglalta össze a legsúlyosabb kifogásokat: a javaslatok szellemét, amely állami
adományként, nem pedig a nemzetközi egyezményekben is rögzített, elidegeníthetetlen emberi és állampolgári jogként kezelte az egyesülés és gyülekezés jogát; azt, hogy
a hatóságok ún. gumiparagrafusokra támaszkodva maguk döntsék el, mit értenek az
állam biztonságán és a közrend védelmén, amelyek alapján korlátozható e jogok gyakorlása; hogy a hatóságok előzetes kontrollt gyakorolhassanak. A tervezetek bírálói
biztosítani kívánták a bírósági jogorvoslat lehetőségét.
Az egyik leghangsúlyosabb kifogás volt, hogy a pártokat kivették az egyesülési törvény hatálya alól, vagyis nem tették lehetővé megalakulásukat. Ez utóbbival kapcsolatban Bihari leszögezte: egy demokratikus társadalomban a pártok alakítása nem
veszélyezteti az állam biztonságát.324
Bihari cikkével együtt közölték a Magyar Bálinttal készült interjút, amely a Hálózat és a Fidesz álláspontját összefoglalva további súlyos kifogásokat is emelt: elutasította a „szövetségi rendszerhez tartozás” (vagyis a Varsói Szerződés- és a KGSTtagság) kritikáját tiltó klauzulát, a társadalmi szervezetek három kategóriába sorolását,
az MSZMP kivonását a törvény hatálya alól, amely azt üzente volna, hogy az állampárt
a törvény hatályán kívül áll. Az ellenzékiek túl soknak ítélték az ezer főt, amely a
tömegszervezetek és tömegmozgalmak alapításához kellett volna, és nem értettek
egyet azzal, hogy a majdani szakszervezeti törvény eltérhessen az egyesülési jog rendelkezéseitől.325
Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter november 12-én nagy interjúban adta hírül, hogy a viták hatására a két törvényjavaslatot teljesen újraírták.326 Elvi jelentőségű
volt, hogy deklarálták: ezek a jogok az emberek és az állampolgárok alapjogai. Egyértelműbbé tették az egyesülési és gyülekezési jog korlátait. Elfogadták, hogy a bíróságok legyenek illetékesek a szervezetek regisztrálására, és hogy ide lehessen fordulni
jogorvoslatért. A törvényelőkészítők azt is elfogadták, hogy a pártokról is rendelkezzen
az egyesülési törvény, ám ennek egy áthidaló megoldással tettek eleget: részint az
alkotmányozásra bízták, részint külön pártokról szóló törvény hatáskörébe utalták a
politikai pártokra vonatkozó szabályok megalkotását. Kulcsár Kálmán egyértelművé tette, hogy a törvény a pártok vonatkozásában az MSZMP érvényes álláspontját
324

BIHARI Mihály: Vélemények az egyesülésről és a gyülekezésről. Magyar Nemzet, 1988. október 13.
325
„E jogok nem adományok, hanem a hatalom korlátai.” J[avorniczky] I[stván] interjúja Magyar Bálinttal: uo. – Korábban az egyházak képviselői is kifogásolták a két törvényjavaslatnak az
emberi szabadságjogokat korlátozó jellegét. Magyar Nemzet, 1988. szeptember 22.
326
„Amikor a társadalom beleszól.” Szabó László interjúja Kulcsár Kálmánnal. Népszabadság,
1988. november 12. – A Minisztertanács 1988. november 10-én fogadta el a két törvénytervezet
lényeges megváltoztatását.
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fejezi ki, 327 vagyis azt, amely szerint elvileg elfogadható ugyan a többpártrendszer,
de megvalósítása nincs napirenden.328 A hamarosan, 1989. január elején elfogadott
törvény ezért elvileg elismerte a pártok létjogosultságát, de szabályozás híján lehetetlenné tette bejegyzésüket és ezzel legalizálásukat.

A VÁLASZTÓJOGI REFORMTERVEK ÉS A FÜGGETLEN JOGÁSZ FÓRUM
MEGALAKULÁSA

Társadalmi vitára bocsátották a választójog módosításáról szóló törvényt is, erről a
Minisztertanács szeptember 7-én rendelkezett. Ez a tervezet azonban nem volt javítható olyan módon, hogy belőle egy parlamentáris demokráciához vezető jogszabályt
lehessen faragni.
Bihari Mihály már október közepén kifejtette, hogy az új választójogi törvény
tervezetét azonnal vissza kellene vonni, mert azt az egypártrendszerre szabták, miközben a valóságban a többpártrendszer kialakulása került napirendre. Azt tartotta
volna helyes eljárásnak, ha az Országgyűlés létrehoz egy demokratikus választási
törvényt, amely biztosítja, hogy a választók akarata döntse el, milyen parlamenti
rendszer alakul ki, majd ezt követően kiírja a szabad választásokat, és feloszlatja
magát.329
Az új szervezetek természetesen indulni kívántak a soron következő választásokon, de nem látták annak esélyét, hogy gyorsan megteremthetők lennének a valóban szabad választások feltételei. Ezért a legtöbben alkotmányozó nemzetgyűlés
életre hívásával kezdték volna a közjogi rendszer átalakítását. Az SZDSZ álláspontját képviselő Szabó Miklós azt sem tartotta lehetetlennek, hogy egyszeri és kivételes
alkalommal – csakis az alkotmányozó nemzetgyűlés időszakára – kompromisszumos megoldást találjanak. Ez a lengyelországi kerekasztal-tárgyalásokon később elfogadott megállapodáshoz hasonlóan az MSZMP számára bizonyos számú mandátumot eleve garantált volna, és csak a többiért folyt volna szabad versengés.330
A közjogi viták lényeges fejleménye volt, hogy 1988. november 5-én az ELTE
bölcsészkarán 135 jogász megalakította a Független Jogász Fórumot.331 A januárban
egyesületként is bejegyzett FJF azt a célt tűzte maga elé, hogy a demokratikus átala327
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. november 22-i ülésén Fejti György előterjesztésében
fogadta el a törvénytervezetek vitájáról szóló tájékoztatót. MOL M-KS 288. f. 4/246. ő. e.
328
Az indoklás Pozsgay ismert érvelését vette át: „Ki akarjuk kerülni a politikai destabilizálódást, amelynek tragikus következményei lehetnének.” Népszabadság, 1988. november 12.
329
Bihari Mihály álláspontját egy 1988. október 21-én rendezett kerekasztal-beszélgetésben
fejtette ki, amelyen rajta kívül Andics Jenő, Medgyessy Péter, Miszlivetz Ferenc és Orbán Viktor
vett részt Baló György vitavezetése mellett. Merre mentünk, merre megyünk, merre menjünk?
Mozgó Világ, 1989/1. 29.
330
Vigh Károly (BZSBT), Bíró Zoltán (MDF) és Szabó Miklós (SZDSZ) nyilatkozatait lásd: Heti
Világgazdaság, 1988. december 3. 6.
331
A Független Jogász Fórum megalakítását Bártfay Pál, Kónya Imre, Perlaki Erika, Tóth
László, Sándorfi György, Richter Anna és Egressy László készítették elő, ők fogalmazták a felhívás tervezetét. Lásd a Kónya Imrével és Bártfay Pállal készült interjút: Népszabadság, 1998. október
31.; valamint R ICHTER, 1990, 13–14.
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kulás folyamatában megfogalmazzák szakmailag megalapozott megfontolásaikat.
Az első jelentős állásfoglalást november 27-én éppen a választójogi törvény tervezetéről alkották. Nyomban leszögezték, hogy a javaslat alkalmatlan meghirdetett célja
elérésére. Sürgették előrehozott választásokkal új parlament alakítását, az ehhez
szükséges törvényt szigorúan ideiglenes jellegűnek gondolták. Azt javasolták, hogy
minden szervezet állíthasson jelöltet, továbbá háromszáz választókerületi állampolgár aláírása is elegendő legyen a jelöltté váláshoz.332

KÖZJOGI REFORMKONCEPCIÓ A PARLAMENT ELŐTT ÉS AZON KÍVÜL

Pozsgay Imre 1988. november 24-én terjesztette a parlament ülése elé a kormány
jelentését a politikai intézményrendszer átalakításának terveiről és a törvényelőkészítő munkáról. Az átalakítást érintő törvényjavaslatok felsorolása és ütemezése
nem okozott meglepetést. A nagy ívű, de kevés konkrétumot tartalmazó beszédnek azok az elemei voltak érdekesek, amelyeket az államminiszter a jogállamiság
kialakításának alapjaiként kifejtett. Ezek ugyanis formálisan (némi megszorítással)
megfeleltek a liberális jogállam és a demokrácia követelményeinek.
A probléma csupán az volt, hogy a készülő jogszabályok tartalmának pontos
ismerete nélkül nehéz volt megítélni, milyen közjogi reform is készül valójában.
Rossz tapasztalatok ugyanis bőven voltak. Maga Pozsgay is szaporította ezek sorát, amikor jelezte, hogy a pártokról szóló törvényt csak az új alkotmány elfogadása után kívánják beterjeszteni, és a választási törvény módosításáról sem mondott
konkrétumot.333
A parlamenti képviselők (immár nem meglepő módon) kemény szavakkal léptek fel. Szinte az MSZMP politizálásának karikatúráját rajzolta meg Mezey Károly
orvos, aki nem sokkal később az MDF tagja lett, pedig csak fölidézte az MSZMP
álláspontjainak alakulását a többpártrendszer kérdésében, és hangosan megfogalmazta a nyilvánvaló tényt, hogy képtelenség pluralizmusról beszélni a pártalapítás
joga nélkül, majd rámutatott, hogy ez a kulcsa a demokrácia-csomagterv megvalósításának.
Pozsgay Imre válaszában különleges retorikai képességgel siklott ki az egyenes
válasz alól, de ennek révén sikerült olyannyira megmaradnia a párt hivatalos platformján, hogy közben az is kiderüljön, nem az ő állásfoglalásán múlik a továbblépés
lehetősége.334 A parlamenti ülésen a kormány elképzeléseinek rivális koncepciója is
támadt. Király Zoltán az Országgyűlésben javasolta, hogy fogadják el Bihari Mihály
(kéziratban terjedő) elgondolását a tervezett és határolt többpártrendszer megvalósítására. Ebből nem lett semmi, hiszen Bihari invenciózus tervezete mögött nem állt
szervezett politikai erő. Mégis érdemes felidézni, milyen menetrendet képzelt el a
332
A Független Jogász Fórum állásfoglalása megjelent: Kapu, 1989/1. 54–55.; A rendszerváltás
forgatókönyve, 1. köt. 39–41.
333
Országgyűlési Napló, 1988. november 24. 2512–2523. h.
334
Az Országgyűlés a miniszteri tájékoztatót elfogadta. A vitát és az előterjesztő válaszát lásd
uo. 2523–2548. h.
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demokratikus átmenethez, ugyanis az 1988 végi viszonyokat jelzi, hogy mit gondolt
a szerző elérhetőnek, amelyet ugyanakkor a hatalom birtokosai meg sem fontoltak.
Bihari tervezete, amelyet az Új Márciusi Front november 5-i vitáján is kifejtett,
röviden összefoglalva a következő lépéseket tartalmazta:
1. A hatalom képviselői deklarálják a többpártrendszer elfogadását az egyesülési
törvény keretében.
2. A többpártrendszerre szabott új választójogi törvényt 1989 kora tavaszán megalkotják.
3. Az Országgyűlés kimondja önmaga feloszlatását.
4. A 60 napon belül megtartandó többpárti választások előtt az MSZMP és az
újonnan alakuló pártok megegyeznek arról, hogyan biztosítsák „az MSZMP parlamentarizmusba beépített vezető szerepét”, magyarán a mindenféleképpen elérhető
50–55 százalékos mandátumarányt.
5. A választások révén összeülő alkotmányozó nemzetgyűlés első ülésén elfogadja a köztársasági elnökről szóló törvénytervezetet, majd azonnal meg is választják az államfőt.
6. A köztársasági elnök javaslatot tesz a miniszterelnök megválasztására, ő pedig
a parlament elé terjeszti elfogadásra kormánya tagjait.
7. A parlament megvitatja és elfogadja az új alkotmányt és a demokrácia-csomagtervben felsorolt alkotmányerejű törvényeket.
8. Az új kormány a pártokkal folytatott tárgyalásokon egy új koalíció alapjaként
kidolgozza a nemzeti közmegegyezés és kibontakozás programját.
Bihari Mihály szerint ennek az eljárásnak az lenne a haszna, hogy kizárja a
politikai robbanást, kiszámítható folyamat révén juttatja az országot a többpártrendszerhez, nem alakul ki olyan éles szakadék a politikai vezetés és a társadalom
között, amely illuzórikussá tenné a párbeszédet vagy a közmegegyezést.335

SZABAD VAGY IRÁNYÍTOTT SAJTÓ?

1988 végére a politikai harcok fontos területe lett a nyilvánosság, a sajtó ügye.
A hatalom képviselői és a független szervezetek is nagyon elégedetlenek voltak a
helyzettel. Az ellenzék több mint időszerűnek látta a pártállami sajtómonopólium
megtörését, tűrhetetlennek ítélte a sajtóban való megjelenés aránytalanságát, illetve
az ebből fakadó esélykülönbségeket. Az MSZMP vezetői pedig a számukra egyre
kedvezőtlenebb tendencia miatt voltak idegesek: úgy látták, hogy „saját” sajtójuk is
ellenük fordul, egyre inkább teret veszítenek a nyilvánosságban.
A konfliktus kiéleződéséhez hozzájárult, hogy hosszú vajúdás után 1988. október 29-én végre egyesületként is megalakult a Nyilvánosság Klub. 450 újságíró, író,
társadalomtudós és más foglalkozású értelmiségi alapította meg, és komoly szel-

335
Bihari Mihály felszólalása az Új Márciusi Front 1988. november 8-i, „Kiútkeresés – a konszolidáció alternatívái” című vitanapján. Új Márciusi Front 1988, 204–208.
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lemi erőt és befolyást képviselt, amelyet nem lehetett félvállról venni.336 Az egyesület megalakításáért vívott hosszú küzdelemben a hatalmi apparátusok sokféle
kifogást emeltek, végül még Pozsgay Imre közvetlen segítségére is szükség volt elismertetéséhez.337 Már a hivatalos megalakulás előtt megjelent a szervezők javaslata
a sajtónyilvánosság reformjáról, amelynek elfogadása lényegében a sajtószabadság
megteremtését jelentette volna. Az egyesület alapítólevelében is radikálisan vetette
fel a nyilvánosság korlátozásának problémáját.338
Az MSZMP vezetőinek a Nyilvánosság Klub fellépésétől függetlenül is reagálniuk kellett az új helyzetre, de most válaszkényszerbe is kerültek. Magatartásukat e
téren szintén a tanácstalanság jellemezte. Látták, hogy a nyilvánosság befolyásolásának legfontosabb eszközei kezdenek kicsúszni a kezükből, jóllehet nem adták fel a
legbefolyásosabb médiumok feletti ellenőrzés jogát és gyakorlatát.
A párt vezetői a testületi ülések belpolitikai vitáiban visszatérő problémaként
vetették fel – tulajdonképpen saját tehetetlenségükről kiállítva a bizonyítványt –,
hogy a megváltozott nyilvánosságban nem tudnak felülkerekedni a számukra negatív jelenségeken, nem tudják megfékezni a sajtóban megmutatkozó eltoldódást, a kritikus
és ellenzéki hangok szaporodását. Érthető volt az aggodalmuk, hiszen a növekvő
példányszámú Magyar Nemzet és a Heti Világgazdaság mellett egyre több hetilap,
kulturális és társadalomtudományi folyóirat ütött meg olyan kritikus hangot, mint
a korábban éppen csak megtűrt egyetemi orgánumok, a Medvetánc és a Századvég.
Még jobban aggasztotta a párt vezetőit a rádió több népszerű műsora, a 168 óra,
a Gondolat-jel, a Vasárnapi Újság vagy éppen a Bagoly. Későn este a televízióban is
alkalmat adtak kritikus értelmiségieknek az addig megszokottnál szabadabb véleménynyilvánításra.
A pártvezetés a szokásos módon kettős értékelést fogalmazott meg. A Központi
Bizottság 1988. novemberi határozata egyfelől üdvözölte a nyilvánosság kiszélesedését, másfelől viszont a veszélyes jelenségekre és a lapgazdák felelősségére figyelmeztetett:
„Politikai életünk zavaró jelensége a sajtónyilvánosság bizonyos mértékű torzulása.
Szűkebb körök saját nézeteiket igyekeznek ráerőltetni a társadalomra. Ezt a nagy
hatású tömegtájékoztatási eszközök is közvetítik. Ezzel megzavarják a közvéleményt, veszélyeztetik a reformfolyamatot, mert növelik a megalapozatlan politikai
türelmetlenséget.”339
A teendők hosszas fontolgatása után az MSZMP vezérkara itt is a szokásos eljáráshoz folyamodott: kevés támpontot adó politikai vita után a törvény-előkészítés
hivatalos útjára terelte a probléma megoldását.
336

A Nyilvánosság Klub ügyvivői testületének tagjai között voltak neves újságírók, mint Babus Endre, Bossányi Katalin, Farkas Zoltán, Mélykuti Attila, ismert társadalomtudósok és jogászok, mint Bihari Mihály, Lengyel László, Sólyom László, valamint a demokratikus ellenzék egyik
prominense, Kenedi János.
337
Sólyom László közlése. R ICHTER, 1990, 137.
338
Javaslat a sajtónyilvánosság reformjára. (Szerk. Gálik Mihály, Halmai Gábor, Hirschler Richárd, Lázár Guy.) Kritika, 1988/10. 23–30.; A Nyilvánosság Klub Egyesület alapító levele. Magyarország politikai évkönyve, 1988, 752–753.
339
Az MSZMP KB 1988. november 1–2-i ülésének állásfoglalása a belpolitikai helyzetről és a
párt feladatairól. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 485.

Rendszervaltas.indb 240

2006/5/8 14:52:36

Kettős szorításban: reformkényszer és hatalmi harc

241

1988. november 15-én tárgyalta a Politikai Bizottság a tájékoztatási törvény előkészítésének politikai feladataira vonatkozó javaslatot. Nyers Rezső a vita során azt
javasolta, hogy menjenek elébe a követeléseknek, és amit lehet, fogadjanak meg a Nyilvánosság Klub ajánlásaiból, amit meg teljesíthetetlennek ítélnek, ott mutassanak határozottságot. Felhívta politikustársai figyelmét arra – amit persze ők is tudtak –, hogy az
új nyitással kevésbé tudják majd befolyásolni a sajtót, de azt is hangsúlyozta, hogy
pusztán szabályokkal nem oldhatják meg a problémát.
A vitában Pozsgay Imre elmondta, szerinte az új törvénynek a sajtószabadság
elvén kell nyugodnia, amely emberi és állampolgári jog, ennek megfelelően a sajtóirányítás elvét nem foglalhatják jogszabályba. Ez azt jelentette, hogy minden szervezet
csak a saját orgánumai felett gyakorolhat ellenőrzést, vagyis szerinte az MSZMPnek is arra kell felkészülnie, hogy saját lapjain keresztül, illetve a másutt is dolgozó
kommunisták révén kell hatnia a közvéleményre.
A Politikai Bizottságban azért nem mindenki gondolkodott így. Szabó István
például tűrhetetlennek nevezte, hogy a sajtó „marginális szervezeteket szolgáljon
ki”, követelte, hogy a lapok legalább a fő irányvonalhoz tartsák magukat, és „tartsák
be az arányokat”. Berecz János, aki a pártvezetésben a témáért felelős KB-titkár volt,
a Pozsgay által hangoztatott elveket elfogadta, de hozzátette: a párt nem elégedhet
meg azzal, hogy a saját lapjaival foglalkozik, kapcsolatban kell állnia más főszerkesztőkkel és újságírókkal, hogy befolyásolni tudja, mi kerül a nyilvánosság elé.340
Egy 1989 elején készült dokumentum az MSZMP szempontjából igen borúlátó
képet festett a sajtó állapotáról, amikor megállapította: „Részben a korábbi tájékoztatáspolitika ellenhatásaként a sajtó egyfajta parttalan véleménypluralizmust tükröz. Ez a pozitív, építő szándékú megnyilatkozások mellett kifejeződik a mind szélsőségesebb politikai vélemények megjelenésében is.”341
Az MSZMP-ben gyakorta elhangzott panasz ellenére a sajtóban egyáltalán nem
voltak túlreprezentálva az ellenzéki szervezetek. Éppen ellenkezőleg, hatalmas
túlsúlyban volt a hivatalos álláspont. Szokatlanságuknál és érdekességüknél fogva mégis nagy föltűnést keltettek az ellenzéki megnyilvánulások. A fontos az volt,
hogy tarthatatlanná vált a nyílt szervilizmus: a lapok tárgyilagosabban és kritikusabb kommentárral tárgyalták a politikai élet fejleményeit. A Hitel indulását követően újabb független orgánumok jelentek meg – lassan elindult a sajtómonopólium
felszámolódása. Vidéken azonban a megyei lapok még kivétel nélkül az MSZMP kezében voltak.

340
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 15-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1043. ő. e.
341
Vitaanyag a Társadalompolitikai Bizottság ülésére, 1989. január 31. MOL M-KS 288. f.
22/1989/26. ő. e.
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„EGY PÁRT KELL!” – VÁLTOZÁSOK AZ MSZMP-BEN
Az 1988. őszi események fontos vonulata volt az állampárti konglomerátum bomlási folyamata. Berecz János a Központi Bizottság november eleji ülésén fölidézte Grósz Károlynak a május pártértekezleten elhangzott jelszavát: „Egy párt kell, helyesebben egy párt
kell.” 1988 őszén egyértelművé vált, hogy a pártértekezletet követő hónapokban nem
megoldották, hanem elmélyítették az MSZMP válságát. Ennek csupán egyik jele volt,
hogy a pártot tömegesen hagyták el tagjai.342 Folyvást az „új egység” megteremtésének célját hangoztatták, de csakis ezzel ellentétes jelek voltak tapasztalhatók.

BOMLÁS VAGY BOMLASZTÁS?

Okkal merül fel ma a kérdés: mennyiben volt bomlási és mennyiben bomlasztási folyamat? A vezetők közül Pozsgay Imre nyilatkozott úgy, még a rendszerváltó folyamat kellős közepén, hogy ő maga mindent megtett az állampárt fétisjellegű látszategységének felbomlasztása s ezzel a monolitikus hatalomgyakorlás felszámolása
érdekében. Úgy vélte: „elsöprő katasztrófa nélkül” ezt a nélkülözhetetlen feladatot
csak belülről lehetett elvégezni.343
A szubjektív szándékok nehezen ítélhetők meg. A forrásokból azonban az tűnik
ki, hogy az 1988 őszén lezajló folyamat felszínre hozta a lappangó ellentéteket, és megérlelte az igényt a párt radikális reformer köreiben arra, hogy az ellentétektől dúlt vezető szervektől függetlenedve önálló és szervezett politizálásba kezdjenek. Ezt az igényt
erősítette számos tapasztalat: a rendszer eróziójának felgyorsulása, a felső vezetésben
kialakult patthelyzet, valamint a párt középszintű vezetésében tapasztalt ellenállás,
amely a hatalmi pozíciókhoz való görcsös ragaszkodásban is megnyilvánult.
Az egység hiánya mellett a bomlás folyamatának fontos összetevője volt, hogy az
MSZMP vezetői nem csak pártjuk jövőjét illetően nem voltak egy véleményen, de arról sem, hogy milyen állapotban van egyáltalán a párt. Ehhez nem a tények feltárása
hiányzott, sokkal inkább a közös érdekeltség. A vezetők a párton belül tapasztalható,
egymásnak ellentmondó jelenségek fölemlegetését az egymással vívott politikai harcaik eszközének tekintették. A párt valódi állapota tehát nem esett egybe azzal, amit egy-egy
vezető róla állított.

POZÍCIÓHARCOK A VEZETÉSBEN

Aczél György a szeptember végi KB-ülésen figyelmeztette társait, hogy a legroszszabb, amit tehetnek, ha folyamatosan, centiméterenként hátrálnak, ahelyett hogy vilá342
Már 1988 első félévében is 61 008 fővel, 7 százalékkal csökkent a taglétszám, és előre látható volt, hogy a tendencia folytatódik. Az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya tájékoztatója, 1988. augusztus 16. MOL M-KS 288. f. 21/1988/1. ő. e.
343
1989 májusában született az a politikai évkönyvsorozatot bevezető írás, amelyben a nyilatkozat megjelent. POZSGAY, 1988c, 19.
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gosan megmondanák, hol a határ, ameddig a demokratizálással el akarnak jutni.344 Hiába
volt az intés, mert nem az volt a baj, hogy társai ne lettek volna tisztában mondandója igazával.
Nem volt ugyanis pontosan megmondható, hogy mit is akarnak, részint mert
maguk sem egészen tudták, részint – s ez a fontosabb – nem ugyanazt akarták.
Van kutató, aki a korszakot vizsgálva lesújtó ítéletet alkotott a legfelső pártvezetők
magatartásáról, mondván: az egyéni ambíciók, a jól jövedelmező és magas szintű hivatali pozíciók megszerzésének vágya mozgatta őket.345 Számos tény támasztja alá
ezt a sommásan elítélő véleményt, de talán mégis túlságosan egyoldalú. A párt- és
állami vezetők számára az ország sorsa sem volt közömbös, miközben természetesen személyes érdekeik és ambícióik is vezérelték cselekedeteiket. Nem különleges,
hogy a politikusok magatartását mindkét tényező befolyásolja. Monopolizált hatalmi viszonyok között, a szabad választások révén megvalósuló korrekció lehetősége
híján különösen nagy tétje van az állampárton belüli politikai küzdelmeknek. 1988
őszén a párton belüli feszültség és a pártra kívülről nehezedő társadalmi nyomás
is nagyon megerősödött, és ezeket a hatásokat az MSZMP vezetői nem hagyhatták
figyelmen kívül.
Az összeomlás érzetének erősödése kétségkívül fokozta a hajlamot a szubjektív
megfontolások előtérbe állítására. Ingatag kimenetelű döntési helyzetekben könynyen lett a személyes ambíció az erősebb befolyásoló tényező. 1988 őszén a nyílt elvi
harcot nem csak a bizonytalan helyzet miatt nem vállalta senki. A párt- és állami
pozíciók szilárd politikai hátterét sem tudták biztosítani. Éppen e pozíciók kiépítése
és megerősítése volt napirenden, amelyet a nyíltan vállalt elvi viták csak megnehezítettek volna.
Grósz, Fejti és az egyre hátrébb szoruló Berecz a párt hivatalos apparátusi struktúráján belül, valamint a közvetlen hatalmi eszközök birtoklását biztosító szférában
volt nyomasztó fölényben, ideértve természetesen az erőszakszervezeteket is. Az
akkoriban többnyire együtt emlegetett, pedig egymástól jelentősen eltérő platformon álló reformerek, Pozsgay Imre és Nyers Rezső társadalmi támaszt találhattak
törekvéseikhez a nyilvánosság révén. Ők a pártvezetés vitáiban csak óvatosan jelezték
az MSZMP-n belül egyébként nagy számban létező reformerek álláspontját, hogy
ne nyissanak támadási felületet maguk ellen.
Mivel ez a főként értelmiségi, de a hatalmi apparátus új nemzedékében is jelen
lévő reformer réteg nem volt szervezett, aktivitása folyvást a párt bürokratikus hálózatának falaiba ütközött, ám fragmentáltsága ellenére érzékelhető nyomást gyakorolt a vezetésre, akárcsak a párt hatalmának elvesztésétől és a rendszer felbomlásától
tartó, a megindult folyamatokkal szembeszálló párttagok állásfoglalásai. Elvi viták
lefolytatásának hiányában a legegyszerűbb volt „szélsőségeknek” minősíteni mindkettőt, olyan benyomást keltve, mintha létezne egyfajta centrum a pártvezetésben.
Pozsgay Imre helyzetét államminiszteri tisztsége, kevéssé körvonalazott, éppen
ezért nagy mozgásteret nyújtó kormányzati feladatköre is segítette abban, hogy társadalmi kapcsolatait tovább erősítse. A demokráciacsomag fogadtatása jelezte, hogy
344
345

MOL M-KS 288. f. 4/242. ő. e.
TŐKÉS, 1998, 295.
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valamelyest a parlamentben is akadnak támogatói. Nyers Rezsőnek apparátusi befolyásolási lehetősége jószerével egyáltalán nem volt, csak személyes tekintélyére
alapozhatott. A súlyos gazdasági problémákkal elfoglalt Németh Miklós kezdetben
még nem számított önálló tényezőnek, a legbefolyásosabb politikusi kör tagjának,
nem is árult el különösebb vezetői ambíciókat. Okkal vagy anélkül, Grósz Károly
emberének tartották.

A NYILATKOZATHÁBORÚ ÉS POLARIZÁLÓ HATÁSA

Szeptember végére a párt tagjaitól egyre több jelzés érkezett, hogy megelégelték
az MSZMP vezetőinek egymást cáfoló, ellentmondásos nyilatkozatait. A Központi
Bizottság is foglalkozott az üggyel. Berend T. Iván ugyan jelezte, hogy amíg a problémák ilyen tömege tisztázatlan, addig hiába törekszenek teljes egységre, a testület
mégis úgy határozott, hogy kötelezi a Politikai Bizottságot: vizsgálja meg tagjainak
nyilvános szerepléseit.346
A pártapparátus el is készített egy 43 oldalas összeállítást, amelynek segítségével tematikusan csoportosítva áttekinthetők voltak a legfelső vezetők nyilatkozatai.
A bőséges, de korántsem teljes összeállítás alkalmas lett volna arra, hogy hozzáfogjanak annak feltárásához: miféle nézeteltérésekben is gyökerezik az MSZMP vezetői
válsága. A PB-tagokban azonban nem volt erre hajlandóság. Nyilvánvaló volt, hogy
sok kérdésben egymást kizáró nézeteket vallanak, 347 de senki nem akarta kiélezni az
ellentéteket. Inkább formálisan teljesítették a KB határozatát, és azzal fogadták el
az elkészült tájékoztatót, hogy megállapították: „az elhangzottak nem tartalmaznak olyan elemeket, amelyek sértik a pártegységet”.348 Az abszurd megállapításra
az nyújtott módot, hogy nem folyt valódi nyilatkozatháború. A politikusok nézeteiket
többnyire „jól becsomagolva”, rejtve, presztízsükre vagy éppen a menekülőútra is
sandítva adták elő, miközben nyílt titok volt, mit is gondolnak.
A KB „mezei” tagjainak megvolt a véleményük erről az eljárásról. November
elsején az egyik felszólaló feldúltan jelentette ki: „Tűrhetetlen, hogy a vezetők pozícióféltése, hatalmi harcai akadályozzák a megújulási törekvéseket. Ha pedig a PB
nem alkalmas a szükséges politika kidolgozására, a konfliktusok kezelésére, akkor
vissza kell hívni őket ebből a funkcióból.”349
Ebben az időben izzó hangulatú pártgyűlések zajlottak országszerte. Sokan az egységet hiányolták és fölülről várták az eligazítást, de egyre többen akadtak, akik
szükségét érezték, hogy állást foglaljanak a vezetést is átható ellentétes álláspontok
kérdéseiben, legyen szó a demokrácia, a pluralizmus, a tulajdonviszonyok vagy az
ezekhez hasonló nagy kérdésekről. Ők nem mindegyik, csak a valamelyik oldal346

Az MSZMP KB 1988. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 4/243.

ő. e.
347

Példákat közöl az ellentétes álláspontokra TŐKÉS, 1998, 297–297.
Lukács János és Pál Lénárd feladatává tették, hogy a KB-tagoknak írásos jelentést tegyenek. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 18-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1040. ő. e.
349
Szépe Ágnes felszólalása. MOL M-KS 288. f. 4/244. ő. e.
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hoz tartozók nyilvános szereplései ellen tiltakoztak. A Pozsgay Imréhez vagy Nyers
Rezsőhöz kapcsolódó reformvonulatok, illetve a Grósz-féle koncepció közötti választás polarizálta a párt bázisának legaktívabb részét.
1988 nyarától a párton belül országszerte klubok, reformműhelyek alakultak, amelyek a később megalakuló reformkörök magját jelentették, és ezek általában nemcsak a helyi politikában gyakoroltak nyomást a radikális változások érdekében, hanem a felső vezetés reformereinek is támogatást nyújtottak.350

AZ MSZMP TAGOLTSÁGA ÉS A PLATFORMSZABADSÁG

Az állampárt megosztottsága jóval differenciáltabb volt a kétpólusú reformer–konzervatív elrendeződésnél. A KB agitprop osztályán 1988 októberében készült belpolitikai tézisek igyekeztek felmérni a párt politikai tagoltságát. Nem tudták kimutatni
a tisztán elkülönülő irányzatokat, ezért öt laza csoportba sorolták a párt tagjait: 1.
A párt hagyományosan gondolkodó része. 2. A reformgondolkodásúak, ezen belül
a kommunista, illetve a szociáldemokrata hagyományokat és szellemiséget képviselők. 3. Szélsőségesen konzervatív, illetve liberális nézeteket vallók. 4. A nemzeti
érdekeket a nacionalizmusba hajlóan képviselő párttagok. 5. Az elsősorban egzisztenciális okokból párttagok, akiknek kiszámíthatatlan a politikai állásfoglalásuk.
Az előterjesztést tárgyaló PB-ülésen felszólaló Németh Miklós a pártban meglévő irányzatokat sajátos módon az 1945 utáni koalíció pártjainak tradíciójához kapcsolta. Mint mondta: az MSZMP-ben jelen van kommunista, szociáldemokrata, kisgazdapárti és parasztpárti mentalitás és hagyomány is. Úgy vélte, a pártnak tudatosan fel
kellene vállalnia ezeket, illetve a heterogenitásukat, hogy elfoglalhassa az állandóan
változó centrumpozíciót.351 Ez a „mindent a pártcentrumba” szemlélet megfelelt annak a szándéknak, hogy megőrizzék az „össztársadalmi” állampárti pozíciót.
A hatékony politikai centrum megteremtésének szándéka mellett egyre határozottabban jelent meg a platformszabadság követelése, hogy a hatalmas konglomerátumpártban ne csak a demokratikus centralizmus hierarchikus rendszerébe szorítva fejezhessék ki nézeteiket a párttagok.
Nehéz volt visszautasítani a „megújulási” retorika mellett a hasonló nézeteket
és szándékokat megfogalmazó párttagok horizontális összekapcsolódásának igényét. Ezért a pártegységet megrendítő frakciózás ördögét festették a falra azok, akik
meg akarták akadályozni, hogy a platformok szervezetszerű mozgalomként jelenjenek meg.352 Berecz János ennek megfelelően úgy definiálta a platformokat, mint
párttagok egy csoportjának adott kérdésben, bizonyos ideig tartó nézetazonosságát és

350

GÉCZI, 1998, 911.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 18-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1040. ő. e.
352
Lásd például Jassó Mihály felszólalását a Politikai Bizottság 1988. október 18-i ülésén. MOL
M-KS 288. f. 5/1040. ő. e.
351
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véleményközösségét. A szentencia: a platform nem ölthet szervezeti, szerveződési
formát, és nem sértheti a demokratikus centralizmus elvét.353
Amikor jó fél év múlva Gombár Csaba megállapította, hogy az állampárti konglomerátumon belül nagyobb ellentétek mutatkoznak, mint az MSZMP formális egésze és az új politikai mozgalmak viszonyában, 354 nem valami új keletű jelenségről
beszélt. Ám egyelőre szilárdan álltak az irányzatok szerinti tagolódás szervezetszerű megjelenésének korlátai. A platformszabadság tilalmát legkönnyebben úgy
lehetett megkerülni, ha MSZMP-tagok a párttól formálisan elkülönülő szervezetet
hoznak létre.

A MÜNNICH FERENC TÁRSASÁG

Az 1988. november 11-én megalakított Münnich Ferenc Társaság formálisan a Hazafias Népfront keretében létrejött önálló egyesület volt, de gyakorlatilag az MSZMP
keményvonalasait tömörítő platformként működött. Létrehozása azon a felismerésen alapult, hogy az ország rendszerváltás felé tart, és az MSZMP csak sodródik
az „ellenforradalmi” folyamatban. Az 1957-es kádárista platformon álltak: ellenforradalmiként minősítettek minden olyan tendenciát, amely alkalmas volt a rendszer
alapjainak kikezdésére.
Céljuk az volt, hogy a vezetés álljon ellent, mutasson erőt, szervezze meg azokat
a kommunistákat, akik hajlandók szembeszegülni ezzel az árral. A reformkommunizmust elutasítva azoknak a politikusoknak kívántak bátorítást és támaszt nyújtani, akik bármi áron készek megakadályozni a „burzsoá restaurációt”.355 Többségükben a régi kádári gárdához tartozó, idős kommunisták, munkásőrök szervezték,
akiknek meghatározó élményük volt az 1956-os kataklizma. Nekik az életük volt
arra fölépítve, hogy az ellenforradalommal szemben (és a Rákosi-diktatúrával is
leszámolva) Kádár Jánossal az élen a kommunisták élhető, biztonságos országot
teremtettek.
A Münnich Ferenc Társaság megalakulásakor mintegy ezren jelezték, hogy részt
kívánnak venni az egyesület munkájában. Létrehozói az egykori Budapesti Forradalmi Karhatalmi Ezred, a Magyar Antifasiszták Szövetsége és a Munkásőrség tagjai, valamint a Münnich Ferenc nevét viselő volt szocialista brigádok és más intézmények képviselői voltak. A megválasztott intézőbizottság titkára Berényi Ferenc

353
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. november 1–2-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 4/244. ő. e. A Párt- és Tömegszervezetek Osztályán készült tézisek definíciója megfelelt a
Berecz által megfogalmazottaknak: MOL M-KS 288. f. 21/1988/1. ő. e.
354
Gombár Csaba felszólalása 1989. április 15-én a kecskeméti Reformműhely tanácskozásán.
Rendszerváltók a baloldalon, 125.
355
A Münnich Ferenc Társaság nyilatkozata: Magyar Nemzet, 1988. december 6.; Gazdasági és
politikai rendteremtést. A Münnich Ferenc Társaság teadélutánja. Magyar Nemzet, 1988. december
10.; Egy erős társaság. Ötlet, 1989. február 16. 10. A Münnich Ferenc Társaság nyilatkozattervezetét közölte: Magyarország politikai évkönyve, 1988, 750–752.
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nyugalmazott alezredes lett, és tagja volt a fenyegető megnyilatkozásaival feltűnést
keltő Ribánszki Róbert, a HNF Országos Tanácsának titkára.356
Az MFT platformjellegét mutatja, hogy tagjai nem akartak önálló politikát folytatni, már csak azért sem, mert a monolitikus egypárti hatalomgyakorlás fenntartását kívánták. Az MSZMP-n belüli erőviszonyok megváltoztatását próbálták elérni, ellensúlyt akartak képezni az „eszmét eláruló” reformkommunista szárnnyal
szemben. Grósz Károlynak, aki a centrumpozícióból kiszorulóban volt, a klasszikus
kétfrontos harchoz jól jött a Münnich Ferenc Társaság fellépése. Fenyegető és nyomásgyakorló csoportként számolni kellett vele, különösen mert nem lehetett pontosan
felmérni, hogy milyen mértékben tudja befolyásolni a bázisának tekintett Munkásőrség magatartását.

BALOLDALI ALTERNATÍVA – MARXISTA KIÚTKERESÉS

Hosszú előkészületek után, 1988. szeptember 28-án alakult meg a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL), amely önálló szellemi műhelyként definiálta magát, de
kimondatlanul az MSZMP kvázi platformjaként is működött, annak ellenére, hogy
kifejezetten távolságtartó módon viszonyult a párt valamennyi, a vezetésben képviselt
irányzatához. Ez pedig egyenesen következett abból a kritikai álláspontból, amellyel
a napirenden lévő történelmi fordulatot megközelítette.
A Baloldali Alternatívát létrehozó marxista indíttatású teoretikusok, történészek,
társadalomkutatók, egyetemi oktatók és más értelmiségiek357 kritikusan viszonyultak az éppen érvényesülő történelmi trendhez, és legalább elméleti kiutat kerestek a
polgári társadalom és a szovjet típusú szocializmus hamisnak ítélt alternatívájából.
1988 őszén ennek aktuális politikai üzenete az ún. liberalizált „reformsztálinizmus”
elutasítása volt.
Alternatív modellként az önigazgató-önkormányzati jellegű fejlődés lehetőségeit
kutatták, visszanyúlva részben a szocializmus eredeti elméleti megfontolásaihoz,
részben a hatvanas évek újbaloldali eszméihez. A szovjet típusú rendszer marxista
kritikájában főként Lukács György hatvanas évekbeli elemzéseire, a sztálinizmustól
és a polgári társadalomtól egyaránt elhatárolódó tertium datur gondolatára támaszkodtak.358
A BAL körében nem formálisan és nem a hatalmi szempontoknak alárendelten
alapoztak a hiteles marxi forrásokra. Csak elméleti és morális alapon tudtak fellépni a
kapitalizálódás ellen. A elméleti tézisek azonban igen kevéssé érdekelték a politikai
harcokban elmerült pártvezetőket, ezért a BAL markáns állásfoglalásai ellenére sem
zavart sok vizet a hatalmi küzdelmekben. A morális indíttatású kapitalizmuskritika
356
Heti Világgazdaság, 1988. november 19., valamint Kovács István-interjú: B OSSÁNYI, 1989, 174–
180. Az év végéig 3470-en töltötték ki belépési nyilatkozatukat.
357
A Baloldali Alternatíva Egyesülés vezetői közül Krausz Tamás történész volt a legismertebb. Egyesületként való megalapításáról a Magyar Nemzet 1989. február 13-án adott hírt. A BAL
alapítóinak felhívását lásd: Magyarország politikai évkönyve, 1988, 702–704.
358
Csak ekkor adták ki Magyarországon a filozófus 1968-ban írt A demokratizálás jelene és jövője c. munkáját (Budapest, Magvető, 1988.)
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pedig azért nem lehetett hatékony, mert a létező szocializmus erkölcsi válságát okozó tények különös bőséggel tárultak a közvélemény elé.
A BAL eszmekörében megszületett teoretikus és társadalomkritikai írások sem
gyakoroltak számottevő hatást a politikai folyamatokra.359 Nem sikerült megfejteni a talányt: mi módon lehetne nem liberális, de a kapitalizmussal versenyképes és
demokratikus berendezkedést létrehozni az összeomlás előtt álló államszocializmusból. A BAL nem is tudott ehhez a szándékhoz politikai programot alkotni és
társadalmi bázist találni. Összejöveteleiken szenvedélyesen boncolgattak elméleti
kérdéseket, s bár ezeket az adott helyzetre kívánták alkalmazni, 360 az események elzúgtak mellettük. Megalakulásuk idején az MSZMP formális platformosodása még
meg sem indult, így akkor föl sem merült, hogy valamely szerveződő áramlathoz
kapcsolhatnák politikai aktivitásukat. Erre csak később, 1989-ben került sor, amikor
az MSZMP sorsdöntő kongresszusára készült.

AZ ERKÖLCSI VÁLSÁG ÉS A PÁRTTAGSÁG LÁZADÁSAI

A teoretikus problémák vizsgálatánál égetőbb volt a párt morális állapota. Alig volt
helyzetértékelő pártdokumentum, amelyben ne emlegették volna az erkölcsi válságot, a korrupciót, a párt- és állami vezetők hatalommal való visszaéléseit, azokat az
ügyeket, amelyek élénken foglalkoztatták a közvéleményt, és jó alkalmat adtak az
ellenzéki csoportoknak a kemény bírálatokra.361
Az MSZMP testületei azonban csak általánosságban vetették fel a morálisan kifogásolható ügyeket. Óvakodtak attól, hogy a vétkeseket meg is nevezzék, inkább
arra hajlottak, hogy védelmükbe vegyék megtámadott vezetőtársaikat. Így aztán a
levegőben lógott a KB novemberi határozatának záró passzusa, amely a korrupció
felszámolásáért, a vétkesek megbüntetéséért szállt síkra. 362
A KB apparátusában októberben készült helyzetelemzés megállapította: „a korrupciós ügyek szétzilálják jó néhány megye, város pártéletét, rontják a párt hitelét”.363 1988 őszén a politikai viszonyok alakulásában az egyik legfontosabb fejlemény a vidéki városok társadalmának politikai ébredése volt. E városokban éles ellentét
359
A Baloldali Alternatíva gondolatkörében született tanulmányokat kötetbe is foglalták: Válaszúton, 1988, 266.
360
A BAL 1988. október 19-én vitaülést rendezett „Reformprogramok 1987–1988” címmel,
amelynek keretében összehasonlító elemzés alá vették a következő programokat: „Társadalmi
Szerződés”; „Fordulat és reform”; BIHARI Mihály: Reform és demokrácia; Az MSZMP KB kibontakozási programja és a kormány munkaprogramja; FÖLDES György: A kibontakozás erővonalai;
FERGE Zsuzsa–P ÉTERI János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszú távú programjára; SZEGŐ Andrea–WIENER György: Gazdaságirányítás, politikai intézményrendszer, reform. A vitáról Lenkei
Gábor közölt összeállítást: Kritika, 1988/12.
361
A Központi Bizottság valamennyi őszi helyzetértékelő ülésén felvetették a korrupciós
ügyeket, és az információs jelentésekből készült kivonat is kiemelte a súlyos erkölcsi válság problémáját. MOL M-KS 288. f. 22/1989/7. ő. e.
362
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 489–490.
363
Az Agitációs és Propaganda Osztály tézisei a PB 1988. október 18-i ülésére. MOL M-KS
288. f. 5/1040. ő. e.
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volt tapasztalható az ország vezető politikusainak reformretorikája és a mozdulatlan helyi állapotok között.
Az MSZMP vidéki szervezeteiben feszültséget keltett, hogy a helyi hatalmasságok a megye határánál megállították már a pártértekezleten elhatározott reformokat is.
A pártbizottságok urai mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák
a személycseréket. Ennek egyik tünete volt, hogy rendre elszabotálták – az amúgy
nem kötelezően előírt – megyei és városi pártértekezletek megtartását.364 A helyi
feszültségekről természetesen tudtak a Politikai Bizottság tagjai. Szóvá is tették,
hogy a „végeken” nem akar változni a helyzet, sok helyi vezető változatlanul a régi
érdekkijáró mechanizmusokat akarja működtetni, nem törődve az új helyzettel és
az „össztársadalmi érdekkel”.365
Szeptember közepén Németh Miklós jelezte, hogy hatalmas küzdelmek folynak
a pártértekezletek megtartásáért, miközben egyes helyi vezetők a „kicsinálásukról”
panaszkodnak.366 A párton belüli helyi feszültségekről a szélesebb nyilvánosság is
értesült.367 Novemberben Dudla József, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első titkár
már azt javasolta, hogy a Központi Bizottság maga döntsön a helyi pártértekezletek
megtartásáról, hiszen „a megyék megújítása vagy meg nem újítása a politikai bizalom és a stabilitás ütközőpontja lehet”.368
A pártközpontba érkező hírek alapján arra lehetett következtetni, hogy a falvakban jobb a helyzet, de ez önáltatás volt. Valójában a párt pozíciói a kistelepüléseken
csak azért tűntek jobbnak, mert az ott élő emberek kiszolgáltatottabbnak érezték
magukat, kevésbé mertek őszintén véleményt nyilvánítani. Aki közelebbről ismerte
a helyzetet, tudta, hogy a feszültség ott is jelen van, csak egyelőre lappang.369
Nem volt teljesíthető a politizáló párt iránt sűrűn kifejezett igény, vagyis hogy
a helyi pártszervezetek és -vezetők öntevékenyen vegyenek részt a közéleti vitákban és a kibontakozó hatalmi küzdelmekben. A legtöbb helyen a belső küzdelmek
megvívása is hátra volt, s a párt legaktívabb része erre összpontosított. A párton
belüli reformerek gyakorta az ellenzékhez hasonló vádakkal és érvekkel támadták
lejáratódott vezetőiket, a helyi kiskirályokat. Ez pedig tovább szította a párton belüli
ellentéteket, a kölcsönös vádaskodásokat.

364
ÁGH, 1988, 26–27. A Csongrád megyében zajló küzdelmek dokumentumait lásd: Rendszerváltók a baloldalon, 1999, 46–55.
365
Élesen fogalmazott ez ügyben Lukács János a Központi Bizottság szeptember 27-i ülésén.
MOL M-KS 288. f. 4/242. ő. e.
366
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1037. ő. e.
367
A Népszabadság bőségesen (7 oldalon át!) ismertette a szeptember 27-i KB-ülés eseményeit,
és ennek során idézte Lukács János előterjesztésének erre vonatkozó passzusait. Népszabadság,
1988. szeptember 28.
368
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. november 1–2-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 4/244. ő. e.
369
Az 1988. december 15-i KB-ülésen Koi Tibor (vasúti pályamester, aki 1988 óta volt a KB
tagja) fel is hívta Grósz Károly figyelmét: téved, amikor azt állítja, hogy a falu nyugodtabb, mint a
város. MOL M-KS 288. f. 4/248. ő. e.
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A MÚLT ÁRNYAI
A mindennapi morális problémák feltárulása mellett a közelmúlt megítélése vált az
MSZMP legitimációs válságának legfőbb alkotórészévé. A nyáron létrehozott történelmi
albizottság munkálatainak, amelyektől egy tudományos érvekkel is alátámasztható
múltkép kialakítását remélték, politikai célokat is kellett szolgálniuk. Meg kellett
találniuk a kommunista párt és az államszocializmus történetében azokat a gyökereket, amelyekből egy új reformkurzus kisarjadhat.
A bizottsági munkálatokkal nem az volt a pártvezetés célja, hogy az államszocializmus egész múltját saját nyakába zúdítsa. Az utóbbi tizenöt év téves döntéseiben
rejlő tanulságokat szerették volna összegezni, és levonni belőlük a következtetéseket. Hamar kiderült azonban, hogy a múltfeltárás nem zsugorítható össze erre az
egy szempontra. Világosan el kellett határolódniuk a szovjet típusú rendszernek
azoktól a vonásaitól, amelyek a szocialista célokat tekintve eleve diszfunkcionálisak
voltak és amelyek a válságok kiváltói voltak. Föl kellett mutatni, mely tényezőnek
köszönhető, hogy a reformok következetlenek, bizonytalanok, felemásak voltak és
időnként a visszarendezés jelei mutatkoztak. A politikai szempontból döntő kérdés
az volt, hogy vajon ezek a tényezők politikai hibákban, téves döntésekben, külső körülményekben vagy magában a rendszerben keresendők.
A múlt értékeléséről zajló viták a pártvezetésen belül nem vezettek eredményre.
Október 18-án a PB-ülésen Berecz János amellett érvelt, hogy az elmúlt másfél évtized politikájának hibáival tagadják meg a folytonosságot, ezzel szemben vállalják
az 1956-ban, „a későbbi ellenforradalmi folyamattól függetlenül jelentkező”, a szocializmus reformjához vezető irányzatot, „amelynek számos forradalmi követelését
megvalósította az MSZMP”. Mások, így Nyers Rezső is, azt szorgalmazták, hogy a
párt múltjából a reformkorszakokat emeljék ki mint a modellváltás előzményeinek
tekinthető, követendő példákat.370
A november 1–2-i KB-ülés vitájában azután már többen kifogásolták, hogy az
eléjük terjesztett anyag csak az elmúlt tizenöt év hibáitól akar elhatárolódni. Horn
Gyula arra mutatott rá, hogy nem elegendő a gazdaságpolitikai tévedések kárhoztatása, a politikai rendszerbeli hibáktól is el kellene határolódniuk.371 Az elfogadott
határozat azután leszögezte, hogy az MSZMP vállalja az elmúlt négy évtized történelmi örökségét, amelyet „megőrizve kíván meghaladni”. Óvatosan utalt a mozgástér szűkösségére, amely miatt csak részlegesen tudták végrehajtani a reformokat,
és nem tudtak túllépni „a szocializmus korábban kialakult politikai rendszerének”
torzulásokat okozó korlátain. „Ezért sem vállalható a szocializmus történelmileg
túlhaladott modelljére jellemző gazdasági és politikai rendszer fenntartása” – szólt
a konklúzió.372

370
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 18-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1040. ő. e.
371
Az MSZMP KB 1988. november 1–2-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 4/244. ő.
e.
372
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 487.
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A SZOVJET TÍPUSÚ SZOCIALIZMUS TARTHATATLANSÁGA

Komoly következményei lettek annak, hogy az államszocializmusról szóló diskurzus gyökeresen megváltozott. A közbeszédben a kádárizmust is a sztálini modell
érvényességi körébe sorolták, amelyet paradox módon a modellváltás igényének reformkommunista hangoztatása segített elő.
A nyolcvanas években kibontakozó magyar politológia legfőbb témája éppen a
létező szocializmus modellezése, szerkezetének és működési mechanizmusainak
kritikai elemzése volt. Az ebben elért eredmények – főként Bihari Mihály és Gombár Csaba, de sok más kutató munkássága nyomán is – arra mutattak rá, hogy az
egész politikai konstrukció tarthatatlan. Dőreség lett volna, ha nem méltányolják a létező szocializmus „puha diktatúrás”, megreformált kádári modelljének sajátosságait,
de a lényeget tekintve mégiscsak a szovjet típusú (sztálini) rendszer változataként
jelenítették meg. A homogenizáló szempontnak fontos funkciója is volt: ezáltal lehetett a diszkontinuitásra, a gyökeres változtatás igényére helyezni a hangsúlyt.373
A párton belül egyre élesedő vitákban a szocializmus múltjának tisztázása iránti
igény kifejezetten arra a kérdésre vonatkozott, hogy mit kell megváltoztatni. A párt
vezetői a „sztálini modell” megnevezést azért fogadták el, mert úgy tűnt, így könynyebben lehet szocialista alapon leválni róla. Ugyanakkor ezzel maguk is teret adtak
a differenciálatlan ítéletalkotásnak. Ha az árnyaltabb értékelés iránti igényüket hangoztatták, nyomban kihívták maguk ellen a bírálatot, mely szerint avítt, állagvédő
politikai irányvonalat támogatnak.

„A NEGYVEN ÉV” – A MÚLT MINT TEHERTÉTEL

1988 utolsó harmadára egyértelművé vált, hogy a múltfeltárás tétje egyáltalán nem az,
hogy történeti alapokat találjanak a kádárista reformizmus kisiklásainak korrekciójához, és megalapozzák az ország új fejlődési pályára állítását. Az eltitkolt, letagadott
bűnök, a kommunista párt negyvenévnyi hatalomgyakorlásának minden terhe egyszeriben az MSZMP reprezentánsainak vállára nehezedett.
Nem volt már egymástól elválasztható a Rákosi-korszak terrorjának, illetve az
1956 utáni megtorlás áldozatainak rehabilitálása. Mi több, az a tény, hogy ötvenhat
témáját az ellenzéknek sikerült előtérbe állítani a pártállami rendszer kritikájában,
mintegy összekapcsolta a forradalmat kiváltó rákosista diktatúrát és a forradalmat
megtorló, az „ellenforradalmazást” a maga legitimációja alapjává avató Kádár-kurzust. Ezzel létrejött a „negyvenévezés” alapja, 374 amely lehetővé tette, hogy a múltat

373
Nyers Rezső a kritikai szemléletet a sztálinizmussal való teljes szakítás egyik feltételének
nevezte, és arra utalt, hogy a legfontosabb: újfajta gyakorlattal kell helyettesíteni. Béke és Szocializmus, 1988/6.
374
Az 1988. szeptember 27-i KB-ülésen Lukács János a reformok bevezetését megnehezítő
tényezőként említette azokat a vélekedéseket, amelyek sommásan elítélték az elmúlt negyven év
egészét. Berend T. Iván pedig jelezte, hogy az idő sürget, a történelmi albizottság munkálatainak
befejezésével nem várhatnak a következő pártkongresszusig. MOL M-KS 288. f. 4/242. ő. e.
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firtató ellenzéki kritika az egész rendszert egyneműként kezelje, és a közvélemény
egyre növekvő részét differenciálatlan morális ítélet alkotására ösztönözze.375
Az erkölcsi kérdés előtérbe állítása letisztította a múlt megítélésében a frontokat.
Nem sokat nyomott a latban, hogy milyen volt a Kádár-korszak Magyarországának
a tényleges mozgástere, és ezt a vezetők miként használták ki.

A NAGY IMRE-ÜGY „KEZELHETŐSÉGE”

A múlt kérdésében is az következett be, mint a többi fontos politikai kérdésben: a
pártvezetők döntései mintegy a meghátrálást előkészítő lépésekké váltak. A kiindulópontot Grósz Károly ígérete jelentette, aki még nyáron, az Egyesült Államokban tett
látogatása során közölte, hogy kegyeleti alapon lehetővé teszik a Nagy Imre-perben
elítéltek tisztességes eltemetését.
A Politikai Bizottság 1988. november 29-i ülésén merült fel Nagy Imre és társai
újratemetésének ügye, és ez új módon, konkrétabban vetette fel a múlt „kezelésének” problémáját. Nem volt kétséges, hogy az ellenzéki szervezetek saját politikai
céljaikra kívánják felhasználni az újratemetést. Ezért a pártapparátusban készült
javaslat azt indítványozta, hogy készítsék elő „Nagy Imre személyének tárgyilagos
bemutatását a pártsajtóban, a kormány illetékes szervei pedig biztosítsák az ügy
mértéktartó kezelését a hazai sajtóban”. Nem a múltértékelés megváltoztatásáról
volt szó, ellenkezőleg: egyértelművé akarták tenni, hogy csakis emberiességi szempontokat érvényesítenek, nem lehet szó sem politikai, sem jogi rehabilitációról.376
A pártvezetés tagjai bíztak abban, hogy sikerül szót érteni a TIB mértékadó személyiségeivel, meg tudnak állapodni a rendezés körülményeiben, és az újratemetést
szigorúan családi eseménnyé teszik. Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter mindenesetre jelezte, hogy aligha megfékezhetők a további újratemetési kérelmek, amelyek máris szép számban érkeztek, és ez komoly gondokat fog okozni.
Grósz Károly úgy vélte, a demonstrációkat kezelni tudják, ha előre meg tudnak
állapodni a szervezőkkel a szabályokról; az okozna gondot, ha erőszakot kellene alkalmazniuk. Azt javasolta, ne sodródjanak bele az 1956 előtti korszak áldozatainak
ügyeibe, mert kezelhetetlenné válik a probléma, már csak a Szovjetunió érintettsége
miatt is.377
December 13-án a PB-ülésen újra előkerült az ötvenhatos probléma, ezúttal az
emigráció helyzetével foglalkozó napirendi pont kapcsán. A testület tagjai egyetértettek abban, hogy nem érdekük az 1956-tal kapcsolatos kérdések feszegetése, ezért
kompromisszumos megoldást keresnek. Nyers Rezső úgy vélte, ennek kapcsán az
MSZMP-nek be kell ismernie, hogy nem volt mindenben igaza az események megítélésé375

Lásd ehhez: R IPP, 2003, 16–17.
A Politikai Bizottságnak szóló jelentést közli: KENEDI, 1996, 2. köt. 219–221. Ekkoriban jelent
meg – a pártvezetésben jókora felzúdulást kiváltva – az ’56 utáni megtorlás során kivégzettek akkor legteljesebb listája. Vö. Kapu, 1988. október, 31–33.
377
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből az ügyre
vonatkozó részt közli: KENEDI, 1996, 2. köt. 219–227.
376
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ben. Azt tartotta a legfontosabbnak, hogy ne kérdőjelezhessék meg „a mai rezsim
legitimitását ’56-os alapon”. Tatai Ilona amerikai tapasztalataira utalva rámutatott,
hogy reménytelen törekvés volna a tudomány területére utalni a kérdést, amit többen
szerettek volna elérni, hiszen ötvenhat megfelelő értékelése nélkül semmi remény
nem látszott a párbeszédre. Grósz rögtön értelmezte, mit ért tudományos megközelítésen: jelentsék ki, hogy le akarják zárni ezt a korszakot, egyúttal adjanak szabadságot a kutatásnak és a tudományos vitáknak. Ezzel szemben leszögezte: „A
politikában azonban nincs pardon, mert mi ’56-ot nem fogjuk átértékelni se az ő
kedvükért, se máséért.” Azt feltételezte, hogy ha túljutnak a Nagy Imre-temetésen,
csökkennek a feszültségek.378
Két nappal később a Központi Bizottság ülésén, amikor a Nagy Imre-temetés
ügyét Fejti György előterjesztésében megtárgyalták, a testület vita nélkül tudomásul vette, hogy sem jogi, sem politikai rehabilitációról, sem az ötvenhatos események átértékeléséről nem lehet szó, csupán emberiességi megfontolások miatt járulnak hozzá
a családi újratemetéshez.379 A párton belül ekkor még nemigen volt tapasztalható
arra irányuló nyomás, hogy elmozduljanak az „ellenforradalmazó” értékeléstől. Ellenkező irányú törekvés annál inkább érzékelhető volt: a Münnich Ferenc Társaság
élesen tiltakozott az ellen, hogy egyesek népfelkelésként minősítsék az 1956-ban
történteket.380

378
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. december 13-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1047. ő. e.
379
Az MSZMP KB 1988. december 15-i ülésének erre vonatkozó részletét közli: KENEDI, 1996,
2. köt. 227–229.
380
A Münnich Ferenc Társaság nyilatkozata elítélte a burzsoá restaurációs törekvéseket, és a
szocialista rend elleni támadás népfelkelésként való minősítését. Magyar Nemzet, 1988. december
6.
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FORDULÓPONTON
1988 végéhez értünk. Fordulóponthoz, ahol az ország vezető politikusainak dönteniük kellett: továbbhaladnak-e a megkezdett úton, amely láthatóan máshová vezetett,
de legalábbis túlment azon, ahová készültek. E ponton érdemes – mintegy emlékeztetőként – a májusi pártértekezletet követő fél esztendő történéseinek tanulságait tézisszerűen összegezni, és a „modellváltó” politika következményeit áttekinteni:
1. A piacgazdaság kialakítása a törvényhozás terén jelentősen előrehaladt. Megszületett a gazdasági társaságokról szóló jogszabály, a kapitalizmus „bevezethetőségének” feltételtörvénye. Számos más törvényt ehhez igazítva módosítottak. Megalkották a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvényt. Folytatódott az
adórendszer hozzáigazítása a változó körülményekhez.381
A válság és a nemzetközi viszonyok alakulása következtében a gazdasági liberalizálás tekintetében nagyobbak voltak a kényszerek, mint a lehetőségek. A függőség
a politikában is erősítette a nyugati orientációt.
A gazdaságpolitikában a kezdeti megszorítások nagy elégedetlenséget váltottak
ki, de a pillanatnyi problémák megoldásához is elégtelennek bizonyultak. A termelési szerkezet átalakítása érdekében semmi lényeges nem történt, de megjelent a
munkahelyvesztés réme, és az ezzel kapcsolatos társadalmi mozgolódások első jelei
is, amelyek megriasztották a politikusokat.
A gazdasági helyzet rendkívül rossz volt. A sem terv, sem piac átmeneti állapotában az adminisztratív kötöttségek leépítése, a gyors ütemű liberalizálás anarchisztikus jelenségeket produkált, az új gazdaságpolitika egyes elemei nem álltak
össze koherens rendszerré. A makrogazdasági mutatók némi javulása legfeljebb
arra utalt, hogy a válság sodrásában sikerült egy lélegzetvételnyi időre megkapaszkodni.382 Jól látszott, hogy keserves döntéseket kell hozni, az életviszonyok további
tömeges romlása elkerülhetetlenül bekövetkezik. A liberalizálás kikerülhetetlen lépései egyre nehezebben voltak illeszthetők egy magát kommunistának valló párt
ideológiájához.

381
382
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2. A pártállam jogállamosítása a politikai rendszer bomlásának tényezőjévé vált.
Nem kijelölte, hanem már a legelső lépésekkel is bontani kezdte azokat a határokat,
ahová a politikai intézményrendszer és általában a közjog átalakítása terén el akartak jutni. A közjogi átalakításnak nem léteztek a modellváltáshoz igazodó normái,
ezeket menet közben kellett volna kialakítani, ugyanakkor nem voltak elégséges
érvek ahhoz, hogy a reformok során mért ne a polgári parlamentáris demokrácia, a
liberális jogállam normáihoz igazodjanak.
3. A „szocialista pluralizmus” kialakítása végképp nem az eredeti tervek szerint
alakult. Korporatív elemei nem működtek, folytatódott a „hivatalos” társadalmi-politikai és érdekvédelmi szervezetek presztízsvesztése, úgy tűnt, visszavonhatatlanul
élet- és versenyképtelennek bizonyultak. Ennél sokkal fontosabb volt, hogy az ellenzék intézményesülésének folyamata már megállíthatatlan volt. A szerves rendszerváltó erők megszerveződése után elindult a történelmi pártok feléledése is, de facto
többpártrendszer jött létre. Elkerülhetetlen volt, hogy a politikai vezetők eldöntsék:
tudomásul veszik a többpárti helyzetet és lehetővé teszik az ennek megfelelő intézményesülést, vagy kitartanak az egypártrendszeres koncepció mellett, és megteszik
az ennek megfelelő lépéseket is.
4. A közmegítélés szerint Grósz Károly fél esztendő alatt reménykeltő reformpolitikusból a haladás kerékkötőjévé vált, pedig jottányit sem változott az álláspontja. Ez arra utalt, hogy a modellváltás eredeti koncepciója „elkonzervatívosodott”.
Az MSZMP vezetésében folytatódott a hatalmi harc. A politikai irányvonal megőrzése vagy megváltoztatása volt a tét, ugyanakkor elmaradt az álláspontok világos
tartalmi kifejtése és ütköztetése. Ennek ellenére a pártállami vezetés egységének
a látszata sem volt immár fenntartható. A párttagság megelégelte vezetőinek tevékenységét, és ez az elégedetlenség a morális válság jelei nyomán csak erősödött.
Egyelőre a differenciálatlan elégedetlenség és vezetőellenesség jelenségei szaporodtak, de elkerülhetetlennek látszott, hogy megkezdődjék a pártkonglomerátum platformosodása.
5. A politikai folyamatok tendenciája, a mélyülő legitimációs válság valóságos legitimációs űr kialakulásával fenyegetett. Közvetlenül rendszerellenes tömegmozgalmak
és tömegdemonstrációk egyelőre nem voltak, de szaporodtak a nyílt rendszerellenes
megnyilvánulások, és olyan ügyekben, amelyek közvetett módon alkalmasak voltak
a rendszer bírálatára, tömegeket is sikerült utcára vinni. A társadalom nagy többsége ugyan még nem nyilvánított véleményt, és nem állt az ellenzék mellé, de fogyatkozott az MSZMP társadalmi bázisa. A legtöbben nem tudták eldönteni, hogy
a pártállami vezetés alkalmas-e egy perspektivikus reformfolyamat véghezvitelére,
illetve hogy van-e más lehetőség, mint ebben bízni. A külső körülmények változása
és a belpolitikai „fellazulás” ellenére nagyon kockázatosnak látszott, hogy kierőszakolják a rendszer megváltoztatását.
Mindezeket a jelenségeket összegezve elmondható: a reformok inkább váltak a felbomlás tényezőivé, mint a megújulásé. Az eseményeknek olyan sodrása volt és olyan
egyértelmű volt a tendencia, hogy ezt nem lehetett pusztán politizálási hibák következményeként értékelni. Az év vége felé tehát föl kellett tenni a kérdést: a reformok
a rendszer válságának leküzdéséhez vezetnek, vagy Kádár János aggodalmai válnak valóra és magát az államszocialista berendezkedést rendítik meg?
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Holtpontra jutva el kellett dönteni, hogy megpróbálják-e hatalmi eszközökkel megállítani
az eróziót, vagy elfogadják az átmenetet (egyelőre nem lehetett látni, milyen hosszú és
mennyire kompromisszumos átmenetet) a piacgazdasághoz és a parlamentáris demokráciához.
A rendszerbomlásból rendszerváltássá váló folyamat egyik legfontosabb, bár kevéssé látványos időszaka volt 1988 végének és 1989 elejének két és fél hónapja. Nagyjából akkor kezdődött, amikor Grósz Károly jó előre bejelentett elhatározásának megfelelően megszüntette kettős vezetői funkcióját, leköszönt kormányfői tisztségéről. Az Országgyűlés
november 24-i ülésén Németh Miklóst választották miniszterelnökké, Nyers Rezső pedig
államminiszteri megbízatást kapott. Egyéb változás a kormányban egyelőre nem történt, még nem látszott, hogy mennyire hatnak oda az események, hogy a kormányban
hamarosan a technokrata liberalizáló erők hatalomátvétele teljesedik ki.
Grósz Károly mindenesetre megszabadult attól a feladattól, hogy közvetlenül
irányítsa a gazdasági stabilizációs program végrehajtását, amely rövid távon nem
ígért látványos sikereket, még kevésbé népszerűséget. A fordulóponthoz érve úgy
látta, elérkezett az idő a rendszer eróziójának megállítására.

A VISSZARENDEZÉS VESZÉLYE ÉS ESÉLYE
GRÓSZ KÁROLY „FEHÉRTERROROS” BESZÉDE

Egy ország figyelte feszülten a televízióban Grósz Károlyt, amint 1988. november
29-én beszédét mondta a Budapest Sportcsarnokban megrendezett pártaktíván, és
hallgatta döbbenten a hírhedtté vált mondatokat:
„A harc eredménye csak tőlünk függ, mert osztályharc lett ez a javából. Attól, hogy képesek
vagyunk-e visszanyerni önbizalmunkat, magunk mellé tudjuk-e állítani a józan erőket, s ha
kell, határozottan fel tudunk-e lépni az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel szemben. Ha
igen, megmarad a rend, a biztonság, túljutunk gazdasági nehézségeinken, megőrizzük értékeinket, s egy új, korszerűbb és hatékonyabban működő magyar szocializmust hozunk létre.
Ha nem, az anarchia, a káosz és – ne legyen illúzió – a fehérterror fog eluralkodni.”383

Grósz – immár csak pártfőtitkárként – egyértelműen arra törekedett, hogy
megállítsa a hatalmi viszonyok változásában tapasztalható tendenciát, kirángassa
az MSZMP-t defenzív helyzetéből, és elkerülje a „grósznoszty” bukásának beismerését. A májusi pártértekezlet állásfoglalására építő koncepció csak akkor volt
fenntartható, ha nem engednek teret a hatalmi viszonyokban a további hátrálásnak.
Csakhogy volt a főtitkár törekvésének egy gyógyíthatatlan betegsége: nem felelt
meg a körülményeknek az a politikai irányvonal, amelynek védelmére és érvényesítésére igyekezett felvonultatni az állampárt egész hatalmi eszköztárát.
A reformdiktatúra esélye megváltozott. Nem lehetett tovább a liberalizáló reformokkal legitimálni az egypárti berendezkedés fenntartását. Elvileg egyetlen megoldás kínálkozott: a hatalmi pozíciók megszilárdításával biztosítani, hogy a reformok ne
383
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csapjanak át a modellváltás bizonytalan határain. A korlátok megerősítése azonban
csakis az erőszak, a diktatúra hatalmi eszközeivel volt lehetséges.
Az MSZMP főtitkára nem is kertelt, amikor sportcsarnoki beszédének elején világossá tette szándékát. Meg akarta üzenni ellenfeleinek és ellenségeinek – nehogy
félreértsék a párt türelmét és higgadtságát –, hogy az MSZMP „birtokolja szerte az
országban a sportcsarnokokat, a munkahelyeket, a területeket, s természetesen – ha
kell – az utcákat is”.
Grósz beszédének szövegéből kitűnik, hogy valójában egy tapodtat sem lépett
vissza a modellváltás koncepciójától. Mondanivalója nem ebben az értelemben jelentett visszalépést. A visszarendeződés veszélyét a már kibontakozott tendencia megállításának elszánt törekvése vetette fel. A főtitkár ebben mutatkozott hajlíthatatlannak.
Az utolsó még lehetséges pillanatban megpróbálta fékezni a megindult politikai
folyamatok kezelhetetlen felgyorsulását. Jól látta, hogy a sikerhez nem elég a hatalmi eszközök alkalmazásával való fenyegetés, de emellett szükség lett volna a párt
egységére, valamint jelentős társadalmi támogatottságra is.
Grósz nem titkolta (hiába is tette volna), hogy a politikai vezetésben szenvedélyes viták dúltak a jövővel kapcsolatban, ám azt nem ismerte el, hogy ez egyúttal hatalmi harcot is jelentene. A sportcsarnokba zsúfolt tízezernyi aktivista demonstratív
kiállását próbálta felhasználni arra, hogy nyomást gyakoroljon pártbéli riválisaira,
mintegy jelezve a tényt, hogy a Grósz-csapatnak jelentős többsége van a tágabb
pártvezetői körben és a hatalmi apparátusokban.
A sors fintora, hogy éppen a „fehérterroros” beszéd napján jelent meg Szegeden a többpártrendszer alapjára helyezkedő felhívás reformkörök megalakítására.384
Nem látszott még, hogy milyen sebességgel és milyen erejű mozgalom bontakozhat
ki belőle, de a párton belüli ellenzékiség jelei már korábban is éppen elég fejtörést
okoztak a párt vezetőinek. A Grósz-beszéd fenyegető kitételei ennek a körnek is
szóltak.
A közvélemény-kutatások szerint az MSZMP társadalmi támogatottsága ekkor
még meghaladta az egyharmados arányt. Nem látszott tehát kilátástalannak, hogy
a reformelkötelezettség és a szocializmusért való kiállás együttes hangoztatása mellett a pártvezetés megtartsa ezt a tömeget, a fenyegető hangvétellel pedig megállítsa
a szervezetileg még mindig gyenge és széttagolt ellenzék előretörését.
Grósz azonban rosszul számított. Fellépése nem az erejét mutatta meg, hanem
egy elgyöngült hatalom erősködésére utalt; nem ellensúlyozta, hanem növelte a legitimációs deficitet. Nem ijedtséget, hanem felháborodást keltett, s nemcsak a párton
kívül, hanem az MSZMP mozgalommá szerveződő reformereinek körében is, nem
egységet teremtett, hanem a párton belüli polarizálódást gyorsította fel.
Az MSZMP maradék hitelét elsősorban annak köszönhette, hogy Magyarországot a reformok éllovasaként tudták felmutatni. Ez a reformelkötelezettség maradt az
utolsó legitimációs tényező. Egy visszarendezési akció ezt azonnal felszámolta volna, megoldhatatlanná mélyítve a legitimációs válságot. Nyilvánvaló volt, hogy ilyen
esetben a vitáktól szabdalt párt azonnali szétesik, és a hatalom bázisa végzetesen
384

A Délmagyarország c. lapban megjelent felhívást újraközli: Rendszerváltók a baloldalon, 55–

56.
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beszűkül. Az ellenzéki szervezetek társadalmi támogatottsága nemcsak megnövekedett és aktívabbá vált volna, de az antikommunista érzelmek elszabadulását is
biztosra lehetett venni. Aki legalább futólag végiggondolta az erőszakos fellépés
várható következményeit, annak be kellett látnia, hogy ez, radikalizálva a rendszerváltásra készülő erőket, csak felgyorsítaná a rendszer összeomlását.
Egyetlen körülmény támaszthatta volna alá a visszarendezés szándékát, ha a
Szovjetunióban véget vetnek a gorbacsovi politikának, és egy keményvonalas viszszarendeződés kezdődik. Ennek lehetőségét pendítette meg Berecz János, amikor
az 1988. októberi moszkvai keményvonalas próbálkozás idején magát „magyar Ligacsov”-ként emlegette.385 A kísérlet azonban hamvába holt.

A HATALOM MEGOSZTÁSÁNAK ELKERÜLHETETLENSÉGE

Az 1988. év utolsó központi bizottsági ülésén, december 15-én, amikor ismét a belpolitikai helyzetet értékelték, a napirendi pont előadója, Berecz János épp csak fölvetette a közjogi rendszer átalakítására vonatkozó alternatív elgondolásokat, pedig
ezek döntően érintették az alkotmányozással kapcsolatban folytatódó munkálatokat.
Az elnöki rendszer, az egy- vagy kétkamarás parlament, a választójog, a koalícióalkotás386
lehetőségeit mérlegelve már nem tartotta kizártnak, hogy az 1990-es választásokon
az új szervezetek is részt vehessenek.
Fejti György fogalmazta meg világosan az eldöntendő alapkérdést: elszánták-e
magukat a hatalom megosztására, s ha igen, kikkel, milyen módon és arányban, milyen ütemezés szerint akarják azt végrehajtani? Világossá tette: nem mindegy, hogy
versenyszerűen vagy megegyezéses alapon törekednek a hatalommegosztásra. Saját
álláspontja szerint „fokozatos, szerves, de lényegében megállapodásokon alapuló
megoldást” érdemes preferálni, mert a társadalomban felhalmozódott indulatok kiszámíthatatlanná tennék a folyamatokat egy klasszikus versenyhelyzet esetén, és
semmi biztosíték nem lenne arra, hogy mire jutnának a kiszámíthatatlan platformon álló szervezetek.
A Fejti elképzelésének megvalósítására vázolt stratégia főbb pontjai a következők voltak: (1) azokkal az erőkkel kell tárgyalásokat folytatni és szövetségre lépni,
amelyek szocializmust akarnak, legfeljebb más formában, mint ők; (2) „minden eszközt igénybe véve” ki kell szorítani a politikai porondról azokat az erőket, amelyek
a szocializmust mindenestől elvetik; (3) az MSZMP-nek kell megszabnia az átmenet
ütemét, kézben kell tartania a kezdeményezést, nem szabad tovább sodródnia az
eseményekkel.387
Nyers Rezső ettől lényegesen eltérő alapokra helyezte elgondolásait. Abból indult
ki, hogy az események minden lényeges téren túlhaladták az MSZMP érvényes kon385

A vele készült interjút lásd a Reform 1988. 1. számában.
Ez utóbbi föltevést gondosan kihagyták Berecz János beszédének közreadott szövegéből.
Népszabadság, 1988. december 16.
387
Az MSZMP Központi Bizottsága 1988. december 15-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 4/248. ő. e.
386
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cepcióját: a gazdaságpolitikában (ahol lényegesen nagyobbnak ítélte a bajokat, mint
azt korábban gondolták), az egypártrendszer kérdésében, a szakszervezeti és az
ifjúságpolitikában, valamint a nyilvánosság és a demokrácia kérdésében. Úgy vélte,
jobb lett volna, ha a válságból való kievickélést még az egypártrendszeres pluralizmus keretei között hajtják végre, de ezt már időszerűtlen feltevésnek ítélte. „Most vagy
a jogállamiság a célunk, és tudomásul vesszük a többpártrendszert, vagy ez ellen lépünk fel,
és megakadályozzuk a többpártrendszert, de akkor nem lesz politikai konszolidáció” – fogalmazta meg az alternatívát.388
Nyers szerint a politikai küzdelmek alapkérdése a hatalom irányultságáért folyó
harc volt, nem pedig a Grósz által fölvetett klasszikus osztályharc. Elismerte, hogy
harc folyik a szocializmusért, de ezt elválaszthatatlannak ítélte a demokráciáért folytatott küzdelemtől, mint mondta: „korábbi demokráciafelfogásunk veszélyeztetné a
szocializmus jövőjét is”. Kizárta, hogy a következő választásokba belemehetnének a
valódi ellenzék részvétele nélkül, viszont az MSZMP hatalomból való kiszorulását
csak azzal látta megakadályozhatónak, ha erős koalíciót hoznak létre. Éretlennek látta a politikai viszonyokat a politikai váltógazdaság kialakulásához, ennek elkerülését
szolgálta volna a koalíció létrehozása. Fejtivel ellentétben azonban úgy látta, hogy
kormányképes koalíció nem hozható össze a szocializmus alapján.
A vitából leginkább arra derült fény, hogy a KB tagjai maguk is bizonytalanok
voltak, vajon érdemes-e megmaradniuk korábbi, egyre nyilvánvalóbban tarthatatlan
állásfoglalásaik mellett.
Azzal egyidejűleg, hogy kiderült a modellváltó koncepció elégtelensége, egyre erőteljesebben hangsúlyozták a modellváltás szükségességét – most jött csak igazán divatba a fogalom. Ennek két, világosan ki nem fejtett jelentése is volt, amelyet felváltva
használtak. Az egyik értelmezés szerint a modellváltás defenzív jellegű, és azt jelenti, hogy a változások nem eredményezhetik a rendszer megváltozását. Másik jelentése
inkább a rendszerváltás leplezésére szolgál, félig-meddig önmaguk előtt is titkolva,
hogy merre vezetnek a folyamatok.
Jellemző volt az a felfogás – Barabás János fogalmazta meg –, amely szerint a fejlődés alternatív szocialista modelljének kiépítéséhez hosszú átmenet vezet, s ennek
a folyamatnak éppen csak a kezdetén állnak. A tiszta versenyhelyzet alapján létrejövő
hatalommegosztást már nemcsak az általuk megkonstruált közjogi berendezkedéssel,
hanem – első lépésként – valamiféle kiegyezéssel szerették volna korlátozni és elodázni.

A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT TERVEI

Grósz Károly beszéde kapcsán fölmerül a kérdés: a fenyegető hangvétel mögött volte valódi „rendteremtő” szándék? Létezett-e a vezetőknek olyan, mindenre elszánt
köre, amely akár erőszakos fellépés árán is meg akarta őrizni az állampárt hatalmi
pozícióit?
Az MSZMP vezető testületi ülésein elhangzottak vagy a pártapparátus bőséges
irattermelésének termékei erre vonatkozóan nem adnak eligazítást. Azokból az el388

Uo. – Kiemelés tőlem, R. Z.
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szórt megjegyzésekből sem lehet messzemenő következtetéseket levonni, amelyek
arra utaltak, hogy akadtak a párton belül olyan csoportok, amelyek a szó szoros értelmében bármi áron készen álltak a rendszerváltás magakadályozására.
Grósz Károly később maga nyilatkozott arról, hogy vezetésével folytak előkészületek különleges rendelkezések bevezetésére, ha a gazdasági összeomlás veszélye azt indokolttá teszi. Egy súlyos politikai válság esetére is voltak tervek rendkívüli intézkedésekre.389 Grósz november végi beszédének fenyegető kitételeit azzal magyarázta,
hogy információi szerint egyes politikai csoportok leszámolási terveket fontolgattak,
és erre reagált.390
A bűnös múlt nyilvános taglalása azzal is járt, hogy megjelent a bosszúállás réme
a hatalom részesei előtt. Erre reflektált Pozsgay Imre is, az „elszámolás lesz, de leszámolás nem” kitétellel.391
A rendkívüli állapottal való fenyegetés sokkal inkább a defenzíva, a hatalomvesztés folyamatának megállítását szolgáló akció volt, semmint a szó hagyományos
értelmében vett keményvonalas visszarendezési szándék. Grósz mindenképpen fékezni akarta az átalakulás ütemét. Beszédének fenyegető kitételeit magyarázva, a
decemberi KB-ülésen arra utalt, hogy amerikai, angol és nyugatnémet politikusok is
óva intették őt a stabilitást veszélyeztető gyors tempótól.392
Grósz Károly később sosem tagadta, hogy szűk körben, a Politikai Bizottság legtöbb tagját is mellőzve készítettek rendkívüli állapotra vonatkozó terveket.
„Az ilyen jellegű kérdéseket pedig már nem testületi üléseken vitattuk meg, hanem sokkal
szűkebb körben, mert minden kiszivárgott az amerikai nagykövetségre és az ellenzékhez.
Mi világosan megfogalmaztuk a tervezetben: ha kívülről ér minket fegyveres támadás, akkor fegyverrel válaszolunk; ha belülről intéznek fegyveres támadást a rendszer ellen, akkor
is fegyvert használunk. Akkor nem használunk fegyvert a rendszer megmentése érdekében,
ha nincs fegyveres támadás. Ennek a forgatókönyvét dolgoztuk ki, hogy milyen intézményeket, főbb közlekedési csomópontokat kell megszállni, és hogy fel kell függeszteni a demokratikus intézmények működését. Ezt a tervezetet azért nem alkalmaztuk, mert a rendszer
megdöntésére nem irányult fegyveres támadás. Bár többen is jöttek hozzám: Karcsikám,
csináljon már valamit, lőjünk, mert a hatalomról van szó. Közöltem velük, hogy szó sem
lehet róla.”393

A pártfőtitkár november végi fenyegető fellépésére reagálva 1988. december
4-én nyolc független szervezet vezetői levelet intéztek az MSZMP tagjaihoz, amely
éppen nem az erőszakos hatalomátvétel lehetőségére utalt. Ebben a levélben fogal-

389

TŐKÉS, 1998, 300–301.
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 112–113.
391
1989. január 9-én egy nagygyűlésen mondta Pozsgay Imre e nagy feltűnést keltő szavakat.
Később, a történelmi albizottság 1989. január 27-i ülésén így idézte fel az esetet: „A Kaposvárott
2500 ember előtt megtartott – és még azt a jelző is megkockáztatom, hogy a résztvevők rokonszenvétől kísért – nagygyűlésen majdnem kifütyültek, amikor azt merészeltem mondani: elszámolás lesz, de leszámolás nem.” Vö. MOL M-KS 288. f. 5/1050. ő. e. Lásd még: POZSGAY, 1993, 94.
392
MOL M-KS 288. f. 4/248. ő. e.
393
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 1994, 113.
390
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mazták meg először egy nemzeti kerekasztal szükségességét, amelynél mindenkinek
helyet akartak biztosítani, aki céljaiért alkotmányos eszközökkel küzd:
„A válság nem állítható meg a különböző független törekvések megbélyegzésével, a nemzeti
összefogás összeegyeztethetetlen a társadalmi mozgalmak diszkriminálásával. […] Magyarország népe nagykorú. Képes arra, hogy saját sorsáról döntsön. Képes politikai akaratát
önálló intézményekbe szervezni.”394

Grósz és támogatói soha nem fogadták el a rendszerváltást, de az is kétségtelen,
hogy nem vetettek be a megakadályozására kemény hatósági eszközöket. Nyilvánvaló felelősségérzet is volt ebben a visszafogottságban. Az ötvenhatos trauma tanulságai éppen ekkor elevenedtek fel a társadalomban, és hatalmas kockázata volt a
polgárháborús állapotok kiprovokálásának. A legfontosabb tényező azonban, amely
miatt komolyan föl sem merülhetett a visszarendeződés fegyveres kierőszakolása,
annak az egyszerű kérdésnek a meggondolása volt, hogy mi lesz utána?

A FORDULAT NEMZETKÖZI FELTÉTELEI
AZ ERŐSZAK KILÁTÁSTALANSÁGA ÉS A LENGYEL PÉLDA

A visszarendeződés esélyét minimalizáló legfontosabb tényezők a nemzetközi viszonyok alakulásában rejlettek. Egy erőszakos akció azonnali elszigeteltséget eredményezett volna, a magyar vezetés csak azoknak a kommunista pártoknak a támogatását szerezhette volna meg, amelyektől a leginkább igyekezett elhatárolódni.
Ceauşescu diktatúrájának színvonalára züllesztve a hazai állapotokat, nyomban a
nullával lett volna egyenlő az ország kivívott és jelentős előnyökkel járó presztízse.
Intő példa volt a nyolcvanas éveket végigkísérő lengyel válság arra nézve, hogy
a katonai erővel bevezetett szükségállapot semmit nem old meg, csak a válság elmélyítését eredményezi. 1988 végén, 1989 elején Varsóban is érlelődtek a változások,
a nyár vége óta folyó hosszú és éles viták után az derült ki, hogy elkerülhetetlenek
a tárgyalások a szükségállapotot bevezető Wojciech Jaruzelski csoportja és a Szolidaritás vezetői között. Ehhez legfőképpen a kommunista párton belüli ellenállást
kellett legyőzni, amire december 20–21-én és január 16–18-án a Lengyel Egyesült
Munkáspárt viharos KB-ülésein került sor. A Jaruzelski és Czeslaw Kiszczak tábornok vezette csoport elérte, hogy a KB többségi döntéssel jóváhagyja a tárgyalások
megkezdését a Szolidaritással, illetve a Lech Wałesa kezdeményezése nyomán 1988
decemberében megalakult Állampolgári Bizottsággal, amelynek olyan „hétpróbás”
ellenzékiek voltak a tényleges irányítói, mint Bronisław Geremek és Tadeusz Mazowiecki.
394
A levelet aláírták a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fidesz, a Klubtanács, a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Szabad Kezdeményezések Hálózata,
a Szárszói Front és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete vezetői. Szabad Demokraták, 1989/1–2. 29.

Rendszervaltas.indb 261

2006/5/8 14:52:41

262

Reformkorszak vagy rendszerbomlás

A SZOVJET ÁLLÁSPONT

Nagyon úgy tűnt, hogy Moszkva tűrését-támogatását is egy hatalommegosztásos átmenethez vezető, tárgyalásos rendezéshez lehet megnyerni. A Szovjetunió számára
ugyanis a Lengyelországban zajló fejlemények – az ország méreténél és geopolitikai
jelentőségénél fogva – sokkal fontosabbak voltak, mint Magyarország ügyei.
Gorbacsov párton belüli ellenlábasai a szuperhatalmi pozíciók hátterét adó katonai erő megőrzését és a status quo fenntartását kívánták. A legkevésbé sem gondolták, hogy a rendszer válságából radikális gazdasági reformmal és a politikai viszonyok átformálásával kellene kiutat keresniük, s hogy ennek feltételeként fordulatot
kellene elérniük a nemzetközi kapcsolatokban. Az elemzők ezért óvatosan méregették Gorbacsov hatalmi pozíciójának szilárdságát, jóllehet 1988 őszén háttérbe szorítva ellenfeleit, éppen határozottan kezébe vette az irányítást. Mégsem volt légből
kapott a vélekedés, mely szerint egy súlyos válság a kelet-európai térségben, netán
a Varsói Szerződés felbomlására utaló lépés lehetetlen helyzetbe hozta volna a gorbacsovi vezetést.395
Gorbacsovnak tehát a legkevésbé sem hiányzott, hogy egy erőszakos fellépés,
akár a rendszer fenntartása érdekében, olyan felfordulást váltson ki, amely növeli a bizonytalanságot a térségben. Moszkvából nézve a Lengyelországban érlelődő
tárgyalásos, a hatalom korlátozott megosztását kilátásba helyező megoldás azért
látszott megfelelőnek, mert a belső stabilitás fennmaradását ígérte, valamint azt is,
hogy a kommunista pártvezetők meg tudnak annyit őrizni hatalmi pozícióikból,
amennyi elegendő a megreformált szocialista berendezkedés és főleg a szövetségi rendszer fenntartásához.396
A szovjet pártvezetésben már 1988 őszén komoly aggodalmakat keltettek a lengyelországi és a magyarországi fejlemények. Georgij Sahnazarov egy Gorbacsovnak
készített feljegyzésében világosan megfogalmazta, hogy ki kell zárni a katonai beavatkozás lehetőségét, de arra nem tudott választ adni, milyen lépéseket tegyenek,
ha Magyarországon vagy Lengyelországban, netán a térség más országaiban is súlyos válsághelyzet alakulna ki.397
Néhány hónappal később, 1988 januárjában Gorbacsov az SZKP Politikai Bizottságának ülésén azt fontolgatta, hogyan reagálnának, ha Magyarország leszakadna
a Szovjetunióról és az Európai Közösséghez csatlakozna. Sürgette, hogy Jakovlev
vezetésével mérjék föl, mit tudnának a baráti országoknak nyújtani, amitől azok inkább feléjük, mintsem a Nyugathoz fordulnának. „Ezeknek az országoknak a népe
fel fogja tenni a kérdést: mi a helyzet az SZKP-val, milyen kötőfék fogja visszatartani

395

HARDI, 1988, 418.
„Amennyiben a demokratikus változásokat az uralkodó párt kezdeményezi, igen komoly
az esélye, hogy a belső stabilitás megmarad, illetve hogy a szövetségeseik irányában meglévő kötelezettségeiknek továbbra is eleget tesznek” – írták az SZKP Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán
1989 januárjában Jakovlev számára készített memorandum szerzői. Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. 9. sz. dokumentum.
397
Georgij Sahnazarovnak, az SZKP Politikai Bizottsága 1988. október 6-i ülésével kapcsolatban Gorbacsov számára készített előzetes megjegyzései. Uo. 4. sz. dokumentum.
396
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országaikat? Egyszerűen nem tudják, hogy ha erősebben megrángatnák a kötőféket, akkor el is szakadna” – mondta a szovjet főtitkár.398
Magyarországon valóban nem tudták, meddig terjed Moszkva tűrőképessége.
A rendszer felbomlását fékezni próbáló pártvezetőknek nem is állt érdekükben,
hogy kiderüljön a kötőfék gyöngesége. Moszkvából sem érkeztek megbízható információk, hiszen az maradt a Szovjetunió térségi politikájának legfőbb eszköze, hogy
bizonytalanságban tartotta az alávetett pozíciójukból kihátrálni próbáló szövetségeseit.399 Pedig 1989 elejére több alapos elemzés is készült az SZKP vezetői számára, amelyek az európai szövetséges országokkal kapcsolatos politika megalapozását
szolgálták.400 A kérdésben vizsgált dokumentumok alapján kimutathatók azok az
elemek, amelyek tendenciaszerűen jelzik a szovjet döntéshozók nézeteit és prognózisait:
1. a kelet-európai országok általános válságban vannak, és kritikus állapotba kerültek a Szovjetunió és szövetségesei közötti kapcsolatok is;
2. célként a szocializmus új modelljének győzelemre juttatását és ezzel a rendszer
alapjainak megmentését kell kitűzni;
3. reális esély van arra, hogy az átalakulás túllép ezeken a kereteken, ami a nyugati típusú parlamenti demokrácia helyreállításához vezet;
4. egy ilyen helyzet bekövetkezését a Szovjetuniónak nem szabad megakadályoznia
(ezzel egyébként a Külügyminisztérium jelentése nem értett egyet);
5. el kell vetni a fegyveres beavatkozás lehetőségét, de a szovjet szándékokat célszerű
homályban hagyni.401
Az ördög persze a részletekben rejlett. Az SZKP Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának januári, Jakovlev számára készített memoranduma Lengyelországgal és
Magyarországgal kapcsolatban egyértelműen megállapította, hogy a pluralizmus,
a koalíciós, parlamentáris kormányzás felé tartanak, és a kommunista pártok kizárólag politikai szövetség keretei között őrizhetik meg kormányzati szerepüket. Azt is
megállapította, hogy mind a LEMP-ben, mind az MSZMP-ben éles frakcióharcokra
lehet számítani, hiszen aktivistáik egy része erőszak alkalmazására is készen állna
a helyzet romlása esetén. A jelentés a legjobb megoldásnak azt az utat tekintette,
amely „parlamentáris vagy elnöki szocializmus” – mint új modell – felé vezet. Azért is
fontosnak tartotta, hogy a demokratikus változásokat az uralkodó párt kezdeményezze,
398

Anatolij Csernyajev foglalta össze feljegyzésében az SZKP Politikai Bizottsága 1989. január
21-i ülésén Gorbacsovtól elhangzottakat. Uo. 10. sz. dokumentum. – Kiemelés tőlem, R. Z.
399
Ebben az értelemben használja Békés Csaba – Jacques Lévesque kutatásaira is támaszkodva – elemzésében a Brezsnyev-doktrína „lebegtetése” kifejezést a szovjet politikára, amely
időlegesen hatékonynak bizonyult, és ráadásul hozzájárult az átmenet békés jellegének fenntartásához, fokozatosan szoktatta hozzá a kommunista pártvezetőket a gondolathoz, hogy a korábban
elképzelhetetlenül radikális változásokat is tudomásul vegyék. BÉKÉS, 2000, 797–799.
400
A szóban forgó négy jelentést az SZKP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, az ún. Bogomolov Intézet, a Külügyminisztérium és a KGB készítette (ez utóbbi nem hozzáférhető). Az
iratok közül az első kettő magyarul is megtalálható: Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990,
9. és 13. sz. dokumentum.
401
BÉKÉS, 2000, 801.
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mert komoly esélyt látott arra, hogy ezáltal fennmarad a belső stabilitás, és várható,
hogy ezek az országok továbbra is eleget tesznek szövetségi kötelezettségeiknek.
A Bogomolov Intézet402 ugyancsak Jakovlev számára készített memoranduma
rámutatott, hogy a hatalmon lévő kommunista pártok drámai mértékű pozícióvesztése, a mély bizalmi válság, a tömegbázis széthullásának folyamata mellett Magyarországon is egyértelmű jelei mutatkoztak a vezetésen belüli hatalmi harcoknak, amelyek szakadással fenyegetnek. A dokumentum szerzői szerint az MSZMP annyira
meggyengült, hogy kénytelen lesz megosztani a hatalmat, koalíciós kormányt alakítani,
hozzájárulni a többpártrendszerhez vezető átmenethez.403
A gazdasági válság kezelésének lengyel és magyar kísérletét „szocialista thatcherizmusnak” minősítő memorandum rámutatott arra, hogy ez a politika szükségképpen
sérti a munkások érdekeit, a kommunista pártok pedig modern szocialista jövőkép
híján képtelenek a politikai kezdeményezés átvételére, ezzel szemben az ellenzék
egyértelműen maga mellé állította az értelmiség nagy részét. A magyarországi fejlemények legvalószínűbb forgatókönyvét vázolva ez az elemzés azt prognosztizálta,
hogy az ország szorosabb kapcsolatot épít ki a nyugati integrációs szervezetekkel,
megvalósul a többpártrendszer, fokozatosan helyreáll a parlamentáris demokrácia,
és a hanyatló, kiüresedő KGST-től és Varsói Szerződéstől távolodva előtérbe kerül a
semlegesség gondolata. E forgatókönyv megvalósulása feltételeként a dokumentum
az MSZMP reformista szárnyának megerősödését, a kezdeményezés átvételét és a
szociáldemokrata beállítottságú erőkkel való összefogást határozta meg.
A memorandum készítői pesszimista forgatókönyvként azt a variációt mérlegelték, amelyben a magyar vezetők felemás módon hajtják végre a reformokat, előidézik a gazdasági csőd veszélyét, növelik a belső feszültségeket, végül oda jutnak,
hogy újra elkerülhetetlenné válnak a radikális reformok, ám ezúttal már sokkal
kedvezőtlenebb helyzetben kell azokat végrehajtani. Javaslatuk határozottan igyekezett lebeszélni a gorbacsovi vezetést arról, hogy erővel próbálják fenntartani a status
quót Lengyelországban és Magyarországon, mivel az elvesztette objektív alapjait.
A nyomásgyakorlást elhibázott politikának vélte, mondván: ezzel megerősítenék
a reformok félbeszakítására kész konzervatív erőket, ami pedig a társadalmi feszültségek növekedésével és robbanással fenyegetne. A Szovjetunió erőszakos beavatkozásának lehetőségét erőteljesen ellenezte, arra utalva, hogy az a peresztrojka végét
jelentené. Magyarán szólva ezeknek az országoknak az „elengedését” javasolták az
anyag készítői, abból kiindulva, hogy „köztes szerepet” tölthetnek be a kontinensen,
növelve Nyugat-Európa érdekeltségét a térség gazdasági és politikai stabilitásának
megőrzésében.
A szovjet külpolitika változását előkészítő, illetve az irányvonalát jelző háttéranyagok vizsgálata több fontos tanulsággal is szolgál. Megmutatja, hogy Gorbacsov
közvetlen munkatársai és tanácsadói meglehetősen reálisan mérték fel a magyarországi helyzetet. Elárulja, hogy befolyásolni akarták ugyan a politikai viszonyok
402
Oleg Bogomolov a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Világrendszer Gazdasági Kutató
Intézetének igazgatója volt.
403
Az 1989. februárban készült elemzést lásd: Rendszerváltás Magyarországon 1989–1990, 13.
sz. dokumentum.
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alakulását, de nem próbálták megakadályozni a megakadályozhatatlant; inkább tudomásul vették a folyamatok tendenciáját, s csupán arra törekedtek, hogy számukra
is elfogadható keretek között tartsák a fejleményeket.404

A NYUGATI KAPCSOLATOK

Nem csak a Szovjetunió hozzájárulása hiányzott egy keményvonalas visszarendezési folyamathoz, a nyugati gazdasági-pénzügyi függőség sem engedett meg kalandor vállalkozást a szocializmus megmentésének jelszavával. Egy erőszakos akció
azonnal teljes nemzetközi elszigeteltséget eredményezett volna, amelynek fizetésképtelenség, gazdasági összeomlás és káosz lett volna a velejárója, és megsemmisítette volna minden addigi diplomáciai erőfeszítés eredményét.
A nyugati kapcsolatok pedig továbbra is jól alakultak. Magas színtű tárgyalások
egész sorára került sor 1988 második felében: október 16–18-án John C. Whitehead
amerikai külügyminiszter-helyettes látogatott Budapestre; november 3–5-én Grósz
Károly utazott Ausztriába, ahol Franz Vranitzky kancellárral találkozott; november
14–17-én Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár Hamburgban részt vett az
Észak-Atlanti Közgyűlésen, miközben Grósz Károly Spanyolországban tárgyalt Felipe González miniszterelnökkel, s fogadta őt I. János Károly király is. A miniszterelnök innen Franciaországba utazott, ahol François Mitterrand köztársasági elnökkel
és Michel Rocard miniszterelnökkel találkozott.
Célegyenesbe ért a legkényesebb külpolitikai akció is: december 6-án Magyarország állandó képviseletet nyitott Dél-Korea fővárosában, majd 1989. február 1-jén
a két ország felvette a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat – természetesen kiváltva
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság tiltakozását.
Grósz Károly sportcsarnoki beszéde azonban megütközést keltett a nyugati országokban. Fölmerült a kérdés, melyik is a főtitkár igazi arca. Ha nem is hivatalosan,
de a sajtón át jelezték, hogy mi az álláspontjuk egy erőszakos visszarendeződésről.
Mark Palmer, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki fokozódó mértékben
aktivizálta magát a magyar belpolitikai fejleményekben, maga is óvta Grósz Károlyt
az ilyen lépésektől. Később így emlékezett:
„Grósznak erős fenntartásai voltak a többpártrendszerrel és a teljes mértékben magántőkén alapuló vállalkozásokkal szemben. Egyesek arra ösztönözték, hogy alkalmazzon erőt
a változások megakadályozása érdekében, de szerencsére az erőszak ösvényét kikerülték,
némiképp talán azért is, mert mi személyesen Grósz úrnak és több más, a biztonságért illetékesnek tudomására hoztuk, hogy mi lenne a következménye egy ilyen típusú beavatkozásnak.
[…] Kritikus időszakban, ellenzéki vezetők ösztönzésére biztosítottam őt arról, hogy sem őt, sem
pedig a hozzá hasonló vezetőket nem fogják bebörtönözni vagy üldözni később.”405

404
Oleg Bogomolov akadémikus egy moszkvai sajtótájékoztatón elhangzott kérdésre válaszolva, hangsúlyozottan hipotézisként kezelve a problémát, úgy nyilatkozott, hogy „egy semleges
Magyarország nem veszélyeztetné a Szovjetunió biztonságát”. Népszabadság, 1989. február 9.
405
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 130. – Kiemelések tőlem, R. Z.
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FORGATÓKÖNYVEK AZ ÁTMENETHEZ
Párhuzamosan azzal, hogy Moszkvában a kelet-európai szocialista országokban
várható fejlemények esélyeit fontolgatták, az MSZMP-ben is folytak munkálatok,
azzal a céllal, hogy feltárják a kialakult politikai helyzetből adódó különféle lehetőségeket. Az eltérő variációkat tartalmazó forgatókönyvek elfogadásának vagy elvetésének komoly tétje volt, hiszen az határozta meg, hogy a modellváltás homályos
fogalmát hogyan töltik meg tartalommal.
A Központi Bizottság 1988. december 15-i határozata szerint Grósz Károly vezetésével, Aczél György, Berecz János, Fejti György és Romány Pál részvételével
munkabizottság alakult, amelynek az volt a feladata, hogy kidolgozza az MSZMP
álláspontját az egy- és többpártrendszer, az „alternatív csoportokhoz” fűződő viszony, valamint a választási rendszer kérdéseiben.406 Valójában tehát az volt a cél,
hogy körvonalazzák, milyen hatalmi viszonyok között gondolják el a politikai berendezkedés módosítását.

AZ MSZMP ESÉLYEI A HEGEMÓN SZEREP MEGTARTÁSÁRA

Az alternatív forgatókönyvek kidolgozása a párt két tudományos műhelyében párhuzamosan folyt: az Aczél György vezette Társadalomtudományi Intézetben, illetve
a Politikai Főiskolán, amelynek akkor Romány Pál volt a rektora. Kemény László,
aki ez utóbbi műhelyben folyó munkálatokban fontos szerepet töltött be titkárként,
később beszámolt arról, hogy milyen eredményekre jutottak, és mi lett a sorsa az
elkészült dokumentumnak.
Az átmenet öt lehetséges forgatókönyvét tartalmazó elemzés nem a kialakítandó
közjogi modell és a teendők, hanem az elvi lehetőségek és a kitűzhető hatalmi-politikai célok alapján mérlegelt:
– Az első változat az egypártrendszer fenntartásának esélyeit és ennek következményeit vizsgálva arra jutott, hogy a monolitikus struktúra kizárólag erővel, polgárháborús veszélyt előidézve lehet megőrizhető.
– A második szcenárió arra épült, hogy a vezető szerepét egy koalíció keretei között
megtartó MSZMP és a hozzá „baráti” módon viszonyuló pártok együttműködésével a kifejezetten rendszerellenes csoportok marginalizálhatók, így a rendszer
felszámolása elkerülhető.
– A harmadik lehetőség ettől annyiban tért el, hogy a rendszer az MSZMP vezette baloldali kormánykoalíció és a vele szemben álló kisebbségi ellenzék parlamenti kettősére épült volna.
– A negyedik változat szerint a fentebbi módon létrejövő baloldali koalícióban az
MSZMP nem tudja megtartani hegemón szerepét. Ezt a modellt az anyag készítői már
igen veszélyesnek ítélték, szerintük ez politikai káoszhoz vezethetett volna.

406
MOL M-KS 288. f. 4/249. ő. e. A határozatról beszámolt a sajtó is: Népszabadság, 1988. december 16.
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– Az ötödik variáció egyenértékű lett volna a hatalomról való lemondással. A prognózis szerint ez a politikai rendszer teljes liberalizálása, az alkotmányba, a jogrendszerbe épített kötöttségek elvetése a szocializmusellenes erők felülkerekedéséhez
vezet.407
Az Aczél György vezetése alatt készült javaslat azokat a megoldási módokat kutatta, amelyek révén biztosítható egy többpárti szerkezet elfogadása esetén is a párt hegemón
szerepének fenntartása.
Egyik alapvető eleme a szovjet dokumentumokban is fölbukkant elnöki szocializmus bevezetése volt: a jelentős jogosultságokkal ellátott államelnöki tisztség alkotmányba foglalása és egyúttal a pozíció elfoglalása. Másik döntő tényezője egy olyan
szervezeti keret létrehozása volt, amely biztosíthatta az MSZMP és a válság megoldásában érdekelt erők között az intézményes párbeszédet.408 Ez a megoldás megint
csak arra szolgálhatott volna, hogy a pártvezetés számára domináns pozíciót biztosítson az irányításban, akár a többpártrendszerben megmutatkozó tényleges erőviszonyokat is felülírva.409
Amikor február elején a Grósz Károly vezette bizottság összeült, hogy a tervezeteket készítő munkacsoportok irányítóit is bevonva a tárgyalásba, áttekintsék,
milyen javaslatokkal álljanak a párt vezető testületei elé, lényegesen megváltozott
politikai helyzettel kellett számolniuk. Ezért szorultak háttérbe azok a javaslatok,
amelyek az MSZMP hegemón pozíciójának fenntartását a többpártrendszerű parlamentáris rendszer elkerülésével próbálták volna biztosítani.

AZ ÚJ MÁRCIUSI FRONT JAVASLATA: AZ ÁTMENETRŐL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK

Az Új Márciusi Front 1989. január 11-én kelt javaslata döntően hozzájárult az új helyzet tudatosításához. Egyértelművé tette, hogy az MSZMP-nek szembe kell néznie az
egypártrendszerből a képviseleti demokráciába való átmenet problémájával.410 Az
ÚMF felhívása a nyilvánosság előtt exponálta az addig csak kerülgetett problémát,
sőt megoldási módot is javasolt, és ezzel válaszkényszert teremtett.
Mindenekelőtt azt kellett megválaszolni: elutasítják-e, hogy a politikai viták az
átmenetről szóljanak a továbbiakban, vagy próbálják annak számukra legkedvezőbb
módját megtalálni? Nem lehetett eltekinteni attól, hogy az Országgyűlés éppen
ugyanekkor fogadta el az egyesülési törvényt, a pártalapítás jogának elvi deklarálásával.411
407

A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 116–118. Az eredeti dokumentum, amely alapján
Kemény László feltárta az elgondolás részleteit, nem került az MSZMP vezető testületei elé.
408
Az 1945 utáni viszonyokra visszautalva Nemzeti Bizottság létrehozását javasolták. A dokumentum erre vonatkozó részét Kemény László idézi: uo. 120.
409
R ÉVÉSZ S., 1997, 395–396.
410
Az egypártrendszertől a képviseleti demokráciáig. Az Új Márciusi Front javaslata az átmenet politikájára. Magyar Nemzet, 1989. január 14. Újraközlése: A rendszerváltás forgatókönyve, 1.
köt. 43–45.
411
Az Országgyűlés 1989. január 10–11-i ülésén először az alkotmány módosításáról határozott, majd elfogadta az egyesülési és a gyülekezési jogról szóló két törvényt.
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Az ÚMF javaslata egyebek közt a többpárti választásokig, a parlamentáris demokrácia létrehozásáig tartó átmenet konkrét lépésekből álló forgatókönyvet tartalmazta. Legfontosabb elemei a következők voltak:
– A közvélemény, sőt az MSZMP tagjainak többsége is egyetért azzal, hogy az
egypártrendszert az Európában honos többpárti demokráciával kell felváltani.
– Az átmenetet úgy kell végrehajtani, hogy minden benne részt vevő politikai
szervezet és mozgalom bizalma erősödjön, és ne veszélyeztesse az ország rendjének
és gazdaságának stabilitását.
– Az átalakulás demokratikusan, megfelelő biztosítékokkal menjen végbe, kizárva a diktatúra visszaállítására tett kísérleteket.
– Az átmenet szervezeti formájaként Országos Nemzeti Bizottságot kellene felállítani, amelyben az átmenetben érdekelt minden demokratikus szervezet és mozgalom részt vehetne.
– Elsőrendű feladat az új alkotmány és a demokrácia-csomagtervben foglalt törvények megalkotásának elősegítése.
– Felszólította az MSZMP-t, hogy vállalja a javaslat megvalósításának gyakorlati
kezdeményezését.
Az MSZMP válaszkényszerét e felszólítás mellett az is növelte, hogy az új politikai szervezetek – mindenekelőtt a történelmi pártok, amelyekkel az MSZMP vezetői
a leginkább szerettek volna valamiféle kvázi koalíciós egyezségre jutni – többnyire
pozitívan reagáltak a kezdeményezésre.412 Igaz, az MDF ideiglenes elnöksége elutasította a „kiérleletlen” indítványt, de hangsúlyozta tárgyalási készségét, és arra
hivatkozott, hogy ilyen súlyú kérdésben csak a márciusi országos gyűlés felhatalmazása alapján hozhatnak döntést.413
Az MSZMP Politikai Bizottsága január 24-én tekintette át az ÚMF javaslata alapján kialakult helyzetet. Az előterjesztő Berecz János úgy látta: tárgyalási alapként
tudomásul vehető. Kedvező lehetőséget látott benne arra, hogy fölvegyék a kapcsolatot az „alternatív közélet” szereplőivel, mégpedig egy kívülről jött kezdeményezés
alapján. Csak az átmenet sebességét látta aggályosnak. Javasolta, hogy üdvözöljék a
kezdeményezést, és a legközelebbi KB-ülésen tegyenek javaslatot az állásfoglalásra.
Ekkor még nem sejtették, hogy néhány napon belül a politikai életet fenekestül
felforgató esemény következik be, amely felgyorsítja a többpártrendszerhez való
átmenet elfogadását is. Nem sejtette ezt Grósz Károly sem, amikor a svájci Davosba utazott, hogy részt vegyen a Világgazdasági Fórum nevű nemzetközi alapítvány
nagyszabású tanácskozásán.

412

Először 1989. február 2-án tájékoztatták az ÚMF képviselői (Ujhelyi Szilárd, Bihari Mihály
és Vitányi Iván) az újságírókat javaslataik kedvező fogadtatásáról. Kijelentették: ha az MSZMP KB
február 10-i ülése nem tárgyalja érdemben a felhívásukban foglaltakat, akkor az ÚMF az MSZMP
nélkül is kezdeményezi az Országos Nemzeti Bizottság létrehozását. Népszabadság, 1989. február
3. Az ÚMF és az FKGP vezetőinek megbeszélése után Ravasz Károly is pozitívan nyilatkozott a
kezdeményezésről. Magyar Nemzet, 1989. január 18. Ravasz tagja volt az FKGP ún. reformszárnyának, amely felvette a kapcsolatot egyes reformkommunistákkal. Vö. BENKŐ, 2000, 31.
413
Magyar Nemzet, 1989. január 18.
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DÖNTÉSRE ÉRETT HELYZET – A FORDULAT ELŐZMÉNYEI
Az Új Márciusi Front javaslata a hatalmi szempontból legfontosabb kérdésben, a
többpártrendszerű parlamentáris demokráciába való átmenet ügyében kívánt reagálást az MSZMP vezetőitől. Mégsem ez váltotta ki a legnagyobb feltűnést a közvéleményben és dúlta fel leginkább az állampártot, hanem Pozsgay Imre bejelentése
’56 átértékeléséről.

POZSGAY IMRE MÁSODIK „NYILVÁNOSSÁG-PUCCSA”

A Berend T. Iván vezette történelmi albizottság 1989. január 27-én vitatta meg a Történelmi utunk címmel elkészült tanulmányt. Sosem derült ki, hogy miként vélekedett
az MSZMP vezetése a múlt benne foglalt értékeléséről, mivel az 1956 megítéléséről
kirobbant vita minden egyéb kérdést háttérbe szorított.414
Pozsgay Imre, akinek égisze alatt a bizottsági munkálatok folytak, részt vett a
tanulmány vitáján.415 Az ott megjelent történészek körében egyetértés volt mind
1956 átértékelésének szükségességéről, mind a népfelkelés fogalmának használatáról. A vita elsősorban a történelmi események pontos, minél árnyaltabb megközelítéséről folyt, bár kétségkívül fölmerültek aggályok azzal kapcsolatban, hogy a három évtizeden át folytatott, az ellenvéleményeket kizáró „ellenforradalmazás” után
miként fogadja majd a párttagság az új formula hirtelen „bedobását”.
Pozsgay Imre rögtön fölismerte a helyzetben rejlő politikai lehetőséget, és azt
igen következetesen ki is használta. A vitán is kizárólag az ügy politikai vonatkozásaival foglalkozott, és nem hagyott kétséget afelől, hogy élni kíván az így nyújtott
politikai eszközzel. Világossá tette, hogy az albizottság tanulmányában foglaltak
módot adnak a nyomásgyakorlásra: megkerülhetetlen hatása lesz 1956 új értékelésének a közgondolkodásra és nem utolsósorban a Központi Bizottság állásfoglalására.
A „népfelkelés” formuláról megállapította:
„Úgy hiszem, a jelenlegi pillanatban ez az egyetlen lehetséges formátum, hogy a nemzeti
megbékélés felé vigyük az ügyet anélkül, hogy egy bizonyos garnitúrával és párton belüli
erőkkel nyílt konfrontációba kellene kerülni. Lesz így is konfrontáció ebből, de a nyílt konfrontációt elkerülhetjük, miközben közeledhetünk ahhoz az ítélethez, ahogy a nép ítél erről
a helyzetről.”416

Pozsgay nagyon pontosan felmérte, hogy két dologra volt szükség: egy megfelelő
formulára, amely alkalmas a PB, majd a KB meggyőzésére, de mindenekelőtt arra,
414

A kérdéshez lásd KENDE–MINK, 2003, 37–40.
Nem jól emlékezett Berend T. Iván (BEREND, 1997), amikor azt állította, hogy Pozsgay
Imre nem szólt hozzá a vitához. Az albizottság üléséről hangfelvétel alapján összeállítás készült
a Politikai Bizottság számára, amely mellékelve van a Politikai Bizottság 1989. január 31-i ülése
jegyzőkönyvéhez. MOL M-KS 288. f. 5/1050. ő. e. Részleteket közölt belőle: KIMMEL, 1990. 8–24.;
297–298.
416
MOL M-KS 288. f. 5/1050. ő. e. Lásd ehhez: R IPP, 2002, 167.
415
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hogy kész helyzetet teremtsen. Az albizottsággal a továbbiakban nem törődött, politikai céljainak megfelelően járt el. Abban bízott, hogy ha nyilvánosságra hozza az
új értékelést, gyakorlatilag visszavonhatatlanná teszi. Ennek megfelelően nyomban
másnap, mindenféle politikai egyeztetés nélkül, a 168 Óra című délutáni rádióműsornak adott interjúban közhírré tette a bizottság új értékelését 1956-ról.
A vihar azonnal kitört. A párton belül elsőként azok aktivizálódtak, akik ragaszkodtak a rendszer legitimációs alapjává avatott korábbi minősítéshez, akiket felháborított az ötvenhatos események puccsszerű átértékelése. Éles személyes támadások indultak Pozsgay Imre ellen, sokan követelték felelősségre vonását. A Központi
Bizottsághoz befutott információs jelentések arra utaltak, hogy Pozsgay bejelentése
a párton belüli feszültségeket végletesen kiélezte. Sokan úgy vélték, hogy a folyamatok a pártszakadás felé tartanak.
A megrázó hatású januári áremelések417 a politikai és a morális válság elmélyülésével együtt azt eredményezték, hogy egyre többen követelték a rendkívüli pártkongresszus összehívását. Mindenekelőtt azok szorgalmazták ezt, akik így szerettek volna megszabadulni a pártvezetés szerintük lejáratódott, konzervatív szárnyától.418
Terjedtek balos fordulat veszélyét fölvető hírek és rémhírek is, amelyeket megerősítettek a „népfelkelés” terminus kapcsán megjelent indulatos tiltakozások, ám
ezek ellenhatásaként erősödtek a Munkásőrség feloszlatására irányuló követelések
is. Nyilvánosságra került az MSZMP több szervezetének radikális reformokat sürgető állásfoglalása, közöttük is a Csongrád megyei Reformkör nyílt levelének tartalma, amelyben azt követelték a Központi Bizottságtól, hogy a testület februári ülésén
hozzanak a reformokat megerősítő határozatot, döntsenek olyan fontos stratégiai
kérdésekben, mint az új politikai szervezetekhez való viszony és az MSZMP tevékenysége a többpártrendszer körülményei között.419
Az új miniszterelnök, Németh Miklós óvatosan nyilatkozott Pozsgay bejelentéséről. A feldúlt párttagokat némileg csillapítva kijelentette, hibásnak tartja az egyszavas értékeléseket bonyolult, ellentmondásos történelmi folyamatokról.420 Németh
Miklós az 1956-os eseményekről megállapította, hogy azok nem egyneműek, a legellentétesebb folyamatok érvényesültek bennük: a népfelkeléstől a szocializmusellenes terrorlázadásig. Grósz Károly, aki Davosból hazafelé tartva a repülőgépen (a
Pozsgay-interjúban elhangzottak pontos ismerete nélkül) nyilatkozott, hangot adott
kételyeinek, de kitért az azonnali határozott véleményalkotás elől. Mindenesetre
leszögezte, kizárólag a Központi Bizottság tiszte, hogy tanulságokat vonjon le a történelmi albizottság megállapításaiból.421

417
Az év elején a legfontosabb fogyasztási termékek és szolgáltatások árai a központi intézkedések következtében mintegy 20–22 százalékkal emelkedtek.
418
Az MSZMP KB Társadalompolitikai Osztályára befutott információs jelentések: MOL MKS 288. f. 22/1989/5. ő. e. – Jellemző idézeteket közöl a párton belüli vélemények összesítéséből:
KIMMEL, 1990, 29–34.
419
Az MSZMP-n belül megfogalmazott követelésekről a Népszava 1989. február 9-i száma közölt összeállítást. Rendszerváltók a baloldalon, 67–68.
420
Népszava, 1989. január 31.
421
Magyar Nemzet, 1989. január 30.
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A támadások ellenére Pozsgay számára komoly védelmet jelentett, hogy a nevezetes interjú után jelentősen növekedett népszerűsége és presztízse, és a párton
belüli vélemények sem voltak egyöntetűen elítélők. Pozsgay nyilatkozata mintegy
ellenpólusa volt a Grósz-féle „fehérterroros” beszédnek, és ahhoz hasonlóan erősítette a polarizálódási folyamatot.

A POLITIKAI BIZOTTSÁG RENDKÍVÜLI ÜLÉSE – A FORDULAT KEZDETE

Grósz Károly 1989. január 31-ére rendkívüli politikai bizottsági ülést hívott öszsze. Az ülésen történtek nem várt módon fordulathoz vezettek a párt politikájában.
A Pozsgay pellengérre állításának szándékával összerántott PB-ülés ugyanis arra is
lehetőséget adott, hogy felszínre kerüljenek a párt általános helyzetével kapcsolatos
problémák.
Grósz Károly a tiltakozó megnyilvánulások idézésével vezette be mondandóját. Ezek magvát abban a kifogásban foglalta össze, hogy a Politikai Bizottság nem
képes a politikai folyamatok irányítására, és elvi engedményeket tesz. Olyan véleményekre utalt, amelyek szerint a pártvezetők önfeladó magatartást tanúsítanak, részint
a nyugati hitelektől való függés miatt, részint az „alternatívokkal” való kiegyezés
érdekében. Mindezt láthatóan azzal a szándékkal tette, hogy ebben a kontextusban
értelmezzék a Pozsgay-féle lépést is.
Lukács János is a pártvezetés egységének hiányára, a párt megosztottságára vezette vissza, hogy nem tudják kézben tartani a folyamatokat, hogy a pártértekezlet
másnapjától nem vették komolyan az ott meghozott döntéseket. „Nem hiszem, hogy
a párton kívüli akármilyen erők képesek lettek volna megváltoztatni ezeket az állásfoglalásokat” – jelentette ki, mindenekelőtt a többpártrendszerre utalva.
A támadások kereszttüzébe kerül Pozsgay Imre érvelésének közvetlen célja az
volt, hogy megvédje és főleg keresztülvigye álláspontját, de ezen túl azt is világossá tette, hogy éles cezúrát kitéve meg kell szakítani a kontinuitást, különben a párt
bennragad vállalhatatlan múltjában. Tisztázó vitákat sürgetett, hangsúlyozva, hogy
a párt korántsem egységes, és arra is rámutatott, hogy nem a napirenden lévő vita
osztja meg.
Fejti György üdvözölte, hogy végre nyíltan beszélnek, ám nem látott sok esélyt
a gyors konszolidációra. Elsősorban amiatt aggódott, hogy a balos törekvések megerősödése lelassíthatja a tisztulási folyamatokat.
A Politikai Bizottság tagjainak többsége a Németh-féle nyilatkozat kompromiszszumos vonalát követte: elsietettnek és módszerében hibásnak ítélte az egyeztetés nélküli bejelentést, és elégtelennek vélte az „egyszavas” minősítést. Ennyi bőven
elegendő volt Pozsgaynak, hiszen nyilván tisztában volt azzal, hogy mindezek a
kifogások csak az utóvédharc jelenségei. Tudta, sokkal erősebb a valódi közvélemény
nyomása, mint amit feldúlt párttagok Grószhoz címzett levelei sugallnak.
A PB-ülés legfontosabb, a további fejleményeket is döntő módon befolyásoló mozzanata
Nyers Rezső felszólalása és javaslata volt. 422 Nyers elvi egyetértését fejezte ki a Pozsgay
422

A fordulópontra a figyelmet elsőként hívta fel KALMÁR, 2000, 286.
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nyilatkozatában foglaltakkal, szándékát is korrektnek ítélte, de ezzel túl is lépett a
problémán. Az javasolta, hogy ne a sehova nem vezető Pozsgay-ügyet tárgyalják,
hanem a történelmi albizottság egész tanulmányát terjesszék a Központi Bizottság
elé, és legfőképpen a Kádár-korszakhoz fűződő viszonyt próbálják meg kiegyensúlyozottan értékelni. Nyers azonban mást is indítványozott. Nevezetesen azt, hogy
ne elégedjenek meg ezzel, hanem a többpártrendszer kérdésében is jussanak döntésre.
„Túlmentek az események rajtunk – jelentette ki sokadszor. – Én nem látok más lehetőséget, mint hogy vállaljuk a többpártrendszert.”423
Döntés akkor erről nem születhetett. A vita végén Grósz Károly azt javasolta: a
Politikai Bizottság ajánlja fel lemondását a KB-ülésen. Az elkerülhetetlen fordulat előjele
volt e gondolat fölvetése, amelyet az is jelzett, hogy a főtitkár úgy tervezte: a bejelentést a decemberben létrehozott, általa vezetett bizottság jelentése kapcsán teszi meg.
A többpártrendszer kérdésére is reflektált, mégpedig értetlenségének adott hangot,
amikor feltette a költői kérdést: „hogyan hajtottuk magunkat bele” a kialakult helyzetbe?
Egy héttel később, február 7-én a Politikai Bizottság következő ülésén aztán mégis olyan döntés született, hogy a többpártrendszer elfogadásának javaslatával állnak a
soron lévő Központi Bizottsági ülés elé.424 A fordulatban a fő szerepet az egyre kilátástalanabb helyzet fölismerése játszotta.

FELBOLYDULT PÁRT, ELÉGEDETLEN ORSZÁG

Kritikus helyzetre utalt az MSZMP belső állapotáról a párt vezetői számára készült
jelentés. Éles ütközésekről, személyeskedő, méltatlan vitákról, a vezetőkkel szembeni bizalmatlanságról szólt a beszámoló. Kiderült belőle, hogy szinte kibékíthetetlen
az ellentét egyfelől a radikális lépéseket szorgalmazók, másfelől azok között, akik
„a múlt értékeihez” ragaszkodtak, és a reformokban inkább veszélyeket láttak. Mindenütt a személyi döntések álltak előtérben. A megyei és városi pártértekezleteken
igyekeztek eltávolítani a helyi kompromittálódott politikusokat, ennek nyomán a
vezető testületekbe a régi tagoknak csak mintegy a harmada került be ismét.
A Politikai Bizottság elé terjesztett jelentés megállapította, hogy a pártértekezlet
állásfoglalásában megjelent kompromisszumok nem tarthatók. Ezek nem voltak alkalmasak a párton belüli politikai egység biztosítására, csak azt eredményezték, hogy
távolodjanak egymástól az eltérő álláspontok.425
Nem csak a párton belüli helyzet romlott. A januári drasztikus áremelések megtették hatásukat a közhangulatra, és folytatódtak a kommunista hatalmi elit uralmának legitimitását kétségbe vonó ellenzéki akciók. A tervezett nagy közjogi átalakí423
Az MSZMP PB 1989. január 31-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1050. ő. e.
– Kiemelés tőlem, R. Z.
424
MOL M-KS 288. f. 5/1051. ő. e.
425
Az MSZMP KB Pártpolitikai Osztálya jelentését a Politikai Bizottság 1988. február 7-én
tárgyalta (MOL M-KS 288. f. 5/1051. ő. e.), majd módosított változatát terjesztették a Központi Bizottság február 20–21-i ülése elé. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi
jegyzőkönyvei, 1. köt. 460–463.
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tási hullám előtt növekvő aggodalmat keltettek a törvényhozás tekintélyét lejárató
képviselő-visszahívási kezdeményezések.426 Látszott az is, hogy az egyre több helyi szervezettel rendelkező ellenzék csoportjai a március 15-i ünnepségeket különállásuk hangsúlyozására és rendszerellenes tüntetésre akarják felhasználni, ennek
megfelelően elhatárolódnak az MSZMP kezdeményezéseitől, amelyek a közös megemlékezést, a nemzeti egység demonstrálását javasolták.427
Az újságokban is megjelenő hírek, de főleg a titkosszolgálati jelentések azt mutatták, hogy országszerte kiterjedt és radikalizálódott az ellenzéki szervezetek tevékenysége. 1956 népfelkeléssé nyilvánítása nyomán tovább erősödött a forradalom rehabilitálásának törekvése és a diktatórikus rendszer kritikája. Az MSZMP vezetőit
támadó, a korrupciós ügyeket leleplező akciók mellett nem szüneteltek a vízlépcsőellenes mozgalom rendezvényei sem. A pártvezetők különösen veszélyesnek tekintették, hogy megélénkülni látszott az ellenzéki aktivitás a munkásság körében.428
Január végén, amikor a Politikai Bizottságban második olvasatban tárgyalták a
nyilvánosságról és a tájékoztatási törvényről szóló előterjesztést, már látták, hogy
az MSZMP visszavonhatatlanul elvesztette a befolyásolás korábbi, szinte korlátlan
lehetőségét. Németh Miklós egyenesen azt állította, hogy a sajtó önálló hatalmi tényezővé lépett elő, továbbá megállapította: „vagy tudunk vele politizálni, vagy ellenünk fordul”.429

ROMLÓ PÉNZÜGYI HELYZET, BESZŰKÜLT MOZGÁSTÉR, AZ IMF DIKTÁTUMA

A leginkább feszítő problémát a gazdasági és pénzügyi helyzet alakulása jelentette.
A Politikai Bizottság február elején értesült a Nemzetközi Valutaalappal folytatott
tárgyalások során bekövetkezett kedvezőtlen fordulatról.
Miután 1988 utolsó negyedévében a fizetési mérleg hiánya mintegy 100 millió
dollárral meghaladta a Nemzetközi Valutaalappal kötött készenlétihitel-megállapodásban foglalt feltételeket, az IMF ügyvezetősége – a magyar fél számára váratlanul
– 1984 után Magyarországot ismét a „problematikus országok” közé sorolta. Az 1989.
január 23–29. között Washingtonban folytatott szakértői tárgyalásokon az IMF képviselői az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési hiányhoz képest 8 milliárd
426
Az MSZMP PB 1989. január 24-i ülésén Szűrös Mátyás tájékoztatása alapján tárgyaltak a
visszahívási kezdeményezésekről és a lehetséges ellenlépésekről, de semmi érdemi eredményre
nem jutottak. MOL M-KS 288. f. 5/1049. ő. e.
427
Az MSZMP PB már 1988. december 13-án tárgyalt március 15-e megünneplésének módjáról. A KISZ-t bízták meg a szervezéssel, ennek kapcsán Nagy Imre azt tűzte ki célként, hogy
ellenzéki csoportok ne tudják kisajátítani az ünnepet rendszerellenes megmozdulásra. Grósz Károly szorgalmazta, hogy a szervezőbizottságba vonják be az együttműködésre kész „alternatívokat” is. MOL M-KS 288. f. 5/1047. ő. e.
428
A BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság 1989. február 6-án kelt tájékoztatója.
ÁBTL 1.11.1 ÁBMHT 294. d. 155–158.
429
A PB-ülésen mindazonáltal nem a rezignált megállapítások domináltak, hanem a harag a
„parttalanság”, a „szélsőséges uszító hangvétel”, az „egyoldalúság” és a hasonló jelenségek miatt. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. január 24-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f.
5/1049. ő. e.
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forintos megtakarítást, valamint 10 százalékos forintleértékelést tartottak szükségesnek. Ennek elfogadására azonban a magyar delegáció nem volt felhatalmazva.
A február közepén Budapesten folytatódó tárgyalások előtt a szakértők kritikusnak
ítélték meg a helyzetet, amely az együttműködés megszakadása esetén bekövetkezhet: nem volt kizárható, hogy a devizatartalékok várható drasztikus csökkenése a
fizetőképességet veszélyezteti. A folyó fizetési mérleg 1988 utolsó negyedévében 60
millió dollár hiánnyal zárt, a folyó egyenleg 1989 januárjában 100 millió dollárral
maradt el az egy évvel korábbitól, miközben a Magyar Nemzeti Bank tartalékai a kritikus szint alá csökkentek.
Az IMF lépése nyomán kialakult helyzetről a Politikai Bizottság számára készült
tájékoztató megállapította: „jogilag egyértelmű, nem kifogásolható, egyúttal alkalmas arra, hogy »nyomást gyakoroljanak« ránk lépéseinket illetően”.430 A gazdasági
mozgástér beszűkülése mellett nem volt alternatívája a további megszorításoknak.
Nem lehetett a politikai követeléseket szociális, „hangulatjavító” lépésekkel ellensúlyozni. A világútlevél bevezetése nyomán nekilódult bevásárlóturizmus pénzügyi
következményeivel is ekkor kellett szembesülni.
1989 januárjának végére új döntésre érett meg a helyzet. Be kellett látni, hogy kudarcba fulladt az 1988. májusi pártértekezlettel elkezdett folyamat. A gazdasági
válság tovább mélyült, a társadalmi feszültségek növekedtek, az ellenzék befolyása
megerősödött, és bár szervezetei egyelőre gyengék voltak, a többpártrendszer kialakulási folyamatának ténye tagadhatatlan, annak elismerése pedig elkerülhetetlen
volt. A hatalom és az ellenzék képviselői számára is föl volt adva a lecke: a fordulópontot jelentő helyzetben meg kellett határozniuk az átmenetre, illetve a rendszerváltásra vonatkozó stratégiájukat.

430
Az MSZMP KB Gazdaság és Szociálpolitikai osztályán készült tájékoztató a PB tagjainak a
Nemzetközi Valutaalappal folyó tárgyalások állásáról, 1989. február 1. MOL M-KS 288. f. 5/1051.
Közli: Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990, 15. sz. dokumentum.
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III
A TÁRGYALÁSOS ÁTMENET
ELŐKÉSZÍTÉSE
1989. FEBRUÁR–JÚNIUS

AZ ÁTMENET REFORMKOMMUNISTA
STRATÉGIÁJA
A rendszer eróziója 1989 februárjáig eljutott arra a pontra, ahol már kilátástalan volt
a változtatás halogatása. Az MSZMP vezetőinek is be kellett látniuk: nincs értelmes
alternatívája annak, hogy elfogadják a többpártrendszert és kialakítsák elképzeléseiket a békés, tárgyalásos átmenetről. Láttuk, miként és milyen körülmények miatt
jutottak el ehhez a gondolathoz. Kidolgozott elképzelésük azonban nem volt arról,
hová és hogyan akarnak eljutni, ezért az átmenet fogalmának értelmezése egyáltalán nem volt magától értetődő.
Az ellenzék szóhasználatában az átmenet értelme nem lehetett más, mint hogy békésen, a kataklizmával járó „forradalmi” megoldást elkerülve jussanak el a többpárti
parlamentáris demokráciához. Ebben az értelemben az átmenet a rendszer fokozatos,
ennek megfelelően kompromisszumos (szükség esetén a hatalom időleges megosztásával járó) átalakítását jelentette. Olyan megoldást, amelyet a politikai élet minden
számottevő szereplője elfogad, és a társadalom egyetértésével is találkozik.
1989 első hónapjaiban korántsem dőlt még el, hogy hová vezet a békés átmenet:
teljes rendszerváltást eredményez, vagy egy hatalommegosztással járó hosszabb közbülső periódust alapoz meg. Ez utóbbi egy akár évekig tartó átmeneti szakasz elfogadását jelentette volna, amelynek nyitott a végső kimenete. Ez esetben a szabályozott
politikai küzdelem tétje az lett volna, hogy mely politikai törekvések számára nyújt
kedvezőbb lehetőségeket a kompromisszummal létrehozott átmeneti állapot a formálódó új rendszer stabil viszonyainak kialakítására.
Az MSZMP vezetői nem kényszerültek a modellváltás koncepciójának formális feladására, csupán annak átértelmezésére, határainak kitágítására. Szimptomatikus,
hogy éppen akkor ívelt fel a fogalom „karrierje”, amikor az általa megjeleníteni kívánt irányvonal már leáldozóban volt, amikor kiderült, hogy az eredeti megújulási
koncepció elégtelen.1 Akkor vált igazán kedveltté használata, amikor már nem a
1
Az MSZMP KB 1988. december 15-i ülésén került elő a modellváltás hangsúlyos fogalomként, addig a párt vezető testületeinek ülésein többnyire kerülték a használatát. Lásd erről a decemberi ülésen Barabás János, Nagy Imre, Berecz Frigyes, Bartha Ferenc felszólalását. MOL M-KS
288. f. 4/248. ő. e.
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reformkurzus elemeit rendszerező fogalomként, hanem a rendszerváltás ellentétpárjaként funkcionált. Defenzív jellege így még nyilvánvalóbbá vált. Ameddig a modellváltás (mint a reformkurzus kategóriája) aktuális volt, addig nem volt különösképpen
fontos, hogy jelszóként hangoztassák. Akkor lett ilyen szerepe, amikor a rendszer
gyorsuló eróziója nyomán a váltás átléphetetlen határainak jelzésére szolgált.2

A REFORMKOMMUNISTÁK
Az MSZMP vezető köreiben kezdetben elítélő hangsúllyal emlegetett reformkommunizmus fogalma divatba jött, majd 1989 folyamán szinte parttalanná vált. A legkülönbözőbb felfogások hívei használták törekvéseik jellemzésére.
Grósz Károly és a körülötte csoportosuló hatalmi centrum válságba került.
A főtitkár fölismerte, hogy a „grósznyoszty” legitimációs célzatú reformretorikája
maga is a bomlás egyik tényezője lett, és a csapdából kemény hangvételű nyilatkozatokkal próbált kikászálódni, jelezve, hogy megmarad az eredeti, immár elavult
modellváltó álláspont mellett. Csapatával együtt olyan irányvonalat igyekezett elfogadtatni, amely akadályozza a rendszer felbomlását. Többre nem futotta, hiszen
az általa megkezdett politika gyorsította fel a bomlás folyamatát. Többféle forrása
lehetett a piacgazdaságot és a polgári demokráciát elutasító álláspontnak – az elvi
meggyőződéstől, a társadalom alsó osztályait fenyegető veszélyek felismerésétől az
egyszerű hatalomféltésig. A „konzervatív” és „rendpárti” jelzőkkel támadott csoport stratégiája mindenesetre a rendszerváltás megakadályozására vagy legalábbis
a teljes fordulat elodázására irányult, addig, amíg nem tudnak a válságot leküzdve
jobb pozícióból fellépni ellenfeleikkel szemben.
A reformkommunista kategóriába soroltak mindenkit az MSZMP-ben, aki ezzel
szemben a megkezdett reformok következetes folytatásában, illetve radikalizálásában látta a kiutat. A rendszerváltó elit egyik legfontosabb erőközpontja azért jöhetett létre éppen az uralkodó párton belül, mert informális szövetségre lépett egymással két csoport. A szövetség egyik összetevője a pártértelmiségnek az a része
volt, amely a reformkörök révén nagy hatású mozgalmat is létrehozott. Belátták,
hogy nemcsak a gazdaságot kell kiszabadítani a politika fogságából, hanem a politikai rendszer is változásra szorul, és ebben az új plurális demokráciában a demokratikus szocializmus értékeinek képviseletére törekedtek. (A demokratikus szocializmus
fogalma a korábbi évtizedekben természetesen nem a „létező szocializmus” demokratizálását, hanem a fennálló rendszer tagadását jelentette.)
A másik csoportot a kormányzati vezető pozíciókat elfoglaló technokraták alkották, akik az uralkodó neoliberális stratégia alapján akarták leküzdeni a válságot és új
pályára állítani a gazdaságot. Törekvésük nyilván nem volt független attól, hogy ha
az ő vezetésükkel történik meg a kilábalás és egy működőképes piaci mechanizmus
2
Németh Miklós az Országgyűlés 1989. március 9-i ülésnapján az alkotmánykoncepció vitájában kemény szavakkal ostorozta a zsákutcába jutott pártállami rendszert, de nyomban utána
kijelentette: e modell kudarcából nem a kapitalizmus restaurációja következik, hanem a szocializmus eredeti alapértékeihez való visszatérés szükségessége. Magyar Nemzet, 1989. március 10.
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kialakítása, az átalakuló rendszerben is jó pozíciót szerezhetnek akár a piaci szférában, akár a gazdasági irányításban.
A pártértelmiségi–technokrata szövetséget szinte kikényszerítette az az ellenállás, amelyet az eredeti modellváltás-koncepció mellett kitartó és a legkeményebb
hatalmi eszközök felett rendelkező csoport tanúsított. A reformer szövetség erejét
az adta, hogy a benne részt vevők kiterjedt társadalmi hálózati kapcsolattal rendelkeztek, e téren is versenytársai tudtak lenni a hatalmi centrumnak. Ráadásul
nem is voltak bezárva a párt- és állami hatalmi apparátus kádervilágába, sok szállal
kötődtek a párton kívüli értelmiséghez, sőt átjárásuk volt különböző ellenzéki csoportokhoz is.
1989 elejére kialakult az MSZMP virtuális reformszárnyának sajátos négyes rétegződése:
1. A pártban és a kormányban vezető szerepet betöltő reformer politikusok, akiktől
remélni lehetett, hogy képesek és hajlandók is lesznek a radikális reformmozgalom
átfogására és irányítására.
2. A kormányzati szférában, a hatalmi apparátusokban egyre inkább előre törő
technokrácia, illetve meritokrácia reformerei.
3. A politikára közvetlenül és a közvélemény formálásán át egyaránt nagy befolyást gyakorló vezető reformértelmiség.
4. A felső irányítás nélkül, horizontálisan szerveződő reformkörös mozgalom szélesebb értelmiségi rétege, amely a politikai nézeteket tekintve maga is differenciált
volt, a közös törekvések azonban erős összefogást teremtettek tagjai között. Ehhez
a csoporthoz kapcsolódtak a politikai apparátusok jól képzett reformer tagjai, akik
részint meggyőződésből, részint a később ironikusan „osztályvezető-helyettesek
forradalmának” nevezett folyamat részeseként szorgalmazták egy korszerű és versenyképes demokratikus baloldali párt megszervezését.
Grósz Károly és környezete természetesen nem úgy gondolták, hogy azért, mert
a fél éve még merésznek és ígéretesnek számító koncepciót vallják magukénak továbbra is, kitagadhatók lennének a reformerek közül. Mindenesetre be kellett látniuk, hogy kényszerhelyzetbe kerültek. Ha már kilátástalan volt az erőszakos rendcsinálás, csak az előremenekülés tűnt reálisnak, és a belső szociális feszültségek
levezetésére sem kínálkozott más módszer, mint a politikai engedmény. Olyan konstrukciót kellett tehát kitalálniuk az átmenethez, amelyben biztosíthatják a hatalommegosztás számukra kedvező módját, amely révén azután a rendszer átalakítását is döntően
befolyásolhatják. Az eredeti modellváltás-koncepció maradványainak továbbéltetése
egy ilyen átmeneti konstrukció elfogadtatásának sikerétől függött. Az MSZMP vezetői okkal aggódtak: ha nem lépnek fel kezdeményezően, végképp kicsúszik a kezükből a folyamat irányítása.

1956 ÁTÉRTÉKELÉSE ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK
1989 februárjának elején az MSZMP vezetőinek két egyszerre jelentkező problémára kellett sürgősen választ adniuk. Először is meg kellett próbálniuk kikászálódni
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abból a politikai helyzetből, amelybe Pozsgay Imre juttatta őket 1956 puccsszerű
átértékelésével. Amennyiben elfogadják az új értékelést, nem lehet többé a kádárizmus utolsó legitimációs pillérére sem támaszkodni a „polgári restauráció” ellen
hadakozva. Másodszor pedig dönteni kellett arról, hogy elfogadják-e a többpártrendszert és a parlamentáris demokráciához való átmenetet, s ha igen, ki kellett
dolgozniuk az átmenet stratégiáját.
Az MSZMP vezetői körében 1956 átértékelése ügyében a Németh Miklós-féle
taktikusan árnyalt értelmezés volt népszerű, amely elvetette az „egyszavas” értékelést. Ez derült ki a Politikai Bizottság február 7-i ülésén, amikor arról tárgyaltak,
hogy mivel álljanak három nap múlva a Központi Bizottság elé. Pozsgay Imre viszont azt a felfogást igyekezett elfogadtatni, hogy magát a népfelkelés terminust tekintsék a kompromisszumos formulának. Úgy érvelt, hogy ezáltal kisegíthetik a pártot
egy „aktuálpolitikai kényszerből született fogalom fogságából”, mégpedig anélkül,
hogy forradalomnak kellene nevezni 1956-ot, amelyet pedig ellenzéki oldalról egyre
erősebben követelnek.3 Nyers Rezső Pozsgayval egyetértésben támogatta a népfelkelés kompromisszumos terminusának elfogadását, mégpedig azzal, hogy az a történelmi albizottság tanulmányának teljes értékelésével együtt érvényes. Úgy vélte,
nem sokat ér, ha a párt csak azért mutatkozik ez ügyben engedékenynek, mert
kényszerhelyzetbe került.
Fejti György és főleg Grósz Károly elsősorban a puccsszerű módszer alkalmazása
miatt támadta Pozsgayt, amellyel kész helyzet elé akarta állítani a Központi Bizottságot. A párt vezetői nem is igazán törődtek azzal, hogy a történelmi albizottság
munkájának többi eredményét a népfelkelés-fogalomról kitört vita szinte teljesen
elsöpörte. Pedig a bizottságnak fontos szerepet szántak: azt a „legitimációs rést”
kellett volna betömnie, amelyet a múltnak a kommunistákra nehezedő terhe miatt
egyre nagyobbra tágított a régi eszközökkel már nem kezelhető válság.4 A Pozsgayféle bejelentés után azonban nem a múlt differenciált értékelése került a köztudatba, az
elkészült tanulmány már nem tudott hozzájárulni egy új reformkurzus legitimációjának megalapozásához, éppen ellenkezőleg, a közelmúlt olyan átértékelése előtt nyitott
utat, amely messze túlvitt az eredeti szándékokon.
A Központi Bizottság 1989. február 10–11-i ülésén természetesen kitört a vihar
a Pozsgay-ügyben. Grósz Károly álláspontját fogadta el a többség, 5 de nem mentek
vele semmire. Pozsgay úgy győzött, hogy nem kellett hozzá felülkerekednie. Hiába közvetítették a párttagság felháborodását, s ítélték el a bejelentés módját – meg nem
történtté a dolgot nem tehették.6 Grósz maga javasolta, hogy az albizottság tanulmányát változatlan formában jelentessék meg és bocsássák vitára. Az alaposabb mun3
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 7-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1051. ő. e.
4
R AINER, 2000, 653.
5
A többség kitartott az „egyszavas” értékelés kifogásolása és 1956 „kétszakaszos” (népfelkelés után ellenforradalom) értelmezése mellett. Grósz Károly a KB-ülés után adott nyilatkozatában ezt az MSZMP eredeti, csak később eltorzított értékeléseként mutatta be. Népszabadság, 1989.
február 13.
6
Pozsgayt a KB-ülésen éles támadások érték, a PB álláspontja ellenére többen a bizalmi kérdést feszegették vele kapcsolatban. A vitáról lásd: R IPP, 2002, 168–170.
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kálatok szükségességét állítva tudták csak elodázni az egyértelmű állásfoglalást. Az
átértékelés így formálisan csupán „félhivatalossá” vált.7 Az ideologikus legitimáció
maradványainak összeomlását mégsem lehetett megakadályozni a „differenciáltabb
értékelés” igényével.
Horn Gyula volt az, aki leginkább igyekezett elterelni a vitát a lelkiismereti válság felé vezető útról. Károsnak vélte, ha 1956 kapcsán alakul ki polarizáció a pártban, ahelyett hogy a reformok kérdéseinek ügyében válnának el az álláspontok.8
Az ’56-os kérdés nyílt pertraktálását azonban nem lehetett megúszni. Februárt
követően az események felgyorsultak, s az MSZMP 1956-ról alkotott képének differenciálása helyett annak összeomlása következett be. Nemcsak a forradalom igaz
történetének bemutatása és a megtorlások kegyetlenségének feltárása előtt szakadt
fel a gát, hanem a sztálini korszaktól elkövetett összes bűnök egyszeriben leleplezhető váltak. A sajtó és a könyvkiadás nem is habozott kihasználni a lehetőséget. Az
évtizedeken át elhallgatott tények feltárulása alapjaiban rendítette meg az MSZMP
legitimációs öntudatát. A párttagság több generációja volt „megkímélve” a most
egyszeriben a fejére olvasott múlt ismeretétől, s ez sokak számára lelkiismereti válságot okozott, vagy felháborodást keltett.

A KÉTSZAKASZOS ÁTMENET STRATÉGIÁJA
A párt merev álláspontjának megrendülése 1956 ügyében megkönnyítette, hogy
azzal párhuzamosan föladjanak egy másik elvet, a „történelmileg kialakult” egypártrendszer tézisét is. Egy héttel azután, hogy Nyers Rezső a Politikai Bizottság január
31-i ülésén fölvetette: elkerülhetetlen a többpártrendszer elfogadásának deklarálása,
a testület újabb ülésén tényként kezelték, hogy a megoldandó feladat az átmenet stratégiájának kidolgozása. Alapos fontolgatás után született meg a „rövid tárgyalások
– hosszú átmenet” koncepció.9

A FOKOZATOS, MEGEGYEZÉSES ÁTMENET ELSŐ TERVEI

A Politikai Bizottság 1989. február 7-i ülésén arról kellett dönteni, milyen javaslattal
állnak a Központi Bizottság következő plénuma elé. Gyakorlatilag tudomásul vették
a többpárti helyzet tényét, de még hátra volt annak eldöntése, hogyan deklarálják.
Amennyiben nem akartak defenzívában maradni, saját döntésükként kellett beállítaniuk a többpártrendszer bevezetését. Egyidejűleg ki kellett alakítaniuk stratégiájukat is, amelyben meghatározzák, miként akarnak eljutni a többpárti berendezkedéshez, hogyan tudják a megszülető „új modellhez” az MSZMP számára legkedvezőbb
politikai és közjogi feltételeket megteremteni.
7
Grósz Károly felszólalása a Központi Bizottság 1989. február 10–11-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 3–11.
8
Uo. 61–63.
9
KALMÁR, 2000, 287–292.
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A kiindulópontot Fejti György február 2-án kelt, Grósz Károly számára készített
feljegyzésének javaslatai szolgáltatták. Elsőre kétoldalú tárgyalásokat tartott szükségesnek a független szervezetekkel – mégpedig a bizalomteremtésről, az alkotmányozásban való együttműködésről; a választási törvény és a parlamenti választások
előkészítéséről, valamint a válságkezelésről, a gazdasági és társadalmi kibontakozás
közösen vállalható „minimálprogramjáról” –,10 hogy erre alapozva, az átmenet fő
kérdéseinek megtárgyalására konzultációs fórumot, egy nemzeti közmegegyezési tanácsot hozzanak létre. Ezzel egyúttal válaszolni kívánt az Új Márciusi Front kezdeményezésére is.11
A Politikai Bizottság február 7-i ülésén Fejti rámutatott, hogy a párt hegemón
szerepét ugyan nem kívánják feladni, de ez az igény nem rögzíthető az új alkotmányban, hiszen többpárti választások esetén nincs biztosíték a hatalomhoz szükséges többség megszerzésére. Ezért azt tartotta szükségesnek, hogy az átmenet során
kerüljék el a radikális átrendeződést. Úgy vélte, bizonyos preferenciák érvényesíthetők,
amelyek csakis egy alkalomra, a következő választásokra lennének érvényesek. (Tudni kell: egy nappal korábban, február 6-án kezdődtek Lengyelországban az átmenetről szóló tárgyalások, amelyek végeredményeként ehhez az elgondoláshoz hasonló,
egyetlen választásra érvényes megoldás született.12)
Grósz Károly ezek után egy két szakaszból álló átmenet elképzelését adta elő: az
első szakaszt 1990 végéig, az MSZMP következő kongresszusáig tervezte, a másodikat pedig 1995-ig. A hosszú átmenetnek ez a stratégiája azon a vélekedésen alapult,
hogy az ellenzék pártjai nem tudják tevékenységüket rövid idő alatt kibontakoztatni, és
csak az 1990-ben esedékes választások után indul meg az igazi, programok alapján
zajló erőpróba. Grósz döntőnek ítélte, hogy az 1990-es választásokat megnyerjék, és
ne kerüljenek ellenzékbe. Fejtivel ellentétben ő nem tervezett különleges preferenciális szabályokat. A főtitkár azt hitte, van idejük, csak 1992–1993-ban dől majd el,
hogy milyen lesz a politikai struktúra és hogy alakulnak az erőviszonyok. Az alkotmányozás, a közjogi átalakítás folyamatát is másfél-két évre tervezte.
Grósz ugyan fölvetette annak esélyét is, hogy a ’90-es választásokat elvesztik, és
erre az esetre számolt az ellenzékbe szorulás esélyével, rezignált kijelentését azonban nyomban ellensúlyozta azzal a kijelentésével, mely szerint egy azonnali rendszerváltás polgárháborút eredményezne. Pontosan a következőket mondta:
„Egy társadalmi struktúraváltás Magyarországon polgárháborúval fog együtt járni. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ma van Magyarországon számottevően olyan erő,
amelyik ezt a polgárháborút akarja célként kitűzni, és ezt a polgárháborút hajlandó felvállalni. Tudniillik itt nem lesz beavatkozás, az én meggyőződésem szerint, se keletről, se nyugatról. Itt egy lezárt termosz lesz, amin belül ki kell szenvedni a saját válaszunkat, akkor
pedig itt kő kövön nem fog semmi maradni. Arról meg vagyok győződve, mert van olyan
erő, amely képes és hajlandó lesz fegyvert fogni a rendszerváltozás megakadályozására. Egy
10

Fejti feljegyzése négy témakörben javasolt egyeztetést. PIL 981. f. Rendezetlen iratok.
Fejti tervei szerint sorrendben az MDF, a Hazafias Népfront, az Új Márciusi Front, a Münnich Ferenc Társaság, az MSZDP, az FKGP és SZDSZ képviselői lehettek volna a tárgyaló felek.
Uo.
12
A lengyelországi folyamat rövid összefoglalását lásd: TISCHLER, 2004, 7.
11
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kormányzati struktúra megváltoztatására azonban nem kell fegyverhez nyúlni, ott a politika
eszköztárával kell [fellépni].”13

Hogy lehetséges kormányváltás, amely nem hoz rendszerváltozást? Grósz éppen ennek elérésére tartotta szükségesnek a megegyezéses átmenetet. Azokat a partnereket
kereste, akikkel koalícióban lehetséges a többség kialakítása a rendszer teljes megváltoztatása nélkül. Ennek a megoldásnak a „technológiáját” kutatta, és láthatóan fontosabbnak tartotta a partnerkeresés sikerét, mint a közjogi finomságokat.
Pozsgay Imre is úgy vélte, nincs az az alkotmány, amely hegemón helyzetbe
tudna hozni egy pártot, ha a társadalomban hiányzik az alap e többséghez. Ő is a
kétszakaszos stratégiát látta megvalósíthatónak, amelynek során az első menetben
garanciákat szereznek a pártnak, a másodikban viszont vállalják a nyílt versenyhelyzetet.
Annak a reménynek adott hangot, hogy a józan ellenzéki erők belátják, nincs kormányképes erő az MSZMP-n kívül, ezért egy katasztrófa elkerülése érdekében keresik
a kiegyezést. Ugyan azt javasolta, hogy ne jogi formulákkal törekedjenek a hegemónia megőrzésére, a garanciákat részben mégis közjogi megoldásokban látta: több forrásból, jó logikai sorrendbe állított javaslattal álljanak elő a köztársasági elnöki intézménytől a második kamarán át a pártközi megállapodások intézményesített formájáig.
A kétfázisú átmenettel Nyers Rezső is egyetértett. Egy rövid politikai átmenetet
javasolt (ebben kizárta volna a pártok versengését), majd a többpártrendszer kibontakozásának szakaszát. Tartott attól, hogy ha a gazdasági válságkezelés legnehezebb időszakában zűrzavaros politikai állapotok alakulnak ki, az ellehetetleníti
a gazdasági konszolidációt. Fontosnak tartotta viszont, hogy az első szakaszban
is működjön a kormányt ellenőrző ellenzék. Németh Miklós is abban látta a fő veszélyt, hogy a politikai versengés elviszi a figyelmet a gazdaságról. Azt remélte, az
ellenzék megosztható oly módon, hogy lesznek közöttük olyan csoportok, amelyek
vállalják a kiegyezést az MSZMP-vel.
Nagy Imre, a KISZ KB első titkára jelentette ki egyértelműen, hogy időszerű és
szükséges lengyel mintára a magyar kerekasztal felállítása. Egyúttal sorolta, mi minden
lenne szükséges ahhoz, hogy az MSZMP elégséges induló hitelt szerezzen, és ezáltal biztosítsa a megegyezés feltételeit: őszintén nézzenek szembe a múlttal; deklarálják,
hogy az átmenet után vállalják a nyílt versenyhelyzetet, és vereség esetén lemondanak
a hatalomról; biztosítsák a pártok jogi egyenrangúságát és ennek következményeként
mondjanak le a párt alá rendelt Munkásőrségről; adják fel a fegyveres erőknél a párt
monopolhelyzetét. Az átmeneti időre szóló garanciákat ő is elsősorban abban látta,
ha még az új alkotmány elfogadása előtt bevezetik az államfői intézményt.

A TÖBBPÁRTRENDSZER ELFOGADÁSA ÉS AZ MSZMP JAVASLATA
A TÁRGYALÁSOKRA

Az ’56-os témával lekötött, majd ettől kifulladt Központi Bizottság az 1989. február
10–11-i plénumon zökkenőmentesen megszavazta a PB előterjesztését, a többpárt-

13

Az MSZMP PB 1989. február 7-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1051. ő. e.
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rendszer deklarálását – mintha az előző hónapokban nem is tanúsított volna olyan kemény ellenállást ezzel kapcsolatban.
A KB állásfoglalása üdvözölte ugyan az Új Márciusi Front javaslatában rejlő szándékot, de magát a javaslatot elutasította. Kijelentette: semmi nem indokolja az alkotmányozás tervezett folyamatának gyökeres átrendezését. A tárgyalások – pontosabban a folyamatos párbeszéd – formájaként csakis egy, az új alkotmány és a
választójogi törvény előkészítését segítő konzultációs fórum létrehozását kívánták
támogatni.
Az MSZMP tehát nem akarta kiadni a kezéből a törvényalkotó folyamat feletti
rendelkezés egyetlen szakaszát sem. Ugyancsak döntő eleme volt a pártvezetés álláspontjának, hogy nem kívánta megkötni saját kezét egy átfogó, minden potenciális
partner által elfogadható megállapodás kényszerével, azaz fenn akarta tartani a jogot,
hogy kiválassza, kivel ül le a tárgyalóasztalhoz, és biztosítani akarta azt is, hogy egyegy kérdésben az egyeztető tanácskozások bármely résztvevőjével külön megállapodásra
is juthassanak.14
A KB állásfoglalása a tárgyalások elveivel, valamint tartalmával és formájával
kapcsolatban a következő lényeges feltételeket fogalmazta meg:
1. Csak szerves és fokozatos fejlődés eredményeként képzelhető el a többpártrendszerre való átmenet. (A társadalom nincs felkészülve „a többpártrendszeren alapuló
politikai struktúra gyors és spontán »berobbanására«. Komoly társadalmi veszélyt
jelenthet a folyamatok destabilizálódása, anarchikus viszonyok kialakulása.”)
2. A fokozatos átmenet érdekében kiszámítható, a bizalmon alapuló tárgyalások
szükségesek. (Ennek során a résztvevők időt és alkalmat kapnak programjaik kidolgozására, megelőzendő, hogy a választásokat gyorsan és pusztán hangulati tényezőktől
befolyásolva tartsák meg.)
3. Az MSZMP kész két- és többoldalú tárgyalásokra minden olyan szervezettel,
amely betartja az érvényben lévő alkotmányt és a törvényeket, elfogadja a társadalmi
fejlődés szocialista útját, tiszteletben tartja az ország nemzetközi kötelezettségeit (törekedve a két katonai tömb egyidejű felszámolására).
4. Négy témát javasoltak a tárgyalásokra: az új alkotmány előkészítését, a választási rendszer és a választásokon való együttműködés kérdéseit, a gazdaság stabilizálására és a szociális biztonság megteremtésére vonatkozó nézetek összehangolását.
5. A megbeszélések eredményeként egy állandó konzultációs fórum létrejöttét remélték, amely lehetőséget teremthet a nemzeti összefogásra, valamint arra, hogy
koalíciós partnerként különböző politikai tényezők vehetnek részt a hatalom gyakorlásában, mások pedig alkotmányos keretek között az ellenzék szerepét töltsék be.
A Központi Bizottság állásfoglalása feladta, pontosabban átalakította „a párt vezető
szerepéről” szóló és a rendszer alapjához tartozó tételt. Kijelentette, hogy az MSZMP

14
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása az Új Márciusi Front felhívásáról.
A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 47–48.
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meghatározó szerepet kíván betölteni a magyar társadalomban, de ezt demokratikus
versenyben, politikai eszközökkel kívánja elérni.15
Az MSZMP vezetői politikai ütemtervet a kétszakaszos átmenet első szakaszához alakítottak ki, azt feltételezve, hogy az 1990-es választásokig ők vezényelhetik a
folyamatokat, és akkor megszerzik a kormányalakításhoz szükséges többséget. Ennek megfelelően a menetrendet így határozták meg: 1989 nyarán és őszén elfogadják a választási és a párttörvényt, valamint a népszavazási törvényt, Alkotmánybíróságot választanak; 1989 végén lebonyolítják a helyi tanácsi választásokat; 1989 végén
vagy 1990 elején elfogadják az új alkotmányt, amelyet népszavazás erősít meg; 1990
nyarán megtartják a többpárti parlamenti választásokat; majd összeül az MSZMP
14. kongresszusa, amelyen összegzik a folyamat tapasztalatait, és meghatározzák a
párt viszonyát a választásokon eredményt elérő politikai erőkhöz.16

A HATALOM MEGŐRZÉSÉNEK TERVEZETT ALKOTMÁNYOS
BIZTOSÍTÉKAI
Az MSZMP vezetői alkotmányos biztosítékokat is kívántak a párt hegemóniájának
megőrzésére. Több változatban, illetve ezek kombinációjában is gondolkodtak. Az
államfői tisztség birtoklását kulcskérdésnek tekintették, ahogy a szovjet elgondolásokban is felbukkant egy „elnöki szocializmus” kivitelezésének terve. Ennek érdekében jelentős hatáskörrel kívánták felruházni az államfőt, amelybe beletartozott
volna a vétójog, a miniszterelnök megbízása kormányalakítással, az országgyűlés
feloszlatása, új választások kiírása, különleges hatáskör a külügyekben és a fegyveres testületeket érintő kérdésekben.
A tervek között szerepelt egy második parlamenti kamara felállítása, amelynek
többségét az MSZMP delegálta volna. Volt az elképzelések között olyan változat is,
amelyik egykamarás országgyűléssel számolt, de ebben előzetes választási szelekció,
illetve pártközi megegyezések biztosíthatták volna az MSZMP többségét.17
A hazai tervek egy része feltűnően hasonlít azokhoz a megoldásokhoz, amelyeket a lengyelországi kerekasztal-tárgyalások során a Lengyel Egyesült Munkáspárt
garanciákként kikötött és meg is kapott. Amikor jó egy hónappal később a Fejti
György vezette pártdelegáció Lengyelországban tájékozódott az ott folyó kerekasztal-tárgyalásokról, idehaza ezekről a biztosítékokról tudott beszámolni: 1. a választási törvény jogilag garantálja a mandátumok pártok közötti felosztását, amelynek
révén a kommunisták és szövetségeseik többséget kapnak a szejmben; 2. létrehozzák második kamaraként a szenátust, amelynek kiegyenlítő és kontrolláló szerepe
15

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 196–198. Közölte a Népszabadság 1989. február 16-i száma.
16
Németh Miklós felszólalásában azt javasolta, ne ragaszkodjanak mereven az elhatározott
menetrendhez, mert annak betarthatósága igen sok tényezőtől függ, inkább kezeljék rugalmasan,
a taktikai szükségleteknek megfelelően. Uo. 166.
17
Az MSZMP KB munkabizottságának tervezete: Előterjesztés néhány időszerű politikai kérdésről. MOL M-KS 288. f. 4/252. ő. e.
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lesz, de itt teljesen szabad, plurális választásokat rendeznek; 3. felállítják az elnöki
intézményt és erős funkciókkal ruházzák fel.18
A magyar vezetők mégsem a lengyel utat választották. Kockázatosnak tartottak egy
félig szabad választást és előzetes megállapodást a mandátumok arányáról, amelyet
aztán a választások után erkölcsi alapon könnyen ki lehet kezdeni, főleg egy vártnál
rosszabb eredmény esetén, s így fennmaradt volna az ingatag politikai helyzet.19
A tervezett hosszú átmenethez tartós megoldásokat kerestek, ezért az intézményes,
stabil közjogi megoldásokat preferálták. A tervezgetés mögött az a remény húzódott
meg, hogy ki tudják használni az MSZMP-nek a közvélemény-kutatásokban is megmutatkozó relatív fölényét. Olyan tárgyalásos kompromisszumokat akartak elérni,
amelyek a hatalommegosztásról szólnak, de föl sem merült, hogy ne az MSZMP közjogi javaslatait tekintsék tárgyalási alapnak.
Az 1989. február 20–21-én megtartott központi bizottsági ülésen az új alkotmány
koncepcióját tűzték napirendre. A sietséget az indokolta, hogy az új alaptörvényt
még a többpárti választások előtt akarták a parlamenttel elfogadtatni.20 Az új alkotmányt nem arra szánták, hogy a többpárti demokrácia kibontakozásának eredményeit
foglalja össze, hanem arra törekedtek, hogy még a hatalom birtokában előre meghatározzák az átalakuló rendszer kereteit. Így az alkotmányozás módja is a politikai harcok
középpontjába került.
Az alkotmánykoncepció tervezése során még a pártállam jogállamosításának
logikáját követték, és a korszerűsített szocializmusmodell állami működésének demokratizált formáit akarták törvénybe foglalni. Ezt kellett összeegyeztetni az átmenet stratégiájával.21 Fejti György a KB-ülésen előadói beszédében leszögezte: az új
alkotmány Magyarországot szabad, demokratikus és minden kétséget kizáróan szocialista államként definiálja, jóllehet nem vállalkozik a szocializmus valamiféle normatív meghatározására.22 Az előterjesztő nem tért ki arra, hogy a szocializmusról
szóló deklaratív tézisnek a felállítandó Alkotmánybíróság egy alkotmányértelmező
határozattal könnyen normatív jelentést adhatott volna, ebből pedig akár hatósági
intézkedések is következhettek a szocializmusellenesnek ítélt ellenzékkel szemben.
A KB-titkár a koncepció nagy érdemeként méltatta, hogy az tartalmazza a polgári
alkotmányjog és alkotmányfejlődés maradandó értékeit, ugyanakkor nyomatékosan
kinyilvánította: a preambulumban és a társadalmi-gazdasági rendről szóló fejezetben egyaránt ki kell zárni a rekapitalizáció, vagyis a rendszerváltás esélyét.
Ahogyan azt Fejti meg is jósolta, azonnal éles vita alakult ki az alkotmányozás
ügyében. Szakmai és politikai értelemben is Tölgyessy Péter készítette el a legátfo18

A Fejti György és Tóth András által 1989. március 22-én készített jelentés: MOL M-KS 288.
f. 11/4458. ő. e.
19
Lásd erről: KALMÁR, 2000, 287–292.
20
Jassó Mihály ugyan felvetette a PB 1989. február 7-i ülésén, hogy nem kellene-e megfontolni
az alkotmányozó nemzetgyűlést, de meg sem vitatták a gondolatot. MOL M-KS 288. f. 5/1051. ő. e.
21
Az Igazságügyi Minisztériumban készült tervezet: Magyarország Alkotmánya szabályozási koncepció. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1.
köt. 409–439.
22
Fejti György előadói beszéde az MSZMP KB 1989, február 20-i ülésén: A Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 209–216.
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góbb bírálatot, aki az SZDSZ vezetőinek felkérésére ekkor már a szabad demokraták programjának közjogi fejezetén dolgozott. A liberális demokrácia elvei alapján
részletekbe menően kimutatta a koncepció gyengeségeit, következetlenségeit, és bírálta politikai szándékait.23

PARLAMENTI VISZONTAGSÁGOK
Azzal, hogy az MSZMP az új alkotmányt az 1985-ben megválasztott Országgyűléssel akarta megszavaztatni, csak fokozta az ellenzék támadását az illegitimnek
minősített törvényhozó testület ellen.24 Márciusra három képviselő, Apró Antal,
Cservenka Ferencné és Gajdos Ferenc már lemondott mandátumáról, Vida Miklós,
Dauda Sándor és Gregor Péter ellen folyt a visszahívási eljárás, de aláírás-gyűjtési
kampányok indultak más képviselők ellen is olyan indokkal, hogy nem képviselik
megfelelően a választóikat.25
A parlamentre nehezedő nyomást jelezte, hogy a „rendszerváltó” kérdéssé emelkedő vízlépcsőügyben a képviselők egyre nehezebben viselték a támadásokat. Látszott,
hogy hamarosan tarthatatlanná válik a helyzet, hiszen folyt az aláírás-gyűjtés a
népszavazás kiírása érdekében,26 emellett a képviselők egy csoportja is javasolta a
korábbi döntés felülvizsgálatát.27
Nyers Rezső a Politikai Bizottságban javasolta, hogy tárgyalják újra a vízlépcső
problémáját, ezt a rendkívül rossz gazdasági helyzet is indokolta. Rámutatott arra,
hogy „megnyerni ezt a csatát már nem lehet”, a népszavazást pedig megfelelő eljárásnak ítélte ahhoz, hogy kikeveredjenek a tarthatatlan helyzetből. Azt vélte jó
megoldásnak, ha engedik az építkezés folytatásának megakadályozását. Németh Miklós is egyetértett vele. Hozzátette, hogy a nagy nyomás alá került parlament kritikus
állapotban van, akár 20-30 „újabb Király Zoltán” jelentkezhet.28 Az előremenekülés
Nyers–Németh-féle népszavazásos elgondolását támogatta Pozsgay Imre is. Az ezt
ellenző PB-tagok a visszavonulás politikai veszélyeit taglalták, kétségbe vonva esetleges hasznát. Végül a PB a végső döntés elhalasztásáról határozott, olyan formulát
találva, hogy a kormány jelentse be: megvizsgálják a népszavazás lehetőségét.29 Németh Miklós ennek megfelelően nyilatkozott a parlamenti ülésen.
23
TÖLGYESSY, 1989, 12–15.; valamint TÖLGYESSY Péter: Elő-írás. Heti Világgazdaság, 1989. február
18. 50–52. Az Igazságügyi Minisztériumban az alkotmánykoncepcióról az „alternatívok” képviselőinek bevonásával rendezett konzultációról részletes tudósítás: Magyar Nemzet, 1989. február 1.
24
A KB határozatának megfelelően az Országgyűlés 1989. március 8-i ülésén megvitatta az
alkotmánykoncepciót.
25
Országgyűlési Tudósítások, 1989. március 8. 16.
26
A Duna-mozgalmak képviselői 1989. február végén adták át az aláírásgyűjtés íveit, amelyek
több mint 124 ezer nevet tartalmaztak. Népszabadság, 1989. február 27.
27
Február végéig húsznál több képviselő csatlakozott az indítványhoz.
28
A képviselői felszólalásokban akadtak erre utaló jelek. A pártvezetés számára készült feljegyzés például kiemelte, hogy Varga Imre a „párthadsereg” és a „pártrendőrség” megszüntetését
követelte. MOL M-KS 288. f. 5/1057. ő. e.
29
Az MSZMP PB 1989. február 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1053. ő. e.
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A törvényhozásban növekvő feszültségeket jelezte, hogy Stadinger István, aki
helyzetét már tarthatatlannak érezte, lemondott házelnöki tisztségéről. Az utódlásáról
határozó PB-ülésen egyértelmű volt, hogy a feszített törvényhozási menetrend mellett és a konfliktusokkal terhelt helyzetben tekintélyes és reformerként széles körben
elfogadott politikust kell a parlament élére állítaniuk.
Komoly jelöltként Pozsgay Imre és Szűrös Mátyás merült fel. Az államminiszter
Pozsgay rögtön és kategorikusan, a december óta az MSZMP parlamenti frakcióját
vezető Szűrös visszafogottabban utasította el a jelölést, így hát a jelölési folyamat az
ő meggyőzésére irányuló akcióvá változott.
Szűrös és Grósz között különösen az aradi kudarc óta feszült volt a viszony.
A főtitkár azért kapacitálta Szűröst a házelnöki poszt elfogadására, hogy eltávolítsa
külügyi KB-titkári és politikai bizottsági pozíciójából, arra hivatkozva, hogy mint
nemzeti politikus feltehetően nem viselhet magas párttisztséget. A sokáig vonakodó Szűröst azzal győzték meg, hogy jelentősen felértékelődő pozícióhoz jut, amiért
érdemes felfüggesztenie külügyi pályafutását.30 Azt persze a győzködők sem sejtették, hogy mennyire jelentős pozíció lesz a házelnöki tisztség hónapokon belül.

KÍSÉRLET POLITIKAI EGYEZTETŐ FÓRUM LÉTREHOZÁSÁRA
Az MSZMP Központi Bizottsága már 1989. február 10–11-i ülésén, a többpártrendszer elfogadásával egyidejűleg úgy döntött, hogy létrehoz egy munkacsoportot,
amelynek feladatává tették, hogy előkészítő megbeszéléseket folytasson a tárgyalásos
átmenetről.31 Még nem tudhatták, később milyen jelentős szerepe lesz a csoportnak,
valamint annak, hogy az ellenzékről funkciójánál fogva a legtöbb információval
rendelkező KB-titkár, Fejti György lett a vezetője. Javarészt az ő javaslatai és taktikázásai határozták meg az MSZMP tárgyalási pozícióját a következő hónapokban.

AZ ELŐKÉSZÜLETEK

A kétoldalú kapcsolatfelvételek sorát, majd konzultatív jellegű megbeszéléseket tervező MSZMP számára nem lehetett különösebben biztató, hogy február 18-án tizenegy
független politikai szervezet közös nyilatkozatot jelentetett meg a Magyar Nemzetben.
Méltányolták az elmozdulást 1956 és a többpártrendszer ügyében, de ezt korántsem
tartották kielégítőnek. A nyilatkozat mintegy ellenjavaslattal élt: nemzeti kerekasztal-tárgyalásokat indítványozott az MSZMP és a demokratikus politikai szervezetek

30
Egy február eleji közvélemény-kutatás a parlament szerepének nagymértékű felértékelődését mutatta, a megkérdezettek 80 százaléka azt kívánta, hogy az Országgyűlés kapjon nagyobb
szerepet. A januári parlamenti televíziós közvetítések nézettsége nyolcvan százalék körüli volt.
Magyar Nemzet, 1989. február 7.
31
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 191. és
197.

Rendszervaltas.indb 288

2006/5/8 14:52:48

Az átmenet reformkommunista stratégiája

289

részvételével, amelynek célja az alkotmányozó nemzetgyűlési választás feltételeinek
kidolgozása lett volna.32
A kezdeményezésnek nem lett közvetlen folytatása. Nehéz is lett volna pontosan
meghatározniuk, milyen tárgyalási konstrukciót állítsanak az MSZMP-indítvány alternatívájaként. Külön-külön sem tisztázták az alkotmányozó nemzetgyűléssel kapcsolatos elgondolásaikat, és nem volt megbízható, tartós kerete az ellenzéki fellépés
összehangolásának, amely módot adott volna közös javaslat kidolgozására.
Az ellenzéki koordináció hiánya világosan megmutatkozott abban, hogy egyes
pártok külön kapcsolatfelvételre törekedtek az MSZMP-vel, illetve nem zárkóztak el a
kétoldalú tárgyalásoktól.
A Politikai Bizottság február 20-i ülésén Grósz Károly tanácstalanul állt a helyzet
előtt, amelyet az okozott, hogy a Kisgazdapárt és a Veres Péter Társaság – amely
éppen akkor kezdte meg átalakulását Magyar Néppárttá – képviselői kötetlen baráti
találkozót kérve bejelentkeztek nála. Nem csak az okozott gondot, hogy a hivatalosan
el sem ismert szervezetek rögtön a főtitkárral akartak tárgyalni. Az ilyen külön
találkozók elszaporodása fölborította volna a tárgyalásokkal megbízott munkacsoport gondosan felépített terveit. A PB hozzájárult ugyan, hogy Grósz nem hivatalos
találkozót bonyolítson le a két szervezet vezetőivel, de azért aggódtak, hogy káros
következményei lehetnek számukra, ha az ilyen esetek terveiktől eltérően publikussá válnak. A kétoldalú konzultációk sorrendje sem volt mellékes, Fejti szerint az
ellenzéki csoportok ennek nagy jelentőséget tulajdonítottak.
Nyers Rezső úgy látta, mihamarabb át kell térni a kétoldalú megbeszélésekről a
kerekasztal-tárgyalásokra, miközben az informális személyes kapcsolatokat fenntartják az egyes pártok vezetőivel. Ezzel szemben Fejti legalább hatheti–két hónapnyi időt igényelt arra, hogy néhány tárgyalási fordulóval ki tudjanak alakítani egy
működőképes kerekasztal-konstrukciót.33
Az MSZMP illetékes vezetői időben tájékoztatást kaptak arról, hogy a pártok
és független szervezetek március 15-ére készülve együttes ellenzéki demonstrációt
szerveznek, elutasítják az MSZMP által proponált közös ünneplés gondolatát. Február végén már tudtak az ellenzék „Mit kíván a magyar nemzet?” címmel készült 12
pontjának megfogalmazásáról, az „alternatív szervezet” összefogásáról és röplapok
készítéséről.34 A sajtó is tájékoztatott az előkészületekről.
Horn Gyula a KB február 20-i ülésén fel is hívta a figyelmet a készülő ellenzéki egységre és az ellenzéki álláspontok radikalizálódására. Tartott a szélsőséges
megnyilvánulásoktól, miközben az ellenzéki 12 pont nagy többségét elfogadhatónak
vélte, egyedül a semlegesség követelését ítélte irreálisnak. Nem azért, mintha a szovjet beavatkozástól félt volna, hiszen egyértelművé tette, hogy a Brezsnyev-doktrína
halott, hanem mert úgy látta, egyelőre a nyugati hatalmak sem kívánják a status quo
megbontását.35
32

A közös nyilatkozatot lásd: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 50–51.
Az MSZMP PB 1989. február 20-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1052. ő. e.
34
Lásd a BM 2. számú heti tájékoztatóját (1989. február 17–23.) ÁBTL 1.11.1 ÁBMHT 294. d.
162–264.; A független szervezetek tanácskozása március 15-ről. Magyar Nemzet, 1989. február 20.
35
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 361–362.
33
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Grósz Károly elismerte, hogy új politikai helyzet alakult ki március 15-e közös
ünneplésének elutasítása és a készülő ellenzéki demonstráció miatt. Az egyre paszszívabbnak mutatkozó főtitkár azt javasolta, bízzák a Fejti vezette bizottságra az
ügyek intézését.36 Így is történt. Hiába volt azonban minden erőfeszítés, kiderült,
hogy a közös ellenzéki tüntetést nem kerülhetik el. Legfeljebb arra törekedhettek,
hogy a konfrontációt elkerüljék, és néhány független szervezetet rávegyenek a hivatalos ünnepségen való részvételre. Különösen a Magyar Televízió jelképes lefoglalásától tartottak, kiszámíthatatlannak ítélték a tervezett akció hatását.37
A pártvezetők világosan érzékelték a rájuk leselkedő veszélyt: az ellenzék demonstrálja a hatalom és a nemzet szembenállását, több tízezres tömeg fog felvonulni
az ellenzék követelései mellett, ami nagyon megerősíti pozícióját a kezdődő tárgyalások
előtt.38 Nem találták e veszély elhárításának módját.
Az Új Márciusi Front nem törődött bele egyszerűen abba, hogy a Központi Bizottság udvariasan elutasította javaslatát. Mielőtt az MSZMP megkezdte volna kétoldalú konzultációit, az ÚMF február 24-én a Budai Vigadóban vitaülést szervezett,
amelyen részt vettek az SZDSZ, a Hálózat, a BZSBT, az FKGP, az MSZDP a Magyar
Néppárt, a TDDSZ és a Független Jogász Fórum képviselői. A fontos szervezetek
közül tehát az MDF távol maradt.39 Érezhetően törekedtek arra, hogy önállóan tűnjenek fel, meghatározó politikai szereplőként, mintegy kiemelkedve a szaporodó
független szervezetek közül. Megjelent az MSZMP-t képviselő György István is,
Fejti csapatának fontos embere. Ő ez alkalommal is elmondta, hogy pártja konzultációs fórumot javasol, amely a legitim parlamentnek semmiféle közjogi funkcióját
nem korlátozhatja, viszont döntő szerepe lehet abban, hogy megegyezés szülessen
fontos törvényjavaslatokról.
Az Új Márciusi Front nevében Vitányi Iván három döntő tényezőt emelt ki, amely
miatt megismételte a tárgyalási ajánlatot: 1. a legitimációs vákuum kialakulását, amelyet csak egy átmeneti megoldással lehet áthidalni; 2. az időtényezőt, vagyis hogy
az új szervezeteknek időre van szükségük programjuk megfogalmazására és szervezetük kiépítésére, miközben a válság azonnali cselekvést kíván; 3. a hatalom kérdését, vagyis hogy nem egyszerűen a hatalom megosztása van soron, hanem egy
merőben másfajta hatalom megteremtése. 40
A konzultációnak – eredménytelensége ellenére – egy szempontból jelentősége
volt. Magyar Bálint, az SZDSZ delegáltja világosan megfogalmazta a szabad demokraták aggályait és álláspontját, amelyek később döntő jelentőségre tettek szert:
1. nem tartotta szerencsésnek a kerekasztal-konstrukciót, hanem egymással szemben
36

Uo. 372–373.
Az MSZMP PB 1989. február 23-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1053. ő. e.
38
Uo.
39
Az MDF nem zárkózott el mindenfajta tárgyalástól, például 1988. február 14-én a SZOT
vezetőivel folytattak megbeszélést, méltányolva, hogy el akarják vágni a „köldökzsinórt”, amely
az MSZMP-hez fűzi őket. A tárgyalásról 1989. február 22-én kelt emlékeztető készült, amelyet az
MSZMP vezetői is megkaptak. PIL 981. f. Rendezetlen iratok. Lásd még: Magyar Nemzet, 1989.
február 15.
40
Az Új Márciusi Front 1989. február 24-i vitaülése. Rövidített jegyzőkönyv. Valóság, 1989/4.
95–97.
37
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álló két fél tárgyalását javasolta az MSZMP és az ellenzék részvételével; 2. deklarálta,
hogy a tárgyalások célja a demokratikus átmenet alapvető törvényeinek meghozása
lehet, amelyek közé az új alkotmány nem tartozhat bele; 3. fontosnak tartotta, hogy világos játékszabályokat teremtsenek, továbbá hogy a hatalom az átmenet során adjon
komoly garanciákat a visszarendeződés lehetősége ellen.41
A vita tanulságait összegezve Vitányi Iván úgy vélte, egy optimális „közepes”
megoldásra van esély, olyan konstrukció létrehozására, amely többet ígér a többpártrendszeres demokrácia bevezetésének ellenőrzésénél, de kevesebbet egy hatalmi szerv létrehozásánál. Olyan megoldást tehát, amelyben a politikai döntések erejével lehet biztosítani a demokratikus átmenetet a demokráciába.42

AZ MSZMP KÉTOLDALÚ TÁRGYALÁSAI

1989. március 4–6. között került sor a kétoldalú pártközi tárgyalásokra az MSZMP
és az általa meghívott politikai szervezetek között. A Népszabadság viszonylag
nagy terjedelemben, de semmitmondóan számolt be a tárgyalássorozatról, gondosan ügyelve arra, hogy mindegyiknek egyenlő súlyt adjon, akár az MDF-ről, akár
a Münnich Ferenc Társaságról van szó. Legrészletesebben az utolsóként lezajlott
MSZMP–SZDSZ megbeszélésről jelent meg közlemény, kiemelve, hogy ez jellegében
és hangvételében is eltért a többitől.43
Az SZDSZ nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy tárgyalási készsége ne legyen
félreértelmezhető, ezért vezető testülete nyilatkozatban előre közreadta álláspontját.44 Lényegében azt deklarálták, amit Magyar Bálint az ÚMF vitáján is elmondott:
a megbeszélések elsődleges célja a megegyezés a többpártrendszer viszonyainak megfelelő választási törvényről és a következő választásig terjedő időszak politikai játékszabályairól. Kategorikusan kijelentették, hogy új alkotmány kidolgozására az átmeneti
korszak nem alkalmas, ezért az erről folyó vitát az SZDSZ fölöslegesnek ítéli az új
választás előtt. Tiltakoztak az ellen, hogy az államfőt és az Alkotmánybíróság tagjait a szabad választások előtt megválasszák.
A szabad demokraták egyúttal előre jelezték: az MSZMP-vel folytatandó érdemi
tárgyalás előtt arra törekednek, hogy a többi független szervezettel egyeztetett álláspontot alakítsanak ki. Mivel felfogásuk szerint a választások előtt sem az MSZMP,
sem a többi szervezet nem támaszkodhat valódi társadalmi felhatalmazásra, nincs
joguk a társadalom feje fölötti egyezkedésre, ezért is ragaszkodnak a teljes nyilvánossághoz. Végül jelezték, hogy pontos elképzeléseik vannak a parlamenti demok41

Uo. 101.
Uo. 106.
43
A tanácskozásokról megjelent tudósítások: Két nap hat tanácskozás. Népszabadság, 1989.
március 6. (a MEASZ, a Münnich Ferenc Társaság, a Független Kisgazdapárt, a MISZOT, a Magyar Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum képviselővel folytatott tárgyalásról); Konstruktív
ellenzék lesz? Az MSZMP és a Szabad Demokraták Szövetségének konzultációja. Népszabadság,
1989. március 7.
44
Az SZDSZ ügyvivőinek 1988. március 4-én kelt nyilatkozata. Magyar Nemzet, 1989. március
6.
42
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ráciába való átmenet feltételeiről és szakaszairól, amelyeket programtervezetük tartalmaz.
A tárgyaló partnerek közül föltűnően hiányzott a Fidesz. Mellőzését azzal lehetett indokolni, hogy a MISZOT 31 tagszervezetének egyikeként képviselve lehetnek.
A tárgyalásokon Stumpf István jelezte a közös MISZOT-álláspont létrehozásának
nehézségeit, hiszen a tagszervezetek csak konszenzussal hozhattak döntés, így a
Fidesznek lehetősége volt akár arra is, hogy megvétózza a MISZOT részvételét a
tárgyalásokon. Március 6-án a MISZOT közgyűlésén, amikor a Fejtivel folytatott
megbeszélés után megvitatták a részvétel lehetőségét egy kerekasztal jellegű tárgyalássorozaton, a Fidesz nevében Kövér László nyomban jelezte, hogy legfeljebb
„több kiskoalícióba tömörülve” jelenhetnének meg azon az ifjúsági szervezetek. Föl
sem merült bennük, hogy vállalnák a feloldódást a MISZOT-ban.45
Amikor Fejti György a Politikai Bizottság március 14-i ülésére készített beszámolójában összegezte a kétoldalú tárgyalások eredményeit, rámutatott, hogy a
kezdeményezést a szervezetek többsége helyesléssel fogadta, egyedül a szabad demokraták részéről tapasztalt erős fenntartásokat és bizonyos „konfrontációra való
törekvést”, valamint az MDF-nél némi tartózkodást, amit a közelgő országos gyűlésüknek tudott be. Úgy tűnt, az SZDSZ kivételével valamennyien hajlanak arra, hogy
részt vegyenek az MSZMP által javasolt egyeztető fórumon.
A további tárgyalási taktikához a PB által jóváhagyott téziseknek jelentős hatásuk lett a további fejleményekre:
1. Állandó politikai egyeztető fórum létrehozása a reális cél, tehát folytatni kell a
két- és többoldalú előkészítő megbeszéléseket. Az MSZMP-nek azonban nem fűződik érdeke a tárgyalások sürgetéséhez, idő előtti koalíciós politika erőltetéséhez és ezzel
a párttá szerveződési folyamatok felgyorsításához.
2. Az előkészítő tárgyalásokon nyomást kell gyakorolni az ellenzéki szervezetekre, hogy határozzák meg jellegüket, programjukat, jegyeztessék be magukat a bíróságnál; ennek érdekében fel kell gyorsítani a párttörvény előkészületi munkálatait.
3. A politikai infrastruktúra biztosítása ügyében célszerű gesztusokat gyakorolni.
4. Az MSZMP-nek határozottságot kell tanúsítania néhány alapvető kérdésben: utasítsák el a kerekasztal-konstrukció helyett a kétoldalú (hatalom–társadalom szembenállást sugalló) tárgyalások gondolatát; ne engedjék megkérdőjelezni a parlament
és a kormány legitimitását és ne hagyják a politikai egyeztető fórum befolyása alá
helyezni őket; lépjenek fel a fegyveres testületek teljes depolitizálása ellen, de ne
engedjék, hogy a fegyveres szervezetek a pártpluralizmus színterévé változzanak;
erősítsék meg a tömegtájékoztatás „egységes, nemzeti jellegét”, tegyenek lépéseket,
hogy az ellenzéki szervezeteknek „csak súlyuknak megfelelő” jelenlétet biztosítsanak a sajtónyilvánosságban.46

45

FIDESZ Press, 1989/6. (március 8.) 4–6.
Tájékoztató a Politikai Bizottságnak az MSZMP, valamint a különböző politikai, társadalmi
szervezetek között folytatott tárgyalások első szakaszáról. MOL M-KS 288. f. 5/1054. ő. e.
46
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ELLENÁLLÁS A VÁLTOZÁSOKKAL SZEMBEN AZ MSZMP-BEN

Nem volt könnyű helyzetben a Politikai Bizottság, amikor a párttörvény megalkotásához szükséges elveket próbálta megfogalmazni. Úgy akarták megszüntetni az
állampárt privilegizált helyzetét a munkahelyeken, a közigazgatásban és a fegyveres
erőknél, hogy az ne járjon együtt a kommunisták hatalmi pozíciójának gyors leépülésével,
és a lehető legkisebb mértékben kockáztassa a stabilitást. Nem kívánták megszüntetni a párt munkahelyi jelenlétét, de az nem volt kétséges, hogy az államigazgatásból el kell távolítani a pártszervezeteket.
A hatalomvesztés lehetősége fölerősítette a helyi vezetők ellenállását a változásokkal szemben. Németh Miklós nem kertelt, mikor rámutatott, hogy nincs más
lehetőség, mint menekülési útvonalak biztosítása a politikából, akár felügyelő bizottságokba, igazgatótanácsokba, hiszen ha kilátástalan helyzetbe kerülnek a nómenklatúra tagjai, könnyen szembefordulhatnak a felső vezetéssel.
Különösen veszélyesnek mutatkozott a helyzet a hadsereg és a többi fegyveres testület
esetében. Grósz Károly vetette fel, hogy ezekben a testületekben van a legkeményebb
ellenállás az új kurzussal szemben, mint mondta: „a hadsereg pártbizottsága gyakorlatilag állást foglalt a többpártrendszer hadseregben történő bevezetése ellen”.
A főtitkár figyelmeztette vezetőtársait, hogy a hatalom legbiztosabb támaszát verhetik szét gyors ütemben. Úgy vélte, valóságos „agymosás” szükséges ahhoz, hogy
a párton belül el tudják fogadtatni a vezetés új koncepcióját. Grósz határozottan szögezte le: semmiféle munkahelyről – a hadsereg, rendőrség, államigazgatás területét
is beleértve – nem engedi kitiltatni a pártszervezeteket: „nem fognak kivonulni, ezt
felelősségem teljes tudatában kijelenthetem”.47

47
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 14-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1054. ő. e.
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A VÁLSÁGKEZELÉS KUDARCA
ÉS A KÜLKAPCSOLATOK
A PÉNZÜGYI KATASZTRÓFA RÉME ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK
1989 első hónapjait követően felsejlett a pénzügyi-gazdasági válság kezelhetetlenné
válásának réme. A Nemzetközi Valutaalappal a hitelmegállapodásról folyó tárgyalások során kiderült, hogy a korábbi egyezségek be nem tartása és az addigi válságkezelés elégtelensége bizalmatlanságot keltett a nemzetközi pénzvilágban.
A Politikai Bizottság 1989. február 23-i ülésén Németh Miklós miniszterelnök
mellett meghívottként részt vett Medgyessy Péter, Bartha Ferenc, Villányi Miklós
pénzügyminiszter és Hoós János, az Országos Tervhivatal elnöke is. A hosszú és
sokfelé ágazó vita után nem jutottak semmilyen elhatározásra. A probléma kezelését a kormányhoz utalták vissza. Mégis nagy jelentősége volt, hogy a pártvezetők
világos képet kaptak a helyzetről. Kiderült, hogy kényszerhelyzetben vannak, vagyis
hogy „nincs alternatíva” – miként azt Lukács János rezignáltan megállapította.
A kormányzat technokrata gazdaságpolitikusai nem kerteltek. Kimondták, hogy
az ország csak néhány hónapig tudja finanszírozni az adósságszolgálatot, de az IMF
súlyos feltételeinek elutasítása ennél is hamarabb negatív hatást keltene a piacon. „Ha
elutasítjuk a feltételeket, deklaráljuk, hogy saját meghirdetett gazdaságpolitikánkban is változtatunk, mert az ezzel összhangban van” – mutatott rá Bartha Ferenc.
Németh Miklós pedig arra figyelmeztette vezetőtársait, hogy ha vállalják az IMF kritériumait, de aztán mégsem teljesítik, az legkésőbb júniusra kiderül, és kezdődik elölről
minden.
Korábban is érzékelhető volt, hogy a nyugati hatalmak a gazdasági-pénzügyi
helyzetre alapozva nyomást gyakorolnak a politikai változások érdekében, de ez
most még egyértelműbbé vált. A kormányfő ugyan látta, el is mondta, hogy az IMF
delegációja által támasztott feltételek egyértelművé teszik a függőségi helyzetet, sőt
e kritériumok a „csőbehúzás” szándékát is bizonyítják, de tenni nem tudtak ellene.48
Kiderült tehát, hogy nagyon nagy a baj, s hogy a kormányfő és a miniszterek
között is komolyak a feszültségek a vártnál rosszabbul alakult helyzetért viselendő
felelősség kérdésében. Csak némi könnyebbséget hozott, hogy február 24-én bejelenthették a Világbank 140 millió dolláros kölcsönét a szerkezetátalakítás finanszírozására.
48
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Medgyessy Péter a Központi Bizottság március 7-i ülésén az MSZMP akciótervének vitája során igyekezett tudatosítani a testület tagjaiban a valós helyzetet. Grósz
Károly február 10-i optimista kijelentésével szemben, mely szerint az idő nekik dolgozik, éppen az ellenkezőjét állította: felemás reformokat csináltak, a helyes piaci
törekvéseket nem tudták következetesen végigvinni. Ha tovább húzódik az átmeneti állapot, nem áramlik be a szerkezetátalakításhoz nélkülözhetetlen tőke, és a
szükséges hitelek megszerzése sem sikerül. Azt javasolta, hogy sürgősen fogadják el
az új alkotmányt, a választási és a párttörvényt, és próbáljanak meg olyan koalíciót
összehozni, amely biztos politikai hátteret teremt a kormányzáshoz. „Ha ehhez az kell,
hogy a kétoldalú tárgyalásokat a különböző szervezetekkel gyorsítsuk és sokoldalúvá formáljuk, egy ilyen kvázi kerekasztallá, akkor azt kell csinálni.”49
Nem voltak elkerülhetők az újabb megszorító intézkedések sem, legfeljebb arról
lehetett elmélkedni, hogy milyen következményekkel járnak majd az 1989-es költségvetésre vonatkozó 16 milliárdos takarékossági csomag tételei.

VÁLTOZÁSOK A NEMZETKÖZI VISZONYOKBAN
Nem volt véletlen, hogy a március 7-i KB-ülésen a gazdasági problémák mellett a
nemzetközi viszonyok alakulásának kérdéseit is napirendre tűzték, mert a kettő
szorosan összefüggött. Az előadó Szűrös Mátyás az ellentmondásos helyzetet azzal
jellemezte, hogy miközben a nemzetközi politikai fejlemények kedvező lehetőséget kínálnak a belső problémák megoldásához, az európai közösségbe való betagozódáshoz, a világgazdasági helyzet alakulása drámai módon leértékelte a magyar
nemzeti teljesítményt.
Egyértelmű volt, hogy a KGST-kapcsolatok a korábbi formában nem tarthatók,
mert ez konzerválná a kilátástalan állapotokat. Az is látszott, hogy a szocialista táborban polarizációs folyamat indult el, és nem lehet számítani a szervezet érdemi
reformjára. Nem látszott más lehetőség, mint megteremteni a feltételeket, amelyek alapján Magyarország kapcsolódhat a nyugat-európai integrációs folyamathoz.
Világosan ki kellett mondani: a legfőbb kérdés az, hogy Magyarország képes
lesz-e a Nyugat együttműködő partnerévé válni, és a liberalizálással alkalmassá
tenni ehhez saját gazdaságát. Szűrös ugyan nem fukarkodott a szokásos tézisek
hangoztatásával, amelyek a szocialista országokkal fenntartott kapcsolatok fontosságáról, a szövetségi rendszerek közötti egyensúlyról és a status quo kikezdhetetlenségéről szóltak, de nem hagyott kétséget aziránt, hogy vállalni kell a külpolitikai
orientációváltást, annak minden következményével együtt. 50

49
Medgyessy Péter felszólalása a KB 1989. március 7-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 488–489.
50
Uo. 545–557.
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NÉMETH MIKLÓS MOSZKVAI TÁRGYALÁSAI ÉS A VILÁGGAZDASÁGI NYITÁS
STRATÉGIÁJA

Magyarország nemzetközi pozíciójának átalakítása nem volt megoldható az érzékeny szovjet kapcsolat kezelése nélkül. Németh Miklós március elején Moszkvába
utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Mihail Gorbacsovval és Nyikolaj Rizskov miniszterelnökkel. A megbeszélések ugyan nem oldottak meg semmilyen égető problémát, de arra jók voltak, hogy a magyar vezetők ne érezzék veszélyben magukat,
amikor a gazdasági átalakítás további lépéseire készülnek.51
Gorbacsov nem emelt kifogást az ellen, hogy a többpártrendszer keretei között
próbálják megvalósítani a „szocialista demokráciát”. A tulajdoni reformot sem opponálta, noha a Szovjetunióban nem volt szó a magángazdaság hasonló térnyeréséről. Egyetértettek abban, hogy a KGST alapvető reformokra szorul, a szovjet
vezetők jóváhagyták a magyar fellépést ez ügyben, noha elképzeléseik nem egészen
estek egybe.52
Németh Miklós és Nyers Rezső már februárban elkészítette a Politikai Bizottság
számára a világgazdasági nyitásról és a KGST-kapcsolatok gyökeres megújításáról
szóló előterjesztést, de azt csak a moszkvai tárgyalások után tűzték napirendre.53
Kiindulópontjuk a világgazdasági nyitás és a hozzá tartozó liberalizálás politikájának elkerülhetetlensége volt.
Mivel a KGST-tagországok ellenállása miatt reménytelennek látták, hogy a szervezetet piaci jellegűvé, hatékonyságorientálttá és a világgazdaság felé nyitottá tegyék,
a pártvezetést az egyoldalú lépések szükségességére akarták felkészíteni. Elvetették
a szovjet koncepciót, amely az 1992-től új minőséget hozó nyugat-európai integráció
mintájára egységes KGST-piacot irányzott volna elő, mivel egységes piac csakis piacgazdaságok között jöhet létre. Lehetett attól tartani, hogy a szovjet terv alternatívája,
nem pedig tartozéka lenne a világgazdasági nyitásnak. Márpedig a Németh-kormány
gazdaságpolitikájának sarokköve a világgazdasági folyamatba való szerves betagozódás,
valamint az ehhez szükséges liberalizáció minél gyorsabb végrehajtása volt. Ezért javasolták, hogy az állam ne vállaljon semmiféle kötelezettséget a vállalati hatáskörbe tartozó termelési és külkereskedelmi ügyekben, szüntessék meg a KGST-ben a kötelező
kontingenseket, változtassák meg a tervegyeztetés rendszerét.
Jól látták, hogy a szovjet gazdaság még előtte áll a legsúlyosabb feszültségeknek, és ha nem válnak le róla, nem állítható meg az exporttól és az importtól függő
magyar gazdaság leépülésének folyamata. Egyúttal bele kellett törődni a szovjet
energiahordozó- és nyersanyagszállítások csökkenésébe, más piacokról kielégítve
a szükségleteket.
A legnagyobb változást az a terv jelentette, mely szerint Magyarország 1991-től a
világpiaci árak azonnali bevezetésével átáll a konvertibilis devizában való kereskedelemre. Az egyértelmű nyugati gazdasági orientációt ösztökélte az európai integ51
Jegyzőkönyv Mihail Gorbacsov és Németh Miklós 1989. március 3-i moszkvai találkozójáról. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 156–168.
52
Németh Miklós beszámolója a tárgyalásokról. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 560–564.
53
Az MSZMP PB 1989. március 14-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1057. ő. e.
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ráció 1992-re tervezett további elmélyítése. Az Európai Közösség és Magyarország
között 1988-ban létrejött megállapodás után a kormány gazdaságpolitikusai a társulási szerződés aláírását tűzték ki minimális célként.
A hitelállomány lejárati és kamatfeltételeinek javítására nem tartották elképzelhetetlennek a hitelek kicserélését, de elvetették, hogy a fizetésképtelenség bejelentésével
próbálják elérni az adósságok törlesztésének átütemezését. Ezzel szemben a külföldi
tőke beáramlásának ösztönzését kiemelt célnak tekintették, azon az áron is, hogy
tartósan fenntartsák a különleges kedvezményeket (adó, ingatlanbérlet, vám- és importpreferencia, infrastrukturális támogatás).
Egyértelmű volt, hogy világgazdasági nyitás és a hozzá tartozó liberalizálás csak
összefüggő gazdasági csomagterv keretében indítható meg, amelynek során szigorú
monetáris és fiskális politikát, valamint makroszintű keresletkorlátozó politikát kell
folytatni. A versenyképesség javításához elkerülhetetlennek ítélték a forint leértékelését. Ugyanakkor szükségesnek tartották az adminisztratív korlátozásoktól mentes
importliberalizációt is a piacgazdaság fejlesztéséhez és a világgazdasági integrációhoz.
A kormány gazdaságpolitikusai újra kifejtették, hogy nem kerülhető el a világgazdasági nyitás árának, súlyos társadalmi következményeinek megfizetése. Bele kell vágni a szerkezeti átalakulás fájdalmas folyamatába, amely szakmák, ágazatok, üzemek
megszűnésével, munkanélküliséggel, a foglalkoztatási viszonyok, a jövedelemi arányok, a társadalmi pozíciók és az életviszonyok alapvető megváltozásával jár. Mégis
a gyorsítást javasolták, arra hivatkozva, hogy a fordulat ugyan hirtelen nagyobb terheket ró a társadalomra, de összességében csökkenti az átalakításért megfizetendő
árat – különösen a tétlenség, a halogatás politikájához képest.54
A Politikai Bizottság elfogadta a kormány gazdaságpolitikai koncepcióját.55

A NYUGATI DIPLOMÁCIA ÉS A TÖBBPÁRTI VISZONYOK MAGYARORSZÁGON

A pártpluralizmusal a magyar külpolitika többszereplőssé vált. Elindult a kapcsolatok kiépítése az újonnan alakuló pártok és a nyugati országok diplomáciái között.
A különösen kényes nemzetközi helyzetben a magyar külpolitika irányítói mindenképpen meg akarták akadályozni, hogy a külpolitika a pártok „egészségtelen” versengésének terepe legyen. Ennek jegyében szorgalmazott Szűrös mielőbbi konzultációt az ellenzéki szervezetekkel.56
Az Egyesült Államok budapesti nagykövete egyre növekvő aktivitást tanúsított
a magyar belpolitika ügyeiben is. Ezt mutatta, hogy március 14-én a Munkásőrség
vezetőivel is találkozott, és mindent elkövetett, hogy az egymással szemben álló
és egymástól tartó feleket nyugalomra intse. Senkinek nem volt érdeke, hogy az
átmenet békés jellegét felborítsák az erőszakos visszarendeződéstől félő vagy a le54
Németh Miklós miniszterelnök előterjesztése az MSZMP Politikai Bizottsága számára.
Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. 14. sz. dokumentum.
55
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 14-i ülésének határozata. MOL M-KS 288. f.
5/1057. ő. e.
56
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 549.

Rendszervaltas.indb 297

2006/5/8 14:52:50

298

A tárgyalásos átmenet előkészítése

számolás lehetősége miatt aggódó politikusok. Mark Palmer később maga is úgy
nyilatkozott, hogy kényes egyensúlyt próbált tartani a hagyományos diplomáciai
kapcsolatok és „a helyzet megkövetelte magatartás” között, és ennek során nem
annyira a Washingtonból kapott utasításokra, mint inkább a közvetlen tapasztalataira hagyatkozott, erősen támaszkodva az általa nagyra becsült ellenzékiek véleményére.57 Azt persze nehéz elképzelni, hogy fontos ügyekben egyszerűen a saját
elképzeléseit követte volna.
A magyar vezetők számára 1989 májusában készült belügyminisztériumi tájékoztató is beszámolt arról, hogy a nyugati hatalmak diplomáciai képviseletei, mindenekelőtt az amerikai nagykövet, feltűnően aktív közvetítői szerepet tölt be. Nemcsak az ellenzéki szervezeteket igyekezett segíteni, hanem az átalakuló hivatalos
Magyarországot is propagálta. Egyszerre igyekezett megakadályozni a robbanást,
illetve kihasználni a konfliktusokat az ellenzék támogatására.
Az ellenzék elismert tárgyaló félként való megjelenése nyomán a többi nyugati ország diplomáciája különböző intenzitással igyekezett hatással lenni az eseményekre.58 Visszaemlékezésében az akkori bonni magyar nagykövet arról számolt be,
hogy a magyar diplomácia maga is szorgalmazta az NSZK pártjainak szerepvállalását, például hogy alapítványaik nyissanak irodát Budapesten a többpártrendszer
békés kibontakozásának elősegítésére.59 Az ellenzéki pártoknak nyújtott nyugati
segítséget kompenzálta az a támogatás és elismerés, amelyet a magyar kormány
kapott a világpolitikában a radikális átalakításért játszott szerepéért.

DIPLOMÁCIAI LEVÁLÁS A „SZOCIALISTA KÖZÖSSÉGRŐL”

A szocialista országok közötti összetartás legsúlyosabb megbontásának minősült,
hogy Magyarország felvette a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával. Ám a magyar
politika szempontjából sokkal nagyobb gondot okozott a szomszéd Romániával kialakult konfliktusok sora, miután az ottani magyar kisebbség egyre elkeserítőbb
helyzetbe került.60 Magyarország nemzetközi helyzetének változását jelezte, hogy
az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága genfi ülésén Magyarország csatlakozott ahhoz a
svéd javaslathoz, amely elítélte az emberi jogok súlyos megsértését Romániában.
Horn Gyula államtitkár felszólalásában külön is utalt erre.61
57
„Nem Washingtonra hallgattunk.” Hatszemközt Mark Palmerrel, az USA egykori budapesti nagykövetével. Az interjút készítette: László Ágnes és Szakonyi Péter. Magyar Hírlap, 1999.
július 17. Lásd ehhez: HARASZTI, 1999, 60.
58
A Belügyminisztérium 1989. május 23-án kelt jelentése: Az alternatív politikai szféra főbb
folyamatai, a belügyi munka tapasztalatai. PIL 981. f. Rendezetlen iratok.
59
HORVÁTH–NÉMETH, 1999, 309.
60
Február végére 14 ezerre emelkedett a Romániából menekültek száma, és tavaszra még nagyobb menekülthullámra lehetett számítani. Népszabadság, 1989. február 24. Magyarország február 24-én csatlakozott a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezményhez, valamint
az ahhoz tartozó 1967. évi New York-i jegyzőkönyvhöz.
61
Magyarország Ausztráliával, Ausztriával, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, Portugáliával és Svédországgal együtt hivatalosan felkérte az ENSZ-et, hogy Emberi Jogi Bizottsága
útján végezzen vizsgálatot Romániában az emberi jogok érvényesüléséről.
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Ezzel a lépéssel egyértelműen és nyíltan elvált a szocialista tábortól, hiszen a
többi ország képviselői nem szavazták meg az indítványt, vagy nem vettek részt a
szavazáson. Nem is késett a románok reagálása: kemény hangú levélben tiltakoztak
a magyar eljárás ellen, amelyben nem tartózkodtak az irredentizmusra és revizionizmusra utaló vádaktól sem.62 A két szomszédos ország viszonyának csekély mértékű javítása is kilátástalannak látszott.

62
A Román Kommunista Párt levelét és az MSZMP erre adandó válaszát a Politikai Bizottság
március 14-i ülésen tárgyalta. MOL M-KS 288. f. 5/1057. ő. e.
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A RENDSZERVÁLTÓ ELLENZÉKI EGYSÉG
ÉS AZ MSZMP
A március közepétől kezdődő új politikai ciklusnak legkevesebb négy meghatározó
jegye volt:
1. A rendszerváltó célok nyíltan deklarált, jelszavakba foglalt megfogalmazása
után létrejött ellenzéki akcióegység a korábbi alkalmi összefogásokhoz képest teljesen
új minőséget jelentett.
2. A pártosodás folyamata nyitottá vált, rövid idő alatt végbement, megszerveződtek a mérvadó rendszerváltó erők, majd be is zárult ez a kör. Mindez párosult az
identifikációs folyamat kibontakozásával, amelynek során az új politikai szervezetek
már nem a „független” vagy az „alternatív” jelzővel határozták meg magukat, hanem rendszerváltó-ellenzéki erőként.
3. Megjelent az első komplex rendszerváltó program, benne az átmenet forgatókönyvével, amely – függetlenül attól, hogy el- vagy felismerték-e – viszonyítási alappá
vált, ugyanis adekvát módon fejezte ki a rendszerváltás liberális politikai és gazdasági tartalmát, megfelelt a világban zajló folyamatoknak.
4. A tárgyalásos átmenethez vezető úton erőpróba jellegű politikai harc zajlott,
amelyben folytatódott a hatalom eróziója, az MSZMP bomlása és egyben – a reformerők térnyerése révén – átalakulása.
Az első és döntő lépés kétségkívül az ellenzéki egység megteremtése volt, amelynek mindkét tényezője egyaránt fontos: egyrészt a definitív módon ellenzéki jelleg,
másrészt a tartós ellenzéki együttműködés formai és tartalmi elemeinek kimunkálása, az egységes fellépés az MSZMP-vel szemben.

AZ ELLENZÉK NYÍLT SZÍNRE LÉPÉSE
MÁRCIUS 15. JELENTÉSE

A tárgyalások előkészítő szakaszát a rendszerváltás jelképévé lett két tömegdemonstráció keretezi: március 15. megünneplése és június 16., Nagy Imre és mártírtársai újratemetése. Mindkét történelmi megemlékezés ugyanarról szólt: a legitimációhiányos
rendszer leváltásáról, a szabad, független és demokratikus Magyarország megterem-
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tésének szükségességéről és lehetőségéről. Mindkét évforduló alkalmat adott arra,
hogy tovább gyengítse az MSZMP amúgy is gyorsan fogyatkozó társadalmi hitelét.
Az MSZMP szokásához híven március 15. kapcsán is késésben volt. Amikor
1989. január 28-án a Bajcsy-Zsilinszky Társaság, a Fidesz, a Kisgazdapárt, az MDF
és az SZDSZ képviselői elhatározták, hogy közösen, a hivatalos ünnepségtől elhatárolódva rendezik meg a maguk ellenzéki demonstrációját,63 majd ehhez 26 szervezet
csatlakozott, sőt a 12 pont megfogalmazásával a közös politikai platform is megszületett, az MSZMP már csak futott az események után. Hiába követelte az ellenzék
már az előző év őszén március 15. munkaszüneti nappá nyilvánítását, az MSZMP
vezetői nem akarták vagy merték „lecserélni” november 7-ével. Mire benyújtották
az erre vonatkozó törvényjavaslatot, már késő volt.64
1956 átértékelése után a minden hatalmi kisajátításnak ellenálló, „örök ellenzéki”
márciusi szabadságünnep leplezetlenül egyesülhetett az októberi forradalom aktualizált programjának követeléseivel.65 A felemásra sikeredett átértékelő gesztussal
és a többpártrendszer elismerésével a hatalom maga tette illegitimmé az erőszakos
fellépést. A belügyi szervek ugyan felkészültek a legrosszabb lehetőségre is, de a
háttérben maradtak, hiszen a politikai vezetők ambíciója csupán az volt, hogy nagyobb baj nélkül megússzák az évfordulót. Föl sem merülhetett az egy évvel korábbihoz hasonló hatósági akció.
Az ellenzék a konfrontáció moderált formáját választotta, amikor elutasította, hogy
az MSZMP-vel és mellékszervezeteivel (Hazafias Népfront, KISZ) közösen ünnepeljen. Nem akartak erőszakos tettekben megnyilvánuló konfliktust gerjeszteni,
csupán a frontokat akarták tisztázni.
Az MSZMP vezetőinek célja éppen az volt, hogy kerüljék e frontvonal meghúzását, ezért tulajdonítottak különös jelentőséget annak, hogy megbontsák az „alternatívok” egységét. Mindenképpen arra törekedtek, hogy felmutathassanak együttműködésre hajlamos erőket. Nem is igazán az érdekelte őket, hogy mit mondanak,
az volt a fontos, hogy ott legyenek a közös megemlékezésen.
Az egységbontás sikerült. Az ellenzék többi szervezete igencsak rosszallóan reagált a kisgazdák és a szociáldemokraták döntésére, hogy március 15-én képviselőik
az MSZMP-vel együtt szerepeltek a Múzeum-kertben rendezett hivatalos ünnepségen. Ennek fő szónoka, a Nyers Rezső után a Kisgazdapárt nevében felszólaló Vörös
Vince még azt a szívességet is megtette, hogy beszédének végén a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozta. A szociáldemokraták nevében felszólaló Ruttner
György beszédét rezzenéstelen arccal fogadták az MSZMP vezetői, noha ő kemény
szavakkal tagadta meg a szolidaritást, és nem fukarkodott a kommunistákat elítélő
kitételekkel.66
63

Az előkészítő bizottság hetenként ülésezett. A megállapodásokról lásd a Beszélő 26. számának összeállítását: Beszélő Összkiadás, III. 776–777.
64
Az Országgyűlés 1988. december 20-án Grósz Károly és Huszár István Népfront-főtitkár
javaslatára egyhangúlag megszavazta március 15. ünnepnappá nyilvánítását. Népszabadság, 1988.
december 21.
65
Az 1848-as és 1956-os szimbolika összekapcsolódásának részletes elemzését lásd: HOFER,
2000, 629–638.
66
A beszédeket idézi: Népszabadság, 1989. március 16.
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Nehezen volt eltúlozható jelentősége annak, hogy milyen arányban jelennek meg
az emberek a hivatalos, illetve az ellenzéki demonstráción.67 Ám hivatalos ünnepség néhány ezres tömegével szemben a párhuzamos ellenzéki demonstrációk sok
tízezres, egyes becslések szerint a százezret is meghaladó létszáma félreérthetetlen
jelzése volt az erőviszonyok alakulásának. Akadt ugyanakkor egy másik figyelmeztető jel is, amely a magyarországi politikai folyamatok valamennyi résztvevőjének
egyformán szólt, ez pedig a Bécset elárasztó magyar bevásárlóturista-invázió volt. Az
ajándék munkaszüneti napot kihasználva, az ünnepi rendezvények összlétszámát
jóval meghaladó tömeg zúdult át az osztrák határon.
Az erőt mutató és érzelmeket felszabadító demonstráció arra is alkalmas volt,
hogy illúziókat ébresszen. A közérzület alkalomszerű kifejezése jelentősen alakította az emberek nagy részének viszonyulását a politikai élet szereplőihez, de továbbra
sem tette a politikai folyamatok közvetlen részesévé a társadalom nagy tömegeit.
A tömegmegmozdulásból továbbra sem eredt tömegmozgalom. A tüntetés résztvevői
megmutatták, hogy kinek az oldalán állnak és milyen célokat támogatnak. Bizonyságát adták, hogy gyökeres változásokat kívánnak, de azt is egyértelművé tették,
hogy csakis békés átmenetet támogatnak. Az ellenzék azzal ért el sikert, hogy pontosan ráérzett erre a kettős szándékra. Így történhetett meg, hogy a politikai átmenet végrehajtását az emberek mintegy hallgatólagosan rábízták a széttagolt és csekély szervezettségű ellenzékre, amely ezzel a demonstrációval önbizalmat szerzett
a soron lévő erőpróbákhoz.

RENDSZERVÁLTÓ CÉLOK

1989 március idusának legfontosabb vonása az volt, hogy az ellenzék először deklarálta nagy nyilvánosság előtt, a tömegek támogatását felmutatva a közös rendszerváltó célkitűzéseket, amelyeket hozzá tudott kapcsolni a nemzeti történelem legnagyobb legitimációt biztosító hagyományához.
Március 15. legnagyobb hatású rendezvénye a Szabadság téren zajlott. A Magyar
Televízió székházának lépcsőiről szónokló Csengey Dénes itt jelentette be az MTV
jelképes birtokbavételét. Csengey beszédében azt kívánta, hogy haladéktalanul kezdődjenek nyilvános, mindenki számára követhető tárgyalások követeléseik teljesítéséről.
A külön ünneplésről pedig megállapította: nem a nemzet feldarabolása ezzel a céljuk, hanem ellenkezőleg, a valódi, tartós nemzeti egység megteremtse, amely azonban nem épülhet urak és szolgák, birtokon belüliek és hazájuk birtokjogaiból kitagadottak szövetségére, hanem csak egyenrangú politizáló felek megegyezésére.68
67

„A hatalom előzetes nyilatkozatokban értésre adta, hogy számít a »számok csatájára« és ebben saját fölényére – mintegy mobilizálási vetélkedőre hívta ki a másként gondolkodókat.” HOFER,
2000, 634.
68
„Sokan azt hitték, vagy azt akarták elhitetni, hogy ide a Magyar Televízió székházához egy
ostromló tömeg készülődik, a fenyegetés és rombolás szellemétől vezérelve. Mondjuk ki együtt
fennhangon, hogy ez nem igaz! Mondjuk ki együtt fennhangon, hogy rosszul ismernek bennünket azok, akik azt hiszik, hogy dúlásban és pusztításban leljük örömünket! Tőlünk ne féltse
senki a televíziót! Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk! És ugyanígy ne féltse tőlünk senki
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A Szabadság téren hangzott el Cserhalmi György színművész tolmácsolásában az
ellenzéki szervezetek 12 pontja. Ezek a pontok foglalták össze a rendszerváltás legfőbb
követeléseit, amelyeket a szabad, független, demokratikus Magyarország megteremtésének célkitűzése fogott egységbe. Követelték a valódi népképviseleten alapuló plurális parlamenti demokráciát; a jogállamot, amelyben maradéktalanul érvényesülnek az emberi és politikai szabadságjogok; a méltányos közteherviselést, a kiváltságok
megszüntetését; működőképes piacgazdaságot a tulajdonformák egyenrangúságával;
a bürokrácia és az erőszak-apparátusok leépítését, beleértve a Munkásőrség felszámolását; az ország szuverenitásának helyreállítását, a semlegesség megteremtését és
mindezek érdekében a szovjet csapatok kivonását; Európa kettéosztottságának felszámolását, a szabadság és az önrendelkezési jog helyreállítását Kelet- és Közép-Európa valamennyi népének. Nem maradtak el a legfontosabb szimbolikus követelések
sem: a nemzeti címer visszaállítása, november 7. helyett október 23. nemzeti ünneppé nyilvánítása, az 1956-os forradalom és mártírjainak teljes rehabilitálása.69
Kossuth téri beszédében Orbán Viktor keményen fogalmazott: nem beszélhetünk addig nemzeti függetlenségről, amíg az orosz csapatok Magyarországon tartózkodnak, nem beszélhetünk demokráciáról ott, ahol 40 éve nem tartottak szabad
választásokat. Beszéde mintegy előképe volt a három hónappal későbbi, nagy visszhangot kiváltó fellépésének a Nagy Imre-temetésen.70 Arra biztatta az összegyűlteket, hogy ne legyenek bizalommal a nagy hirtelen reformerekké vált kommunisták
iránt, mert azok semmivel nem szolgáltak rá. „Mi csak magunkban bízhatunk – jelentette ki. – Nekünk kell olyan helyzetet teremteni ebben az országban, amikor az
uralkodó párt nem tehet mást, mint amit ígért.” Követelte az egyenlő feltételeket a
politikai szervezetek működéséhez, a nómenklatúra lebontását, a pártszervezetek
kizárását a munkahelyekről, a rendőrségből és a hadseregből, valamint a Munkásőrség feloszlatását.71
Hasonló követeléseket a Petőfi-szobornál tartott beszédében a TIB nevében föllépő
Mécs Imre is megfogalmazott. Ő is követelte a visszarendeződés megakadályozását,
a fegyverek begyűjtését, a Munkásőrség felszámolását. Bibó Istvánt idézve biztatta az
embereket bátor kiállásra: „Demokratának lenni annyi, mint nem félni!”72

A TÁRGYALÁSOK FELTÉTELEI

Kis János Kossuth téren tartott szónoklata nem nevezhető a leghatásosabbnak, de
aktuális politikai tartalma miatt és a rövidesen bekövetkező fejlemények tükrében
talán a nap legfontosabb megnyilatkozása volt. „A szocializmusnak nevezett rendMagyarországot! Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk!” Beszélő Összkiadás, III. 778–779.; ill.
C SENGEY, 1990, 27–29.
69
Mit kíván a magyar nemzet? Beszélő Összkiadás, III. 775. A 12 pontot támogató 31 független
szervezet felsorolását lásd ugyanitt. (A Tiszta lappal c. kötet csak 23 szervezet nevét közli.)
70
DEBRECZENI, 2002, 94–95.
71
Orbán Viktor beszédét a Beszélő 26. száma mellett közölte a FIDESZ Press, 1989. március 21.
Vö. Tiszta lappal, 136–139.
72
Mécs Imre beszédét lásd Beszélő Összkiadás, III. 779–780.
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szer fölött a történelem kimondta az ítéletet – jelentette ki. – Az állampárt mindenre
kiterjedő uralma feltartóztathatatlanul gazdasági és társadalmi hanyatlásba sodorta
az országot. Nincs más kiút, csak a teljes újrakezdés.” A beszédben Kis János világossá tette a szabad demokraták átmenetre vonatkozó stratégiájának lényegét:
„Békés átmenetet akarunk, nem újabb nemzeti katasztrófát. Félmegoldásokkal azonban nem
érhetjük be; a látszatengedmények csak növelik a bajt. Az MSZMP már nem tud igazán tiltani,
de valódi kiegyezésre sem hajlandó. Ezért aztán nem képes megállítani saját szervezetének
romlását, az országban politikai káoszt idéz elő, milliókat taszít megalázó nyomorúságba.
A kommunisták azt ajánlják az új, független szervezeteknek, hogy részt kaphatnak a hatalomból, ha elfogadják az állampárt főségét, és társfelelősséget vállalnak a sikertelenül kezelt
gazdasági válságért. Mi azt ajánljuk a kommunistáknak, hogy súlyuknak megfelelő részt kaphatnak az új Magyarország pártjai között, ha elfogadják a szabad választásokon nyugvó, demokratikus többpártrendszert. Erről kell tárgyalni, az idevezető átmenet garanciáiról.”

Kis végül rámutatott, hogy a válságból valóban csak nemzeti összefogással lehet kilábalni, de nem olyan koalícióval, amit a kommunista párt hatalmi fölényét
kihasználva kézben tud tartani. Ezzel mintegy előre jelezte az SZDSZ néhány nap
múlva sorra került közgyűlésén tett javaslatát, a tárgyalásokra ellenzéki egységet
szorgalmazott: „Előbb a demokratikus pártok és mozgalmak koalícióját kell megteremteni,
hogy az MSZMP-nek erős, megkerülhetetlen vetélytársa és tárgyalófele legyen.”73

AZ MDF PROGRAMJA ÉS ÁTMENETKONCEPCIÓJA
Mindenféle ellenzéki egység illúzió volt a legnagyobb független szervezet, az MDF
részvétele nélkül. Kulcskérdés volt tehát az állásfoglalása.
A Magyar Demokrata Fórum első országos gyűlése néhány nappal előzte meg
a március 15-i ünnepséget. Alkalmuk lett volna a tömegmegmozdulást kihasználni
akár arra is, hogy az átmenetről szóló koncepciójukat egyértelművé tegyék a széles
nyilvánosság előtt. Erejük volt, olyan koncepciójuk azonban nem, amely alkalmas
lett volna arra, hogy a folyamatok irányítójának szerepkörébe helyezkedjenek. Mindenekelőtt önmeghatározásuk gondjain igyekeztek túljutni.

PÁRT VAGY MOZGALOM?

1988 végétől igen komoly viták zajlottak az MDF vezetői körében a párt vagy mozgalom dilemmájáról. Az országban megállíthatatlanul haladt előre a pártosodás folyamata, és ez számukra is lépéskényszert teremtett. Egyre erősödtek azok a hangok,
amelyek a Fórum párttá alakítását követelték. A laza mozgalmi keret fenntartása
azzal is járhatott, hogy sokan, akik korábban az MDF-hez csatlakoztak, a kettős tagság lehetőségét választva belépnek egy új vagy újjá alakuló pártba.

73
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Hiába voltak nagy többségben az MDF tagjai között azok, akik a párttá válást
szorgalmazták, a vezetésben elkeseredett vita dúlt ez ügyben. A feszültségek kiéleződése nyomán még a szervezet kettészakadásának veszélye is fölmerült. A vezetésben domináns „népnemzeti” harmadikutasok, Bíró Zoltán, Lezsák Sándor és
a többiek, nekikeseredetten harcoltak a párttá alakulást szorgalmazó vélemények
ellen.74
Az ő nézeteiknek adott hangot Csurka István, amikor a „nemzeti kiteljesedés”
célja felől közelítette meg a politikai teendőket. Azt tekintette az MDF fő feladatának, hogy felszínre hozza az „új magyar lelkületet”, s mintegy újraépítse a nemzetet.
Ez viszont nem lehet egy szükségképpen részérdekeket képviselő párt célja. Csurka
arról sem volt meggyőződve, hogy a társadalom éppen a többpártrendszer létrejöttét igényelné, sokkal inkább olyan politikai szerveződések működését tartotta volna
jónak, amelyek a demokratikus forradalom élményéhez juttatják a népet. „Az MDF-nek
nem az a feladata, hogy mindenkit lekörözve mutatós párt legyen, hanem hogy találja meg a demokrácia első lépéseit, hogy kezdje el megásni az alapjait a magyar
demokrácia épületének.”75
A Hitel hasábjain zajló vitában jelent meg Kulin Ferenc írása, amely jól mutatta,
hogy nem tudtak megbirkózni azzal a problémával, amelynek forrása a párt megszervezésének igénye, illetve a társadalom – úgymond – felkészületlensége közötti
ellentmondás volt. Kulin jól látta: hosszú és szerves folyamat eredményeként kellene
megszületnie a pártnak, de erre az adott politikai viszonyok között nincs lehetőség.
Következtetése egyértelmű: „…a hatalmat csak szellemi eszközökkel befolyásoló
politizálás ábrándja logikai abszurdum, képtelenség. S vegyük észre, hogy ezt az
ábrándot nem a hatalomtól független politizálás, hanem éppen ellenkezőleg: a politikától független hatalombirtoklás vágya szülte. Akik azt mondják, hogy szellemi
eszközökkel akarnak politizálni, valójában politizálás nélkül szeretnék ama szellemi eszközöket hatalomra juttatni.”76
Nem volt kétsége afelől, hogy az MSZMP csak azért gondolkodik hatalommegosztásban, mert megrendült helyzetében nem tehet mást, de amint erőre kapna
„rendet tenne” maga körül. Ezért ki kell használni e „múló rosszullétet” arra, hogy
politikai erőként lépjenek fel, különben „holnap már kiütnek és ránkszámolnak”.
Kulin nem kerülte meg az MSZMP-hez való viszony dilemmájának feltárását. „Vannak, akik azért tiltakoznak a párttá szerveződés ellen, mert egy esetleges partneri
kapcsolat kialakulása az MSZMP-vel nemcsak a hatalom megosztását, hanem egyszersmind a múltért vállalandó felelősség megosztását is eredményezné. Hadd hívjam fel a figyelmet az ebben az észjárásban rejlő következetlenségre. Ha nem akarunk továbbra is egy, az MSZMP által uralt monolitikus hatalmi struktúrában élni,
elvileg csak két lehetőség közül választhatunk. Vagy megpróbáljuk kirekeszteni az
74
BÍRÓ, 1993, 32. Az MDF párhuzamos, mozgalmi és pártszerű szervezésének egy sajátos koncepcióját fogalmazta meg BILECZ Endre: Mit akarhatunk? Hitel, 1989/4. 51–52.
75
C SURKA István: Kiegyezés – „most vagy soha”. Hitel, 1989/3. A Hitelben kibontakozott vitáról
lásd: C SIZMADIA, 1992, 12–13.
76
KULIN Ferenc: Axiómák és alternatívák. Hitel, 1989/4. 47–50. (Újraközlése: KULIN, 1994, 186–
201.)
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MSZMP-t a hatalomból, vagy vele osztozunk azon. Az első lehetőség puszta latolgatását is komolytalanná teszik a valóságos erőviszonyok.”77
A párttá alakulás melletti érveket erősítette Elek István is, aki a Hálózatból megalakuló SZDSZ példájára utalva rámutatott: eljárt az idő az ellenzéki mozgalmak
koalíciós kísérletei fölött. Ő úgy vélte: Bibó István életművében lényegében készen
is áll egy Nemzeti Demokrata Párt létrehozásának ideológiai alapja.78
A vitában Csengey Dénes érvelt a legalaposabban amellett, hogy az MDF-et
mind szellemi mozgalomként, mind pártként működtetni kell, mivel az új korszak
megalapozása egyszerre szellemi, erkölcsi és politikai feladat. Az MDF vezetői köreinek jellemző felfogását mutatja Csengeynek a kiegyezés szükségességéről kifejtett
gondolata, amely arra alapozott, hogy az MSZMP történelmi vereséget szenvedett,
de megvannak az eszközei politikai vereségének elodázására. Úgy vélte: ha az MSZMP
lemond ezeknek a rendelkezésére álló, de történelmi távlatokat nem nyújtó eszközöknek az alkalmazásáról, akkor „a Magyar Demokrata Fórum lemondhat az
MSZMP politikai vereségének szimbolikus aktusáról”, egyenlő jogú felek tárgyalásán tisztázhatják a szabad választások feltételeit, és ezek után a nép elé bocsáthatók
a programokban foglalt alternatívák. Természetesen olyan tárgyaláson, amely minden politikai mozgalom számára egyenrangú helyet biztosít. Gyorsan leszögezte
azt is, hogy egy ellenzéki koalíció nem jelenthet stratégiai, s főleg nem taktikai nézetazonosságot, hiszen pusztán a célok egyeztetésén alapul. Csengey elismerte, hogy
a nemzeti nagykoalíciónak, amelyet sokan valósággal csodaszerként emlegetnek,
reális elgondolás az alapja, amennyiben a válság leküzdéséhez olyan politikai vezetésre van szükség, amelynek legalább öt-tíz évnyi hitele van a nép előtt, de kereken
elutasította, hogy a szabad választások előtt ilyen koalíciót létrehozzanak.79
Az MDF 1989. március 11–12-i országos gyűlésén, amelyet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában mintegy hétszáz küldött részvételével rendeztek meg, ugyancsak a párttá alakulás kérdése körül bontakozott ki a legnagyobb
vita. Csengey Dénes kompromisszumos ajánlatát fogadták el, hogy az újonnan
megválasztandó elnökségre bízzák, két hónapon belül dolgozza ki azt a szervezeti
keretet, amely egyaránt lehetővé teszi a mozgalom továbbvitelét és a pártszerű működést.80
Az országos gyűlésen az MDF-hez februárban csatlakozó Antall József is lehetőséget kapott a bemutatkozó felszólalásra, már csak azért is, mert tagnak jelölték
az új elnökségbe. Hosszú és körülményes beszéde azonban untatta a küldötteket,
akik szívesebben fogadták az irodalmárok figyelmet megragadó szónoklatait.81 Pedig volt fontos mondandója felszólalásának: először fejtette ki nyilvános fórumon
jobbközép egységpárti koncepcióját: „… ha nem tudjuk összefogni a népi-nemzeti
mozgalom, a polgári demokrácia és az agrárdemokrácia közép felé húzó erőit a ke77

Uo.
ELEK István: Mi legyen az MDF jövője? Hitel, 1989/4. 52–53.
79
C SENGEY, 1990, 89–100.
80
Az MDF országos gyűlésének első napjáról készült beszámoló: MDF. A Magyar Demokrata
Fórum országos gyűlésének lapja, 2. 1989. március 12. 2–4.
81
DEBRECZENI, 1998, 47.; R ÉVÉSZ S., 1995, 33.
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reszténydemokráciában megnyilvánuló világnézeti indíttatású irányzatokkal, akkor
érdemtelenek leszünk a világ és utódaink megbecsülésére.”82
Az MDF azonban nem jutott túl dilemmáin, így a létrehozandó párt jellegéről sem
döntött. Antall – aki életrajzírója szerint a titkos elnökjelölt volt – nem került be
a vezető testületbe. Részben ezért történt, hogy végül nem töltötték be az elnöki
posztot, hanem – alapszabály-ellenesen – létrehozták a továbbra is ideiglenes jellegű ügyvezető elnöki tisztséget, amelyre Bíró Zoltánt állították.”83 A megválasztott
elnökségben a népi-nemzeti irányzat reprezentánsai domináltak. Tagjai (az elnyert
szavazatok sorrendjében): Csengey Dénes, Für Lajos, Lezsák Sándor, Csoóri Sándor, Bíró Zoltán, Furmann Imre, Csurka István, Kulin Ferenc, Szabó Tamás, Kozma
Huba, Bogárdi Zoltán, Fekete Gyula, Sólyom László és Szabad György.

AZ MDF ELSŐ PROGRAMKÍSÉRLETE ÉS AZ ÁTMENET FORMÁJA

Az MDF programja, mivel főként céljait tartalmazta, hasonlított a többi politikai szervezetéhez. Antall kongresszusi felszólalása utalt is arra, hogy elkerülhetetlenek az
adott helyzetben a hasonlóságok. Az általános célok mellett azonban voltak az
MDF-programnak sajátos elemei is, mindenekelőtt a gazdaság- és társadalompolitikában, amelyek határozottan eltértek a liberális felfogástól.
Mindenekelőtt megállapítható, hogy a program gazdasági elképzelései távol álltak
a válság teremtette kényszerektől és a világban zajló fejleményektől. Központi célja a gazdasági demokrácia volt. A tulajdonreformot is ennek keretei között kívánták megvalósítani: az oszthatatlan állami tulajdon minél nagyobb hányadát akarták „valóban
társadalmi tulajdonná” alakítani – a városok és községek, közalapítványok, egyesületek és az állampolgárok tulajdonává. Aktuálisnak vélték a szociális piacgazdaság megvalósítását, a belső piacot élénkítő antiinflációs gazdaságpolitikát, a forint
vásárlóértékének megőrzését. Az alapvető fogyasztási cikkek árának stabilizálását
szorgalmazták, láthatóan óvakodtak egy restriktív monetarista válságkezelő program meghirdetésétől.
Az MDF vezetőitől nemcsak az volt idegen, hogy a gazdaság átalakítását a valós
helyzethez és a világfolyamatokhoz próbálják igazítani. A társadalompolitikát az
„emelkedő nemzet”, a széles nemzetalkotó középosztály megteremtése, a szegénység felszámolásának szándéka uralta, de ennek módjáról nemigen szóltak. Az értelmetlen
nagyberuházások leállításából felszabaduló forrásokat nyugdíjemelésre, a regionális és települési hátrányok csökkentésére, a vidék infrastruktúrájának fejlesztésére,
a munkanélküliség problémájának kezelésére fordították volna.
Az MDF külpolitikai elképzelései sem nagyon különböztek az európai visszaintegrálódást hirdető többi politikai szervezet programjaitól. Nagy hangsúlyt kapott a
nemzeti kisebbségi probléma megoldásának szorgalmazása a térség egészében, természetesen különös tekintettel a magyar kisebbségre, amelyhez tartozók számára
az MDF a kettős állampolgárság intézményesítését is szükségesnek ítélte. A szovjet
82
83

ANTALL, 1994, II. 11.
DEBRECZENI, 1998, 47.
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csapatok távozásának fölvetésére azt az óvatos formulát találták, mely szerint megvalósítandó „a külföldi haderők teljes kivonása más országok területéről”.84
Az MDF programja sokkal inkább egy programnyilatkozatnak vagy egy vázlatos
programkoncepciónak tekinthető, semmint olyan tervezetnek, amelyre majdan kormányzati munka alapozható. Az viszont nem volt kétséges, hogy a Fórum a rendszerváltás álláspontjára helyezkedett. Az ennek véghezvitelére elgondolt terv nem
változott, továbbra is az alkotmányozó nemzetgyűlés állt az MDF átmenetről szóló koncepciójának középpontjában. Semmiképpen nem akartak alkudozásokba bocsátkozni
a nép feje fölött. Az alkotmányozó nemzetgyűléssel nyilvános, minden részletében
átlátható és ellenőrizhető intézmény életre hívását célozták. Az átmenetről szóló pártközi
tárgyalásokat tehát rövid lélegzetűnek képzelték, igencsak szűk tematikára korlátozva.
Az országos gyűlés után az MDF nagygyűlést tartott, amelyen Für Lajos és
Csurka István mondott beszédet. Csurka magától értetődőnek tartotta, hogy nincs
más megoldás, mint a tárgyalás, de ennek három minimális feltételét szabta: szüntessék meg az ellenzék titkosszolgálati megfigyelését, haladéktalanul gyűjtsék be a
magánszemélyeknél kint lévő fegyvereket, és oszlassák fel a Munkásőrséget.85
Für Lajos ez alkalommal reagált Major Lászlónak, az MSZMP KB szóvivőjének
nyilatkozatára, aki meghívottként megjelent az országos gyűlésen, majd nyomban azt
nyilatkozta, hogy lehetségesnek tartja az MSZMP és az MDF koalícióját. Für az MDF
nevében leszögezte: szó sem lehet semmiféle koalícióról, unióról, nemzeti bizottságosdiról a
szabad választásokig. Kijelentette, hogy az MDF állhatatosan követelni fogja az illegitim
parlament feloszlatását és egy alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztását.86

A RENDSZERVÁLTÁS LIBERÁLIS PROGRAMJA ÉS FORGATÓKÖNYVE
1989 kora tavaszának egyik döntő fejleménye volt A rendszerváltás programja megszületése. A Szabad Demokraták Szövetsége által kidolgozott és közreadott program, a nevezetes Kék Könyv a rendszerváltás történelmileg érvényes, a világfolyamat
trendjéhez illeszkedő koncepcióját fogalmazta meg.87 Az SZDSZ két szakaszban,
március 19-én és április 16-án megtartott közgyűlése fogadta el a programot, amely
egyúttal a rendszerváltás kifejezést is az átmenet központi kategóriájává avatta, mintegy az MSZMP modellváltás fogalmának ellentéteként.

A NYUGATOS LIBERALIZÁLÁS FELTÉTELEI

Az SZDSZ megalakulását követően, a programalkotó munka során fel kellett
oldani azokat az ellentmondásokat, amelyek a baloldali és a konzervatív liberális
felfogások között feszültek. A szabad demokraták úgy látták, hogy aktuálissá vált
84
A Magyar Demokrata Fórum programja. Hitel, 1989/10. 50–52. (Közli: Magyarország politikai
évkönyve, 1990, 520–525.)
85
Csurka István 1989. március 14-én elmondott beszéde: Hitel, 1989/8. 15–18.
86
FÜR Lajos: Szabad és demokratikus választásokat. Hitel, 1989/11. 58–60.
87
A rendszerváltás programja. SZDSZ, 1989.
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a következetes nyugatos modernizáció, a nyugati liberális demokráciák példájának
követése, nincs sem szükség, sem lehetőség semmiféle köztes vagy tartós átmeneti
állapot fontolgatására.
A szabad demokraták megközelítése tehát éppen ellentétes volt azzal, amit az
MDF harmadikutas népi-nemzeti ideológusai vallottak. Nem a „saját magyar utat”
keresték, hanem a fejlett Nyugathoz való csatlakozás módját – kiutat a zsákutcásnak
tekintett valóságos magyar helyzetből, mégpedig a lehető leggyorsabban és legteljesebb mértékben.
A szabad demokraták ismerték fel leghamarabb a nemzetközi feltételek átalakulásában, a nagyhatalmi erőtér gyors változásában rejlő lehetőségeket. A kicsiny
magyar liberális ellenzék programja akkor tűzhetett ki érvényes célokat, ha nemcsak a gazdaságban ismerik fel a neoliberális stratégia kikerülhetetlenségét, hanem
a világpolitikai játszma kimenetelét is „eltalálják”. A sikerhez az kellett, hogy megfelelő ütemérzékkel reagáljanak a politikai fejleményekre, sőt amennyire tőlük telik,
előre is hajtsák azokat.
Március 2-án a vendégtanárként az Egyesült Államokban tartózkodó Haraszti
Miklós „Bury the Brezhnev Doctrine” címmel cikket jelentetett meg a Washington
Post, majd az International Herald Tribune című tekintélyes lapokban.88 A cikket később a szerző maga „sültrealistának és hiperóvatosnak” minősítette, amely ennek
ellenére „utópiáknak kijáró fogadtatásban részesült”.89 Haraszti írásában azt szorgalmazta, hogy a Nyugat tegyen többet a kelet-európai békés átmenet érdekében:
ne csak a fegyverzetcsökkentésre összpontosítson, de érje el, hogy Kelet-Közép-Európa ügyét külön kérdésként tűzzék a nagyhatalmak között folyó tárgyalások napirendjére, és érjék el a Brezsnyev-doktrína érvényen kívül helyezését. Rámutatott
arra, hogy Budapesten, Varsóban és Prágában „független politikai mozgalmak, demokráciára értett társadalmak követelik jogaikat, nyugati mintára”, miközben gazdaságilag több ország szinte teljesen függővé vált a Nyugattól. Az egypártrendszerek tarthatatlanná váltak ezekben az országokban, erőltetett életben tartásuk csak
konfliktusokhoz vezethet, tehát a destabilizálódás veszélyét nem a változás, hanem
annak elmaradása kelti. Haraszti pontosan látta, hogy a rozoga Szovjetunió szinte
„ingyen”, a jövőbeli jó kapcsolatokért is hajlamos tarthatatlan pozíciójának feladására, de úgy gondolta, ehhez külső ösztönzésre is szükség van, ahogy az Afganisztánból való kimenekülés esetében is történt.
A szabad demokraták a programalkotás során mindenesetre már abból indultak
ki, hogy a rendszerváltás közvetlenül napirendre került, és nincs szükség átmeneti
megoldásokra. Oly módon kell az átmenetet megszervezni, hogy az békés jellegű
maradjon, de a nyugati típusú liberális demokrácia eszményéhez képest ne tegyen
elvi engedményeket.

88
89

Magyarul „Az egyetlen kiút” címmel jelent meg. Beszélő Összkiadás, III. 755–756.
HARASZTI, 1999, 925.
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A RENDSZERVÁLTÓ LIBERALIZMUS EREJE ÉS GYENGESÉGEI

A rendszerváltás mint a világtörténelmi – ha úgy tetszik, a globalizációs – folyamatok része, természete szerint liberális tendenciájú volt. Mindazonáltal nem volt magától értetődő, hogy létrejön-e ennek kifejezésére az a rendszerváltó liberalizmus, amely
alkalmas politikai formációt is alkot a feladat végrehajtására.
A szabad demokraták rendszerváltó liberalizmusa szervesen és ellentmondásmentesen volt képes a prokapitalista gazdasági neoliberalizmus, illetve az emberjogi és
szociális irányultságú liberális irányzatok minden meghatározó jegyének befogadására,
mivel ezek valamennyien élesen szemben álltak a kommunista doktrínával és a létező szocializmus valóságával, továbbá valamennyihez a rendszerváltás centrális
céljai, illetve faladatai kapcsolódtak.
A rendszerváltó liberalizmus mintakövető jellege ugyanakkor szinte automatikusan felélesztette az „idegenség” vádját. Mivel a liberalizmus kifejezetten a nyugati
világhoz tartozó jelenség, az ezen kívül vagy ennek perifériáján létező térségekben
a liberalizmus mindenütt szervesen kapcsolódott a nyugatos orientációhoz. Ott tudott megkapaszkodni, ahol megvoltak a nyugatos fejlődés alapjai.
A nemzeteszmét gondolkodásuk középpontjába emelő irányzatokkal szemben
a liberálisok nem tekintették a sajátos nemzeti értékeket veszélyeztető folyamatnak a modernizációt. A rendszerváltás időszakában, amikor a nyugatos modernizáció és a
nemzeti függetlenség visszanyerése egyaránt napirendre került, elvileg megvolt a
lehetősége annak, hogy a reformkori gondolat, a „haza és haladás” egysége legyen a
vezéreszme. Mégsem ez az egység vált jellemzővé. A nemzeteszmére épülő irányzatok képviselőiben – megérezve a neoliberális doktrínával megtámogatott globalizációban rejlő veszedelmeket – nagyon is ott bujkált a „pincérnemzet” Csurka-féle
víziójának valamelyik változata. Csengey Dénes nevezetes jelszava, „Európába, de
mindahányan!” pozitív formában, de ugyancsak azt az aggodalmat fejezte ki, hogy
a nemzet egyesítését, újjáépítését veszélyezteti, ha a nyugatos modernizációt a liberális elvek alapján csak úgy „ráengedik” a magyar társadalomra, hiszen ebből csak
egy más típusú alávetettség keletkezik.
A rendszerváltás kori magyar társadalomban az Európához tartozás, a Nyugathoz csatlakozás gondolata általánosan elfogadott volt, de sok konfliktust rejtett magában. A programalkotás során a pártok ezt különböző mértékben tudatosították,
illetve saját koncepciójukban igyekeztek fölmutatni a feloldás lehetőségét. A rendszerváltó liberális doktrína erejét a világban ellenállhatatlan erővel zajló folyamat sodrása
adta, gyöngéjét pedig az, hogy a liberalizmus társadalmi gyökerei fogyatékosak voltak.
A kiemelkedésre esélyesebb vagy ebben reménykedő társadalmi csoportok tagjai
fűzhettek nagyobb reményeket a liberális politikához. Érzelmileg is jelen volt mindkét vonzalom a magyar társadalomban: egyaránt élt a nemzeteszme iránti erős affinitás és a nyugatos fejlődésbe, a jóléti-fogyasztói társadalomba vetett remény.
Fontos dologra hívta fel a figyelmet térségünk liberalizmusának lengyel kutatója,
amikor megállapította: „a posztkommunista országokban a liberalizmus ugyanazzal a kísértéssel került szembe, mint a kommunizmus: főleg elmélettel rendelkezik,
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és a politikain kívül kevés más eszköze van arra, hogy végrehajtsa ezeket”.90 Különösen jellemző volt ez a rendszerváltó liberalizmus születése idején, amikor a liberális pártot az a veszély fenyegette, hogy ellenfelei és riválisai elszigetelik.
Meg kellett próbálni, hogy a paternalizmushoz szoktatott, részben baloldali,
részben keresztény-nemzeti értékvilágú társadalom számára a válságkezelésre és a
piacgazdaság kiépítésére szolgáló neoliberális stratégia ne nyugati diktátum gyanánt
jelenjen meg. Ehhez pedig be kellett mutatni, hogy a liberalizálás alternatívája a periferizálódás, a felzárkózás elutasítása. A szabad demokraták az ellentmondások
feloldásának esélyét nem az illúziókeltésben, a fájdalommentes átalakítás ígéretében, hanem a gyors átmenetben látták. Erre pedig csak akkor volt lehetőség, ha a
rendszer átalakításában minimalizálják a kompromisszumokat.
A csekély társadalmi támogatottsággal rendelkező, még éppen csak szerveződő
liberálisoknak a programalkotásban és a politizálásban is szükségképpen radikálisnak kellett lenniük. Ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy a politikai harcok során
sikerre vigyék programjukat.
Elengedhetetlen volt a politikai élet polarizálása, hogy elváljon, milyen erők tartoznak a rendszerváltó ellenzékhez, akik elvetik a koalíciós-kompromisszumos félés átmeneti megoldásokat. Ugyanakkor a rendszerváltás folyamatát előrehajtó elvi
antikommunista radikalizmust nemcsak „elvben” kellett összehangolni a békés, tárgyalásos átmenet igényével, de meg kellett találni annak konkrét formáját is.

A LIBERÁLIS RENDSZERVÁLTÓ PROGRAM HÁROM TÉNYEZŐJE

A rendszerváltás programja – amelynek szerkesztésében Magyar Bálint és Pető
Iván töltött be vezető szerepet, közjogi fejezete pedig Tölgyessy Péter nevéhez fűződik – volt az első, részleteiben is kimunkált dokumentum, amely világos képet adott
a kialakítandó új rendszerről, és egy ellenzéki pártot, legalább a program szintjén,
kormányképesnek mutatott.91
A rendszerváltás programjának három döntő eleme volt: a gazdaság következetes liberalizálása; a liberális parlamenti demokrácia közjogi rendszerének felvázolása; és
– nem utolsósorban – a békés átmenet forgatókönyvének kimunkálása.
1. A piacgazdaság következetes kiépítése az SZDSZ programjában a piaci társadalom elfogadását is jelentette. A szabad demokraták társadalmi modelljének középpontjában a piac integrációs funkciójának biztosítása, az ehhez szükséges működésmódok és jogi feltételek megteremtése állt.
A gazdasági program fő elemei: restriktív válságkezelés; kiterjedt privatizáció,
az állam gazdasági szerepének radikális csökkentése, dereguláció és decentralizáció az önkormányzatiság elvének érvényesítésével; a gazdasági integráció végrehajtása az EGK-kapcsolatok révén; a külföldi működő tőke nagyarányú bevonása a
szerkezet- és technológiai váltás érdekében.
90
91

SZACKI, 1999, 183.
Az SZDSZ stratégiájáról írottak egy korábbi feldolgozásra épülnek: R IPP, 1995, 28–31.
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A program a gazdasági rendszer átalakításában a tulajdoni reformot tekintette
döntő mozzanatnak. A szabad demokraták elgondolása szerint az áttörést a magántulajdon dominanciájának gyors kialakítása hozhatja meg. Nem volt kiforrott
azonban az állami tulajdon privatizálásának módjára vonatkozó program. Látták,
hogy lesznek gondok a privatizáció társadalmi fogadtatásával, de ezt a piacgazdaság
kialakulása érdekében fizetendő árnak tartották.92
Az SZDSZ programja a polgárosodás vonatkozásában is jelentősen eltért az MDF
elgondolásaitól. Nem tartotta reálisnak széles tulajdonosi középréteg kialakulását.
Szűkebb, de tőkeerős tulajdonosi réteg kialakulásával számolt – anélkül, hogy meg
akarta volna határozni, honnan érkeznek majd ennek az új rétegnek a tagjai. Ez a
felfogás a tőkeerős külföldiek mellett azokat érintette kedvezően, akik helyzeti
előnyt élveztek a gazdasági pozíció- és tulajdonszerzésben.
A „Társadalmi Szerződés” önigazgatással kapcsolatos fejtegetései eltűntek a
programból. Itt a tulajdonlás egyértelműen elvált a munkásrészvételtől. Ez utóbbival kapcsolatban a Kék Könyv a piacgazdaságok általános participációs megoldásainak átvételét tartalmazta.
A társadalmi problémák kezelésére is a nyugati kapitalizmusok bevált megoldásait ajánlották: biztosítsák a szabad szakszervezetek jogait, építsék ki a munkaügyi
konfliktusok rendezésének intézményrendszerét, teremtsék meg a munkanélküliség problémájának kezelésére szolgáló intézményeket. A szociális problémákat nem
a piaci logika korlátozásával, hanem gazdaságon kívüli eszközökkel, a rászorultság
elvét követő, normatív szociálpolitikával kívánták kezelni, vagyis nem megelőzéssel,
hanem a legszegényebb rétegek utólagos kompenzációjával.
2. A demokratikus jogállam liberális koncepciójának rendszerbe foglalása is újdonságként hatott – pusztán azáltal, hogy immár nem voltak benne kompromisszumok
és átmeneti megoldások, mint a korábbi tervezetekben.
A szabad demokraták által felvázolt liberális jogállam kiépítésének főbb elemei
a következők voltak:
– Az állampolgári jogokból kell kiindulni, vagyis nem az állam adományoz jogokat.
– A közjogi berendezkedés a parlamentáris köztársaság elveire épül.
– A hatalmi ágakat konzekvensen szét kell választani.
– Egykamarás erős parlamentet és neki felelős kormányt kell létrehozni.
– Az államfő nem erős vagy középerős hatáskörrel rendelkezik, hanem reprezentatív funkciókat lát el.
– Nincs szükség külön párttörvényre, a pártalakítást az egyesülési jogon belül
kell biztosítani.
– Demokratikus választójogot kell elfogadni, amely vegyes jellegű, egyaránt tartalmazza a listás és az egyéni választókerületi mandátumszerzést ez utóbbi dominanciájával, és a visszahívás lehetőségét törölni kell.
92
Az SZDSZ közgyűlésén Tamás Gáspár Miklós kijelentette: „Ha az egykori vörös báró
tőkepénzesként egy igazán szabad piac résztvevője lesz, lelke rajta: inkább játsszék a tőzsdén,
mintsem szolgálati fegyverével játszadozzék.” TAMÁS, 1994, 78.
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– Következetesen végre kell hajtani az állam és az egyház szétválasztását, biztosítani kell a teljes lelkiismereti és vallásszabadságot, beleértve a kisegyházak egyenjogúsítását.
– A büntető törvénykönyvből törölni kell az állampolgári jogok érvényesülését
korlátozó részeket, a büntetőeljárás-jogot demokratizálni kell, kizárva az állampolgári jogok sérelmeit.
– Végre kell hajtani a fegyveres testületek és az igazságszolgáltatás depolitizálását.
3. A békés, tárgyalásos átmenet forgatókönyvének kialakításában alapvető elvi kérdés volt, hogy a szabad demokraták a legitimációs problémából indultak ki. Mindenekelőtt leszögezték, hogy új alkotmányt csak a szabadon választott parlament alkothat.
A legitimációs problémát azzal látták áthidalhatónak, ha addig kizárólag a szabad választásokat lehetővé tevő sarkalatos törvényeket hozzák meg. Úgy gondolták, ezek konszenzusos elfogadása lehet az átmenetről szóló tárgyalások feladata.
Az SZDSZ legfőbb közvetlen célja 1989 tavaszán az volt, hogy megakadályozza
az MSZMP-t egy olyan új alkotmány és a hozzá kapcsolódó törvények elfogadásában, amelyet a megosztott ellenzékkel folytatott, semmire sem kötelező „konzultációs” tárgyalásokkal legitimál.
A program átmenetről szóló része pontosan megfelelt annak, amit Kis János
március 15-i beszédében röviden megfogalmazott. Nem fogadtak el egy olyan típusú kompromisszumot, amely a lengyel kerekasztal-tárgyalásokon alakult ki, hiszen
egy ilyen megállapodás egyet jelentett volna azzal, hogy behódolnak az MSZMP
hatalomátmentő taktikájának. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a rendszerváltás békés,
tárgyalásos formája radikális tartalommal párosuljon. A teljes liberális rendszerváltás
igényét magában foglaló programnak azonban csak akkor volt esélye, ha az ellenzéki
erők közös törekvéseként nyilvánul meg.
A rendszerváltás programja politikai átmenetre vonatkozó ajánlatának kompromisszumos jellege tehát nem elvi engedményeket tartalmazott, nem a rendszerváltás
részlegességére, átmeneti jellegére vonatkozott, hanem csupán arra, hogy a teljes
fordulat érdekében feloldják a kölcsönös félelmeket és bizalmatlanságokat. Ezért
biztosítékokat kívántak nyújtani egyfelől az átmenet békés jellegére és az erőszakos
visszarendezés megakadályozására, másfelől a későbbi politikai felelősségrevonás
kizárására, amitől a hatalmon lévők tarthattak. Olyan kétoldalú tárgyalásokat javasoltak tehát az ellenzék és a hatalom között, amely a kiegyezést a két fél közötti konszenzus
elvére alapítja.
A társadalom feje fölötti alkudozás és megegyezés legitimitásproblémájának
megoldására nem kínálkozott más megoldás, mint az, hogy a szabad választásokig
a szemben álló felek egymás kölcsönös elfogadásából merítik legitimitásukat. A tárgyalások alapfeltétele volt a szétforgácsolt ellenzék összefogása és előzetes megegyezése,
sikert pedig csak az ígért, ha az MSZMP-n belül tárgyalóképes, tisztán reformpárti
vezetés jön létre, amely nem találja eleve reménytelennek a nyílt versengést.93
93
Szabó Miklós beszéde az SZDSZ közgyűlésének első fordulóján. Szabad Demokraták,
1989/4–5.
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Az SZDSZ radikalizmusa nem az ellenfél megsemmisítésére vagy ellehetetlenítésére irányult. A március 19-i közgyűlésen Kis János, aki egyébként a folyamatok
előrehajtása érdekében az ésszerűen korlátozott konfrontáció taktikáját ajánlotta, felhívta a figyelmet: illúzió azt gondolni, hogy az MSZMP teljes kizárásával véghez
lehet vinni a békés átmenetet, vagy akár biztosítható a választások utáni kormányzás.94 „Az átmeneti időszakban nem lehetséges békés, szabályozott rendezés, ha nem sikerül
az MSZMP-vel megegyezésre jutni. Nem biztos, hogy az MSZMP-vel megegyezésre
lehet jutni, ennek sok feltétele van, az egyik feltétele az, hogy abból a káoszból, ami
jelenleg az MSZMP-ben uralkodik, az MSZMP reformszárnya kerüljön ki győztesen. A másik feltétele az, hogy a jelenleg ellenzékben levő szervezetek erős koalíciót képviseljenek az MSZMP-vel szemben.”
A szabad demokraták úgy gondolták, az MSZMP szabadon választhatja meg
partnereit, akiket a maga oldalán kíván leültetni a tárgyalóasztalhoz, de ugyanilyen
módon kizárólag az ellenzéki szervezetek dolga, hogy megegyezzenek maguk között, és
meghatározzák a tárgyalóasztal másik oldalára leülők körét és felhatalmazását. „Az SZDSZ
álláspontja szerint a független szervezetek belső konszenzusát a politikai pártoknak, illetve pártszerű politikai szervezeteknek kell elsődlegesen létrehozniuk.”95

AZ ELLENZÉKI KEREKASZTAL MEGALAKULÁSA
Egy időben két, egymástól független kezdeményezés született a független szervezetek együttműködésének intézményesítésére: az SZDSZ és a Független Jogász Fórum
felhívása.
A szabad demokraták március 19-i közgyűlése elfogadott egy felhívást, amely a
független szervezetek kerekasztalának létrehozását kezdeményezte.96 A felhívás megszavazása után kapott szót a vendégként megjelent Kónya Imre, aki felolvasta a Független Jogász Fórum hasonló tartalmú felhívását, majd ismertette annak a nyolc szervezetnek a listáját, amelyet megbeszélésre hívtak. Kis János javaslatára az SZDSZ
közgyűlése nyomban visszavonta saját javaslatát, és elfogadta az FJF invitálását.97
Taktikailag indokolt volt a döntés, hiszen a presztízsszempontokra – különösen az
MDF érzékenységére – való tekintettel nagyobb esélye volt egy pártsemleges javaslat elfogadásának.98
A Független Jogász Fórum felhívása a tárgyalási koncepcióra vonatkozóan nem tartalmazott javaslatot. Felhívta viszont a figyelmet bizonyos aktuális veszélyekre. Így
például óvott a hatalommal folytatott látszattárgyalásoktól, egyoldalú engedményektől, idő előtti koalíciótól. Figyelmeztetett az egyes szervezeteket bomlasztó személyi
viszályok káros következményeire. Rámutatott, hogy a hatalom megosztási kísérle94
A Belügyminisztérium részletes és tárgyszerű összefoglalója a legfelső pártvezetés tagjai
részére az SZDSZ közgyűléséről 1989. március 31-én. PIL 981. f. Rendezetlen iratok.
95
A rendszerváltás programja, 70.
96
A Szabad Demokraták Szövetsége felhívástervezete a független szervezetek kerekasztalának létrehozására, 1989. március 19. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 57.
97
Szabad Demokraták, 1989/4–5.
98
Lásd a Magyar Bálinttal készült interjút: R ICHTER, 1990, 29.
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teinek csak az egymás iránti szolidaritással tudják útját állni. Ezért javasolta, hogy
haladéktalanul kezdjenek megbeszéléseket a közös álláspont kialakítására a legalapvetőbb
kérdésekben, mindenekelőtt a választójog és az alkotmányozás ügyében.99
1989. március 22-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi Tanszékének könyvtárában került sor az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) alakuló ülésére. Itt
zajlottak a további megbeszélések is, az állambiztonsági szolgálat élénk figyelmétől
kísérve.100 A nyolc alapító szervezet a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fidesz, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Néppárt, a
Szabad Demokraták Szövetsége, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt volt. A Független Jogász Fórum nem tagként, hanem szervezőként vett részt a munkában.
A nyolc szervezet képviselői meglehetősen eltérő, illetve kiforratlan elképzelésekkel érkeztek az alakuló ülésre,101 pedig sürgősen választ kellett adniuk legalább
három alapvető kérdésre:
1. hogyan képzelik el az Ellenzéki Kerekasztal működését, és milyen szerepet
szánnak neki a tárgyalásokon;
2. kikkel és miről akarnak tárgyalni;
3. milyen viszonyt alakítanak ki az MSZMP-vel és szatellit szervezeteivel.
A válaszok az alapító ülésen még nem születtek meg. A közös álláspont kialakításához arra is szükség volt, hogy az MSZMP válaszkényszert teremtsen a saját
tárgyalási koncepciójához illeszkedő kezdeményezésével.
Döntő volt, hogy a legnagyobb ellenzéki szervezet hogyan viszonyul az Ellenzéki Kerekasztalhoz. Az MDF vezetői különösebb lelkesedést nem tanúsítottak iránta.
Az elnökség nagy többsége nem támogatta a lengyel mintájú tárgyalásos átmenetet.
Megmaradtak az országos gyűlésükön éppen megerősített elgondolás, az alkotmányozó nemzetgyűlés koncepciója mellett. Több okból is vonakodtak az ellenzéki
egység szervezett formájának megteremtésétől. A többi független szervezet egyenrangú félként való megjelenése következtében csorbulhatott a Fórum de facto vezető
ellenzéki szerepe,102 és az egyeztetés kényszere mozgásterének szűkülésével is fenyegetett. A választások előrehozásában bízva nemcsak szövetségesnek, hanem riválisnak is tekintették a többi ellenzéki szervezet. A szövetségesnek tartott Pozsgay Imre
sem akarta a tárgyalásokat, az ő személyes politikai ambíciói a köztársasági elnöki

99

A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 54–56.
R ÉVÉSZ B., 2000, 420–478.
101
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásainak első szakaszában az egyes szervezeteket többnyire a következők képviselték: Vigh Károly, Morvay László, Zétényi Zsolt (BZSBT), Kövér László,
Orbán Viktor, Fodor Gábor, Hegedűs István (Fidesz), Boross Imre, Prepeliczay István (FKGP),
Szabad György, Sólyom László, Furmann Imre, Gergely András, Csurka István (MDF), Varga Csaba, Kónya László, Szeredi Pál (MNP), Magyar Bálint, Mécs Imre, Tölgyessy Péter (SZDSZ), Révész
T. Mihály, Bácskai Sándor, Baranyai Tibor (MSZDP), Bruszt László, Vitézy László, Kerényi Imre,
Őry Csaba (FSZDL). A koordináló és szervező szerepet betöltő Független Jogász Fórumot Kónya
Imre, Bártfay Pál, Sándorfi György, Richter Anna és Orzó Katalin képviselték.
102
Az MDF taglétszáma és szervezettsége jóval fölülmúlta a többi ellenzéki pártét, több mint
13 ezer tagja, közel 160 városi és mintegy 200 községi csoportja létezett. MDF Hírlevél, 1989/5. 3.
100
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tisztség megszerzésére irányultak, és az MDF vezetői nem akarták, hogy a tárgyalóasztalnál egymással szemben álló oldalakra kerüljenek.103
Az MDF induló álláspontját az EKA alakuló ülésén Szabad György ismertette. A közös gondolkodás formájaként nem valamiféle „csúcsszervet” javasolt, hanem csak konzultatív, nézetegyeztető fórumot, amely meghagyja a szervezetek teljes
cselekvési szabadságát és külön tárgyalási kombinációk lehetőségét. Ahhoz viszont ragaszkodott, hogy csak olyanok vegyenek részt a közös munkában, akik világosan
elhatárolódnak a hatalom birtokosaitól és nem részesülnek a „hatalmi monopólium kiváltságaiban”.104 Jelzésértékű volt, hogy az MDF küldöttei nem az első számú vezetők közül kerültek ki, kitetszett belőle, hogy nincs felhatalmazásuk a laza konzultatív fórum létrehozásán túlmenő együttműködés elfogadására.105
Az EKA-ba meghívott legtöbb szervezet véleménye egybeesett az MDF álláspontjával, amennyiben nem kívántak eleve elköteleződni egy közös „felettes” szervezet létrehozása iránt. A Magyar Néppárt nevében Varga Csaba határozottan ellenezte a szorosabb, előre meghatározott témákra irányuló tárgyalásokat.106
Az SZDSZ képviselői nem próbálták egy rohammal meggyőzni partnereiket
saját elképzeléseik helyességéről. Első menetben Magyar Bálint a programjukban
foglalt koncepcióból annyit igyekezett keresztülvinni, hogy ha nem is alakítanak
„csúcsszervet”, de rendszeres tárgyalásokat folytassanak, és a valamennyiük által elfogadott megállapodásokhoz kötve legyenek a részt vevő szervezetek. Boross Imre a Kisgazdapárt nevében ugyancsak úgy vélte: csak akkor van értelme a tárgyalásoknak,
ha a közösen elfogadott álláspontot minden szervezet határozottan képviseli. Azt
javasolta, ne kezdjenek elhamarkodottan megbeszéléseket az MSZMP-vel, amint
annak tárgyalási ajánlata az egyes szervezetekhez megérkezik.107
Magyar Bálint fontosnak tartotta, hogy legyenek világos kritériumai az Ellenzéki
Kerekasztalhoz tartozásnak. Az ellenzéki önmeghatározásnak, amely a megalakuló Kerekasztal nevében is megjelent, komoly jelentősége volt. Ez egyfelől alapvetően eltért
az MDF – még vissza nem vont – lakiteleki „sem-sem” identifikációjától, másfelől az
MSZMP által használt eufemisztikus „alternatív” megjelölés elutasítását jelentette.
Egyúttal túllépett az irányultság nélküli „független szervezetek” definíción is.
Az Ellenzéki Kerekasztalban az ellenzékiség nélkülözhetetlen legitimáló tényező
volt, amelynek folyamatos igazolása szükséges volt a vitákban a hatékony érveléshez. A megalakulás során ez ügyben a részt vevő szervezetek képviselőinek világossá kellett tenniük pozíciójukat, annál is inkább, mert több szervezettel kapcsolatban merültek fel kételyek.108

103

Erre a szempontra a figyelmet felhívta: DEBRECZENI, 1998, 52–53.
Az Ellenzéki Kerekasztal alakuló üléséről készült kivonatos jegyzőkönyv. A rendszerváltás
forgatókönyve. 1. köt. 64. és 70.
105
Erre utalt például Gergely András kívánsága az „óvatos” sajtónyilatkozatokra a „kapcsolatfelvételi” megbeszélésről. Uo. 67.
106
A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 65.
107
Magyar Bálint és Boross Imre felszólalásai: uo. 65–66.
108
A Magyar Néppárt delegáltjainak „gyanús” Népfront-kapcsolataiktól kellett elhatárolódniuk, a Fidesz nevében Orbán Viktor maga vetette fel szervezete MISZOT-tagságának problémáját;
104
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A megalakulással egy időben egyetértésre jutottak abban, amit Szabad György
kívánt a hatalomtól való elhatárolódást illetően: az EKA tagjai a hatalmi monopólium
kiváltságaiban nem kívánnak osztozni. Hozzátették: nem kötnek szövetséget olyan szervezetekkel, amelyek ezeknek a kritériumoknak nem felelnek meg.109
A közös célt meglehetősen átfogóan, a népszuverenitás elérésében határozták meg.
Megállapodtak továbbá abban, hogy az EKA minden döntését konszenzussal hozza
meg, amely praktikusan vétójogot jelentett minden egyes szervezet számára. Mivel
az ilyen módon elfogadott közös döntéseknek komoly következményeik lehettek,
elengedhetetlenné vált, hogy az EKA ülésein olyan küldöttek legyenek jelen, akik
teljes felhatalmazással járnak el szervezeteik nevében.
Érdekes, hogy ezt éppen a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját képviselő Bruszt László javasolta, noha a Liga státusa volt a legbizonytalanabb az EKA
tagjai között.110 Szakszervezeti szövetségként nehezen helyezkedhetett el egyértelműen az ellenzéki politikai szervezetek között, már csak azért is, mert tagjai között számosan voltak reformkommunisták. Ezért jutottak végül arra a megoldásra, hogy a Liga
nem teljes jogú tagként, hanem megfigyelőként vesz részt az EKA tevékenységében.111
Az EKA megalakulásával létrejött az ellenzéki egység formai kerete. Nem volt kétséges, hogy valamennyi szervezet a rendszer megváltoztatásának platformján áll. Egyelőre azonban nem volt közös elképzelés az átmenet konkrét tervéről, a tárgyalási koncepcióról, a hatalommal szemben nyilvánítandó magatartásról. Még le kellett folytatni a
belső vitákat, miközben zajlott az MSZMP-vel szemben vívott küzdelem is.

AZ MSZMP TAKTIKÁJA ÉS AZ ELLENZÉK
Az MSZMP taktikája meglehetősen egyszerű volt az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása idején. Ahhoz, hogy saját tárgyalási koncepcióját, az őt semmire sem kötelező konzultációs fórum keretében lefolytatott egyeztetést érvényesítse, arra volt
szüksége, hogy felbomlassza az ellenzéki egységet, még mielőtt megszilárdul.112 Ennek a
taktikának a megvalósítása türelmet követelt, ami összhangban állt a hosszú átmenet elképzelésével. A körülmények változása azonban nagyon is kétségessé tette,
hogy mennyi idő áll rendelkezésre a taktikázásra.

SÜRGETÉS VAGY KIVÁRÁS?

Egy nappal az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása előtt, március 21-én az MSZMP
Politikai Bizottsága megvitatta a politikai helyzet alakulását. Németh Miklós adta
a szociáldemokraták és a kisgazdák a hivatalos március 15-i ünnepségen való részvételük miatt
magyarázkodtak. Uo. 67–71.
109
A Magyar Nemzet 1989. március 23-i számában közölt tudósítás, amelyet az ülésen részt
vevő Javorniczky István írt, közölte az állásfoglalásnak ezeket a pontjait.
110
A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 66.
111
Lásd ehhez: VÁSÁRHELYI, i. m.
112
Lásd erről: KALMÁR, 2000, 291–292.
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meg az alaphangot, aki nyomban rámutatott: a súlyos gazdasági helyzettől és a
növekvő feszültségektől nem választható el, hogy milyen formában tervezik a tárgyalásos átmenetet. Úgy látta, egyáltalán nem arra haladnak a folyamatok, amerre
szerették volna, vagyis hogy a hatalomba és vele a felelősségmegosztásába bevonják
az erre kapható erőket, sokkal inkább egy MSZMP-vel szembeni koalíció van kialakulóban.
A miniszterelnök kertelés nélkül adta tudtul, hogy a költségvetési egyensúly javítása érdekében megteendő drasztikus intézkedések mellett nemigen tudják támogatottságukat és szavahihetőségüket megtartani, mint ahogy azt sem fogják tudni sokáig eltitkolni, hogy nem 18 és fél, hanem 23 és fél milliárd dollár a bruttó adósság. Németh
azzal zárta felszólalását: „nem hiszem, hogy ilyen háttérrel és ilyen intézkedési csomaggal annak van realitása, hogy arról beszéljünk, hogy mikor tudunk mi nyerő
pozícióba kerülni egy választási rendszerben”.113
A Politikai Bizottság tagjai világosan látták, hogy március 15. radikalizálta az ellenzék álláspontját, erősebb lett a törekvés nép és hatalom szembeállításának demonstrálására. Mégis még jó ideig elfogadták – a növekvő kétségek ellenére – a Fejti György
által szorgalmazott politikát. Ő úgy ítélte meg, hogy az ellenzéki pártok differenciálódása van napirenden, integrációra csak később számíthatnak. Óvott attól, hogy túlbecsüljék az ellenzéki szervezetek erejét, úgy látta, a „csendes többség” megnyerésére
nem képesek. Azt feltételezte, hogy nem erőltetik egymás között kapcsolatrendszer
kialakítását, amely korlátozná manőverezési szabadságukat. Fejti rámutatott: az ellenzéki pártok közül valódi koncepcióval, programmal egyedül az SZDSZ rendelkezik, ám úgy
vélte: „nem reális a veszély, hogy a szabad demokraták maguk köré tudják gyűjteni
ezeket a pártokat, hacsak nem folytatunk egy ostoba politikát”.
A KB-titkár az addigi tárgyalásokból arra a megállapításra jutott, hogy folytatni
kell a megbeszéléseket, de nem szabad jelentőségüket eltúlozni, célként egy állandó
érdekegyeztető fórum létrehozását kell kitűzni. Az is látható volt, hogy az ellenzék
igen kevés hajlandóságot mutat a Lengyelországban formálódó választási rendszerhez hasonló megoldásra, vagyis arra, hogy egy megállapodásos és egy verseny jellegű elem kombinációját alakítsák ki. Az ellenzéki szervezetek ugyanis mind 20
százalék körüli eredményt reméltek maguknak, és semmi vesztenivalót nem láttak
egy szabad megmérettetésben az MSZMP-vel szemben.
Nyers Rezső nem egészen értett egyet Fejtivel abban, hogy az ellenzéki pártok
ne lennének koalícióképesek, amiért még nem történt meg pontos önmeghatározásuk. Komolyan kell venni őket – hangsúlyozta –, megegyezésre kell velük jutni
velük mind az alkotmányozásban, mind a választásokban, mind pedig a hatalomgyakorlásban. Úgy látta, aki kész megegyezésre, azzal meg kell egyezni, akár a
kisgazdákkal, akár a szociáldemokratákkal, ha pedig az SZDSZ erre nem hajlandó,
vállalhatja a konstruktív ellenzék szerepét, és tárgyaljanak vele ilyen pozícióban.
Az volt a véleménye, hogy mihamarabb létre kell hozni a kerekasztalt, nincs idő 11
hónapi huzakodásra, ahogy Lengyelországban történt.

113
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AZ MSZMP ELSŐ TÁRGYALÁSI KEZDEMÉNYEZÉSE

Az MSZMP több ellenzéki szervezetet meghívott, hogy vegyen részt 1989. április
8-án egy politikai egyeztető fórum létrehozásában. A meghívásról először telefonon
értesítették őket, majd egy március 30-án keltezett levélben meg is erősítették.114
A meghívást kiküldő Fejti-csoport nem az MSZMP KB március 29-i állásfoglalása szerint válogatott, amikor a meghívandók listáját összeállította. Az ugyanis két
csoportra osztotta a lehetséges tárgyaló feleket: megkülönböztette a potenciális koalíciós partnereket azoktól, akikkel a párbeszédre törekvés mellett harcot is folytat.115
Fejti az Ellenzéki Kerekasztal tagjai közül mindazoknak a szervezeteknek küldött
meghívót, amelyek pártok voltak vagy pártként működtek. Mellőzték viszont az e
besorolásból kitagadható Fideszt, a Ligát és a Bajcsy-Zsilinszky Társaságot.
Nem fukarkodtak azonban az MSZMP körüli szervezetek meginvitálásával.
Meghívást kapott a Hazafias Népfront, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a Magyar Nők Országos Tanácsa, a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek
Országos Tanácsa, a Münnich Ferenc Társaság, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, valamint az egyik kategóriába sem sorolható Új Márciusi Front is.
A meghívó szövegéből kitűnt: az MSZMP egy korlátozott kompetenciával rendelkező konzultációs kerekasztal létrehozásával kísérletezett. A fórum feladataként a
véleménycserét és lehetőleg közös álláspont kialakítását jelölték meg. Kilátásba helyezték, hogy a közösen elfogadott dokumentumokat, ajánlásaikat megküldik a döntésben illetékes népképviseleti és kormányzati szerveknek.
A Fejti-csoport látszólag logikusan cselekedett, amikor saját tárgyalási koncepciója érvényesítése jegyében ezzel a lépéssel megpróbálta szétrobbantani az Ellenzéki
Kerekasztalt, még mielőtt az ellenzék egysége megszilárdulhatott volna.116 A provokatív lépés azonban éppen a remélttel ellentétes következménnyel járt.

AZ ELLENZÉK VÁLASZA ÉS TÁRGYALÁSI STRATÉGIÁJA

Az Ellenzéki Kerekasztal március 30-án ülésezett második alkalommal, és az
MSZMP meghívására adandó válasz tárgyalása szinte kikényszerítette, hogy napirendre kerüljön a közös stratégia kialakítása. Az új helyzetben Magyar Bálint
azonnal átvette a kezdeményezést, és elfogadtatta a szabad demokraták tárgyalási koncepciójának legtöbb elemét. A sikerben fontos szerepe volt annak, hogy az MDF-et
képviselő Csurka István és Szabad György is támogatta érveit. Az SZDSZ Magyar
Bálint által képviselt koncepciójának fő elemei a következők voltak:
114

Az MSZMP KB tárgyalócsoportjának 1989. március 30-i meghívója politikai egyeztető fórumot előkészítő megbeszélésre. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 88–90.
115
AZ MSZMP KB állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 692–694.
116
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. március 30-i ülésén Vigh Károly (BZSBT) értékelte úgy az
MSZMP stratégiáját – vélhetően bennfentes információk alapján –, hogy az a pillanatnyi erőfölény
érvényesítése jegyében és az ellenzék „zilált állapotára” tekintettel szorgalmazta éppen akkor és
ebben a formában a tárgyalást. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 79.
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– Nem fogadható el, hogy az MSZMP határozza meg a tárgyalásokon részt vevők
körét, az időpontot és a tárgyalások témáit.
– Kétoldalú tárgyalásokra van szükség, ahol az MSZMP és az ellenzék is maga
határozza meg, hogy milyen szervezeteket ültet le a saját oldalára; ezzel megakadályozható az törekvés is, hogy az uralkodó párt – miközben álláspontját gond nélkül
többségre juttatja – szimulált centrumpozíciót teremtsen magának.
– Az Ellenzéki Kerekasztal követelje ki, hogy egységes mivoltában fogadják el tárgyaló félként, egyúttal szervezetei utasítsák el a különtárgyalásokat.
– Az ellenzék ne forduljon külön az MSZMP reformszárnyához, a párt hatalmi
centrumát tekintse tárgyaló partnernek.
– Az akkor működő parlament nem fogadhatja el az új alkotmányt, az átmenet alapvető törvényeit pedig a kormány csak konszenzus esetén terjesztheti az Országgyűlés elé.
– A tárgyalások eredményeként az átmenet szabályait kell meghatározni.
– El kell vetni a gazdasági témák napirendre tűzését, s mellőzni kell mindazokat
a kérdéseket, amelyekben nem remélhető ellenzéki egység.117
Az EKA jövője szempontjából döntő volt, hogy azonnal szolidaritást vállaltak a
tárgyalásokból kihagyni próbált szervezetekkel. Nem volt ilyen eltökéltség abban,
hogy milyen választ adjanak az MSZMP tárgyalási felhívására. Többen is voltak,
akik nem tartották célszerűnek kereken elutasítani a javaslatot.
Szabad György indítványozta, hogy a feltételeiket fogalmazzák meg közös válaszukban.118 Ezek a feltételek, amelyeket egy nyilatkozatban rögzítettek, mindenekelőtt az alkotmányozás folyamatára, a tárgyalásoknak a jogalkotást meghatározó
szerepére, valamint a tárgyalások kétoldalú jellegére vonatkoztak.119 Természetesen
ragaszkodtak ahhoz, hogy saját oldalukon jelen lehessen az EKA minden tagszervezete egyenrangú partnerként (a Liga megfigyelői státusban). Az Ellenzéki Kerekasztal ülésén Orbán Viktor jelezte, hogy a Fidesz tulajdonképpen nem is kívánna
tárgyalni az MSZMP-vel, de az EKA egysége érdekében nem zárkózik el attól.120

AZ ELLENZÉKI EGYSÉG MEGINGÁSA

Az MSZMP nem törődött bele az elutasításba, mindent megtett, hogy érvényesítse eredeti tervét. A nyilvánosságot is bevonta tárgyalókészségének igazolására.
A tervezett tárgyalást megelőző napon jelent meg Tóth Andrásnak, az MSZMP KB
szakértőjének a nyilatkozata, amely az ellenzéki álláspontra válaszolt. Bírálta az Ellenzéki Kerekasztal álláspontját és annak hangnemét, elutasította a „blokkpolitika”
kísérletét, visszautasította a kétoldalú tárgyalások konstrukcióját, ahol a „hatalom”
és a „társadalom” képviselői állnak szemben. Az MSZMP fenntartotta eredeti javas117

Magyar Bálint felszólalásai az EKA 1989. március 30-i ülésein: uo. 77., 79. és 80.
Uo. 80.
119
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. március 30-i nyilatkozata. Magyar Hírlap 1989. április 1.
Lásd még: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 86–87.
120
Uo. 83.
118
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latát, nyilvánvalóan arra számítva, hogy sikerül elbizonytalanítania néhány szervezetet és megbontani az EKA egységét.121
Ugyanezen a napon egy másik lap interjút közölt Magyar Bálinttal, aki a kétoldalú tárgyalások mellett érvelve kijelentette:
„Az Ellenzéki Kerekasztal összetételét nem az MSZMP határozza meg. Azt viszont már igen,
hogy kikkel kíván együtt szerepelni. Az MSZMP nem egy szervezet a sok közül, hanem a
hatalom birtokosa. Vagyis a hatalmon kívülieknek kell a hatalmat birtoklókkal tárgyalni.
Másrészt nem kívánnak ahhoz a látszathoz hozzájárulni, hogy az MSZMP centrumot képezne a szervezetek között. Az MSZMP nem az SZDSZ és a Münnich Ferenc Társaság között
van, hanem az utóbbi az MSZMP szövetségese.”122

Április 7-én, amikor az Ellenzéki Kerekasztal harmadik ülésére gyűltek össze,
kiderült, hogy nem áll szilárd lábakon az ellenzéki egység. A megosztási kísérlet nem
volt eleve kudarcra ítélve. A egység meghiúsulásának veszélye legközvetlenebbül a
Független Kisgazdapárton belül érlelődő konfliktusban mutatkozott meg. Az ellentétektől dúlt FKGP egyik szárnya ugyanis hajlott arra, hogy elfogadja az MSZMP
meghívását, igaz, a kisgazdákat az EKA-ban képviselő Boross Imre nyilatkozatot
olvasott fel, amelyben előre elhatárolódott tőlük.123 Ennél veszélyesebb volt az egységre, hogy az EKA ülésén újraindult a vita, elfogadják-e a meghívást a feltételek
teljesítése nélkül is. Mintha egy héttel korábban nem is foglaltak volna állást oly határozottan és egyhangúlag e feltételekről. Nemcsak a Magyar Néppártot képviselő
Kónya László és a Bajcsy-Zsilinszky Társaság nevében szóló Vigh Károly érvelt a
tárgyaláson való részvétel mellett, hanem eleinte az MDF delegáltja, Csurka István
is ezt fontolgatta. A szociáldemokratákat képviselő Révész T. Mihály feltűnően tartózkodóan viselkedett a vitában.
Úgy tűnt, a szervezetek többsége hajlana arra, hogy elmenjen a találkozóra. Attól tartottak, ellenkező esetben az MSZMP úgy állíthatja be a dolgot a nyilvánosság
előtt, hogy az ellenzék egyáltalán nem akar tárgyalni. Mikor Csurka István felfedezte, hogy az Új Márciusi Front közreadta elutasító álláspontját, megkönnyebbülten kapaszkodott ebbe a példába: ha ők távol maradhatnak, akkor megengedhetik
maguknak ugyanezt az EKA tagjai is.
Az SZDSZ és a Fidesz mindvégig azt szorgalmazta, hogy ragaszkodjanak a megszabott feltételek teljesítéséhez, mielőtt tárgyalásokba bocsátkoznának. Fontosabbnak tartották a megfelelő tárgyalási pozíciót, mint azt, hogy mielőbb asztalhoz üljenek. Tölgyessy Péter előkészítő tárgyalások megkezdését javasolta, amelyen kis
létszámú delegáció képviseli az egységes ellenzéket.

121

Az MSZMP szakértőjének 1989. április 6-i nyilatkozata: uo. 90–93.
Szombaton asztalhoz ülnek. Kurucz Péter beszélgetése Magyar Bálinttal és György Istvánnal. Mai Nap, 1989. április 7.
123
Másnap, április 8-án az FKGP operatív bizottsága az MTI Országos Sajtószolgálathoz eljuttatott (de meg nem jelent) terjedelmes nyilatkozatban határolódott el azoktól, akik a Kisgazdapárt
nevében részt akartak venni a tárgyaláson. Szövege: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 109–110.
(2. sz. jegyzet.)
122
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Végül az ellenállást szorgalmazók elérték, amit akartak. Magyar Bálint javaslatára Kónya Imrét bízták meg azzal, hogy menjen el a tárgyalás helyszínére, és ott
ismertesse az Ellenzéki Kerekasztal írásba foglalt elutasító válaszát.124 Ezt követően
az EKA nemzetközi sajtótájékoztatón adta közre álláspontját.125

A BOMLASZTÁS TAKTIKÁJÁNAK ESÉLYEI ÉS A HATALMI POZÍCIÓK
Az MSZMP kezdeményezése kudarcba fulladt, az EKA szervezeteinek távollétében
megtartott április 8-i tárgyalás inkább komikus volt, hatása sem volt komolyan vehető.126 A fiaskó azonban még mindig nem indította az MSZMP-t arra, hogy felülvizsgálja addig képviselt politikáját.
A Politikai Bizottság 1989. április 19-i ülésén Fejti György azt hangsúlyozta, hogy
az ellenzéki pártok egy része még gyenge, nem tárgyalóképes, azok az ellenzéki politikusok pedig, akikkel korábban tárgyaltak, félnek a szervezeteiken belüli elszigetelődéstől, ezért óvakodnak attól, hogy túlságosan engedékenynek mutatkozzanak.
Elmondta, hogy jelzéseket kaptak egyes szervezetektől: nem túl kényelmes nekik ez
a helyzet, de nem merik vállalni a felelősséget az egységbontásért. Fejti továbbra is
az SZDSZ-t tartotta az Ellenzéki Kerekasztal rossz szellemének, amely a leginkább
keresztezi az MSZMP kerekasztal-elképzeléseinek érvényre juttatását.127
A Politikai Bizottság elé került tervezetek arra utaltak, hogy az MSZMP vezetői kitartottak az átmenet jellegéről kialakított elgondolásaik mellett. A választások
időpontjának jó megtervezését, a köztársasági elnöki pozíciót és a második parlamenti kamara létrehozását tekintették a legalkalmasabb tényezőknek a hatalom
átmentésére.
Legtöbb gond a tervezett második kamarával volt, nem is jutottak e kérdésben
dűlőre. Az egyértelmű állásfoglalást meggátolta – noha Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter ezt a közjogi konstrukciót erősen támogatta –, hogy nem tudták
kimunkálni a részleteit, a képviseleti elvet, a delegálás, illetve választás szabályait,
valamint a „felsőház” hatáskörét.128
A PB április 19-i ülésén megkezdődött a fontolgatás a választások időpontjának
előrehozásáról. Az erről szóló előterjesztés szerint szeptember lett volna a legjobb
időpont, de egy novemberi dátumot tartottak reálisnak. A köztársasági elnök megválasztását is ezzel egy időben szerették volna lebonyolítani, ezért sürgették az alkotmány módosítását.129

124
Az EKA 1989. április 7-i ülésének kivonatos jegyzőkönyve, valamint az MSZMP-hez intézett levele: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 94–116.
125
KÓNYA, 1990. 38–40. A sajtótájékoztatóról: Magyar Nemzet, 1989. április 10.
126
A nemzeti kerekasztal előkészítő tárgyalásnak minősített eseményéről a Népszabadság,
1989. április 10-i száma tudósított.
127
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1989. április 19-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1062. ő. e.
128
Fejti György 1989. április 17-én kelt javaslata a Politikai Bizottságnak. Uo.
129
A Politikai Bizottság 1989. április 19-i ülésének jegyzőkönyve. Uo.
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A PB tagjai nagy nyereségként könyvelték el, hogy a televízió éppen az ülésüket megelőző napon közreadta az MDF nyilatkozatát, amely az őszre előrehozott
választások érdekében sürgette a szabad választások feltételeit megteremtő tárgyalásokat.130 Egyúttal kijelentették, hogy az MDF lojális magatartást tanúsít egy olyan
„átmeneti kormány” iránt, amely az MSZMP reformszárnyának politikai programját érvényesíti, és legkésőbb 1989. december 1-jéig átadja a hatalmat a szabadon választott parlament bizalmát élvező kormánynak.131
Egészen más tervvel állt elő az SZDSZ, amely április 16-án rendezte meg közgyűlésének második fordulóját. Válságkezelő szakértői kormány alakítását indítványozták, mégpedig abból kiindulva, hogy az MSZMP további kormányzása gazdasági
összeomláshoz vezethet, az előrehozott választásoknak vagy bármilyen összetételű
koalíciós kormányzásnak viszont hiányoznak a feltételei.132 Az ajánlás mögött a dezorganizálódástól és a puccsveszélyes helyzet kialakulásától való félelem is meghúzódott. A javaslat az átmenet „magyar formulájaként” egy olyan megoldást vetített
előre, amelyben teljesen szabad választások zajlanak le (szemben a lengyel megoldással), de a következő parlamentben várhatóan a mandátumok nagy többségével
rendelkező pártok előre megállapodnak közös nemzeti egységkormány létrehozásáról. Ennek előzményeként kellett volna az MSZMP és az ellenzék tárgyalásai idején
szakértői kormánynak működnie.133
Az MSZMP természetesen egyáltalán nem kívánta korlátozni befolyását a végrehajtó hatalom felett. Németh Miklós a nemzetközi körülmények változására figyelmeztette társait, nevezetesen arra, hogy a lengyel fejlemények előrejutása leértékelheti Magyarország pozícióját, hiszen Bush amerikai elnök és Kohl német kancellár
is világossá tette, hogy számukra Varsó az elsődleges. Ezért gyors haladást szorgalmazott a tárgyalások ügyében, nem azt tekintette fontosnak, hogy mindenben az
MSZMP előzetes menetrend-elgondolásai érvényesüljenek.
A tárgyalások további menetét illetően a Politikai Bizottság kitartott a Fejti-féle
bomlasztó taktika folytatása mellett. Elfogadták azt az értékelést, hogy az Ellenzéki
Kerekasztal nem stabil konstrukció, könnyen szétfeszíthetik a nézetkülönbségek, az
összefogás erőltetése zavarja a szervezetek szuverenitásigényét.
Fejti azt javasolta, hogy a PB kétoldalú pártközi kapcsolatteremtésben szerepet
vállalni képes tagjai – például Pozsgay és Nyers – vessék latba tekintélyüket, használják ki kapcsolataikat, segítsék kibillenteni a holtpontról a tárgyalások ügyét. Főleg
a történelmi pártoknál látott esélyt arra, hogy a tárgyalásokkal megalapozzanak egy
későbbi tartós együttműködést is.
Voltak ellenérzések is Fejti merev álláspontjával szemben: így Szűrös Mátyás
kétségbe vonta, hogy feltétlenül az EKA szétdarabolására kellene törekedniük. Egyúttal azt is javasolta, hogy a tárgyalásokat emeljék magasabb szintre, és „semleges
130

Uo. Fejti György utalt arra, hogy ilyen lehetőségekről már a korábbi konzultációkon is szó

esett.
131
A nyilatkozat megjelent: Magyar Nemzet, 1989. április 20. Teljes szövegét lásd: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 145.
132
A közgyűlésen elfogadott nyilatkozat szakértői kormány létrehozásáról. Szabad Demokraták, 1989/6. Közli: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 451.
133
KIS János: A visszaszámlálás megkezdődött. Beszélő Összkiadás, III. 799–804.
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elnök” égisze alatt folytassák, amelyre Straub F. Brunót, esetleg az MTA elnökét
vagy saját magát, mint az Országgyűlés elnökét tartotta volna alkalmasnak.
Nyers Rezsőnek érezhetően kezdett elege lenni a Fejti-féle érvelésből, amikor azt
hangoztatta, hogy az addigi kapcsolatfelvételi tárgyalások betöltötték szerepüket,
most már új kezdeményezésre van szükség. Pozsgay is úgy nyilatkozott, hogy becsüli
Fejti munkáját, de egyúttal jelezte: az ellenzék számításaiban szerepel egy alternatív
tárgyaló csapat létezése is az MSZMP vezetésében. Németh Miklós szorgalmazta,
hogy emeljék magasabb szintre a tárgyalásokat. Elfogadhatónak tartotta azt az ellenzéki álláspontot, hogy ne vegyék napirendre a gazdasági ügyeket, a szociálpolitikát és mindazokat a témákat, amelyek megoszthatják a résztvevőket és elhúzhatják
az egész folyamatot.

AZ ELLENZÉKI KEREKASZTAL TÁRGYALÁSI KONCEPCIÓJÁNAK KIALAKÍTÁSA

Április közepén az EKA fontos következményekkel járó személyi döntéseket hozott. Sólyom Lászlót és Tölgyessy Pétert kérték fel az előkészítő tárgyalások ellenzéki koncepciójának kidolgozására, majd őket bízták meg e tárgyalások lefolytatásával
is.134 Ez nemcsak azt jelentette, hogy a közvetlen pártszempontokat háttérbe szorítva
deklarálták az ellenzék egységét, hanem azt is, hogy a liberális jogállam megteremtése
mellett elkötelezett két alkotmányjogász a tárgyalásokon olyan megoldásokra törekedett, amelyek jogilag és politikailag egyaránt tiszta helyzetet eredményeznek.
Világossá tették az EKA tárgyalási koncepcióját: a tárgyalások célja az, hogy
megállapodjanak az átmenet szabályaiban és a szabad választások időpontjában. Kétoldalú tárgyalásokat javasoltak továbbra is, de elfogadva az MSZMP álláspontját, albizottságokban kívánták a szakértői munkálatokat elvégezni. A tárgyalások napirendjére a következő témákat szerették volna fölvenni: a politikai pártok alapításának,
illetőleg működésének szabályozása; a sajtó- és információs törvények; a büntető- és
a büntetőeljárási törvények módosítása; a választójog újraszabályozása; a népszavazási törvény; a demokratikus átmenet előrehaladását akadályozó rendelkezések
hatályon kívül helyezése; a politikai problémák erőszakos megoldását kizáró garanciák megalkotása.135
Április 22-én a Külügyi Szállóban kezdték meg az MSZMP és az EKA között
a kétoldalú előkészítő tárgyalásokat. Az MSZMP-t Tóth András, Forgács Imre és
György István képviselték. A megbeszélések során az ellenzék több peremfeltételt
fogalmazott meg:
– Az MSZMP nyilatkozatban kötelezze magát az alkotmányosság követelményeinek betartására, és ismerje el partnereit törvényes alapon álló, egyenrangú félnek.
– Az MSZMP garantálja a jogállamisághoz való átmenet legfontosabb törvényeiről születő megállapodások jogszabályokba foglalását.
134
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. április 14-i és 19-i ülésein. A rendszerváltás forgatókönyve, 1.
köt. 118–144.
135
Az EKA tárgyalási elveit az 1989. április 19-i ülésen elfogadott és az MSZMP KB-nak levélben elküldött javaslat foglalta össze. Uo. 146–148.
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– Deklarálták, hogy a tárgyalások nem folyhatnak az alkotmány tartalmáról, csak az
alkotmányosságra való átmenet kérdéseiről. Az új alkotmány elfogadását (a köztársasági elnöki és az alkotmánybírósági intézmény létrehozását is) a szabad választásokkal létrejövő új parlament kizárólagos feladatának tekintették.
Nem közeledtek az álláspontok abban, hogy kétoldalú vagy kerekasztal jellegű
tárgyalásokra kerüljön sor. Az ellenzék által javasolt témákon kívül az MSZMP a
gazdasági, a szociális és a szellemi élet problémáiról is tárgyalni kívánt.136
Az ellenzéki álláspont elvi alapja legitimációhiányos helyzetből származó dilemma volt. Nemcsak az MSZMP hatalmának és az 1985-ös választásokkal létrehozott
parlamentnek a legitimitását tagadták, de természetesen saját legitimitásukat sem állíthatták. Ebben a helyzetben különösen fontos volt a tárgyalások legitimitásának megteremtése, ha már a résztvevőkét külön-külön nem lehetett. A törekvés eredményessége azon múlott, hogy sikerül-e a legitim jogállami állapotok feltételeinek, törvényi
alapjainak a létrehozása, amelyet majd a szabad választások koronáznak meg.
A tárgyalások legitimitása másfelől azon múlott, hogy milyen módon és milyen
társadalmi nyilvánosság előtt készítik elő a jogállami állapotok létrehozását. Nem véletlenül folytak ezekben a kérdésekben éles viták.
A legitimitás hiányának problémáját az átmeneti időszak gyors lezárulása és a mielőbbi választások oldhatták volna meg, de legalább ilyen fontos volt, hogy az ehhez
szükséges feltételek a lehető legteljesebben létrejöjjenek. Ez a két szempont kezdettől
ütközött, időről időre vitákat, konfliktusokat okozott. A vita persze nem volt független sem a pártérdekektől, sem a politikai helyzetről kialakított állásponttól, sem
pedig az MSZMP-hez fűződő viszony megítélésétől.

AZ MSZMP MEGOSZTOTTSÁGA ÉS A REFORMKÖRI MOZGALOM
Az előkészítő tárgyalások tervezése során egyre lényegesebb szemponttá váltak
az ellenzék fontolgatásaiban az MSZMP-n belül tapasztalható viszályok. Fölmerült, hogy szükség van-e differenciált viszony kialakítására az állampárt erősödő
reformszárnyával, vagy csakis a hatalmi centrumot érdemes tárgyaló partnerként
számításba venni.137
Az MDF előrehozott választásokról szóló nyilatkozatát bírálta például Magyar
Bálint, aki annak a véleményének adott hangot, hogy ez elsősorban Grósz Károly és
a „rendpárt” érdeke, nem az egész MSZMP-é. Ők akarnak előbb választást, aztán
kongresszust,138 míg Pozsgay és általában a reformerek előrehozott kongresszust
kívánnak, ahol a reformerők kerekednek felül, és csak ezután tervezik a válasz136

Jegyzőkönyv az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal szakértői között lefolytatott kétoldalú
megbeszélésről, 1989. április 22. Uo. 149–151.
137
Először az EKA 1989. április 14-i ülésén alakult ki erről vita. Uo. 118–119.
138
Ezt a véleményt később megerősítette Fejti György felszólalása az MSZMP KB 1989. május
8-i ülésén a párttörvénytervezet vitájáról, ahol arra mutatott rá, hogy a sokak által szorgalmazott
előrehozott kongresszus, amelynek során a felelősséget firtatják, felvetik a személyi kérdéseket és
„valamiféle nagytakarítást” vállalnak, súlyos kárt okoz az MSZMP-nek a választások előtt. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 777–778.
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tást. A kisgazdapárti Boross Imre fölvetésére, miszerint érdeke-e az ellenzéknek az
MSZMP súlyos veresége, Magyar Bálint úgy válaszolt, hogy nem mindegy, melyik
MSZMP-ről van szó.139
Valóban nem volt mellékes, hogy milyen szerephez jut az MSZMP egyre erősödő
reformszárnya a tárgyalások során, hogy a februárban megbízott Fejti-csoport kezében marad-e a belső konfliktusoktól zilált párt tárgyalási stratégiájának alakítása.
Egyre kétségesebbé vált, hogy hol is van – és főleg hol lesz rövidesen – az MSZMP
hatalmi centruma.

A REFORMMOZGALOM SAJÁTOSSÁGAI

A kelet- és közép-európai térség országaiban lezajlott rendszerváltó átalakulások
között a magyarországi folyamat egyik fontos sajátossága volt, hogy a hatalmat birtokló kommunista párton belül kiterjedt reformmozgalom bontakozott ki, amely az
átmenet egyik igen lényeges tényezőjévé vált.140
A reformkörös mozgalmat az hívta életre, hogy a párt reformer értelmisége
megelégelte a feje felett, a pártvezetésben zajló ellenőrizhetetlen csatározásokat.
Hogy végre lehetett, nagyon is bele akart szólni a párt sorsába, és természetesen ily
módon hatással kívánt lenni a nagypolitika fejleményeire is.
A rendszerváltó átmenet döntő mozzanata volt a központi hatalmi intézménynek,
magának az állampártnak az átalakítása. A küzdelem tehát nem csupán egy párt belső
ügyeiről, hanem a politikai rendszer sorsáról is szólt. Ez magyarázza, hogy miért folytak
szinte „késhegyig menő” viták az MSZMP működéséről, szervezetéről, a platformszabadságról, miért készült annyi munkaanyag ezekről a kérdésekről a pártapparátusban, és miért tárgyaltak róluk oly sűrűn és véget nem érően a vezető testületek.
Az MSZMP vezetői tudták: ha nem képesek megőrizni a párt egységét, ha azt belülről emésztik fel, feszítik szét a harcok, akkor kivihetetlen a hosszú átmenetre és a
hatalom „megosztásos” átmentésére kitalált stratégia. A reformmozgalom erősödése és
az előrehozott kongresszus követelése alapjaiban veszélyeztette az eredeti elgondolásokat.
A reformmozgalom kibontakozása katalizálta az MSZMP vezető testületeinek
megosztottságát, de nem tudta megváltoztatni az ott zajló harcok természetét. Egyes
pártvezetők a reformköröket az ellenfeleiknek, mások a támogatóiknak tekintették,
de egyaránt idegenként szemlélték őket. A hatalmi harcok a megszokott módon folytatódtak, és ebben a reformkörök mint nyomásgyakorló csoportok voltak felhasználhatók. Ám a reformer vezetők sem rájuk építették politikájukat. A reformkörösök
egyetlen lehetősége az volt, ha a hierarchikus felépítést tagadva, „alulról elfoglalják”
a pártot, és így próbálják álláspontjukat érvényre juttatni.
A reformköröknek horizontálisan szerveződő, csúcsszervet nem alkotó, és így
felső vezetőséget sem választó mozgalomként nem az volt a céljuk, hogy saját ve139

Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. április 28-i ülése: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 167–

169.
140
Más szocialista országban is felléptek a párton belüli reformer csoportok, de lényeges hatást nem tudtak gyakorolni az eseményekre.
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zetőket emeljenek ki és helyezzenek „maguk fölé”, jóllehet nyilvánvalóan voltak közöttük is ambiciózus emberek. A még szervezetlen reformszárny korábban említett
négy tényezője (a mozgalom, a reformkommunista vezetők, a tekintélyes reformértelmiség és a technokraták) tevékenysége több ponton érintkezett, de nem alkottak
szerves egységet. Külön szálon futottak, és csak alkalmanként fonódtak össze a
párt- és állami vezetésen belül zajló folyamatok és a mozgalmi politizálás.
Párton belüli szolidaritás 1989 tavaszán gyakorlatilag nem létezett. Pontosabban
létezett, de csak az egymással harcoló oldalakon belül, ahol az összetartás még erősödött is, olyannyira, hogy átmenetileg el tudta takarni a nézetkülönbségeket. A radikális reformkörök a Grósz Károly fémjelezte hatalmi centrumban kifejezetten az
ellenzéki törekvések támogatóiként tűntek fel, amire megnyilatkozásaikkal alapot is
adtak, ám ők ezt nem tekintették bűnnek, főleg nem „árulásnak”, hanem az átmenet
érdekében tett progresszív cselekedetnek.

VÁLSÁG AZ MSZMP-N BELÜL

Az MSZMP válsága nemcsak a taglétszám rohamos fogyatkozásában mutatkozott
meg, hanem mindenekelőtt az egység vészes hiányában. A vezető testületekben
folyvást fölvetették, hogy szükség lenne egy ütőképes és egységes centrumra, de
nem voltak képesek ennek kialakítására.
A centrum megteremtésének igényén sokan egy kompromisszumos „átlagvélemény” vagy minimálprogram kialakítását és karbantartását értették.141 Többnyire
azonban a hatalmi centrum elfoglalásának szándéka mozgatta a vezető politikusokat.
Bár a vezetés maga nyíltan nem platformosodott, a vezetők igyekeztek kifejezésre
juttatni véleményüket. A korábbiaknál is jellemzőbb volt az a helyzet, hogy az ülésterem elhagyása után nyomban bizonytalanná vált, mi lesz a közösen elhatározottak
végrehajtásával.142
Március 21-én a Politikai Bizottság ülésén Jassó Mihály hevenyészett leltárt állított össze az MSZMP belső ellentéteiről, hogy azután megállapítsa: a párt jobban
küzd önmaga, mint riválisai ellen, a tagság bizalmatlan a vezetés iránt, a határozatokat
semmibe veszik, mindenki csak az egymással szemben álló nyilatkozatokra figyel,
mert azt tekintik a párt politikájának, a PB-t a szolidaritás hiánya és a kölcsönös
bizalmatlanság jellemzi, azt sem lehet tudni, kinek sok, kinek kevés az, amit a programban leírtak és így tovább.143

141
Katona Béla például egy „minimális platformprogram” kidolgozását szorgalmazta az
egyetértés alapjaként. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 84.
142
Aczél György az „elemi kollegialitás” szükségességére figyelmeztette a PB tagjait, s az
őszinteség hiányát is felrótta nekik. Esterházy Péter nevezetes megállapítását idézte a damaszkuszi úton tapasztalható csúcsforgalomról, és azt követelte, hogy az ultrareformer demokrataként
fellépő egykori Saulusok legalább ne próbálják eltagadni múltjukat. Uo. 101.
143
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 21-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1058. ő. e.
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Ilyen helyzetben semmiféle hatása nem volt annak a programszerű tézisgyűjteménynek, amely a közös platform megteremtésének szándékával készült, és amelyet
valamilyen különös okból „akciótervként” terjesztettek a Központi Bizottság március
7-i ülése elé.144 Amint arra a vitában Hoós János és Medgyessy Péter is rámutatott: a
szép kilátásoktól és magasztos elvektől hemzsegő dokumentum a helyzetet vázolta,
miközben éppen a keservesen nehéz átmenet tervéről nem szólt, ellenben rövid távon tarthatatlan ígéretek tömegét tartalmazza.145 A Központi Bizottság Romány Pál
által vezetett tanácsadó testülete írásos véleményében kertelés nélkül kijelentette,
hogy az anyag alkalmatlan az elfogadásra,146 szemben Berecz János véleményével,
hogy az alapot szolgáltathat a pártban meglévő áramlatok összefogására.147
Ekkor már lehetetlenné vált a szervezeti szabályzat betartatása is. Lukács János a KB
február 20–21-i ülésén kénytelen volt azt javasolni, hogy vegyék tudomásul a párt
gyakorlati működésében spontán módon bekövetkezett változásokat. Ez burkolt beismerése volt annak, hogy a pártvezetés egy része nem képes, másik része talán
nem is akar ellenállni a kommunista pártok rigorózus szabályait felrúgó gyakorlat
terjedésének.148
A párt felbolydult életét és a bizalmatlanság terjedését mi sem jellemezte jobban,
mint a személyi kérdések állandó előtérbe kerülése. Országszerte az volt a jellemző,
hogy ahol pártértekezletet rendeztek, és nem a pártbizottságok tartották maguknál
a személyi döntések jogát, ott a régi vezető szervek tagjainak kétharmadát nem választották újra.149 Legfelső szinten egyelőre nem történt érdemi változás, a Központi
Bizottság április 12-i ülésén ugyan elfogadták Grósz Károly és a Politikai Bizottság
lemondását, de azonnal újra is választották a főtitkárt. A Politikai Bizottságból kimaradt Berecz János, Csehák Judit, Lukács János és Szabó István, helyükre a régiek
mellé Jassó Mihály és Vastagh Pál került.
A párt vezetésében és apparátusában gyakori szólam volt a „politizáló párt”
megteremtése, amin azt értették, hogy az MSZMP-monstrum a többpártrendszerben nem viselkedhet pusztán a hatalom passzív bázisaként. Szüntelenül ismételgették ugyan, hogy a bürokratikus működést fel kell hogy váltsa a mozgalmi jellegű
politizálás, ám amikor ez a reformkörök tevékenységében érezhetően megjelent,
azonnal gond lett belőle.150

144

Megjelent A jövőnkért. Fellendülést – demokráciát – szocializmust. Mire törekszik a Magyar Szocialista Munkáspárt? címmel. Népszabadság, 1989. március 11.
145
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 486.
146
Uo. 574–575.
147
Uo. 479.
148
Az MSZMP KB 1989. március 20–21-i ülésének jegyzőkönyve. Uo. 353–354.
149
Erről is Lukács János számolt be a KB-nak. Uo. 374. Feltűnő mértékben megnőtt a vezető
testületekben a gazdasági és állami vezetők részaránya. Nem véletlenül történt így, hiszen a vállalati vezetők közvetlenül érzékelték a gazdaság súlyos gondjait, és igyekeztek politikai pozíciókat
szerezni az események befolyásolására. Uo. 462.
150
A reformkörök „a párt mozgalmi jellegének visszatérését jelentették az apparátusi jelleg,
sőt diktatúra felett”. ÁGH Attila: A „végre felfedezett politikai forma”. Új Fórum, 1989/5. 7–8.
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Elaborátumok sora foglalkozott azzal, hogy a lakóterületi munkára kellene helyezni a hangsúlyt, hiszen a választásokat területi alapon rendezik,151 miközben az
MSZMP hatalmi érdeke azt kívánta, hogy érintetlenül őrizzék meg a munkahelyi
szervezeteket.152 Az egymáshoz horizontálisan kapcsolódó reformkörök kezdték meg
a területi alapú szerveződés kiépítését, de ezt platformalapon tették, vagyis egyúttal
a területi pártbizottságok, a hivatalos helyi pártvezetőségek ellenlábasaiként, több
helyen e posztok ostromlóiként jelentek meg, esetenként szövetségben az ellenzékkel.153
A párt platformszabadságra alapozott átszervezésének elgondolása, amely a reformköri mozgalom kibontakozásával járt, kivívta Grósz Károly és a pártvezetők
többségének erős rosszallását, akik ebben a párt felbomlásának veszélyét látták.154
Követhetetlenek voltak az apparátusban a platformszabadság érvényesítésére – valójában a széthullás megakadályozására – született tervezetek a maguk rigorózus
eljárási szabályaival.155

VISSZAHÚZÓDÁS AZ ÁLLAMPÁRTI POZÍCIÓBÓL

A többpártrendszer és vele a versenyhelyzet vállalása anakronisztikussá tette az
MSZMP állampárti működését. Meg kellett kísérelni, hogy a többpártrendszerhez
illeszkedő „normális” versenypártként őrizze meg domináns szerepét.
Ez a szándék olyan fontos döntésben is megnyilvánult, mint a káderhatásköri
lista megszüntetése. A Központi Bizottság május 8-i határozata kinyilvánította: az
MSZMP a hatalomgyakorlás szempontjából fontos vezetői funkciók betöltését, a
népképviselet tagjainak választását a jövőben nem közhatalmi, hanem politikai eszközökkel befolyásolja.”156
Ugyancsak május 8-án határozott a Központi Bizottság a Munkásőrség fenntartásáról, de egyúttal arról is, hogy érvényteleníti a pártirányításáról szóló korábbi határozatokat. A fegyveres testületet a Minisztertanács felügyelete alá rendelték, hogy
ezután „a Magyar Népköztársaság védelmi rendszerébe integrálódva” működjön tovább.157 Június 15-én meg is született az erre vonatkozó jogszabály. A Munkásőrség
felügyeletének formális megváltoztatásával persze az ellenzék oldalán nem szűnt
meg a fenyegetettség érzése, amelyet az ideológiailag elkötelezett fegyveres testület
puszta léte okozott.

151

Példa erre a Budapesti Pártbizottság 1989. április 24-i javaslata, amelyhez lehangoló háttéranyagot fűztek az e téren kialakult helyzetről. MOL M-KS 288. f. 22/1989/8. ő. e.
152
Az MSZMP KB 1989. május 8-i, a párttörvényjavaslatról szóló állásfoglalása. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989., 604.
153
GÉCZI, 1998, 914.
154
A Népszabadság 1989. május 6-i cikke alapján közli: Rendszerváltók a baloldalon, 165–166.
155
Az MSZMP KB Pártépítési Munkaközösségének állásfoglalása a platformszabadságról.
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989., 593–598.
156
Uo. 605.
157
Uo. 611.
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Látszatmegoldást hozott a sajtóirányítás átalakítása is. A március 29-i párthatározat ugyan formálisan lemondott a hatalmi eszközökkel való irányításról, de a
Magyar Rádiót, a Magyar Televíziót és a Magyar Távirati Irodát mint „a kormány
felügyelete alatt álló nemzeti intézményeket” definiálta. A felügyeletet Tájékoztatáspolitikai Kollégium alakításával akarták megoldani, a párt befolyását pedig e testületen keresztül kívánták érvényesíteni.158
Az 1989 tavaszán sorozatban meghozott döntések a jogállami állapotok szemszögéből még csak látszatmegoldások sem voltak, s nem lehettek alkalmasak arra,
hogy növeljék az MSZMP vezetői iránt a bizalmat.

A REFORMKÖRI MOZGALOM KIBONTAKOZÁSA

A reformköri mozgalom 1989 első hónapjaiban bontakozott ki és vált országos hálózattá.159 A mozgalom gyors terebélyesedésének három fontos tényezőjét kell kiemelni:
1. A rendszerváltás közvetlen napirendre kerülése mozgósította azokat az állampárton belüli erőket, amelyek nemcsak felismerték a fordulat elkerülhetetlenségét,
hanem aktívan támogatni is kívánták. Többnyire a reformkörösök is a modellváltás
kifejezést használták, de a fogalomnak ez az újabb változata a rendszerváltás jelentéséhez állt közelebb (legalábbis a reformkörök radikális szárnyát tekintve). Nagyjából a rendszerváltásnak a baloldali értékek érvényesítésével módosított koncepcióját
jelentette. A nyelvi zűrzavar bizonyos mértékben abból származott, hogy a reformkörösök egy része még nem tudta átlépni a saját árnyékát, hirtelenjében levetkezniátértékelni mindazt, amit az addig létezett szocializmusról gondolt.
2. Jelentős volt az érzelmi tényező szerepe. A hatalmi centrumban megmutatkozó, a fennálló állapotot védő törekvések (és nem mellékesen az 1956 átértékelésével
kapcsolatban kialakult vita) hatásában minden korábbinál inkább polarizálta a nézeteket, erős érzelmi-indulati töltést kölcsönözve a reformköröknek. Sőt volt egyfajta
küldetéstudat: sokan úgy érezték, nem léphetnek ki, nem hagyhatják a visszarendezés veszélyét hordozó konzervatív szárny kényére-kedvére az egész pártállami
hatalmi gépezetet, és főleg nem engedhetik veszendőbe menni a szocialista eszméken, baloldali értékeken alapuló politikát, jelesül a célnak tekintett demokratikus
szocializmust.160
3. Szükség volt minimális szervezői kapacitásra is, hogy a hivatalos struktúrán
kívül, horizontálisan kapcsolódó reformkörök kapcsolatot tarthassanak. Az induláshoz jól jött az apparátuson belülről érkező támogatás, de a legfontosabb az volt,
hogy ki tudjanak harcolni a „demokratikus centralizmus” működési rendjében az
egyszerű párttagokat meg nem illető jogokat. Elkezdték sajátjuknak tekinteni és a
tagság nevében birtokba venni a pártot. Előbb el kellett foglalniuk, hogy megszerezzék saját jussukat a politika befolyásolásában.
158
159
160
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A reformköri mozgalmon belül nem különültek el irányzatok. A heves viták ellenére megfértek egymás mellett a szociáldemokrata, szociálliberális, reformkommunista, népnemzeti-harmadikutas áramlatok, miközben a többség álláspontját
többféle nézet elegye adta. Valójában a mozgalom maga is áramlatok szövetsége volt,
még ha ez eleinte nem is jutott kifejezésre. A reformkörök befelé vitatkoztak, kifelé viszont elszánt harcot folytattak. Az akkori forrongó állapotban a politikai célok
teremtette egység fontosabb volt a teljes nézetazonosságnál. Minél határozottabban
fogalmazta meg egy-egy csoport a maga álláspontját, annál inkább számíthatott rá,
hogy kisebbségbe kerül. A viszonylagos tisztázatlanság volt az előfeltétele az egység fenntartásának.
1989. április 15-én Kecskeméten Reformműhely címmel tanácskozást rendeztek.
Az alkalom lehetőséget adott arra, hogy mellette megszervezzék a reformkörök első
találkozóját is. Később ez az esemény a pártszakadás elszalasztott esélyeként maradt fenn az emlékezetben. Valójában a tanácskozás tétje nem ez volt, hanem hogy
létrejön-e az MSZMP szervezett reformszárnya.161 Kellő elszántság és fölkészültség
mellett a pártvezetés reformerei, a vezető reformértelmiség és a reformkörök képviselőinek kecskeméti találkozója létrehozhatta volna a kívánt egyesülést. Hiányzott
azonban két előfeltétel, nevezetesen: a reformszárny vezetésére kiszemelt politikusok – Pozsgay Imre és Nyers Rezső – egyértelműen kinyilvánított törekvése, hogy
a párt vezetői centrumának elfoglalására létrehozzák ezt a szervezett reformszárnyat, valamint az ennek alapjául szolgáló politikai platform kialakítása.

AZ ELMARADT PÁRTSZAKADÁS

Néhány nappal a kecskeméti találkozó előtt, a Központi Bizottság április 12-i ülésén
Grósz Károly az eseményt úgy ítélte meg, mint amely a pártszakadás veszélyét vetíti előre. Ezt a következtetést a Budapesti Reformkör április 5-i platformtervezete
alapján vonta le.162 A főtitkárt leginkább az 1956-os forradalom és Nagy Imre politikai rehabilitálásával kapcsolatos kitételek hozták ki a sodrából, de kétségkívül helyesen állapította meg, hogy a dokumentumban foglaltak általában sem tekinthetők
megegyezőnek a „létező MSZMP” platformjával.163
Valójában ez a platformtervezet nem pártszakadásban gondolkodott, hanem az
MSZMP „szociáldemokratizáló” átalakításában. Sürgősen megoldandó feladatnak
a centrum- és a reformszárny szövetsége alapján a konzervatívok elszigetelését és
161

Erről tanúskodik a reformköröket képviselő budapesti Szabó Zoltán és a szegedi Géczi
József felszólalása is. Reformműhely, 83. és 70. A Budapesti Reformkör 1989. április 7-én kelt felhívása az MSZMP platformjellegű reformszárnyának megalakítására szólított fel. Rendszerváltók
a baloldalon, 109.
162
Rendszerváltók a baloldalon, 100–105. A sajtó a tervezetet megfogalmazó Szabó Zoltánnal
készült interjú formájában ismertette a dokumentum tartalmát: Magyar Hírlap, 1989. április 12.
Sokszorosítva terjedt. Teljes egészében a Délmagyarország „Platform” c. különkiadása adta közre
az 1989. május 20-i szegedi reformköri találkozó kapcsán.
163
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 714–
715.
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leválasztását tekintette, ennek érdekében szorgalmazta a rendkívüli kongresszus
összehívását.164 Jól jellemzi a helyzetet a Somogy megyei Reformkör ugyancsak április 5-én kelt, körülményeskedve megfogalmazott állásfoglalása, amely megmutatja:
a reformkörök nem a párt szétválásának ügyét, hanem a platformviták lefolytatását
kívánták napirendre tűzni.165
Ennek ellenére a pártszakadás gondolata a kecskeméti találkozó idején a „levegőben volt”. Gombár Csaba felszólalásában egyenesen arra mutatott rá, hogy elkerülhetetlen a szétválás. Abból indult ki, hogy az MSZMP-konglomerátum felbomlása a
valódi többpártrendszer kialakulásának egyik feltétele, és e nélkül nem képzelhető
el szövetségkötés, koalícióalkotás sem. Elismerte az állampárt felbontásában rejlő
kockázatot, mégis így fogalmazott:
„Amennyiben azonban nem lépünk erre az útra, akkor ez a párt szétmorzsolódik. Mégpedig éppen azokat az iskolázottabb, nyitott gondolkodású embereket veszítjük el, azokat a
morális integritással rendelkező embereket, akik úgy érzik, hogy torkukig ér az egész, és
nem hajlandók már tovább ebben az alakulatban benn maradni, amelyikben nem öntünk
valamilyen módon tiszta vizet a pohárba.”166

A szétválás elkerülhetetlenségének felismerése ellenére 1989 áprilisában nem
volt megvalósítható a pártszakadás. A Kecskeméten megjelentek nem voltak fölkészülve ilyen döntésre. Több tényezője is volt annak, hogy az alakulóban lévő reformszárny nem vált ki a bomlásnak indult állampártból:
1. Oka volt mindenekelőtt a tényleges politikai kezdeményezés hiánya. A reformértelmiség azon reprezentatív képviselői, akik elkerülhetetlennek látták az MSZMP
szakadását, a reformkörök radikálisaihoz hasonlóan Pozsgay Imrétől és Nyers Rezsőtől várták – sőt el is várták volna – a kezdeményezést. Nekik maguknak nem
voltak reális terveik arra, hogy miként is lehetne véghezvinni a szétválást. Gombár
Csaba is kifejtette, hogy az MSZMP csak akkor válhat tényleges megosztottságának
megfelelően több pártra, ha békés, tárgyalásos úton megy végbe a szakadás. Ehhez
azonban hiányzott a platformszabadság érvényesülése, a konkrét program, a szétválásra vonatkozó szervezeti elgondolás és persze azok a vezetők is, akik levezényelték
volna a folyamatot. A konkrét javaslatok, amelyeket Gombár megfogalmazott, nem
is irányultak közvetlenül a pártszakadásra.167 Lengyel László néhány hétre (esetleg
hónapra) tette azt az időt, amely alatt eldől, hogy megteremthető-e egy új párt, de
létrehozásához javaslatot nem adott.168 Stumpf István rendkívüli pártkongresszust
sürgetett, amelyen majd eldőlhet, hogy megmaradhatnak-e a reformgondolkodásúak az MSZMP-n belül, vagy más párt szervezésébe kell fogniuk.169 Bihari Mihály
164

Rendszerváltók a baloldalon, 104.
Uo. 106.
166
Uo. 126.
167
Gombár szerényebb feladatokat fogalmazott meg: hívjanak össze rendkívüli pártkongreszszust az erőviszonyok tisztázása és a választási felkészülés érdekében, terjesszék ki minél jobban
a reformkörök mozgalmát, a párt reformszárnya indítson saját lapot stb. Reformműhely, 31–35.
168
Uo. 47.
169
Uo. 55.
165
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érdekes ötletével sem lehetett mit kezdeni, hiszen az általa javasolt két alakulat (a
demokratikus szocializmus platformján létrejövő párt és egy tőle elkülönülve létező
kormányzati reformcentrum) létrehozása nem kapcsolódott reális érdekekhez.170
2. A pártszakadás elmaradásának oka volt a nemzetközi és a hazai helyzetben tapasztalható bizonytalanság. Pozsgay Imre felszólalásában leszögezte, hogy nem kezdeményezi az MSZMP felbontását. Később azzal magyarázta óvatosságát, hogy Rómában Alekszandr Jakovlev közölte vele: az SZKP vezetői Grósz mellett állnak, és
elvárják az ő támogatását.171 A tanácskozáson mindenesetre úgy vélekedett, hogy
szakadás esetén az MSZMP nem kettéválik, hanem széthullik, ami hatalmi vákuumot, kezelhetetlen politikai helyzetet eredményezne, és könnyen nyithatna utat a reformerekkel szemben álló erők törekvései előtt.172 Nyers Rezső is hasonlóan érvelt: a
megkezdett radikális változásokat látta veszélyeztetve egy bizonytalan hatalmi helyzet kialakulása esetén. Úgy vélte, a reformok támogatóinak a pártvezetésben kell
többséget szerezniük. A párt zömének egyben tartását szorgalmazta, nem kívánta
a radikális reformokhoz való viszony alapján az MSZMP tagságának megosztását, a
reformokhoz talán ambivalens módon viszonyuló „kisemberek” elvesztését.173
A vezető reformpolitikusok abban bíztak, hogy ha domináns pozíciókat szereznek a párt és a tőle egyre jobban függetlenedő kormány vezetésében, akkor ehhez az MSZMP többségének támogatását is elnyerhetik, míg egy kiválással talán
mindent kockára tesznek. Pozsgay Imre szempontjai között ekkor már szerepelt a
létrehozandó köztársasági elnöki pozíció megszerzése is, amelyhez elengedhetetlen
volt az MSZMP vezetésének támogatása. Emellett önálló, az MSZMP-n kívül álló
mozgalom elindításában is gondolkodott. Később úgy nyilatkozott: a reformkörök
mozgalmát „tiszteletre méltó, de rövid távra szóló szervezeti előkészületnek” tekintette, nagyobb esélyt adott az általa indított mozgalomnak, amelynek szervezéséhez
– mint azt hamarosan látni fogjuk – hozzá is láttak.174
3. A reformkörök többsége egyáltalán nem gondolt pártszakadásra, hanem a párt
„elfoglalására” és egyúttal átalakítására törekedett. A párton belül kívánt hálózatosan
terjeszkedni, szemben az élvonalbeli politikusokkal, akik a párt hatalmi centrumát
akarták uralni. A reformkörök kecskeméti nyilatkozata azt követelte a párt vezetőitől, hogy ismerjék el működésüket és biztosítsák hozzá a feltételeket, egyúttal
rendkívüli kongresszus összehívását szorgalmazták, amelyre a korábbiaktól merőben eltérő módon demokratikusan és a platformelkötelezettség tudatában választják meg a küldötteket.
4. A kiválás ellen szólt, hogy az ellenzéki pártok is kifejezetten szerencsétlennek
tartottak volna egy ilyen megoldást. A szabad demokraták fogalmazták meg a legvilágosabban, hogy szerintük a reformerek az MSZMP-n belül tevékenykedve folytathatják a békés átmenet érdekében a leghasznosabb tevékenységet, nyomást gyakorolva a visszahúzó erőkre, megakadályozva a visszarendeződést.175
170
171
172
173
174
175

Uo. 47–54.
POZSGAY, 1998a, 940.
Reformműhely, 11.
Uo. 16., 22–23. és 89.
BÍRÓ–POZSGAY, 1990, 14–19.
R IPP, 1995, 30–31.
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5. Nem voltak meg egy önálló, az MSZMP-ből kiszakadó új párt létrehozásának koncepcionális, programatikus feltételei sem. A reformkörök felemelkedésének
időszakában született dokumentumtervezetek nem adtak meggyőző választ arra a
kérdésre: vajon elegendő-e a felkészültségük egy kormányképes új baloldali párt létrehozásához? 1989 tavaszán csupán törekedtek a reformszárny önmeghatározására
alkalmas platform kidolgozására, ezért úgy döntöttek, hogy májusban Szegeden
megtartják a reformkörök első országos tanácskozását.176

176
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AZ ERŐVISZONYOK MEGVÁLTOZÁSA
1989-ben úgyszólván minden hónapnak megvolt a maga jelentősége. Mégis különösen fontos a május elejétől június közepéig tartó másfél hónapos periódus, amely
időszakban az előkészítő tárgyalások révén létrehozták a tárgyalásos átmenet konstrukcióját. A tárgyalások sikerét nem pusztán a már korábban megszületett belátás
tette lehetővé, miszerint nincs ésszerű alternatívája a békés átmenetnek, hanem
szükség volt hozzá az erőviszonyok jelentős megváltozására is.

A „KOORDINÁLT ÁTMENET” ESÉLYE
Az erőviszonyok eltolódása hozta létre azt az állapotot, amikor elodázhatatlanná vált a döntés az átmenet jellegéről. A gazdasági, politikai-legitimációs és morális
válság továbbmélyülésével, valamint a közös érdek alapján szövetségbe tömörülő
ellenzék fellépésével az addig hirdetett reformokon túlmutató, de nem forradalmi
szituáció alakult ki. Az MSZMP egyre nyilvánvalóbb legitimációhiánya ellenére a
társadalomban nem volt érzékelhető igény egy forradalmi legitimációt teremtő helyzet kialakítására. A mérvadó ellenzéki erők pontosan érzékelték, hogy a magyar
társadalmat áthatja a kataklizma elkerülésének szándéka. 1989. május-júniusra eldőlt, hogy a magyarok „nem tetszenek forradalmat csinálni”.
A békés átmenethez ugyanakkor az is kellett, hogy az ingatag helyzetben a politika főszereplői valamennyien esélyt lássanak a számukra is elfogadható kibontakozásra. A hatalmi politikának kellett a középpontba kerülnie, a feszítő gazdasági
válság ellenére is. Az új helyzet lehetőséget nyújtott arra, hogy a piacgazdaság és
vele együtt a demokratikus jogállami rendszer bevezetése a fölemelkedő rendszerváltó elit olyan korrekt – ráadásul a legitimációs térben a társadalom számára is elfogadható – alkuja keretében valósuljon meg, amely ugyan mindenestől felforgatja
a tarthatatlan viszonyokat, ám ezt rendezett, a szemben álló felek által ellenőrzött
formában teszi.
Kis János a „koordinált átmenet” fogalmát vezette be a forradalom és a reform
végpontjai közötti kontinuum lefedésére és a mélyreható változások jelzésére. A fogalmat így határozta meg:
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„Amikor az átalakulást legitimációs válság indítja el, de a koordináció mégis fennmarad, és
megőrződik a jogrend hatálya, csakhogy nem az intézményes hatalom autoritása tartja fenn,
hanem az intézményeken belüli és az intézményeken kívüli erők közötti együttműködés,
olyankor beszélhetünk koordinált átmenetről.”177

A koordinált átmenet előfeltételeihez hozzátartozik, hogy módjával alkalmazzák, kordában tartsák a „forradalmi” nyomásgyakorlást, ne nagyon használják a
nehezen kontrollálható tömegmegmozdulások eszközeit. Akkor nem zökkentik ki
a folyamatot, ha éppen annyi erőt mutatnak fel a hatalommal szemben, amennyi a
békés, de tartalmában radikális átmenet kikényszerítéséhez szükséges és elegendő.
Ez pedig az átmenet módját (nem a célját) illetően radikális, sőt elvétve egyenesen
„forradalmi”-ként minősített ellenzék marginalizálását követeli meg. Egyúttal persze azt is, hogy az átmenet legitimációja érdekében valamennyi mérvadó ellenzéki
erőt bevonják a tárgyalásokba.
Másik oldalról a koordinált átmenetnek az is előfeltétele, hogy a „forradalmi”
megoldással szemben esélye legyen a beilleszkedésre az új viszonyok közé azoknak
is, akik fogyatkozó eszközeik ellenére még hatalmi pozícióban vannak. Érdemes
legyen engedniük, ne csak rákényszerüljenek. A nyolcvanas évek végére nagyra
duzzadt a széles értelemben vett hatalmi elit körében azok száma, akiknek nagyon
is volt vesztenivalójuk egy kiszámíthatatlan erőszakos átmenet esetén. A hatalmi
elitnek csak azok a tagjai álltak keményen ellen, akiknek csakis veszítenivalójuk volt,
illetve azok – és ők sem voltak kevesen –, akik elvi meggyőződésből utasították el a létező szocializmus feladását, illetve lecserélését a piaci-polgári viszonyokra.
1989 késő tavaszán, kora nyarán még utoljára a hatalom sáncain belül zajlott a
legnagyobb téttel járó politikai küzdelem, de már ennek a harcnak a végigvitelét is
az ellenzék megszerveződése kényszerítette ki és gyorsította fel. Ennek a „reformerek” kontra „keményvonalasok” harcnak azonban a látszat ellenére nem egyszerűen
a ki kit győz le volt a tétje, hanem az is, hogy bevonható-e minden lényeges csoport
az ellenőrzött és kézben tartott átmenet konstrukciójába, nem támad-e annak olyan
ellenfele a hatalom oldalán, amely felborítja az egész folyamatot. A szabad demokraták által szorgalmazott ellenzéki stratégiának éppen azért volt döntő eleme, hogy
elhárítsák a „visszarendeződés” veszélyét, a hatalom tényleges birtokosait tekintsék
partnernek, hogy belekényszerítsék őket az erőszakot és az egyoldalú lépéseket kizáró tárgyalási feltételek elfogadásába.
A májusi–június eleji kemény politikai harcoknak tehát az volt a kérdése, sikerül-e
az érdekelt felekkel beláttatni, hogy a koordinált átmenet elfogadása az ideális megoldás, továbbá sikerül-e az ennek végrehajtásához szükséges tárgyalási struktúrát
és témákat minden lényeges szereplő egyetértésével elfogadni. Más megközelítésben az volt a harc tétje, sikerül-e az MSZMP egyre megosztottabb vezetését rákényszeríteni arra, hogy túllépjen a már túlhaladott modellváltó reformok keretein.

177
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A politikai erőviszonyokban bekövetkező eltolódás nem tömegmozgalmak kibontakozása nyomán jött létre. Május elseje hivatalos megünneplése meglehetősen erőtlenre sikeredett, és ez jelezte, hogy a szimbolikus politizálásban az MSZMP kifogyott
az eszközökből. Az ellenzék azonban szervezeti erősödése és növekvő támogatottsága ellenére sem állíthatta egyértelműen, hogy mögötte áll a társadalom többsége,
még ha voltak is erre utaló jelek. A Népligetben megrendezett „alternatív” május
1. feltűnően sikeres volt. A független szakszervezetek szervezték ugyan,178 de a legnagyobb feltűnést a pártpolitikai megnyilvánulások, mindenekelőtt az Ellenzéki
Kerekasztal szervezeteinek nyilvános bemutatkozása keltette.179
A vízlépcső építésének leállításáért, illetve a népszavazás kiírásáért folyó aláírásgyűjtés már a tavasz elején arra késztette a kormány és a párt vezetőit, hogy fontolóra vegyék a meghátrálás elfogadható módját. A kormány engedékenységét, tárgyalási
hajlandóságát érzékelve a direkt ellenzéki akciókat ezen a téren is kezdték fölváltani
a nyomásgyakorlás finomabb formáival. Tartalékban fenntartották a tüntetések újraindításának lehetőségét, de egyre kevésbé volt szükség a rendszerváltó szándékok környezetvédelmi „csomagolására”.
Sokat javult az ellenzéki pártok szervezettsége, taglétszámuk jelentősen növekedett, de túlzás lenne tömeges belépésről beszélni. Mégis – mint arról Belügyminisztérium a pártvezetők számára készített május végi összefoglalójában beszámolt
– szervezeti erejüket messze meghaladó volt a hatásuk. A helyi politikában is egyre
erősebb riválisai lettek a hatalomnak, és főleg egyre nagyobb súlyt szereztek a helyi
közélet alakításában. Az EKA mintájára működni kezdtek helyi ellenzéki kerekasztalok is, ezek egy részének tevékenységébe a helyi reformkörök is bekapcsolódtak.
A BM jelentése arról is beszámolt, hogy gyorsan nőtt az ellenzék nemzetközi elismertsége. Mindenekelőtt az Egyesült Államok nagykövetsége és az amerikai magyar
emigráció aktivitását emelték ki, egyúttal arra is utaltak, hogy a nyugatiak a korábbiakat jelentősen meghaladó anyagi, technikai és szakértői támogatást nyújtanak,
miközben óvakodnak attól, hogy ellenőrizhetetlen konfliktusok kirobbanásához vezető folyamatokat segítsenek elő.180
A politikai helyzet gyors változása következtében az ilyen típusú belügyi felmérések jelentősége rohamosan csökkent. Következtetéseik nem haladták meg azt,
amire egy közepes képességű politikai elemző a nyilvános információk alapján is
juthatott. A napi operatív jelentésekkel sem nyújtottak többet, miután az ellenzéki
tevékenység nyilvános lett, sőt mindenekelőtt nyilvánosságra törekedett. Azoknak a
titkos információknak lett nagyobb jelentőségük, amelyek az ellenzéki csoportokkal
folytatott tárgyalások során biztosíthattak előnyt az MSZMP számára.
Az MSZMP saját apparátusa révén is felmérést készített az ellenzéki mozgalmakról: a megyei összefoglaló jelentések 1989 májusára készültek el – nagyon külön178

VÁSÁRHELYI, i. m. (Kézirat.)
Az Ellenzéki Kerekasztal bemutatkozó fóruma 1989. május 1-jén a Jurta Színházban.
A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 171–789.
180
Az 1989. május 23-án kelt belügyminisztériumi jelentés. PIL 981. f. Rendezetlen iratok.
179
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böző színvonalon és részletességgel.181 Az adatokat elemezve a központi apparátusban továbbra is arra a téves következtetésre jutottak, hogy az ellenzék gyönge vidéki
szervezettsége, illetve az MSZMP e téren megmutatkozó nyomasztó fölénye okot ad
az optimizmusra. Azt feltételezték, hogy egy nagyon rövid időn belül megtartott választáson az MSZMP még abszolút többséget érhetne el. Ugyanakkor hangsúlyozták:
megállíthatatlan tendencia az ellenzék terjeszkedése és befolyásának növekedése, miközben
folytatódik az MSZMP kompromittálódása és tekintélyvesztése.
Egyre több területen robbantak ki botrányok, amelyek rohamosan gyengítették
az MSZMP pozícióit. Egyelőre nem tűnt úgy, hogy jelentősen megnőtt volna az
egyházak befolyása, még a hagyományosan vallásos helyeken sem, de az MSZMP
elemzői attól tartottak, hogy ez nem marad így, ha netán aktív politizálásba kezdenek.182
Az ellenzéki szervezetekről a legalaposabb felmérések a fővárosban készültek.
Egy május végén lezárt felmérés 175 új politikai szerveződést sorolt fel (vallási csoportokat is tartalmazva), amelyek jelentős része természetesen semmiféle szerepet
nem játszott, de mindez jól mutatta a hirtelen megnövekedett közéleti aktivitást.183
Egy másik felmérés szerint, amely a fővárosi párttagság véleményét firtatta, az derült ki, hogy az MSZMP tagjai rendkívül kritikusan viszonyulnak saját pártjukhoz
és annak vezetőihez. Egyre erősödött az a vélekedés, hogy pártszakadás nélkül nem
leküzdhető a válság.184 A hatalmas konglomerátum élén álló pártvezetőknek fogalmuk sem volt arról, hogy mit kezdjenek az egyre elégedetlenebb és lázadó tagsággal. Tanácstalanságukat az intenzív „papírgyártás” sem fedhette el.

KELETEN A HELYZET …

A nemzetközi viszonyokban egyelőre nem következett be olyan változás, amely a
folyamatok felgyorsítását követelte volna. A lengyel kerekasztal-tárgyalások kompromisszumos eredményén túlmutató fejleményekkel a nyugati hatalmak sem számoltak:
„A kívánatosnak tekintett moderáló hatást így két irányban igyekeztek kifejteni: a szovjet
vezetést és személy szerint Gorbacsovot is időről időre biztosították arról, hogy a Nyugat
nem avatkozik bele a kelet-európai eseményekbe és nem tesz semmi olyat, ami a helyzet
destabilizálását idézné elő ezekben az országokban. A magyar és lengyel vezetőket pedig
– a kommunistákat és az ellenzéket egyaránt – arról próbálták meggyőzni, hogy a stabilitás fenntartása érdekében csökkentsék a változások ütemét. Kohl és Gorbacsov 1989. június
12-i bonni megbeszélésén a német kancellár kategorikusan leszögezte: »nem teszek semmit,
181

Ezek beszámoltak az egyes megyék ellenzéki csoportjainak taglétszámáról, szervezőmunkájukról, rendezvényeikről, tevékenységük jellegéről. MOL M-KS 288. f. 22/1989/4. ő. e.;
21/1989/11. ő. e.
182
Az MSZMP KB Pártpolitikai Osztálya 1989. május 10-én kelt összegzése a politikai helyzetről a megyékből kapott információk alapján. MOL M-KS 288. f. 22/1989/4. ő. e.
183
Az MSZMP Budapesti Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport összeállítása a fővárosban működő új politikai szervezetekről. Uo.
184
Uo.
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amivel destabilizálnám a helyzetet. Ez vonatkozik Magyarországra és Lengyelországra is.
Destruktív politizálást jelentene, ha beavatkoznánk bárkinek a belügyeibe. Ez visszataszítaná Európát az óvatoskodás és bizalmatlanság korába.«”185

A semlegesség, amely az ellenzéki programok sarkalatos pontja volt, ekkor még
a Nyugat részéről sem kapott támogatást, különösen az NSZK-beli politikusok intették
óvatosságra a magyar vezetőket.186
Érlelődött pedig a nagyobb változás. Németh Miklós márciusi moszkvai látogatása után nemcsak kivontak szovjet csapatokat és haditechnikát Magyarországról,
hanem május közepén Gorbacsov már azt jelezte az MSZMP vezetőinek, hogy kész
tárgyalni akár a teljes csapatkivonásról is.187 Ennek megfelelően a Politikai Bizottság
május 16-án úgy döntött, hogy a Varsói Szerződés soron következő bukaresti tanácskozásán kétoldalú megbeszéléseket kezdeményeznek a csapatkivonás kérdéseiről.188

A NÉMETH-KORMÁNY ÁTALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE
Németh Miklós kormányának átalakítását az Országgyűlés 1989. május 10-én fogadta el. A Minisztertanácsban Békesi László kapta a pénzügyi, Horn Gyula a külügyi, Glatz Ferenc a művelődési, Horváth Ferenc az ipari, Hütter Csaba a mezőgazdasági és élelmezésügyi tárcát, az Országos Tervhivatal élére pedig Kemenes Ernőt
állították. Előzőleg a Központi Bizottság május 8-i ülésén a testület elfogadta, hogy
lemond javaslattételi jogáról, és a kormányfőnek nagyobb beleszólást biztosít kormánya tagjainak kiválasztásába.189
A közvélemény a kormányátalakítást egyértelműen úgy értelmezte, hogy általa
erősödött a reformok iránti elkötelezettség, a liberalizálás és a nyugati nyitás politikája.
A miniszterelnök maga is azt igyekezett sugallni, hogy a nehéz feladatok megoldására alkalmas, hozzáértő és dinamikus politikusokkal erősítette meg kormányát.
Egyúttal a kormány önállósodását mindenki úgy fogta fel, hogy ezzel Németh Miklós újabb nagy lépést tett a Grósz Károlytól való eltávolodásban.
Négy héttel korábban már látványos jelét adták a közöttük lévő feszültségnek.
Grósz Károly a KISZ 1989. április 22-én megrendezett önfelszámoló-átalakító kongresszusának szünetében a televízió kamerái előtt arról beszélt a küldöttek egy
csoportjának, hogy elkerülhetetlennek látszik a rendkívüli állapot bevezetése a gazdaságban, majd hozzátette, hogy ezzel Németh Miklós kormányfő is egyetért. A miniszterelnök azonban telefonon nyomban cáfolta a pártfőtitkár állítását, szokatlanul
határozottan határolódva el a kijelentéstől. Kétség sem fért hozzá, hogy Grósz nem
185

BÉKÉS, 2000, 805.
Volker Rühe és Egon Bahr véleményét idézi: BÉKÉS, 2000, 815. (Az MSZMP KB Nemzetközi
Kapcsolatok Osztályának tájékoztatója. MOL M-KS 288. f. 11/4508. ő. e.)
187
Uo. 817–818.
188
MOL M-KS 288. f. 5/1065. ő. e.
189
A javaslatot ugyan Grósz Károly tette, de megszavazása után hangsúlyozta: a változás nem
jelenti, hogy a párt a továbbiakban ne kívánna állást foglalni a javaslatokról. A Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 873–880.
186
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pusztán gazdasági szükségállapotra utalt, később maga is úgy nyilatkozott, hogy ez
csupán „része volt a rendkívüli állapotra vonatkozó tervnek”.190
A Németh-kormány arculatmódosítását és önállósodását az ellenzék meghatározó pártjai pozitívan fogadták. Az Ellenzéki Kerekasztalban még az is fölmerült,
hogy az átmenetről szóló tárgyalásokba bevonhatnák önálló félként a kormányt. Az
MDF-et képviselő Csengey Dénes az Ellenzéki Kerekasztal május 18-i ülésén úgy
vélekedett, hogy az MSZMP-ben folyó hatalmi harcban a kormány feltehetően azonos lesz a reformszárnnyal.191 A szabad demokraták május végén egy futó gondolat
erejéig nem tartották lehetetlennek, hogy tárgyaljanak a kormánnyal. Úgy látták,
hogy a Németh-kormány megkezdte „az elsasszézást az MSZMP-től”.192
A Németh-kormány tekintélyén javított a vízlépcső ügyében május 13-án, nyomban a kormányátalakítás után meghozott döntés, amelynek értelmében azonnal felfüggesztették az építkezést.193 (Sürgette a döntést az is, hogy a népszavazásról szóló
törvény elfogadása előtt állt a parlament, és az összegyűjtött aláírások száma meghaladta a tervezetben előírt százezret.)
Nyers Rezső a Politikai Bizottság május 2-i ülésén jelezte, hogy nagy gondok
vannak a vízlépcsővel, mert abba is belebukhatnak, ha folytatják az építkezést, és
abba is, ha nem. Mindenesetre elérte, hogy hallgatólagosan a kormány kompetenciájába tartozó üggyé minősüljön.194Ennek megfelelően a Politikai Bizottság csak a döntés
után, június 16-án tárgyalt a kérdésről. Németh beszámolójából és a vitából egyaránt
kitűnik, hogy az 1988. őszi, ezzel éppen ellentétes lépéshez hasonlóan ismét egy politikai döntéshez kerestek szakmai érveket.
Már az építkezés két hónapos felfüggesztése is diplomáciai feszültségekkel járt,
a végleges leállítás pedig súlyos anyagi következményekkel fenyegetett. Ezúttal az
illetékes miniszter, Maróthy László kivételével minden kormánytag a felfüggesztés
mellett szavazott, azok is, akik korábban ezzel ellentétesen foglaltak állást. Fejti
György mindenesetre figyelmeztette vezetőtársait, hogy a döntés hazai fogadtatása
ugyan kedvező, de hamarosan keresni fogják, ki a felelős a beleölt milliárdokért,
illetve milyen információ nem állt rendelkezésre korábban. Nyers Rezső viszont
rámutatott: korábban is tisztában voltak azzal, hogy rossz döntést hoz a parlament,
tévesen számoltak, amikor azt hitték, ezzel megszabadulnak a problémától.195

KÉNYSZERPÁLYÁN A GAZDASÁGPOLITIKA

A kormány sorban hozta a gesztusértékű döntéseket, de ez nem ellensúlyozhatta,
hogy ismételten megszorító intézkedésekre kényszerült. A gazdaságpolitika moz190

A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 113.
A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 300.
192
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. május 31-i ülésén Mécs Imre megállapítása. Uo. 442.
193
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. május 15-én nyílt levélben üdvözölte a döntést. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 296.
194
MOL M-KS 288. f. 5/1063. ő. e.
195
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 16-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1065. ő. e.
191
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gástere rendkívül szűkös volt, nem lehetett elkerülni a restrikció folytatását. A Minisztertanács 1989. április 1-jén kelt határozata hosszan sorolta az egyensúlyi pozíciók javítását szolgáló kemény megszorító intézkedéseket, sőt leszögezte, hogy
az I. negyedévi adatok birtokában további vállalati és lakossági elvonások lesznek
szükségesek.196 Májustól átlagosan 20 százalékkal emelték az energiahordozók árát,
a szilárd fűtőanyagét és a távhőszolgáltatásét pedig ennél is nagyobb mértékben.
Nem voltak eltitkolhatók az IMF elől az első negyedévi adatok, amelyek egyértelművé tették: a hitelhez megszabott kritériumokat nem tudják teljesíteni.197 Valamennyi makrogazdasági mutató rosszabb volt a tervezettnél. Az első három hónap költségvetési hiánya 7 milliárd forinttal, a folyó fizetési mérleg 670 milliárdos
deficitje pedig 270 millióval haladta meg az egész évre tervezett hiányt. Ráadásul a
belföldi hitelkibocsátás is túllépte az előre jelzett 90 milliárd forintot.198 Nem lehetett
tehát meglepő, hogy 1989. május 15-én a Nemzetközi Valutaalap felfüggesztette a készenléti hitelről szóló megállapodást, és nem folyósította az utolsó, 67 milliós részletet.
Az Országgyűlés a május 30–június 2-i ülésszakon elfogadta a kormány csomagtervét, amely szerint 21 milliárd forintra kell csökkenteni az év végére előre jelzett
60 milliárdos költségvetési deficitet, de július elejéig kiderült, hogy már nem képes
vállalni azokat a drasztikus intézkedéseket, amelyek az IMF-hitel további folyósításának feltételeiként szolgáltak volna.
Az MSZMP KB május 29-i ülésén Romány Pál felvetette, hogy csak a rádióból értesült arról, hogy az IMF-előírások „bizonyos csomagtervet is befolyásolnak”.
Miután a KB-tagok a szóban forgó kikötésekről semmit nem tudtak, legalább utólagos tájékoztatást kért, hogy milyen mozgásteret kapott Magyarország, és mire
vállalkozott a szerződések aláírásával.199 Grósztól ugyan ígéretet kapott erre, de a
tájékoztatás elmaradt.
A kormány gazdaságpolitikai „sikere” leginkább abban állt, hogy az IMF hitelfolyósítást felfüggesztő döntése ellenére meg tudta őrizni a Nyugat bizalmát. A legfontosabb partnerek támogató jóindulattal figyelték a szovjet táborban még kivételes
magyar és lengyel reformokat, nem állt érdekükben a liberalizálás és demokratizálás folyamatának megnehezítése.
Az év végén azután már kiéleződtek a viták a Nemzetközi Valutaalappal az
újabb készenlétihitel-szerződés körül. A június 1-jén a parlament elé terjesztett csomag radikális intézkedései a kormány eltökéltségét sugallták az egyensúlyi helyzet
javítására, ami népszerűségének nem használt, de növelte a partnerek bizalmát.
Ekkor kezdtek el csak őszintén beszélni az ország katasztrofális gazdasági-pénzügyi helyzetéről, de még mindig nem vallották be az államháztartás eladósodottságának
tényleges mértékét – erre majd csak a parlamenti novemberi ülésén vállalkozik a miniszterelnök.
196

A Minisztertanács 3101/1989. határozata. MOL M-KS 288. f. 21/1989/33. ő. e.
A Minisztertanács 1989. május 4-én kelt 3119/1989. számú határozata. MOL M-KS 288. f.
21/1989/33. ő. e.
198
Heti Világgazdaság, 1989. december 23. 29.
199
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 923.
A Népszabadság 1989. május 30-án „Létezik-e titkos Valutaalap-dokumentum” címmel interjút közölt Romány Pállal.
197
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A legitimációs deficit növekedése mellett illuzórikus volt az az elképzelés, hogy
a kormány a megszorító intézkedések mellett még belevágjon a szükséges, ám rövid
távon csak népszerűségvesztést hozó reformokba: a nyugdíjrendszer, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a lakásgazdálkodás, az egész államháztartás átalakításába.

VIHAROK A TULAJDONREFORM KÖRÜL

Amibe belevágott a kormány, az a tulajdonreform volt. Politikai és szakértői körökben is indulatos viták fogadták az ún. átalakulási törvényt, amelyet május 30-án fogadott el a parlament. Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter expozéjában úgy fogalmazott, hogy az egyes gazdasági társaságok egymásba való átalakulását, valamint
az állami vállalatok társasággá alakulásának rendjét szabályozó törvény szerves része a piacgazdaság szervezeti infrastruktúráját megteremtő jogszabálysorozatnak.
Egyebek között azzal érvelt mellette, hogy így olcsón és gyorsan biztosítható a szervezeti formaváltás. Egyúttal tagadta azt a vádat, miszerint burkolt tulajdonreformot
hajtanának végre a vállalatvezetők javára. Azzal érvelt, hogy a törvény jottányit sem
növeli a vállalatoknak korábban már biztosított vagyoni rendelkezési jogosítványokat.200
A spontán privatizációs folyamat eközben jelentősen előrehaladt. Jellegzetes eljárásmódja az volt, hogy a társasági és a vállalati önkormányzati törvény lehetőségeit
kihasználva az állami vállalatok valamennyi külső tőke bevonásával bevitték vagyonukat egy társaságba, vállalati központjukat pedig vagyonkezelő szervezetté alakították át. A folyamat talán legelszántabb kritikusa, Bokros Lajos így nyilatkozott a
spontán privatizációs folyamatról:
„…éppen arra példa, hogy régi politikai hatalmát magántulajdonosi formában átmenteni
kívánó hagyományos bürokratikus (vállalatvezetői és gazdaságirányítói) elit befolyásos csoportjainak és a feltörekvő új politikai elit egy részének a társadalom feje fölötti terméketlen
kiegyezése hogyan kísérelte meg újabb emberöltőkre csaknem zsákutcába futtatni a magyar
gazdaság és társadalom fejlődését.”201

Bokros tagadta, hogy a törvénnyel egyszerű technikai normáról lenne szó. Úgy
vélte, a tulajdonreform lényege a társadalmi vagyon feletti rendelkezési jogok ingyenes szétosztása a vállalati tanácsokat és más vállalati irányító szerveket uraló menedzserek között. Attól tartott, az így kialakuló tulajdoni szerkezet rögzíti a kialakult
monopóliumokat, és megakadályozza a valódi tőkepiac létrejöttét. Az átalakulás
előfeltételeként meghatározott 20 százalékos tőkebevonásról pedig úgy vélekedett,

200
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hogy az nem a hatékonyság garanciája, hanem alkalom az állami vagyon olcsó kiárusítására.202
Az ellenzék is hasonló kritikát fogalmazott meg az átalakulási törvény ügyében. Az EKA külön nyilatkozatban tiltakozott a kísérlet ellen, amely szerinte arra
irányult, hogy a vagyon feletti rendelkezés addigi monopóliumát tulajdonosi monopóliummá változtassa.203 Az SZDSZ már előbb, a programjában is megfogalmazta
bírálatát a készülő tulajdonreformról. 204
Az ellenzék egyébként többnyire tartózkodott attól, hogy a bírálatokat leszámítva nyíltan állást foglaljon a gazdaságpolitika ügyeiben. Így tettek akkor is, amikor
május 26-án Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes levelet intézett az ellenzéki
szervezetekhez, és a gazdasági helyzetről szóló megbeszélésre invitálta képviselőiket.205

A KÖZJOGI REFORM KORMÁNYZATI TERVEI
Németh Miklós kormánya a támadások ellenére minden fontos gazdasági törvényjavaslatot keresztül tudott vinni a parlamenten még az érdemi tárgyalásokról szóló
megállapodás előtt. Természetesen más volt a helyzet azokkal a törvényekkel, amelyek a tervek szerint a tárgyalások témái között szerepeltek. Mindazonáltal az alkotmánymódosítás és az átmenet sarkalatos törvényeinek tervezeteit az Igazságügyi
Minisztérium elkészítette, és ezeket a sajtóban közre is adták. Ez annak nyilvánvaló
jele volt, sőt azt üzente mindenkinek, hogy az MSZMP nem tett le arról a szándékáról, hogy tárgyalási alapnak kizárólag saját törvényjavaslatait tekintse, és hogy a kormány a tárgyalásokat mellőzve is a törvényhozás elé terjesztheti kész tervezeteit.
A Központi Bizottság 1989. május 29-i ülésén Fejti György nem is kertelt ez ügyben. Világossá tette, hogy ha elmarad a hőn óhajtott megegyezés, „az esetben is
mód nyílik arra, hogy a kormányzat nagyon tárgyilagosan a parlament rendelkezésére bocsássa a sarkalatos törvényekkel kapcsolatos ellenzéki véleményeket és
nézeteket. És ez egy korrekt és járható megoldás”.206
A törvénytervezetek közreadása tehát a nyomásgyakorlás eszköze is volt. Fejti
György már a Politikai Bizottság május 2-i ülésén jelezte, hogy az Ellenzéki Kerekasztal igencsak rossz néven veszi a sarkalatos törvények tervezeteinek közreadását.
Ennek ellenére úgy vélte: „ha még további késedelmet szenved az érdemi tárgyalás
202

Bokros Lajos 1989. május 24-én kelt írása a szamizdat Beszélő utolsó számában jelent meg:
Miért elfogadhatatlan az átalakulási törvény Országgyűlés elé beterjesztendő tervezete? címmel.
Beszélő Összkiadás, III. 825–826. Interjú formájában megjelent: Magyar Nemzet, 1989. május 25.
203
Az Ellenzéki Kerekasztal nyilatkozata, 1989. május 24. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt.
392. Megjelent: Népszabadság, 1989. május 26.
204
A rendszerváltás programja, 45.
205
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. május 31-i ülésén tárgyalt a meghívásról. A rendszerváltás
forgatókönyve, 1. köt. 438–442. A június 2-i találkozón az Ellenzéki Kerekasztal tagjai közül csak
az MSZDP, az MNP és a BZSBT képviselői vettek részt. Tudósítások jelent meg az eseményről:
Népszabadság, 1989. június 3.; Kocsis Györgyi: Jöttek, láttak, mentek. Heti Világgazdaság, 1989. június 10. 6.
206
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 1023.
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elkezdése velük, akkor szükséges, hogy ezeket a törvénytervezeteket az Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozza”.207 Május elején az MSZMP vezetői már
az előrehozott választások lehetőségét fontolgatták, ez pedig sürgetővé tette a törvényalkotást.

AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS TERVE

A fontos törvénytervezetek közreadásának sorát az alkotmánymódosításról szóló
javaslat nyitotta meg május 10-én.208 Mivel már letettek a lengyel példa követéséről, hogy a kommunista pártnak eleve biztosítsanak bizonyos számú mandátumot,
felértékelődtek a hatalomátmentést szolgáló alkotmányos biztosítékok. A második
parlamenti kamara létrehozása nem szerepelt a törvényjavaslatban,209 és ez csak
aláhúzta a köztársasági elnöki pozíció, valamint az Alkotmánybíróság jelentőségét. (Ez
utóbbi gyakorolt volna törvényességi ellenőrzést a pártok felett.)
A kommunista párt vezető szerepének tételét a törvényjavaslat kiiktatta az alkotmányból, de maradtak benne állítások a rendszer szocialista jellegéről. A törvénymódosítás-tervezet domináns tényezője a hatalommegosztás szabályozása volt, amely
a köztársasági elnöknek meglehetősen erős jogkört biztosított volna (bár az első, áprilisi
tervhez képest a május végi variáns már némileg szűkítette az államfő hatáskörét).210
A köztársasági elnöknek jelentős szerepet szántak a külpolitika irányításában,
hatáskörébe utalták nemzetközi szerződések megkötését és megerősítését. Az államfőnek a parlamenttel szembeni tervezett jogosítványai is igen erősek voltak. Kizárólagos jogot adtak a miniszterelnök személyének javaslatára, ráadásul nem derült ki a
tervezetből egyértelműen, hogy milyen mértékben válik a köztársasági elnök a végrehajtó hatalom részévé, értelmezés kérdése lehetett volna e tekintetben a miniszterelnök és a köztársasági elnök közötti hierarchikus viszony. A tervezet az államfő jogkörébe utalta, hogy javaslatot tegyen a Legfelsőbb Bíróság elnökére és a legfőbb ügyész
személyére.
Kényes pontja volt az előterjesztésnek a hadiállapot és a rendkívüli állapot kihirdetése. Formálisan széles körű garanciák korlátozták az elnök hatalmát, de a
tervezet szélsőséges esetként akár azt is lehetővé tette volna, hogy az államfő, a
házelnök és az Alkotmánybíróság elnöke összejátszásával alkotmányos úton vezessenek be diktatúrát.211 A bizalmatlanság akkori légkörében és az MSZMP-n belüli
207

MOL M-KS 288. f. 5/1063. ő. e.
A javaslat bevezetőjében leszögezték: „A tervezet alapul szolgálhat a politikai egyeztetésekhez is, …” Magyar Nemzet, 1989. május 10.
209
A PB 1989. május 26-i ülésén ismét fölmerült a második kamara kérdése, de kiderült, hogy
senkinek nem volt világos elképzelése annak funkciójáról, összetételéről, megválasztásáról. MOL
M-KS 288. f. 5/1066. ő. e.
210
Törvényjavaslat az Alkotmány módosításáról. Igazságügyi Minisztérium, 1989. május 29.
MOL P. 2117. 11. doboz, 272. i. sz.; Országgyűlési Irattár és Levéltár Országgyűlési Irományok,
1985–1990, 201–250. Közli: A rendszerváltás forgatókönyve, CD-ROM. – Jogtár.
211
Ennek lehetőségét is bemutatja: TORDAI, 2000, 484.
208

Rendszervaltas.indb 344

2006/5/8 14:53:02

Az erőviszonyok megváltozása

345

eldöntetlen hatalmi harcok közepette talán nem volt rémlátomás a félelem az ilyen
lehetőségtől.

A PÁRTTÖRVÉNYTERVEZET

A politikai pártokról szóló törvényjavaslat szövegét egy héttel az alkotmánymódosítási javaslat közreadása után jelentették meg.212 A szabályozással nemigen lehetett
tovább várni. A januárban elfogadott egyesülési törvény egy még nem létező törvény hatálya alá utalta a pártok működésének szabályozását, ezzel lehetőséget adott
olyan értelmezésre, mely szerint e törvény megalkotásáig nem legális a pártok működése. Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. május 8-án Fejti György előadásában
tárgyalta a készülő párttörvény ügyét. A KB titkára rámutatott, melyek a tervezet
kritikus pontjai. A javaslat nemcsak azt szögezte le, hogy a pártok tevékenysége nem
irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére és kizárólagos gyakorlására, hanem
azt is, hogy nem irányulhat „az alkotmánnyal és az alkotmányos jogszabályokkal
szembeni állampolgári engedetlenség szítására”. Az Alkotmánybíróság feladata lett
volna a pártok fölötti törvényességi felügyelet, és ezzel kapcsolatban Fejti elismerte:
gondot okoz, hogy a testületnek az érvényben lévő alkotmány alapján kellene működnie, amely viszont nem ad kellő eligazítást a pártok alkotmányos működésének
megítélésére.
A tervezet a pártok normatív állami támogatását csak a választások utáni időszakra ítélte lehetségesnek. Fejti úgy vélte, az esélyegyenlőség biztosítására szolgáló szabályokat a választási törvénybe lehet belefoglalni. A pártok vagyonának ügyéről nem
szólt a törvényjavaslat. A KB titkára ezt két vonatkozásban külön érintette. A többi
párt „elemi infrastruktúrájának” biztosítását szerinte a kormány és a parlament saját hatáskörében megoldhatja. Az MSZMP vagyoni helyzetének rendezését pedig
„nehéz ügynek” ítélte a párt és az állam összefonódása miatt.
A párttagsági jog korlátozása a bírák, ügyészek és a fegyveres testületek tagjai
esetében meglehetős feszültséget jelentett. Fejti erről úgy nyilatkozott: „nem tekinthetünk el attól a történelmileg kialakult helyzettől, ami Magyarországon ma
is érvényes. Úgy gondolom, hogy egy több évtizedes gyakorlat megváltoztatása az
MSZMP szempontjából negatív diszkriminációt jelentene, nem látszik indokoltnak.
Ezért nem támogatjuk ennek törvényi szabályozását”.213
Várható volt, hogy a pártok munkahelyi szerveződésének tilalma vagy engedélyezése lesz a politikai viták újabb sarkalatos kérdése. Fejti ez ügyben is határozottan
szögezte le a pártvezetés álláspontját: minden párt maga döntse el, milyen módon
szerveződik. Mivel az MSZMP munkahelyi szervezetekre épült, rendkívül előnytelen lett volna számára egy átmenet nélküli általános kivonulás a munkahelyekről.
Az ellenzéki aggodalmakra reflektálva azt javasolta: tegyék egyértelművé, hogy sem
a fegyveres testületeknél, sem a többi munkahelyen az MSZMP nem kíván beépülni a ve212
213

Törvényjavaslat a politikai pártokról. Magyar Nemzet, 1989. május 18.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 780–

781.
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zetési és irányítási struktúrába. Párttevékenységet a jövőben kizárólag munkaidőn és
munkahelyen kívül lehessen folytatni.214

ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYEK

Június elején megjelent három választási törvény tervezete: az országgyűlési, a tanácstagi választásokról, valamint a köztársasági elnök közvetlen választásáról szóló javaslatok.215
Az országgyűlési képviselőválasztás egy többpárti szabad választást irányozott elő
vegyes rendszerben, amelynek során a képviselők nagy többségét egyéni választókerületekben választották volna, mindössze ötven mandátumot kívántak országos listákról betölteni. Az egyéni választókerületekben a két legtöbb szavazatot elért jelölt
jutott volna a második választási fordulóba, ha az elsőben valamelyikük nem szerez
abszolút többséget. A tervezetből látható: az MSZMP bízott abban, hogy ismert és
tekintélyes jelöltjei révén az egyéni választókerületek jelentős részében győzni tud.
Egyúttal számított az ellenzék megosztottságára is.
A köztársasági elnök közvetlen megválasztását célzó törvényjavaslat szerint bármelyik párt, illetve pártszövetség állíthatott jelöltet, továbbá az állampolgárok is,
ha összegyűjtenek valaki mellett 50 ezer támogató aláírást. A második fordulóba
ebben az esetben is a két legtöbb szavazatot szerző jelölt jutott volna. Az elnökválasztás módját éppúgy az MSZMP igényeihez szabták, mint az államfő jogkörének
kijelölését. Egyelőre úgy látszott, a szerveződő és erősen tagolt ellenzék nem képes
olyan jelölt állítására, aki esélyes riválisa lehet egy ismert és népszerű reformer vezetőnek.
A tárgyalások megkezdéséről szóló tárgyalások időszakában az MSZMP vezetői
a közjogi törvényjavaslatok közreadása révén próbálkoztak az offenzív politizálással. Úgy tűnt, ez az a terület, ahol a kezdeményezést maguknál tartva kész helyzetet
tudnak teremteni, mintegy eldöntve, miről folyjanak a megbeszélések. Az erőviszonyok azonban az ellenzék javára változtak, kétségessé téve a kemény kritikával
fogadott tervezetek sorsát.

NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÚJRATEMETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI
Május elejére visszavonhatatlanul bekövetkezett a fordulat Nagy Imre és mártírtársai újratemetése és rehabilitálása ügyében is. 1956 átértékelése feltartóztathatatlanul
zajlott, nem lehetett kétséges, hogy a készülő nagyszabású esemény a delegitimációs
folyamat döntő aktusa, azaz a rendszerváltás iránti szándék tömeges kinyilvánítása
lesz. Az MSZMP vezetői legfeljebb a veszteségek minimalizálására törekedhettek.
A temetéshez vezető folyamat pontosan követte azt az utat, amelynek során az
MSZMP mintegy belesodródott a rendszerváltásba, szinte a modellje volt defenzí214
215
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vába szorulásának, folyamatos hátrálásának. Vizsgálatának ezért önmagán túlmutató jelentősége is van.

A NAGY IMRE-TEMETÉS „KEZELÉSE” AZ MSZMP-BEN

Már 1988. december 15-én, amikor a Központi Bizottság tudomásul vette, hogy
Nagy Imrét és társait szigorúan kegyeleti alapon, mindenféle jogi és politikai rehabilitáció lehetőségét elutasítva fogják eltemetni, látszott, hogy korántsem lesz egyszerű
a lebonyolítás és az ügy „politikai kezelése”.
Fejti György maga sem sejtette, hogy hová vezet indítványa, amely a kormányzati szervek által létrehozandó munkacsoport felállítását szorgalmazta.216 A fontos
politikai döntéseket természetesen a párt hozta, de ezek egyre inkább a TIB és a
kormány képviselői között lezajlott tárgyalások eredményeinek tudomásulvételére
szorítkoztak.
Az MSZMP-n belüli viták, fékezési kísérletek csak a világos állásfoglalás elmaradására voltak jók. Berend T. Iván már az 1956 Pozsgay-féle átértékelését megtárgyaló február 10–11-i központi bizottsági ülésen egyértelműen tévesnek minősítette az
1958-as ítéletet. Tehát már ekkor jelezte, hogy a rehabilitálás elkerülhetetlen, és szorgalmazta, hogy a pártvezetés ne várja meg, amíg ezt a lépést kívülről rákényszerítik.217 Voltak mások is a Központi Bizottságban, akik ugyan korántsem a rehabilitálást szorgalmazták, de látták, hogy nem dughatják homokba a fejüket.218 Hiábavaló
volt azonban a figyelmeztetés, hogy az alkudozva hátrálás súlyos károkat okoz.219
Miként azt előre lehetett látni, a Nagy Imre-ügyön kívül is egyre-másra jelentek
meg az 1945 utáni politikai perek felülvizsgálatára vonatkozó elháríthatatlan követelések.
Az MSZMP határozatot hozott arról, hogy a kormány létesítsen egy történészekből
és jogászokból álló bizottságot, amely politikai és jogi szempontból felülvizsgálja az
1945–1962 közötti időszak koncepciós pereit.220 Az Igazságügyi Minisztérium megkezdte a benyújtott törvényességi óvások és felülvizsgálati kérelmek ügyében az
eljárást.
A Nagy Imre-temetés előkészítése kezdetben még a korábban elhatározott
koncepció alapján folyt. Február 14-én a TIB képviselői (Vásárhelyi Miklós, Göncz
Árpád, Mécs Imre, Hegedűs B. András, Erdélyi Tibor, Litván György és mások),
illetve az Igazságügyi Minisztérium illetékes államtitkára között létrejött az előzetes
216
217

A jegyzőkönyv erre vonatkozó részét közli: KENEDI, 1996, 2. köt. 227–229.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 106–

107.
218
Maróthy László is hangsúlyozta, hogy a politikai kérdést nem lehet humanitárius problémává minősíteni. Uo. 129.
219
Lásd Sarlós István figyelmeztetését. Uo. 133.
220
Az MSZMP PB 1989. február 7-i határozata, amelyet február 20–21-i ülésén a Központi
Bizottság is tudomásul vett. MOL M-KS 288. f. 5/1051. ő. e. Földvári József és Zinner Tibor vezetésével hívták életre az említett bizottságot. A Minisztertanács 1989. február 22-i, 3063. számú, a
koncepciós bűnügyek felülvizsgálatáról szóló határozatát kiegészítette a május 5-én kelt, 3118. MT
sz. határozat, amely Ormos Mária elnökletével elemző-értékelő bizottságot állított fel a kormányzati döntést igénylő állásfoglalások kezdeményezésére. MOL M-KS 288. f. 21/1989/33. ő. e.
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megállapodás az „egyszerű polgári temetésről”. Márciusban azonban egyre erősödtek
a viták a temetés ügyében elkötelezett szervezetek között.
A TIB ugyan kézben tartotta a folyamat irányítását, de feszültségek támadtak
közte, illetve az Inconnu művészcsoport, a februárban megalakult Pofosz (Magyar
Politikai Foglyok Szövetsége) és más radikálisabb szervezetek képviselői között az
újratemetés jellegét és politikai célját illetően, azaz: milyen legyen a viszony a temetés kegyeleti aktus jellege és rendszerellenes demonstratív funkciója között.221
Miközben az igazságügyi államtitkár bejelentette, hogy a kormány biztosítja
a tisztességes temetés körülményeit, a Történelmi Igazságtétel Bizottsága pedig a
301-es parcellában a mártírok felállítandó közös síremlékének tervéről számolt be,222
Grósz Károly a rádióban úgy nyilatkozott: nem tartja valószínűnek, hogy sor kerülhet Nagy Imre politikai rehabilitációjára.
Március 28-án, csaknem egy időben azzal, hogy elkezdődött Nagy Imre, Gimes
Miklós, Maléter Pál, Szilágyi József és Losonczy Géza exhumálása,223 és a televíziós
beszámolók nyomán a közvélemény számára is átélhetővé vált a borzalom, Grósz
Károly megkezdte machinációit. A Politikai Bizottság ülésén a Nagy Imre kompromittálására szolgáló akció részeseként közvetítette a „szovjet elvtársak” információit
Nagy Imre „beszervezett ügynök” múltjáról.224
Április 12-én azután Grósz felháborodva idézte a Központi Bizottság ülésén a
Budapesti Reformkörnek az aznapi sajtóban megjelent álláspontját:225 „Kifejezzük
azt a meggyőződésünket, hogy a Nagy Imre-per koncepciós per, célját tekintve pedig politikai gyilkosság volt. A koncepciós perek valamennyi áldozatával egyetemben Nagy Imre és társai jogi és erkölcsi rehabilitálását is elengedhetetlennek tartjuk.”226 Egyúttal követelték a megtorlások vétlen áldozatainak rehabilitálását és a
sérelmek jóvátételét.227
Nyilván nem véletlen, hogy a súlyosan beteg Kádár János éppen ezen a napon
jelent meg váratlanul a Központi Bizottság ülésén, és mondta el lelki összeroppanásáról tanúskodó beszédét.228 Ha más nem, az rögtön kiszűrhető volt belőle, hogy
milyen súlyos lelkiismereti válsággal küszködik. Ezek után nem kellett külön ma221

GYÖRGY, 2000, 186–190.
Uo. 222–225.
223
1989. április 1–6. között azonosították földi maradványaikat. Ember Judit „Új magyar siralom” címen (a Fekete Doboz produkciójaként) filmet készített az exhumálásról, mely eseményről a televízió és a sajtó is nagy terjedelemben számolt be. Különösen jelentős volt Kurcz Béla
„301-es parcella” címmel 1989. február 11-én megkezdett interjúsorozata a Magyar Nemzetben.
(Lásd György Péter idézett könyvében foglalt elemzést.)
224
Grósz egyelőre nem akart előjönni a vádakkal, mondván: „Semmit sem tudunk kezdeni,
az isten se mossa le rólunk, hogy mi hamisítottuk utólag ezt az okmányt.” Az MSZMP Politikai
Bizottsága 1989. március 28-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1060. ő. e. A Központi
Bizottságot ezért másnap nem is tájékoztatta, ott majd csak a szeptember 1-jei ülésen jött elő a
farbával, amikor „Vologyáról, az NKVD ügynökéről” beszélt. A Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1514–1518. Lásd ehhez: R AINER, 1996, 199–224.
225
A Szabó Zoltánnal készült interjút lásd: Magyar Hírlap, 1989. április 12.
226
Rendszerváltók a baloldalon, 101.
227
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 715.
228
Részletes elemzését lásd: HUSZÁR, 2003, 313–318.
222
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gyarázatot keresni sem arra, hogy a PB javaslatára a Központi Bizottság következő
ülésén, május 8-án fölmentette Kádár Jánost pártelnöki tisztsége alól.229
Grósz Károly április 12-i felháborodása mögött nem volt igazi erő. Nem volt megakadályozható, hogy először a jogi, majd annak nyomában a politikai rehabilitáció
is megtörténjen. A Minisztertanács Tanácsadó Testülete, amelynek elnöke Berend
T. Iván volt, már másnap, április 13-án annak a véleményének adott hangot, hogy
elkerülhetetlen a Nagy Imre-per jogi felülvizsgálata.230
Egy héttel később, április 19-én, amikor a Politikai Bizottság Németh Miklós
felvetésére megtárgyalta a temetés aktuális problémáit, mintegy „mellékesen” igen
fontos javaslatra bólintott rá a testület. Jóváhagyták, hogy a temetést ne tekintsék a
családok magánügyének, mivel az kormányzati közreműködést igényel. A kormányfő
ezt követően bejelentette, hogy az Igazságügyi Minisztérium szakértőinek megállapítása szerint: jogsértő volt a Nagy Imre-perben hozott ítélet, de ezt jogerősen csak a
bíróság állapíthatja meg.
Az események jól jellemzik az átmeneti helyzetet. A miniszterelnök a pártvezetés jóváhagyását kérte ahhoz, hogy a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumok a
Legfőbb Ügyészség birtokába kerülhessenek.231 A Belügyminisztérium ugyanis ragaszkodott a Politikai Bizottság felhatalmazásához, csak annak birtokában volt hajlandó
átadni az iratokat.
Grósz Károly továbbra is igyekezett fékezni a rehabilitáció folyamatát. Olyan
jogászi véleményekre hivatkozott, amelyek szerint csupán a büntetés mértéke volt
túlzott, maga az elítélés indokolt volt. Mindez azonban már nem befolyásolhatta az
ügyek menetét. Nyers Rezső ismét az „előremenekülést” javasolta a kényszeredett
hátrálás helyett,232 Németh Miklós pedig már ekkor jelezte, hogy még a jogi tisztázás előtt a parlament elé kell terjeszteni egy olyan törvényjavaslatot, amely egyszer s
mindenkorra megtiltja halálbüntetés kiszabását politikai bűncselekmények esetében.233
A Nagy Imre-temetéssel kapcsolatosan az MSZMP KB Nemzetközi, Jogi, Közigazgatáspolitikai Bizottsága 1989. április 28-i ülése hozta meg a fordulatot. A megbeszélést a kormány tagjai uralták – Horváth István, Kulcsár Kálmán, Kárpáti Ferenc, valamint a Németh Miklós álláspontját is képviselő Nyers Rezső. Ekkor már
nem az volt a kérdés, hogy rehabilitálják-e Nagy Imrét és társait, hanem hogy lebonyolítható-e a jogi eljárás még a temetés előtt. A vezetők ezt szorgalmazták, de kerülve
annak látszatát, hogy közvetlenül be akarnának avatkozni az eljárás menetébe.
Be kellett látni: nincsenek eszközeik a tüntetés megakadályozására. A kényes helyzetben csakis szigorúan jogállami megoldást tartottak elfogadhatónak, ezért Horváth
229

Az MSZMP KB 1989. május 8-i levele Kádár Jánoshoz. Kádár János – végakarat, 1989, 273.
A Tanácsadó Testület tagjai voltak: Berend T. Iván elnök, Bihari Mihály, Csáki Csaba, Csurgay Árpád, Gazsó Ferenc, Kolosi Tamás, Kopátsy Sándor, Nyitrai Ferencné, Pataki Ferenc, Pokol
Béla, Valki László.
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A PB-ülés vitájában arra is utaltak, hogy magánszemélyektől beadványok érkeztek a per
törvényességi felülvizsgálatára. MOL M-KS 288. f. 5/1062.
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A PB 1989. április 19-i ülésének jegyzőkönyvét közli: KENEDI, 1996, 2. köt. 232.
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Az állam elleni bűncselekmények esetében a halálbüntetés eltörléséről rendelkezett az
Országgyűlés következő ülésszakán elfogadott 1989. évi XVI. törvény, amely a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt módosította.
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István belügyminiszter azt javasolta: próbáljanak egyetértésre jutni az ellenzékkel,
hogy a temetést ne tekintsék a rendszerváltozás napjának.
Ekkor tárgyaltak először komoly formában arról – Horn Gyula felvetésére –,
hogy a kormány is képviseltesse magát a temetésen. Grósz Károly továbbra is amellett
kardoskodott, hogy a kegyeleti aktuson legyen a hangsúly. Határozottan ellenezte,
hogy a miniszterelnök képviselje a kormányt, de a döntést a kormány kompetenciájába utalta. Fejti György rezignáltan vette tudomásul, hová jutottak a „humanitárius”
jellegű temetés elgondolása óta.
Május 2-án, amikor a Politikai Bizottság Fejti György összefoglalója alapján tudomásul vette mindazt, amiben a bizottságban lezajlott vita nyomán jutottak, már látható volt, hogy a küszöbön álló jogi rehabilitációt a politikai megítélés felülvizsgálatának
is követnie kell. Grósz és a vele egyetértők azonban ezt igyekeztek elhalasztani.
Május 8-án, amikor a Központi Bizottság ülésén Fejti György bejelentette, hogy
alapos gyanú szerint a Nagy Imre-per megalapozatlan volt, Ördögh Szilveszter felszólalásában hangot adott a bűnökben vétlen, ám szándéka ellenére cinkossá tett
nemzedék keserű érzésének. Úgy látta: a reformkörök álláspontja vállalható; ők tiszta lapot akarnak nyitni.234
A reformkörök május 20-i szegedi országos találkozóján megszületett nyilatkozat azután mintát próbált kínálni arra, hogyan léphetne ki a párt szorult helyzetéből: élesen elhatárolódva a múlt bűneitől. A nyilatkozatban a reformkörösök leszögezték, hogy Nagy Imre politikai koncepciós per áldozata lett. A felelősök helyett
is megkövették a hozzátartozókat, és azt javasolták a Központi Bizottságnak, hogy
ebben a szellemben foglaljon állást még a gyászszertartás előtt. Egyúttal jelezték,
hogy képviselőik szeretnének részt venni a temetésen és elhelyezni koszorúikat a
sírokon.
A Politikai Bizottság nem ezt az utat követte. Pedig május 26-án már látszott,
hogy elkerülhetetlen lesz politikai nyilatkozat kiadása. A KB elé terjesztendő tervezetet a „nemzeti megbékélés” koncepciójának jegyében fogalmazták meg. Szövege méltatlanul méricskélő, egyensúlyozgató volt és elkerülte a világos állásfoglalást. Eleve
alkalmatlan arra, hogy a „megbékélést” viszonozható gesztusként fogadják.
Grósz Károly nem is habozott leszögezni: a jogi rehabilitáció nem jelent politikai
rehabilitációt, azt csak kongresszus mondhatja ki. Egyúttal jelezte, hogy nem fog válogatni az eszközökben ennek megakadályozására. Előre bejelentette, hogy a temetés
után alkalomadtán a párttagság megfelelő orientálására elő fog állni a Nagy Imre
kompromittálására alkalmas „jól megkomponált információval”.235
A Központi Bizottság május 29-én tárgyalta a „nemzeti megbékélési” nyilatkozattervezetet. A testület többsége egyetértett vele, vagy legalábbis nem ismerte fel, hogy
a párt az utolsó lehetőséget szalasztja el a fenntartások nélküli politikai rehabilitációra. Hiába volt a testületnek néhány tagja (Ormos Mária, Berend T. Iván, Katona Béla,
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A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 830–
832. Fejti György felszólalása uo. 872–873.
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KENEDI, 1996, 2. köt. 304–305.
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Horn Gyula), akik e lépést sürgették.236 A többség Grósz álláspontját fogadta el, aki
lehetőséget látott a dokumentumban a nemzeti megbékélés elérésére.237

AZ ÚJRATEMETÉS ÉS AZ ELLENZÉK

Május 2-án az Ellenzéki Kerekasztal ülésén Mécs Imre tájékoztatta a pártok képviselőit a temetés előkészítéséről folyó vitáról. Eszerint a TIB vezetőinek többsége és
a családtagok még szigorúan a kegyeleti megemlékezés pártján álltak, noha jól érzékelhető volt, hogy nagyon sokan vannak, akik egy korszakzáró és egyúttal új korszakot
nyitó demonstráción szeretnének részt venni. Ez állt az ellenzéki pártok szándékaihoz is közelebb. Magyar Bálint fejezte ki a legvilágosabban, hogy már nem családi,
hanem nemzeti ügyről van szó: „itt egy nemzet rehabilitálja önmagát”. Legitimációs
szempontból is döntő kérdés volt, hogy a tárgyalások megkezdése előtt az ellenzék
megmutassa tömegtámogatását. Végül nem alakult ki ellentét az Ellenzéki Kerekasztal és a TIB között, mert az események afelé haladtak, amerre az ellenzéki pártlogika is mutatott.238
Április folyamán a Belügyminisztérium illetékes szervei intenzív felderítőmunkát végeztek a Nagy Imre-temetés szervezése kapcsán, s ennek eredményeként a
politikai vezetők tisztában voltak azzal, hogy a temetés jellegéről folyó viták eredményeként a koncepció is változóban volt.239
Még nem dőlt el, hogy egyetlen vagy két külön eseményként tervezik a temetést és
a politikai demonstrációt jelentő megemlékezést, de már fölmerült, hogy a helyszín
a Hősök tere legyen. A Fidesz aktivistái a külön tüntetés ügyben igen elszántnak
mutatkoztak. Az ellenzék radikális csoportjai, a Republikánus Kör, az Inconnu művészcsoport, Krassó György köre nem sokat törődött azzal, hogy a TIB milyen jellegű eseményben egyezik meg a hatalom képviselőivel.240 A TIB a szervezésnek ebben
a szakaszában már úgy látta, hogy nincs más lehetőség, mint kettéválasztani a szűkebb részvétellel megtartandó temetői megemlékezést és a politikai rendezvényt.241
Május közepére eldőlt a TIB-en belüli vita. 18-án Mécs Imre arról tájékoztatta az
Ellenzéki Kerekasztal szervezeteit, hogy a korábbi terv megváltozott, a Hősök terén
lesz a ravatalozás, vagyis nem választják el, hanem együtt biztosítják az esemény
kegyeleti és politikai tömegdemonstrációs jellegét.242
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R AINER, 2000, 656.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 1048.
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R AINER, 2000, 655.
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KENEDI, 1996, 2. köt. 235–237.
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GYÖRGY, 2000, 231.
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Lásd ehhez SZILÁGYI, 1999, 130–135.
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A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 304. Május 22-én született meg a kormány és a TIB
között a megállapodás a Hősök terén, nagy nyilvánosság előtt lezajló szertartásról. Lásd: Magyar
Hírlap, 1989. május 24. Már a technikai részletekről is megállapodtak, amikor Németh Miklós május 26-án a Politikai Bizottságot tájékoztatta a fejleményekről.
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Az állambiztonsági szolgálatok május folyamán már nem csupán felderítő tevékenységet folytattak a temetés előkészítése ügyében.243 Az operatív játszmák és
informálások kiterjedtek a nyugati titkosszolgálatok és diplomaták befolyásolására
is,244 azzal az indokkal, hogy a stabilitást veszélyeztető „szélsőséges megnyilvánulások” elkerülését elősegítsék. Egyébiránt a szertartás szervezőivel folytatott tárgyalásokon a BM illetékesei kifejezetten kooperatív magatartást tanúsítottak, igyekeztek
elérni, hogy bajok és éles konfliktusok nélkül jussanak túl az eseményen.245
Semmi alapja nem volt az MSZMP-vezetők reményének, hogy a „nemzeti megbékélés” jelszavával leszerelhetik a temetés ellenzéki jellegét. Az ellenzék köreiben
azt is erősen vitatták, megengedjék-e az állami vezetőknek, hogy hivatalos minőségben vegyenek részt a szertartáson. Végül a TIB-bel június 8-án kötött megállapodás
alapján a kormányt képviselő Németh Miklós, Medgyessy Péter és Pozsgay Imre,
valamint az Országgyűlés elnöke, Szűrös Mátyás koszorúzhatott és állhatott díszőrséget a koporsók mellett.
Az előkészületek utolsó stádiumában a TIB vezetői is aggódtak, hogy a tömeget provokáló megnyilatkozásokra kerülhet sor. A temetés előtt a szervezők között
meglévő feszültségeken túl nyilvánosan is érte támadás ellenzéki oldalról a TIB-et,
mégpedig Csurka István részéről, amiért az – úgymond – nem törekszik eléggé
a nemzeti önfelmutatás és az újrakezdés napjává tenni a politikai demonstrációt.
A rádió Vasárnapi Újság című műsorában elhangzott állásfoglalásában Csurka egyebek között azt kívánta: adjanak megszólalási alkalmat „a fiatal Magyarország képviselőinek”.246
Ezek után döntöttek úgy a szervezők, hogy az ’56-os veterán szónokok mellé
kerüljön be a Fidesz egyik képviselője, aki a fiatal generáció hangját szólaltathatja
meg. Kiléte akkor még nem volt ismert, a Fidesz vezetői jelölték ki erre a feladatra
a legalkalmasabbnak tartott Orbán Viktort. A döntésben, hogy a Fideszt bevonják
a főszereplők közé, kétségkívül benne volt a szándék, hogy a radikális fiatalokat integrálják a demonstrációba, mintegy kiküszöbölve külön fellépésüket.247

POLARIZÁLÓDÁS AZ ÁLLAMPÁRTBAN
POZÍCIÓK, NÉZETEK ÉS FÉLELMEK A HATALMI ELITBEN

Az erőviszonyok megváltozásának fontos tényezője volt, hogy 1989 májusára fölerősödött az állampárton belül a polarizáció tendenciája. A pártvezetés személyi
összetételének csekély áprilisi változtatása lényegében nem módosított az erőviszonyokon. Annál lényegesebb fejlemény volt, hogy az önállóságát növelő kormányban
tömörültek a vezető reformpolitikusok. A kormányfői tisztséget és a szaktárcákat
243
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GYÖRGY, 2000, 230.
Csurka István rádiójegyzetét közölte: Magyar Nemzet, 1989. június 7. Vö. GYÖRGY, 2000,
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a technokrata beállítottságú kormánytagok uralták, Pozsgay Imre és Nyers Rezső
pedig államminiszterként vett részt a kabinet munkájában.
A széles értelemben vett kormányzati technokrácia akkor őrizhette meg biztosan irányító pozícióját, ha a (versenyképessé alakított) párt megőrzi hegemón szerepét. A gazdaság liberalizálását szinte kételyek nélkül folytatták, de közben nagyon
is kedvükre volt, hogy a hatalmi szférában a „modellváltásra” korlátozódjon az átmenet. Németh Miklós a június 23-i KB-ülésen így fogalmazott:
„Azért akarunk modellt váltani, mert az MSZMP a demokratikus szocializmus meghirdetése mellett nem híve és nem lehet partner semmiféle rendszerváltásban. Azért váltunk, és
kell ezt a modellváltást elvégezni, hogy ez a rendszerváltás elkerülhető legyen.”248

A fogalmakkal való bűvészkedés immár parttalan volt. A teljes ideológiai elbizonytalanodás lehetővé tette, hogy a modellváltás kategóriáját tetszés szerint használják: ki a rendszer megváltoztatására, ki a megmentésére értse, ki pedig hatalmi
törekvéseihez alkalmazza.
Grósz Károly és fogyatkozó hívei keményen ellenálltak a rájuk gyakorolt nyomásnak, kezdeményezésre azonban már nem futotta tőlük, ha mégis megtették,
rögtön magukra vonták az ellenzék és a közvélemény szemében sokkal rokonszenvesebb reformszárny össztüzét. A vezetésben erős pozíciókat birtokoltak, megvoltak a hatalmi eszközeik, csak éppen egyre kevésbé tudták kihasználni azokat.
A nézetek és a szándékok különbözősége nyomán egyre kétségesebb lett, hogy
vannak-e még az MSZMP vezetőinek a politikában közös érdekeltségeik. Két fontos
tényező mégis akadt, amely egyben tartotta a vezetést: a hatalom megőrzése vagy
átmentése, illetve az aggodalom a kiszámíthatatlan fejlemények miatt. Tisztában voltak a válság mélységével és a kilábalás nehézségeivel, tehát sejteniük kellett, hogy
ami következik, nem lesz diadalmenet. Illúziók nélkül nem lehetett volna belevágni
a nagy átalakításba, de azt azért a legbizakodóbb reformerek sem hihették, hogy
egyszerűen csak bevezetik Magyarországon a nyugati fogyasztói-jóléti társadalmat.
A felmérések szerint az MSZMP tartósan őrizte viszonylag magas támogatottságát. Mégis tartani lehetett attól, hogy a helyzet romlásával a rendszerváltó folyamat
keményen antikommunista arculatot ölt, kilép a moderált átmenet medréből, és nem
egy ideális demokráciába torkollik.
A félelmek irányuk szerint különböztek egymástól. Voltak az MSZMP-ben olyanok, akik a liberálisok kérlelhetetlen antikommunizmusától tartottak inkább, mások
a hagyományos magyar jobboldal radikalizálódásától. És persze voltak a pártban
elvhű kommunisták, akik történelmi tragédiát láttak a kapitalizmus közelgő győzelmében. A pozíciójukba görcsösen kapaszkodókon kívül a különféle okok miatt
aggódók alkották Grósz Károly bázisát. Ők úgy vélték, hogy ami „a szocializmus
megújítása” címszó alatt folyik, az nem más, mint az erózió gyorsulása, rohanás a
szakadék felé. Jó esetben nem árulóknak, csupán könnyelmű fantasztának tartották
a párt hatalmi pozíciójának lerombolásán ügyködő reformer mozgalmárokat.

248

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. 2. köt. 1119.

Rendszervaltas.indb 353

2006/5/8 14:53:04

354

A tárgyalásos átmenet előkészítése

A nézeteltérések ellenére a rendezett átmenet fontos volt a hatalmi elit minden
csoportja számára. Abban is egyetértettek, hogy lényeges az erős, lehetőleg domináns tárgyalási pozíció kivívása. Ettől volt remélhető, hogy olyan megállapodásokra
jutnak, amelyek révén legalább a hatalom egy része átmenthető lesz az új viszonyok
közé. Fejti Györgyöt ugyan sok támadás érte, de valójában a reformer pártvezetők
számára sem volt hátrányos, ha ez a kemény „hatalomtechnikus” vívja a pozícióharcokat.

A REFORMKÖRÖK ÉS A HATALMI CENTRUM KONFLIKTUSAI

A reformkörök állásfoglalásaikkal inkább az ellenzék szövetségesének mutatkoztak, mintsem saját pártjuk vezetőivel lettek volna szolidárisak. Megítélésük ennek
megfelelően erősen megosztotta a pártot. A Grósz Károly fémjelezte hatalmi centrum mindenesetre nem tudott megbirkózni nyomásgyakorló képességükkel, ezt
jelezte, hogy a főtitkár egyre ingerültebben reagált fellépéseikre. A reformkörösök
jól használták ki a közvélemény rokonszenvét és tovább növelték párton belüli támogatottságukat. Nagy feltűnést keltett és a reformerek erejét jelezte, hogy 1989. április
29-én a Tolna megyei pártértekezleten közülük választottak új megyei első titkárt
Jánosi György főiskolai docens személyében.249
Grósz Károly és a radikális állásfoglalásairól ismert Budapesti Reformkör között
több nyilvános összetűzésre is sor került 1989 tavaszán.250 Az első támadást a főtitkár szereplése váltotta ki a KISZ-t felszámoló és a DEMISZ-t megalakító április
22-i kongresszuson. Nem csupán a „gazdasági szükségállapot” fölvetése keltett felzúdulást. Grósz beszédében határozottan kiállt keményvonalas álláspontja mellett,
és meglehetősen gorombán utasította vissza a párt elfoglalására készülő, karrierista
„percemberkéknek” és „szélkakasoknak” minősített reformkörösök követeléseit. Kijelentette, hogy a párt hamarosan rendezi sorait, elkészíti a szocializmus építésének
hosszú távra szóló új programját, újrateremti egységét a demokratikus centralizmus
elve alapján, marad a munkahelyeken, és az addigi szervezeti rendet lényegében változatlanul hagyva működik tovább. Nem a visszarendeződés, hanem az anarchia és a
szétesés veszélye fenyeget – állította.251 Erre reagáltak a reformkörösök állásfoglalásukban: tiltakoztak a békés fejlődés veszélyeztetése ellen, egyúttal követelték, hogy
tegyék nyilvánossá a pártvezetés határozatait, sőt az ülésén elhangzottakat is.252
A még élesebb összetűzést Grósz Károlynak az a nyilatkozata váltotta ki, amelyet május 15-én a New York Times, majd ennek nyomán egy nappal később a Népszabadság közölt. A főtitkár (és egy meg nem nevezett munkatársa) a többpártrendszerrel kapcsolatban világossá tette: egyáltalán nincs szándékában utat nyitni a teljesen
szabad választások nyomán létrejövő demokratikus berendezkedésnek. Leszögezte,
hogy az MSZMP nem akarja elveszíteni az ország feletti ellenőrzést, a hatalmat nem
249

A Jánosi Györgyöt bemutató cikk: Népszabadság, 1989. május 16.
Részletesen beszámol a történtekről NOVÁK, 2002. A monográfiában foglaltakra a továbbiakban is támaszkodom.
251
Lásd a Népszabadság és a Magyar Nemzet 1989. május 24-i számainak tudósításait.
252
Népszabadság, 1989. április 26.
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kívánja átadni, hiszen nem is létezik olyan erő, amely azt konstruktív programmal és
kellő kormányzóképességgel átvehetné. A főtitkár munkatársa ehhez hozzáfűzte a
Brezsnyev-doktrína fennmaradásának tételét, amely szerint: „Európának ez a része a
szocialista világhoz tartozik”, és tévedés e körülmény megváltozásában hinni. Ezért
az átmenet lengyel formuláját javasolta, és kimondta a valódi célt, vagyis hogy leghamarabb 1994–1995 körül legyenek meg a szabad választások.253
A Budapesti Reformkör éles hangon utasította vissza a főtitkár önteltnek, diktatórikusnak és provokatívnak minősített szavait, beleértve az utalást a Brezsnyevdoktrínára, mint ami szemben áll a demokratikus szocializmus elveivel.254 Grósz
külpolitikai tanácsadója, Thürmer Gyula felháborodottan válaszolt, de mégis vissza
kellett vonulnia a Brezsnyev-doktrínára való hivatkozástól, és ki kellett jelentenie,
hogy a lengyel formula melletti érvelés nem a párt hivatalos álláspontja.255
A reformkörök és a Grósz–Fejti vonal között éleződő feszültségeket jól jellemezte
a tárgyalásos átmenettel kapcsolatos álláspontok különbözősége. A reformkörök egyáltalán nem fogadták el az előkészítő megbeszélésekkel megbízott Fejti-csoport taktikázásait. Kifejezetten az ellenzéket támogató nyilatkozattal szorgalmazták a megállapodást az érdemi tárgyalások megkezdéséről.256
A reformköri mozgalom terjedését komolyan vették a párt vezetői. A Politikai Bizottság a KB május 8-i ülése elé terjesztette ezzel kapcsolatos állásfoglalását, amely
megkülönböztette az agresszívnak, intoleránsnak minősített radikális reformköröket a mérsékelt többségtől, azzal vádolva az előbbieket, hogy véleményükkel nem a
párton belüli többség megszerzésére, hanem kizárólagosságra törekszenek.257 Grósz
Károly még meg is szavaztatta a Központi Bizottsággal a határozatot, amely szerint
kiszorítják a demokratikus pártéletből a bírált reformkörös agresszivitást.
A Központi Bizottság egyébként csak abban volt egységes, hogy elengedhetetlen
a széthullóban lévő párt állapotának rendezése. Volt, aki egyenesen „személyes gyűlölködés” kialakulásáról beszélt.258 Akadtak, akik védelmükbe vették a reformköröket,
sőt az egész MSZMP „reformpárttá” alakítását sürgették.259 Katona Béla élesen bírálta a vezetők közötti szolidaritás egyre föltűnőbb hiányát. A budapesti első titkár,
Jassó Mihály úgy látta: az MSZMP a szakadás közelébe került, de nem is gondolta,
hogy egyben tartható az egész párt. Bajnak csak azt tartotta, ha az elválás személyi
ügyek, nem pedig tartalmi kérdések alapján megy végbe.260
Az MSZMP-n belüli hatalmi viszonyok változására reflektált egy Lengyel Lászlótól származó, de Pozsgay Imréhez kapcsolódó kezdeményezés. A Központi Bizottság május 8-i ülésének napjára időzítve jelent meg egy interjú, amelyben Lengyel
253

Társadalmi ellenőrzés alá helyezzük a pártot. Grósz Károly nyilatkozata a The New York
Timesban. Népszabadság, 1989. május 16.
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A reformkörösök nyilatkozatát lásd: Népszabadság, 1989. május 19.
255
Thürmer Gyula nyilatkozatát lásd uo.
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A Népszabadság 1989. május 12-i száma csak részlegesen ismertette a nyilatkozatot.
257
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 907–
908.
258
Katona Imre felszólalása: Az MSZMP KB 1989. május 2-i ülésének jegyzőkönyve, uo. 786.
259
Lásd Rajki Sándorné felszólalását, uo. 801.
260
Katona Béla és Jassó Mihály felszólalásai: uo. 809. és 819.
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azt javasolta: mivel a tárgyalások előkészítése a pártvezetés halogató magatartása
miatt patthelyzetbe jutott, az MSZMP szerepét a kormánynak kellene átvennie a tárgyalások sikere érdekében, amire Pozsgay Imre és Nyers Rezső személyében látott
garanciát. Lengyel elmondta, hogy erről a tervről beszélt Pozsgayval, és érzékeltette
vele: „a békés átmenet utolsó lehetősége, ha a Központi Bizottság ma kezdődő ülésén kezdeményezi ezt a váltást”. Szerinte Pozsgay nem zárkózott el a javaslattól.261
Valójában Pozsgay szándékai nehezen voltak kifürkészhetők, mivel egyszerre több
vasat tartott a tűzben. Az MSZMP hatalmi centrumának elfoglalására törekedett,
elfogadta a reformkörök által kínált kvázi vezérséget, ugyanakkor megkezdte saját
(párton kívüli) „nemzeti centrum” mozgalmának szervezését is. Ez utóbbi, a Demokratikus Magyarországért Mozgalom 1989. június 7-én hozta létre előkészítő bizottságát. Pozsgay Imre a nyitó rendezvényen tartott előadásában azt hangoztatta, hogy
az új mozgalom célja a reformerők egyesítése.262
Május első felében a reformkörök intenzíven készültek első országos konferenciájukra. A reformkörök radikális szárnya, elsősorban a már említett fővárosi csoport
elszántan törekedett arra, hogy Szegeden megalkossák a reformszárny platformját.
A szegedi tanácskozás előtt, május 19-én a Budapesti Reformkör megbízásából Novák Zoltán kereste fel Pozsgayt az Országházban, de a megbeszélésről csalódottan
kellett távoznia, mert semmitmondó válaszokat kapott, amikor törekvéseik támogatását kérte. Később okát is találta ennek: „Ekkor nem tudhattam, hogy Pozsgay
egész más szándékkal és célokkal utazik Szegedre, talán már akkor is a zsebében
volt az a felhívás, amelyet – Vass László állítása szerint – Pozsgay Szegeden fel akart
olvasni a Demokratikus Magyarországért Mozgalom létrehozása érdekében.”263

A REFORMKÖRÖK SZEGEDI ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSA
ÉS AZ ELLENTÉTEK ERŐSÖDÉSE

A Szegeden 1989. május 20–22-én megrendezett reformköri tanácskozás nagyszabású esemény volt – felemás eredménnyel.264 Amiben a legnagyobb egyetértés mutatkozott a résztvevők között és amiben sikert is értek el, az a párt szervezeti megújításával és jellegének átalakításával kapcsolatos követelmények megfogalmazása, valamint
a reformkörök előtt álló feladatok meghatározása volt.
A maguk feladatát mindenekelőtt abban látták, hogy az MSZMP-t mint állampártot megszüntessék, és a demokratikus rendszerbe illeszthető „normális”, versenyképes baloldali párttá alakítsák. Céljaik elérésének feltétele volt a párt demokratizálása
és egyúttal a centrum elfoglalása, amit kiterjedt mozgalom révén kívántak elérni.
Ezért volt fontos a pártkongresszus előrehozása és a demokratikus küldöttválasztás
elérése. A horizontális szerveződési forma fenntartása mellett a hatékony cselekvés
érdekében létre kellett hozni az országos koordinációt is.
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Az interjú megjelent: Magyar Nemzet, 1989. május 8.
A mozgalom felhívását és az előkészítő bizottság névsorát lásd: Népszabadság, 1989. június 8.
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NOVÁK, 2002, 61. Pozsgay magatartásának jellemzéséhez lásd: LENGYEL, 1998, 43.
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A reformkörök országos találkozójának számos felszólalását közli: Rendszerváltók a baloldalon, 189–201. A történtek alapos bemutatása és kritikai elemzését adja: NOVÁK, 2002, 60–82.
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Amiben a szegedi tanácskozás kudarcot vallott, az éppen a legfontosabb cél, a
közös platform elfogadása volt. A nézeteit tekintve erősen megosztott, sokféle elképzelést valló reformkörös tábornak eleve nem lett volna könnyű közös álláspontra
jutnia, ráadásul a konferencián megjelentek olyanok is, akik szándékosan akadályozták ezt a törekvést. A szekcióüléseket követően mindössze egy olyan platformtervezet született, amelyet további vitára bocsátottak.265
A reformkörös küldöttek többsége nem állt készen arra, hogy elfogadja a Budapesti Reformkör által előterjesztett nyilatkozattervezet következetes rendszerváltó
álláspontját.266 Pozsgay Imre felszólalása is megmaradt a modellváltó retorika keretei között, azt tartotta a legfontosabbnak, hogy békés úton legyen megvalósítható
az átmenet a sztálini típusú berendezkedéstől a demokratikus szocializmus politikai rendszerébe.267 Végül a konferencia nem deklarálta, hogy megalakult volna az
MSZMP reformszárnya.
Két fontos dokumentumot mindenesetre elfogadott a szegedi tanácskozás. Az
egyik a már említett, Nagy Imréről szóló állásfoglalás volt. A másik a békés átmenetről szólt, és az ellenzékkel való érdemi tárgyalásokat sürgette. „Koalíciót alulról is!”
jelszóval szorgalmazták a reformkörök és a helyi ellenzéki kerekasztalok kapcsolatfelvételeit.268
A Központi Bizottság május 29-i ülésén vita, sőt észrevétel nélkül vették tudomásul a reformköri találkozóról eléjük terjesztett írásos tájékoztatót, de alighanem
csak azért, mert estére alaposan kitárgyalták a párt belső problémáit a pártértekezlet összehívására vonatkozó napirend keretében.269 Az események felgyorsulásának
jeleként a Központi Bizottság három héttel korábban hozott határozatával és a PB
javaslatával ellentétben immár nem pártértekezlet, hanem kongresszus összehívásáról
döntött.
Megtörténhetett volna az is, hogy kemény támadást indítanak a reformköri
mozgalom ellen. A május 26-i politikai bizottsági ülésen látszottak ennek esélyei.
A PB-tagok körében meglehetős felháborodást váltott ki a tanácskozás néhány megnyilvánulása. A jelentést készítő Vastagh Pál tájékoztatója egy „igazoló jelentés”
bagatellizáló hangvételét idézte. Elsősorban a megnyugtatás szándéka jellemezte:
„felelősségteljesnek” minősítette a reformkörösök többségét, amit azzal is alátámasztott, hogy elutasították a „szélsőséges vagy irreális” követeléseket, amelyeket
egy kisebbség fogalmazott meg.270 Ezzel a minősítéssel a következetes rendszerváltó álláspontot képviselőkre utalt.
A vitában aztán kiderült, hogy a PB tagjai megelégelték a Budapesti Reformkör
radikális megnyilatkozásait. Rájuk zúdították hát haragjukat, egyes tagjait név szerint is említve. A PB-ülésen Fejti György, Nagy Imre, Jassó Mihály egyaránt egy
agresszív, párbeszédképtelen, a kisebbségi helyzetet elviselni képtelen társaságnak
állították be őket, de Nyers Rezső is sommás véleményt alkotott róluk, úgy vélte:
265
266
267
268
269
270

A Reformköri Mozgalom platformja (Tervezet). Új Fórum, 1989. június 30.
NOVÁK, 2002, 81.
Rendszerváltók a baloldalon, 201.
Uo. 201–203.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 1053.
Vastagh Pál 1989. május 23-án kelt jelentése. Rendszerváltók a baloldalon, 211–213.
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„ezek egy része… határozottan az ellenzék befolyása alatt van, olyannyira, hogy az
ellenzék zászlóját lobogtatják.”271
Grósz Károly a párt platformosodásának jelenségét próbálta felhasználni saját
centrumpozíciója erősítésére, rámutatva a szélső pólusokon elhelyezkedő csoportok
közötti nagy különbségekre. Egyik szélre természetesen a reformköröket tette, a
másikra a közvélemény ellenszenvét gyorsan kivívó Ribánszki Róbert-féle Marxista
Egységplatformot.272 A főtitkár később így nyilatkozott: „Nem vagyok reformista és
nem vagyok fundamentalista. Kommunista vagyok. Nem a reformkörbe léptem be,
hanem a kommunista pártba.”273
A KB továbbra is képtelen volt a felső vezetők körében meglévő feszültségek,
a nyilvánosságra került konfliktusok kezelésére. Csupán arra tellett, hogy ezeket
felpanaszolja. Felsejlett egy újabb „Pozsgay-ügy”, miután sokan kifogásolták az államminiszter ausztriai, majd az NSZK-ban a Szabad Európa Rádiónak adott nyilatkozatát.274 A testület azonban már nem volt abban a helyzetben, hogy a számos
hasonló eset után egy újabb vizsgálódással fokozza a zavart. A Központi Bizottság
ülésén akadt felszólaló, aki nyersen fejezte ki, mi a soron lévő kérdés: el kell dönteni,
hogy új típusú szocializmust akarnak, vagy egy csendes polgári liberális restauráció van
napirenden. 275
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Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 26-i ülése jegyzőkönyvének részlete. Uo. 213–

220.
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A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 974.
Uo. 1031.
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Pozsgay itt a rendszer megreformálhatatlanságáról beszélt és bírálta a párt főtitkárát.
A Népszabadság 1989. május 29-i száma tudósított arról, hogy Pozsgay Imre 26-án nyilatkozott a
Szabad Európa Rádiónak. A Politikai Bizottság Pozsgay távollétében foglalkozott az üggyel. Lásd
erről Kasza László interjúját Pozsgay Imrével: KASZA, 1994, 58–59.
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Devcsics Miklós felszólalása. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989.
évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 1007–1009.
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A KEREKASZTAL-TÁRGYALÁSOK
ELŐKÉSZÍTÉSE
Korábban eljutottunk az ellenzék és az MSZMP között megindult előkészítő tárgyalások történetében az április 22-i első tárgyalási fordulóhoz, amelynek során az
Ellenzéki Kerekasztalt képviselő Sólyom László és Tölgyessy Péter kifejtette az ellenzék tárgyalási koncepcióját, és a felek megállapították, hogy elképzeléseik között
lényeges különbségek vannak.
Május 2-án újabb előkészítő tárgyalási fordulóra került sor, amikor szintén elmaradt az áttörés, fennmaradtak az alapvető nézetkülönbségek. Az EKA ragaszkodott
ahhoz az elvhez, hogy egységes delegációval kíván részt venni a kétoldalú tárgyalásokon, s ebben hajthatatlannak mutatkozott. Mégis volt előrehaladás. Az ellenzék
engedményt tett abban, hogy hozzájárult a gazdasági és szociális kérdések napirendre
tűzéséhez. Sikerült dűlőre jutni egy igen lényeges dologban: a két fél megegyezett
arról, hogy a tárgyalásokon született megállapodások nem puszta deklarációk lesznek, hanem tartalmazzák az érvényesítésükhöz szükséges jogszabályok tervezetét is.
Nem értek véget a megbeszélések, nyitott kérdések sora maradt a továbbiakra.
Május elején úgy tűnhetett, sínen van a tárgyalásos átmenet előkészítő folyamata,
s ha nem is könnyen, de talán hamarosan el lehet jutni az érdemi tárgyalások megkezdéséig. Egy héttel később, az MSZMP Központi Bizottsága május 8-i ülésének
döntése után azonban megszakadtak az előkészítő tárgyalások.

KÍSÉRLET AZ ELLENZÉKI EGYSÉG FELBOMLASZTÁSÁRA
Szövevényes, a kívülállók számára alig követhető taktikázások, időről időre kiéleződő konfliktusok jellemezték az ellenzék és a hatalom képviselői között folyó küzdelmet. Nem apróságokon, „technikai” problémákon folyt a huzakodás. Nagy volt a tét:
a tárgyalási konstrukción eldőlhetett az átmenet sorsa.
Az MSZMP tárgyalói nem ok nélkül törekedtek arra, hogy megbontsák az ellenzék egységét, és ezzel feltörjék a szabad demokraták koncepciójának megfelelően kialakított stratégiát. Ezen múlott, hogy milyen kompromisszumokat tudnak
az ellenzékből kicsikarni: kézben tudják-e tartani a politikai folyamatok irányítását
és a törvényalkotást; létre tudják-e hozni a hatalom döntő részének átmentéséhez
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szükséges közjogi konstrukciókat; gyors tárgyalások révén, még az erőviszonyok
alapvető átrendeződése előtt le tudják-e bonyolítani az előrehozott választásokat.
Nem volt indokolatlan az MSZMP vezetésének az ellenzék megosztására irányuló törekvése. Fejti György a Politikai Bizottság 1989. május 2-i ülésén arra alapozta optimizmusát, hogy az Ellenzéki Kerekasztal egyes szervezetei elégedetlenek,
úgy látják, hogy az SZDSZ és a Fidesz „nyomás alatt tartja” őket. Nyers Rezső nem
látta kilátástalannak, hogy az MSZMP a történelmi pártokkal, főleg az FKGP-vel és
az MSZDP-vel koalícióra lépjen. Pozsgaynak is aktuálisnak tűnt, hogy már a jövendő
parlamenti felállást fontolgassa. Úgy képzelte, hogy a megerősödő szociáldemokratákkal ki lehet egyezni, az MDF „toleranciája” elérhető, az SZDSZ pedig konstruktív
ellenzéki szerepet tölthet be.276
Az MSZMP vezetői egyebek között arra alapozták bomlasztási stratégiájuk sikerét illető derűlátásukat, hogy a történelmi pártok képviselői maguk is kezdeményeztek velük külön találkozókat. Fölvetették az MSZMP és a történelmi pártok között
folytatandó négyoldalú tárgyalások lehetőségét is. Ez ugyan nem volt reális alternatívája az ellenzékkel való megállapodásnak, de javított az MSZMP pozícióján, esélyt
adott a patthelyzet feloldására. Végső soron azt remélték a történelmi pártoktól,
hogy elhatárolódnak az SZDSZ álláspontjától, felbontják az ellenzék egységét és
„szuverén tárgyalófélként jelennek meg a politikai porondon”.277
Amikor Fejti György az MSZMP KB 1989. május 8-i plénumán beszámolt az
ellenzékkel folytatott megbeszélésekről, annak a reményének adott hangot, hogy
hamarosan felbomlik az Ellenzéki Kerekasztal. Az ellenzéki szervezetek nézetkülönbségeire és rivalizálására alapozta véleményét, amely szerint az EKA „nem tűnik tartós
képződménynek”.278 Kulcskérdésnek a szabad demokraták elszigetelését tekintette, mivel úgy látta, egyedül ők rendelkeznek kiforrott tárgyalási stratégiával. A történelmi
pártokkal folytatott háttérmegbeszélésekről Fejti a KB-ülésen is beszámolt, még a
választások utáni koalíció esélyét is szóba hozta, bár jelezte, hogy erről még nem
lenne időszerű tárgyalni.

AZ MSZMP MÁSODIK TÁRGYALÁSI JAVASLATA

A Központi Bizottság május 8-i határozatát tehát az a vélekedés alapozta meg, amely
szerint az MSZMP-nek esélye van arra, hogy ne az egységes ellenzékkel szemben üljön
le a tárgyalóasztalhoz. Fejti az EKA sorsáról magabiztosan jelentette ki: „Ha két hét
türelmünk lenne ahhoz, hogy fenntartva pozíciónkat nem tárgyalunk, ez megszűnne, felszámolná önmagát.”279
Az MSZMP Központi Bizottsága éppen egy hónappal az április 8-án kudarcba
fulladt tárgyalási kísérlet után állt elő újabb kezdeményezésével, kifejezetten azzal
276
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 2-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288.
f. 5/1063. ő. e.
277
Lásd erről: KALMÁR, 2000, 293–294.
278
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 852–
857.
279
Uo. 868. – Kiemelés tőlem, R. Z.
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a céllal, hogy az MSZMP magához ragadja a kezdeményezést, a közvélemény előtt
bizonyítsa tárgyalási hajlandóságát – miközben elutasítja (levegőnek nézi) az EKA
világosan kifejtett álláspontjának a lényegét. Ezzel mintegy ki akarta provokálni, hogy
a kompromisszumra hajló ellenzéki szervezetek felbontsák az Ellenzéki Kerekasztalban addigra megvalósult egységet. Ennek a taktikának volt a része, hogy számos, az előkészítő szakértői megbeszélésen előterjesztett és elfogadott ellenzéki javaslatot beépített
saját javaslatába, azok forrásának megnevezése nélkül.
A lényeg azonban a tárgyaláson részt vevők körének és ezzel a tárgyalások jellegének
a meghatározása volt, márpedig az MSZMP álláspontja mereven szemben állt az
EKA koncepciójával. A határozat lazán fogalmazott: az MSZMP „önálló tárgyalópartnernek fogad el minden olyan szervezetet – köztük az Ellenzéki Kerekasztalhoz tartozókat is –, amelyek az alkotmányosság talaján állnak, és kötelezettséget vállalnak
az egyesülési törvényen alapuló működésre”.280

ELLENZÉKI ELUTASÍTÁS ÉS FOLYTATÓDÓ KÍSÉRLET A MEGOSZTÁSRA

Az MSZMP-vezetők reményei nem váltak valóra. Két nappal a KB-ülés után az Ellenzéki Kerekasztal a tárgyalások egyoldalú megszakításaként értékelte a provokatív
kezdeményezést.281 Nem volt szükség a javaslatban foglalt pozitív javaslatok külön
méltánylására, hiszen a közvéleménnyel ellentétben ők nagyon jól tudták, hogy ezeket az eredményeket maguk érték el az előkészítő megbeszéléseken.282
Az MSZMP az „ultimátumnak” minősített ellenzéki nyilatkozatra megosztó politikájának megfelelően reagált. „Érdemi és tételes válasz” iránti igényét jelentette
be a felhívásukban megszólított egyes szervezetektől is. Ilyen válasz azonban csak az
MSZMP-hez közel álló szervezetektől érkezett, az ellenzék köréből pedig egyedül
a Bajcsy-Zsilinszky Társaságtól kaptak olyan levelet, amely elhatárolódott az EKA
pozíciójától.283
A helyzetet még mindig nem látták kilátástalannak, hiszen újabb háttértárgyalásokat terveztek a pártokkal: Pozsgay Imre az MDF-fel, Nyers Rezső a szociáldemokratákkal, Grósz Károly pedig a Magyar Néppárttal és a kisgazdákkal kereste a kapcsolatot. Ugyanakkor Fejti továbbra is úgy vélte, hogy amíg az SZDSZ
militáns és kompromisszumképtelen álláspontja érvényesül az EKA tárgyalásain,
addig nincs továbblépés. Úgy vélte: „az Ellenzéki Kerekasztalt mindenképpen szét
kellene szedni, de ma világosan látszik, hogy ha ez abban az összetételben és abban
a felfogásban folytatja a munkát, mint eddig, akkor abszolút reménytelen az érdemi
tárgyalások elkezdése után is kompromisszumot kötni”. Sürgette a tervbe vett két-

280
Az MSZMP Központi Bizottság 1989. május 8-i határozata: Javaslat politikai egyeztető fórum létrehozására. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 229–230. – Kiemelés tőlem, R. Z.
281
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. május 10-i állásfoglalása, uo. 291–292.
282
Az 1989. április 22-i és május 2-i előkészítő megbeszélések jegyzőkönyvei: uo. 149–153. és
187–189. Lásd még a 19. sz. dokumentum 4. sz. jegyzetét, uo. 231.
283
Erről Fejti György a Politikai Bizottság május 16-i ülésén számolt be. MOL M-KS 288. f.
5/1065. ő. e.
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oldalú tárgyalások megkezdését, amelyeken majd megpróbálják rávenni az egyes
pártokat, hogy önálló tárgyaló partnerként üljenek asztalhoz.284

AZ ELLENZÉKI KEREKASZTAL VITÁI
AZ ELLENZÉK VISZONYA AZ MSZMP-HEZ ÉS IRÁNYZATAIHOZ285

Miközben az MSZMP-ben azt fontolgatták, mily módon, mely szervezetek felől lenne sikeres a formálódó ellenzéki egység megbontása, az Ellenzéki Kerekasztalon
belül azt vitatták, hogy szükség van-e differenciált viszony kialakítására az MSZMP
különböző szárnyaival, csoportjaival, sőt az a kérdés is fölmerült, hogy egyáltalán ki
lenne számukra a megfelelő tárgyalópartner.286
Ahogy az MSZMP vezetésében az ellenzék megosztottságával, az ellenzék körében az állampárt belső harcaival számoltak. A Bajcsy-Zsilinszky Társaságot képviselő
Vigh Károly Pozsgay környezetéből származó bennfentes információkra hivatkozva
jelezte: az állampárton belül nagy viták érlelődnek, s amint kiderül, hogy a Fejti-féle
csoport alkalmatlan a tárgyalásra, a megerősödött reformszárny át fogja venni a vezetést, ez pedig jobb lehetőséget kínál majd az Ellenzéki Kerekasztalnak is.287 Azt javasolta tehát, hogy „a következő csapatra” játsszanak, érdemes kivárni, sőt elősegíteni
az éppen tárgyalók kudarcát.
Vigh fölvetését ugyan szkeptikusan fogadták az EKA tagjai, de a kérdés nem
tűnt el nyomtalanul. Felmerült az is, hogy ne csak a párt, hanem a kormány képviselőit is vonják be a tárgyalásba. Ennek legélesebb ellenzője a Fidesz volt. Orbán
Viktor azonnal rámutatott arra, hogy meggyengülnének a pozícióik, ha nem az
MSZMP-t tekintenék a hatalom kizárólagos birtokosának. Tölgyessy Péterrel egyetértésben annak veszélyére figyelmeztetett, hogy a tárgyalásokon a párt egyszerűen
eltűnhet a kormány mögött.288
Az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőinek néhány kérdésre mindenképpen válaszolniuk kellett a továbbiak eldöntéséhez: Hogyan értékelik az MSZMP-n belüli
helyzetet, milyen következtetéseket vonnak le belőle? A hatalom birtokosaira vagy a
reformerőkre kell alapozni a további stratégiát, illetve milyen a viszony a kettő között?
Kié, illetve kiké lesz a hatalom a belső harcok eredményeként, s befolyásolhatja-e a
hatalmi viszonyokat az ellenzék magatartása? A legsürgetőbb pedig: milyen választ
célszerű adni a KB május 8-i határozatára?
Az e kérdések körül zajló vitában az érvek két csoportra oszthatók. Az egyik
érvrendszer annak alátámasztására szolgált, hogy az ellenzék számára kedvezőbb,
ha a Pozsgay-féle reformszárnnyal tárgyal. Több variáció is felmerült ennek elérésére:
284

Uo.
Részletesebb kifejtését lásd: R IPP, 2000, 230–243.
286
Először az EKA 1989. április 14-i ülésén beszéltek arról, hogy szabad-e külön kapcsolatot
létesíteni a reformkörökkel, sőt Boross Imre fölvetette, hogy érdemes lenne az „ellen-szalámitaktika” jegyében politizálni. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 118–119.
287
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. május 2-i ülése. Uo. 193. és 206.
288
Uo. 206–207.
285
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kivárni, amíg a reformszárny (a Vigh Károly által jelzett „erősebb csapat”) felülkerekedik; külön kapcsolatot keresni a reformerekkel; megfontolni a kormánnyal való
tárgyalás lehetőségét.
Az érvek másik csoportja szerint valóban kedvezőbb, ha a reformszárny győz,
támogatni is kell a reformvonalat, ám azoknak maguknak kell megvívniuk a harcot pártjukon belül. Márpedig, mint arra az emellett érvelők rámutattak, a reformerek nem
tanúsítottak ellenállást a május 8-i KB-ülésen.
Nem ment egyszerűen az MSZMP tárgyalási ajánlatára adott közös elutasító
válasz kialakítása. A vitában a „puhább” álláspont mellett is szóltak érvek, tehát
hogy az ország érdekében az érdemi tárgyalások mielőbbi megkezdése az elsőrendű
szempont, értékelni kell azt az elmozdulást, ami a szakértői tárgyalások eredményeként az MSZMP javaslatában is megjelent. Nem érdemes tehát a tárgyalások
megszakításaként értékelni az MSZMP javaslatát, hiszen ezt a helyzetet arra használhatják, hogy a parlamenttel tárgyalások nélkül elfogadtassák a sarkalatos törvényeket. Az éles visszautasítás helyett inkább saját pozitív javaslattal igyekezzenek
túljutni a holtponton.
A végül elfogadott álláspont mégis úgy szólt, hogy éppen az érdemi tárgyalások érdekében kemény ellenlépés szükséges. Hivatkozhattak az MSZMP április 8-i
kísérletének visszaverésére, amellyel egyszer már sikert értek el. Úgy vélték: meghátrálás helyett a korábban leszögezett elvek szerint kell követelni az előkészítő
tárgyalások folytatását.289

AZ MSZMP POZÍCIÓJÁNAK ELBIZONYTALANODÁSA

Májusban egyre romlott az MSZMP tárgyalóinak pozíciója. A párt zilált belső viszonyai és a Németh-kormány önállósodása mellett az is megtette hatását, hogy
közeledett a Nagy Imre-temetés időpontja. Az ellenzék is érzékelte, hogy komoly
kihívást jelent a hatalmi centrum számára a reformkörök egyre terebélyesedő mozgalma. A fölismerést tett követte: az Ellenzéki Kerekasztal május 18-án levelet intézett a küszöbön álló szegedi reformköri tanácskozás résztvevőihez, s felhívta a figyelmet
„a Magyar Szocialista Munkáspárt által megakasztott, sőt felszámolt tárgyalások
ügyére” és a pártvezetés elodázó manővereire.290 Mint láttuk, a felhívás megtette a
hatását. A reformkörösök nemcsak azt követelték, hogy sürgősen kezdjenek érdemi
tárgyalásokat az Ellenzéki Kerekasztal képviselőivel, hanem azt is javasolták, hogy
a KB küldjön ki „hiteles politikusokból” álló tárgyalócsoportot, esetleg a kormány
vagy a parlament vegye át a párt szerepét a tárgyalásokon.
Május 23-án az Országgyűlés elnöke, Szűrös Mátyás is önálló lépésre határozta el
magát, miután a Bajcsy-Zsilinszky Társaság megkereste ez ügyben.291 A rádióban
289
Lásd az EKA 1989. május 10-i ülésének vitáját, továbbá az itt elfogadott állásfoglalást.
A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 233–292.
290
Uo. 308.
291
Szűrös Mátyás erről az MSZMP PB 1989. május 26-i ülésén tájékoztatott. MOL M-KS 288.
f. 5/1066. ő. e.
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nyilatkozva felajánlotta közreműködését az ellenzék és az MSZMP közötti tárgyalások lebonyolításában.
Az MSZMP-n belül megjelent nézeteltérések és önálló akciók nyomán a Fejtiféle tárgyalócsoport válaszlépésre kényszerült. Tóth András nyilatkozatában jelezte, hogy a Központi Bizottság május végi ülésén kompromisszumos javaslat készül a
tárgyalási „oldalak” kérdésében.292 Ez háromoldalú tárgyalások kialakítására irányult,
mely tárgyalási szerkezet futólag már az EKA május 18-i ülésén is felmerült, de a
szabad demokraták és a szociáldemokraták határozottan elutasították.293

A KOMPROMISSZUM HATÁRAI

A reformköri állásfoglalás, a Szűrös-féle tárgyalási ajánlat és Tóth András nyilatkozata után az Ellenzéki Kerekasztal május 24-i ülésén ismét fellángolt a vita a helyzet
megítéléséről és a kialakítandó álláspontról.
Vigh Károly, a kisgazda Boross Imre és a néppárti Varga Csaba határozottan
amellett érvelt, hogy lépjenek kapcsolatba az ellenzék érvrendszerét és tárgyalási pozícióját javító reformerekkel. Ennek megfelelően kifogásolták is Tölgyessy Péter nyilatkozatát, amely leszögezte, hogy beszélgetni érdemes a reformkörösökkel, de tárgyalni
csak az MSZMP hivatalos delegációjával lehet.294 Az EKA ülésén némi kompromiszszummal végül mégis a Tölgyessy által kifejtett, az SZDSZ és a Fidesz által határozottan képviselt álláspont kerekedett felül.295 A más véleményen levők meghajoltak
az érvek súlya előtt, de hangsúlyozták, hogy gesztusokra van szükség a reformszárny képviselői felé.296 Szabad György javaslata nyitott utat a kompromisszumhoz.
Fenntartották a korábbi pozíciót, de gesztust is tettek: az Ellenzéki Kerekasztalnak
„nincs ellenére”, ha vezető reformpolitikusok bekapcsolódnak a tárgyalásokba.297

ÚTON A KOMPROMISSZUM FELÉ
Az MSZMP Politikai Bizottsága május 26-i ülésén már Fejti György is érzékelte:
lépni kell valamit, mert különben a kommunista pártot és persze őt magát teszik
felelőssé az előkészítő tárgyalások kudarcáért. Azt is be kellett látnia, hogy a pártokkal folyó háttértárgyalások nem érték el a várt eredményt: a szóbeli megállapodá292

A nyilatkozat megjelent: Magyar Nemzet, 1989. május 23. Idézi: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 376. (24/a. sz. dokumentum, 19. sz. jegyzet).
293
Az EKA 1989. május 18-i ülésének jegyzőkönyve. Uo. 302.
294
Az EKA 1989. május 24-i ülése. Uo. 375. Tölgyessy Péter nyilatkozata: Magyar Nemzet, 1989.
május 23.
295
Tölgyessy Péter és Pető Iván felszólalásai. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 330–332.,
336., 340–341.
296
Morvay László, Varga Csaba, Vigh Károly, Kónya László felszólalásai. Uo. 327., 330., 335.,
340–341.
297
Az EKA nyilatkozata így fogalmazott: „megértéssel fogadjuk, ha a hatalmat gyakorló párt
tárgyalóküldöttségében a Központi Bizottság meghatalmazottaiként a kormányzat és az Országgyűlés irányadó személyiségei is helyet kapnak.” Uo. 392.
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sokat az MDF, a Néppárt, a szociáldemokraták sorra visszamondták. Fejti azt remélte: ha
elindulnak a tárgyalások, kiderül a mérsékelt ellenzék számára is, hogy az SZDSZ
és a Fidesz úgymond csak nyilvánosságot, szereplési lehetőséget akar, de hiányzik
a megegyezési készségük.
Rögtön ezután újraindultak az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP képviselői
között az előkészítő szakértői tárgyalások,298 majd május 29-én a Központi Bizottság
újabb határozatában foglalkozott a politikai érdekegyeztető tárgyalásokkal.299
Amint az sejthető volt, a párt többoldalú tárgyalási formát javasolt, nevezetesen
négy oldal részvételét ajánlotta. Eszerint az állampárt és az ellenzék oldalai mellett a
harmadik oldalt azok a szervezetek alkották volna, amelyeket az MSZMP korábban is
be kívánt vonni a tárgyalásokba, és amelyek ezután ragaszkodtak is részvételükhöz,
a negyedik oldalt pedig a tanácskozási jogú megfigyelőknek kívánták fenntartani.
Nem mondták ki, de egyértelmű volt, hogy még a Nagy Imre-temetés előtt megállapodást akarnak az érdemi tárgyalásokról, ezért próbálták felgyorsítani az előkészítő
megbeszéléseket. Nem akarták kockáztatni, hogy a június 16-át követő, jóval kedvezőtlenebb politikai helyzetben kelljen folytatniuk az alkudozást.
Az Ellenzéki Kerekasztal május 31-én ült össze, hogy az újabb javaslatról kialakítsa álláspontját. Az MSZMP-vel folyamatban lévő tárgyalás két fő kérdése a kompromisszumok határa, valamint az előkészítő szakasz lezárásának határideje volt.
A megállapodás aláírásának határidejét az MSZMP június 10-ében igyekezett
megszabni. Azzal igyekezett nyomást gyakorolni, hogy amennyiben június 27-ig
nem kezdődnek meg az érdemi tárgyalások, a kormány egyeztetés nélkül is elfogadtatja
a parlamenttel a sarkalatos törvényeket.300
Az EKA vitája során többen gondolták úgy, hogy célszerű elfogadni a június
10-e körüli határidőt, hiszen senki nem kívánt felfordulást, és úgy látták: a tömegdemonstráció után jó pozícióban kezdhetik meg az érdemi megbeszéléseket. A legélesebben Orbán Viktor ellenezte, hogy a temetés előtt aláírjanak bármit is. Szerinte
nem a felfordulástól való félelem nyomta az MSZMP-t a tárgyalás felé, hanem az a
tény, hogy a közvélemény egyre inkább elégedetlen, és az ellenzéket támogatja. Június 16-ától pedig ebben is döntő áttörést remélt.
A másik kérdésben, a tárgyalási oldalak ügyében is a Fidesz foglalt el szélső álláspontot. A hosszú vita során ragaszkodott ahhoz, hogy tiszta elvi kiindulópontot
rögzítsenek, és ne fogadják el az MSZMP-nek azt a sugallatát, hogy ez az utolsó
esély a megállapodásra. Végül a fiatal demokraták beleegyeztek ugyan abba, hogy
az előkészítő tárgyaláson Sólyom László és Tölgyessy Péter rugalmasabb magatartást tanúsíthasson, de csak azzal a feltétellel, hogy a tárgyalók a végső döntés
előtt újra hozzák az EKA elé a kérdést.301 A tárgyalási taktikáról folyó hosszadalmas
fontolgatás értelmét persze megkérdőjelezte, hogy az Ellenzéki Kerekasztal ülésein
298
Tölgyessy Péter május 31-i tájékoztatása szerint Tóth András kezdeményezte a tárgyalást
már május 25-én, majd 27-én és 28-án megbeszéléseket is folytattak, ahol előadták az új elgondolást, amit azután a KB határozata is tartalmazott. Uo. 407.
299
Az MSZMP Központi Bizottságának javaslatai a tárgyalások előkészítésére. Uo. 395.
300
Sólyom László és Tölgyessy Péter tájékoztatta erről az Ellenzéki Kerekasztal tagjait. Uo.
410–411.
301
A vitát lásd: uo. 410–432.
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történtekről a BM titkosszolgálati úton pontos információkat szerzett, és ezekről jelentést készített a párt vezetőinek.302
Június elején az előkészítő tárgyalások végső szakaszában az Ellenzéki Kerekasztal három ülésen is hosszan tárgyalta a Sólyom–Tölgyessy-delegáció tevékenysége
nyomán született addigi eredményeket, majd az általuk megkötött kompromisszumokat több-kevesebb vitával jóváhagyták. A korábban hajlíthatatlannak mutatkozó
Fidesz most engedékenyebb, illetve passzív magatartást tanúsított.

MEGÁLLAPODÁS A HÁROMOLDALÚ TÁRGYALÁSOKRÓL
Az Ellenzéki Kerekasztal, amely június 7-től a Kereszténydemokrata Néppárttal kilenctagúra bővült, elégedett lehetett az MSZMP-vel szemben elért eredményeivel, a
legtöbb alapvető kérdésben érvényesíteni tudta álláspontját. Ezek szerint:
– Az MSZMP tárgyalásokról szóló alapnyilatkozatban elkötelezte magát a többpártrendszerű demokrácia és a jogállamiság mellett.
– A tárgyalások deklarált célja az átmenet törvényi előfeltételeinek megteremtése
lett.
– Az MSZMP elfogadta, hogy a közjogi változások ne előzhessék meg a megállapodást. Ezzel az EKA megakadályozta, hogy a tárgyalásokat megkerülve az MSZMP
keresztülvihesse a törvényhozáson saját elképzeléseit.
– Az egyezmény kimondta a konszenzus elvét, és politikai garanciákat tartalmazott a születendő megállapodások érvényesítésére, valamint az átmenet erőszakmentességére.
Mindössze két – igaz, nagyon fontos – kérdésben kényszerült az ellenzék viszszavonulásra. Nem tudták megakadályozni a harmadik oldal részvételét, sőt formális
egyenrangúságát sem a tárgyalásokon. Ennek fejében viszont elérték, hogy minden oldal csak egy szavazattal rendelkezzen, így egy szervezet nem blokkolhatta
le a megállapodást az egész oldal egyetértése nélkül. A konszenzus elvét mint legfőbb biztosítékot általánosan elfogadták, de a harmadik fél vétójogának alkalmazását
korlátozni igyekeztek. A megállapodás szövegébe sikerült beilleszteni egy passzust,
amely arra vonatkozott, hogy a harmadik oldal nem akadályozza a két „fő tárgyaló
fél” megállapodását.303

302
Tölgyessy Péter az EKA 1989. június 9-i ülésén az előkészítő tárgyalásokról beszámolva közölte: „Szinte bizonyos, hogy mindent tudnak, amit mi beszélünk.” Uo. 571. és 2. sz. jegyzet, 597.
R ÉVÉSZ B., 2000, 420–478.; uő, 2003, 74–84.
303
A megállapodásban rögzítették, hogy a harmadik oldal részvételét csak kompromisszum
gyanánt, elveik ellenére fogadták el, és azzal a szövegbe foglalt kitétellel, hogy a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a Hazafias Népfront, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ),
a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a Magyar Nők Országos Tanácsa, a Münnich
Ferenc Társaság és a Szakszervezetek Országos Tanácsa összetételű „harmadik oldal” szervezetei
deklarálták: támogatják az MSZMP és az EKA megegyezésre irányuló szándékát. Ez az önkorlátozó gesztus nem volt semmire sem biztosíték, de az esetleges obstrukcióval szembeni érvelésre
módot adott.
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Az ellenzék azt is kénytelen volt elfogadni, hogy a gazdasági tárgyalások formálisan azonos súllyal jelenjenek meg a megállapodásban. Ez pedig nagyban befolyásolta
a tárgyalások szerkezetének kialakítását. Az EKA ugyan egyelőre kitartott amellett,
hogy nem hoznak létre külön albizottságokat a gazdasági tárgyalásokra, a mereven
elutasító elvi álláspont feladása azonban – mint hamarosan kiderült – utat nyitott a
további engedmények felé.

MEGÁLLAPODÁS A TÁRGYALÁSOK ELVEIRŐL

Az érdemi tárgyalások megkezdéséről szóló megállapodást először az EKA és az
MSZMP szakértői delegációjának tagjai írták alá június 9-én, majd másnap mindhárom leendő tárgyaló fél képviselői megtették ugyanezt. Ez az ún. alapmegállapodás
egyebek között a következő elveket tartalmazta.
– A hatalom alapja a népfelség; a szuverenitást egyetlen politikai erő sem sajátíthatja ki, nem nyilváníthatja magát a népakarat egyedüli letéteményesének, és nem
törhet a politikai jogok alkotmányellenes korlátozására.
– A közakaratnak előzetes megkötöttségek nélküli, szabad választáson kell megnyilvánulnia, amelynek eredményei mindenkit köteleznek.
– A válságból való kibontakozás, a demokratikus átmenet megvalósítása, a politikai konfliktusok megoldása csak békésen, erőszakmentesen történhet; egyetlen társadalmi szervezet sem rendelkezhet közvetlenül a fegyveres testületek felett.
– A tárgyalások sikereinek feltétele a nemzet, valamint egymás érdekeinek tudomásul vétele és tiszteletben tartása, továbbá a kölcsönös előlegezett bizalom.
– A tárgyalások célja olyan politikai megállapodások kialakítása, amelyekhez csatolhatók a szükséges állami intézkedések és jogszabályok tervezetei, valamint a megszületésük
határidejére vonatkozó állásfoglalások; a tanácskozás maga azonban nem gyakorol
közvetlen közjogi funkciókat.
– A tanácskozás ideje alatt a felek tartózkodnak minden olyan egyoldalú lépéstől,
amely meghiúsítaná a tárgyalások célját.
– A törvényalkotás nem előzheti meg a politikai megállapodásokat.
– A politikai megállapodásokat valamennyi tárgyaló fél saját szervezetében elfogadtatja és a nyilvánosság előtt is képviseli, továbbá a megállapodások érvényre juttatását minden rendelkezésre álló politikai eszközzel biztosítja.304
Volt néhány pontja a június 10-én aláírt dokumentumnak, amelyek lehetséges
következményeit – nyilván a sietség miatt – nem gondolták át elég alaposan, és amelyek ezért hamar komoly gondokat okoztak.
Az ellenzék számára kedvezőtlen volt a tárgyalások nyilvánosságának szabályozása, pedig az EKA kezdettől kulcskérdésnek tekintette a tárgyalások lehető legnagyobb nyitottságát. A hiba abból adódott, hogy a nyilvánosság ügyét a tárgyalások
szerkezetéhez kapcsolták, amelyről később állapodtak meg. Az alapdokumentumban
csak az szerepelt, hogy a tárgyalások két témakört ölelnek fel: „a demokratikus po304
Megállapodás az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről. A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 604–605.
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litikai átmenet megvalósítását szolgáló elvek és szabályok meghatározását”, valamint „a
gazdasági és a szociális válság leküzdésének stratégiai feladatait”, de arról nem rendelkezett, hogy e két témát milyen bizottsági szerkezetben tárgyalják. Márpedig a megállapodás szerint a plenáris üléseket teljesen nyilvánossá tették, ellentétben az albizottsági szakértői megbeszélésekkel. Eredetileg úgy tűnt, csupán kétszintű tárgyalások
lesznek, és minden lényeges politikai kérdést a plenáris ülésen vitatnak meg, így
minden érdemi vita teljes nyilvánosságot kaphat, legalább valamelyest ellensúlyozva
ezzel a legitimációhiányos helyzetet.
A tárgyalások háromszintűvé válása, amelyben a középső szint vált a vitatott politikai kérdések eldöntésének színterévé, azzal járt, hogy az MSZMP a legfontosabb
ügyekben a magállapodás szövegére hivatkozva ki tudta zárni a nyilvánosságot.305
A megállapodásnak az MSZMP számára is volt gyenge pontja: miközben megígérte, hogy a törvényhozás nem előzi meg a politikai megállapodásokat, nem határozta meg a tárgyalások végső időpontját, ez pedig egy számára nemkívánatos
hosszúságú tárgyalási folyamatba sodorhatta.306

A NEMZETI KEREKASZTAL-TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSA

1989. június 13-án megtartották a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások nyitó plenáris
ülését, 307 amellyel új szakasz kezdődött a békés átmenet történetében. Az ünnepélyes alkalom arra szolgált, hogy a három tárgyaló fél képviselői felolvassák deklarációikat szándékaikról és elveikről. Az érdemi munka azonban még nem kezdődhetett meg, hiszen ahhoz további megállapodásokra kellett jutni. Hátra volt még a
Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások308 pontos tematikájának és a tárgyalások szerkezetének meghatározása.
A folytatódó előkészítő megbeszéléseken az Ellenzéki Kerekasztalt Magyar Bálint, Varga Csaba és Boross Imre képviselte. Az ő tevékenységüket nem kísérte osztatlan elismerés. Már az Ellenzéki Kerekasztal június 15-i ülésén kiderült, hogy az
előkészítés során három igencsak vitatott döntés született.309
1. Eldőlt mindenekelőtt, hogy a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság intézményeit felveszik a tárgyalási témák közé. Az MSZMP ügyes tárgyalási taktikával viszszájára fordította az alapmegállapodásba az ellenzék követelésére belefoglalt tételt,
amely arról szólt, hogy a tárgyalási témaként kitűzött ügyekben megállapodás híján
nem visznek a törvényhozás elé javaslatokat. Az MSZMP arra hivatkozhatott, hogy
305

Uo. 606–607. Lásd erről: VÁSÁRHELYI, 2000, 584–585.
KALMÁR, 2000, 298.
307
A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 13–29.
308
A tárgyalások hivatalosan a politikai egyeztető tárgyalások nevet viselte, de a köztudatban
a Nemzeti Kerekasztal elnevezés rögzült. Használatának jogosultságáról és a terminológiai problémákról: B OZÓKI András–R IPP Zoltán bevezetője: A rendszerváltás forgatókönyve, 1. köt. 11–15.
309
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. június 15-i üléséről A rendszerváltás forgatókönyve 2. kötetében közreadott szöveg csonka. A forráskiadvány-sorozat megjelenése után, a Fekete Doboz archívumának rendezése közben előkerült videokazettán megtalálható az ülés első feléről készült
hosszabb felvételrész. A történtek ennek alapján pontosan rekonstruálhatók.
306
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ami nem szerepel tárgyalási témaként, az „szabad préda” a törvényhozás számára.
Magyar Bálint azzal indokolta a köztársasági elnöki tisztség kérdésének felvételét a
tárgyalási témák közé, hogy csak így lehetett elérni a törvényjavaslat visszavonását
az Országgyűlés június végi ülésének napirendjéről. Akkor úgy tűnt, ez az engedékenység nem jelent megegyezési kényszert, hiszen Magyar Bálint hangsúlyozta: szó
sincs arról, hogy „csomagban” tárgyalnák az ügyeket. Abban maradtak, hogy amiben a szakbizottságokban megállapodnak, azt vihetik döntésre a plenáris ülés elé.
2. Az Ellenzéki Kerekasztal delegációja kénytelen volt belemenni a gazdasági tárgyalások formális egyenrangúsításába, részint azért, mert az alapmegállapodás szövegéből eleve ez következett, részint pedig azért, mert nehezen lehetett volna a
közvélemény előtt indokolni, miért térnek ki a mindenkit foglalkoztató kérdések
elől. Az MSZMP döntő kérdésnek tekintette, hogy a gazdaságról is tárgyalások folyjanak, és eredetileg olyan témákat javasolt, melyeket az ellenzék nem fogadhatott el.
Magyar Bálint nagyon nyomatékosan képviselte azt az álláspontot, hogy kizárólag
olyan témaköröket tűzzenek napirendre, amelyek az átmenet és a kialakuló rendszer szempontjából fontosak, s egyúttal a törvényalkotást is érintik.
3. Az MSZMP delegációja a gazdasági tárgyalások kérdéskörét szorosan összekapcsolta a tárgyalások szerkezetével. A már említett középső szint beiktatását részben azzal indokolták, hogy a plenáris ülések alkalmatlanok az igazi vitákra, ezért
hasznos, ha van egy olyan tárgyalási fórum, ahol az albizottságokban megoldhatatlan kérdéseket szakmai és politikai alapon is megtárgyalhatják. Végül abban állapodtak meg, hogy a politikai és gazdasági kérdéseket egyaránt hat-hat szakértői
szintű albizottság tárgyalja. Az ezekben létrejött egyezségeket, illetve a szakértői
szinten megoldhatatlannak bizonyult nézeteltéréseket a háromoldalú tárgyalások
középső szintjére emelik, ahol a politikai döntések megszületnek, és a plenáris ülések
feladata a záró megállapodások elfogadása lesz. Ezzel a középszintre kerültek a legfontosabb politikai döntések.

A TÁRGYALÁSOK TÉMAKÖREI ÉS STRUKTÚRÁJA

A megállapodás szerint a Nemzeti Kerekasztal politikai átmenetről szóló tárgyalásainak hat témaköre (és ennek megfelelő hat szakbizottsága) a következő volt: (1) az
alkotmánymódosítás időszerű tételei, a köztársasági elnöki intézmény és az Alkotmánybíróság kérdései; (2) a politikai pártok működésének jogi szabályozása; (3) a
választásokkal kapcsolatos kérdések, a választójogi törvények; (4) a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény módosításának elvei; (5) a tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény; (6) az erőszakos megoldásokat kizáró
jogi garanciák megteremtése.
A gazdasági tárgyalásokra a következő témákban hoztak létre albizottságot: a
gazdasági válság kezelésének stratégiai kérdései; a gazdasági válság szociális következményei és kezelésének módjai; a tulajdonreform, különös tekintettel az állami
vagyon átalakulására; a földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései; a költség-
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vetési reform és az államháztartási törvény; a versenyjog és a monopolellenes szabályozás, a vállalkozások jogi akadályainak lebontása.310
Az Ellenzéki Kerekasztal ülésén kitört a vihar, amikor kiderült, hogy az előzetes
elképzelésekkel ellentétben kétszer hat albizottság alakul, és létrejön a középső szint.
Az MDF-et képviselő Szabad György fogalmazott a legélesebben, és Sólyom László
mutatott rá arra, hogy ha az érdemi tárgyalások nem a plenáris ülésen folynak, hanem az elfogadott középső szinten, akkor ezzel a nyilvánosság kizárhatóvá válik.311
Június 21-én, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások második plenáris ülésén az
EKA nevében felszólaló Szabad György határozottan kiállt eredeti közös álláspontjuk mellett. Ennek megfelelően leszögezte, hogy az alkotmányozás és az ehhez kapcsolódó intézmények (köztársasági elnök, Alkotmánybíróság) létrehozása kizárólag
a következő parlament hatásköre lehet, és a tárgyalásoknak a politikai átmenet kérdéseiről kell szólniuk.312
Pető Iván, aki az EKA nevében a gazdasági tárgyalásokkal kapcsolatos beszédet
tartotta, ugyancsak kijelentette: az ellenzék eredetileg csak a politikai átmenetről
kívánt tárgyalni, semmiféle felelősséget nem vállal a kialakult helyzetért és a kormányzati kompetenciába tartozó döntésekért. Azt is hozzátette azonban: az EKA
mégsem csupán kompromisszumként ment bele a gazdasági kérdések napirendre
tűzésébe, hanem mert befolyásolni akarja a gazdaság intézményrendszerét és hatalmi viszonyait érintő törvényeket.313 Az ellenzék törekvése a gazdasági tárgyalások
terén elsősorban akadályozó jellegű volt: szerette volna elérni a tulajdonviszonyok
megváltozásában már elindult folyamatok leállítását vagy legalább kontrollálását.

310

A Nemzeti Kerekasztal résztvevőinek megállapodása a tárgyalások témaköreiről és munkarendjéről, 1989. június 21. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 138.
311
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. június 20-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve. 2. köt. 99–
100.
312
1989. június 21-én volt a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások plenáris ülése, amely elfogadta
a tárgyalások témaköreiről és szerkezetéről szóló megállapodást. Szabad György beszéde: uo.
147–149.
313
Uo. 154–155.
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„RENDSZERTEMETÉSEK”
A NAGY IMRE-TEMETÉS
Június 16. – az MSZMP vezetőinek reményei ellenére – a „rendszerváltás napja” lett,
nem a megbékélési folyamat része. Különleges pillanat volt: a kimúló rendszerrel
való szakítás egy politikai demonstrációval összefonódó kegyeleti aktus, kollektív
emlékezés révén következett be. A katarzishoz nem kellett újabb kataklizmát megélni. A tömeg jelenlétével demonstrált, és hitelesítette, hogy teljes szakítást, de békés
átalakítást kíván. Magatartásával súlyt adott a rendszer megváltoztatása iránti óhajának, de csakis ezáltal vált a történet szereplőjévé: nem nyilvánította ki, hogy saját
kezébe akarná venni az események irányítását.
Hat koporsó állt 1989. június 16-án a Hősök terén, a Műcsarnok fehér és fekete
leplekkel borított homlokzata előtt. Öt közülük a Nagy-per mártírjai, Nagy Imre,
Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József földi maradványait rejtette. A hatodik koporsó üres volt – mementójaként a forradalmat követő megtorlás
valamennyi áldozatának.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése a rendszerváltás legfontosabb szimbóluma lett. A békés átmenetről szóló tárgyalások megkezdésének pillanatában ez az esemény
adta a magyar társadalom tudtára, hogy a Kádár-korszak visszavonhatatlanul lezárult.
Sokan tartottak az indulatok elszabadulásához vezető atrocitásoktól, provokációtól, de az utcára vonuló emberek nem hitelesítették a kis radikális csoportok
szándékait. Ekkoriban léptek színre azok a szerveződések, amelyek 1956 örökségének vállalásába nemcsak a célokat, hanem a „forradalmi megoldást” is belefoglalták,
akik nem egyszerűen emlékezni akartak a forradalomra a rendszerrel való szakítás
érdekében, hanem magát a forradalmi szellemet próbálták feléleszteni.314 A kisszámú radikális csoport mozgása azonban legfeljebb a hatóságoknak okozott fejtörést,
marginalizálódásuk valójában már ekkor nyilvánvalóvá vált.
Nyugatról sem kaptak ösztönzést azok, akik nemcsak szimbolikus értelemben
szerették volna június 16-át a rendszerváltás napjává avatni, éppen ellenkezőleg.
A nyugati politikusok befolyásukat a túlzott radikalizmus megfékezésére használ-
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Lásd ehhez GYÖRGY Péter elemzését a megemlékezés jellegéről szóló vitáról (2000, 188.
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ták.315 Minden bizonnyal sokak számára volt figyelmeztető, sőt elrettentő hatású az
a véres incidens, amely néhány nappal korábban Pekingben, a Tienanmen téren történt a békésen tüntető diákokkal szemben.316
A demonstráció színhelyéül választott Hősök tere maga is jelkép volt: mintegy
visszavonta 1957. május elsejét, amikor ugyanitt hasonló méretű tömeg ünnepelte Kádár Jánost, és tett hitet a hatalmát megszilárdító, a megtorlásba még csak belekezdő
kommunista párt vezetői mellett.
Az 1989-es újratemetés csúcspontja volt annak a folyamatnak, amely a kommunista párt hatalma alól az utolsó legitimációs tartópillért is kidöntötte. Az újratemetés pillanatában a delegitimáló funkció tartotta egyben az 1956-ra való emlékezés
nagyon különböző – és a temetés pillanatától kezdve erősen széttartó – hagyományait. „A magyar társadalom, amely még 1989 előtt néhány évvel sem állt szemben
frontálisan és többségében a forradalom leverésére alapított rendszerrel, 1989-ben
»előhívta« emlékezetéből azokat az eseményeket, amelyek kapcsán utólag ténylegesen vagy potenciálisan szembenállóként határozhatta meg magát. A Rákosi-rendszer legsötétebb éveit, a kádári represszió néhány éves időszakát 1956 után, és persze magát 1956 októberét. Nagy Imre temetése ennek a szelektív emlékezetnek és
szelektív-utólagos ellenzékiségnek volt adekvát szakrális aktusa. De valószínűleg
legalább ekkora erővel fejezte ki, hogy az átmenetre készülő magyar társadalom
minden fontos szereplője tényleg a föld alatt szeretné látni a múltat.”317
Nagy Imre és társainak újratemetése alkalmat adott a magyar társadalom egészének, hogy csatlakozzon a rendszerváltáshoz – de azt is vehetjük szimbolikusnak,
hogy ez búcsú, nem pedig születés ünnepének keretében zajlott. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások megkezdésének pillanatában ez az esemény nem adott elégséges
támpontot teljes értékű új legitimációhoz, inkább csak nyilvánvalóvá tette a legitimációhiányos helyzetet. A demonstráció kegyeleti, temetési aktus jellegétől nem lehetett eltekinteni, még ha az egész rendszertől való elszakadást jelképezte is. Minden
direkt politikai jellegű megnyilatkozásban ott bujkált a probléma: lehetséges-e, sikerül-e – sőt: szükséges-e – a helyzetnek megfelelő kiegyensúlyozott gesztusokkal,
beszédekkel lebonyolítani a temetést.
A Hősök terén a gyászszertartás reggel 9 órakor kezdődött, 318 10-kor Sinkovits
Imre színművész olvasta fel az eseményt szervező Történelmi Igazságtétel Bizottsága és az ellenzéki szervezetek közös nyilatkozatát. 11 óra után hivatalos koszorúzás során kaptak lehetőséget a kormányt és a parlamentet képviselő politikusok is,
hogy elhelyezzék koszorúikat, majd díszőrséget álljanak a koporsóknál. Fél egykor
harangzúgás és egyperces kürtszó, a közlekedés leállása jelezte a gyászszertartás
kezdetét, amelyet a téren Göncz Árpád nyitott meg.
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Uo. 269–271.; valamint KENEDI, 1996, 2. köt. 393.
1989. június 4-én Pekingben a Tienanmen téren a tüntetők ellen bevetett hadsereg diákokat mészárolt le, ezzel vetve véget a hetek óta tartó tiltakozó demonstrációnak. (Jelentőségéről a
következő fejezetben lesz szó.)
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R AINER, 2000, 656–657.
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A temetés eseményeinek részletes elemzését adja György Péter idézett műve (2000, 255–
269.); lásd még: ROMSICS, 2003, 152–158.
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Az első beszédet Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre egykori vádlott-társa, a TIB elnöke mondta el. A demokratikus Magyarország megteremtése érdekében határozott
cselekvésre hívott fel, egyúttal annak a meggyőződésének adva hangot, hogy „a társadalom kész a megbékélésre, mert így kívánja az ország érdeke, és mert ezzel fejezi
ki tiszteletét Nagy Imre és mártírtársai iránt”.
Ezt követően az egykori munkástanácsokat képviselő Rácz Sándor beszélt a tömeghez, papír nélkül, kemény hangon, a „pesti srácok” forradalmának névtelen
hőseit idézve. Ezen a napon az ő beszédében hangzott el elsőként a szovjet csapatok távozásának követelése. Az egykori munkástanácsi, önkormányzatos, közvetlen
demokráciás hagyományt idézve elutasította az éppen kibontakozó pluralizmust; úgy
vélte, nem szabad a magyarság erejét szétforgácsolni mindenféle pártokba. Rácz
Sándor rendíthetetlensége ugyan kiválthatott tiszteletet, de mert ez a szilárdság az
’56-os hagyomány éppen nem aktuális örökségének fenntartására irányult, politikai
azonosulást már kevésbé eredményezett.
Az egykori halálra, majd kegyelemből életfogytiglanra ítélt ’56-os, Mécs Imre érzelmekkel teli beszédével teremtődött meg igazán a kapcsolat a szónokok és a várakozásokkal teli tömeg között. Az ő szavai mozdították ki az eseményt a holtpontról.
„Morális leckét adott. Felvetette a felejtés kérdését, szembesítette a tömeget azzal a
kényelmetlen érzéssel, amely kiben-kiben ott munkált. Kollektív önvizsgálatot ajánlott. […] Felsorolta a bűnösöket, elsorolta, ki miben vétkezett.”319 A kritikus pillanat
az volt, amikor közösséggé akarta avatni a tömeget: kézfogásra és a nemzeti egység
jegyében közös esküvésre szólította fel a jelenlévőket, mintegy az új világba való átlépés gesztusaként. Mécs feloldotta az addigi merev hangulatot, de ez nem fedhette
el a tényt: valójában idegenek álltak egymás mellett a tömegben. Az idegenségen
nem változtatott a gesztus. Sem előzménye nem volt, sem folytatása nem lett ennek
az érzelmi közösségteremtő kísérletnek.
Zimányi Tibor azok nevében beszélt, akik nem feltétlenül az 1956-os forradalomban való részvételük miatt szenvedtek el politikai üldöztetést. Hangsúlyozta távolságát Nagy Imre nézeteitől, de kifejezte tiszteletét is az iránt az ember iránt, aki
megszüntette az internálásokat, majd 1956-ban vállalta a forradalmat. Határozottan
antikommunista beszéd volt, de nem váltott ki különösebb hatást. Ugyanígy járt az
ötödik szónok, az Egyesült Államokból érkezett Király Béla, akinek megjelenésétől,
különleges nimbusza miatt, a belügyi hatóságok a leginkább tartottak, de beszéde
nem tartalmazott semmi váratlant, felkavarót, újat.
A fiatalság nevében szerephez juttatott utolsó szónok, Orbán Viktor beszéde
lett a tömegdemonstráció csúcspontja. Orbán nem kívánt szorosan alkalmazkodni
az esemény gyászszertartás-jellegéhez. Szándéka az volt, hogy egy rendszerváltó
politikai tüntetéshez méltó beszédet mondjon kemény mondatokkal, pontosan fogalmazva.320
A kommunista Nagy Imrét és társait búcsúztatva Orbán azt méltatta, hogy képesek voltak leszámolni a kommunista tabukkal, a „birodalom szolgálatával”, és életük
árán sem tagadták meg, hogy a nép oldalára álltak. „Mi az ő sorsukból azt tanultuk
319
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GYÖRGY, 2000, 263–264.
A beszéd megszületésének körülményeiről lásd: DEBRECZENI, 2002, 86–98.
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meg, hogy a kommunizmus és a demokrácia összeegyeztethetetlenek” – vonta le a
következtetést. Majd kijelentette, hogy ők, fiatalok, a hatodik koporsót érzik a magukénak: abban fekszik „a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja hány esztendőnk is”.
Beszéde ezt követő része volt igazán megrázó az MSZMP vezetői számára: álságosnak ítélte magatartásukat, hogy miután évtizedeken át meghamisították a múltat, egyszeriben Nagy Imre örökségének folytatóiként lépnének fel. Figyelmeztetett:
nem érhetik be a kommunisták semmire sem kötelező ígéreteivel, hiszen az ilyen
ígéreteket már sokszor megszegték, azt kell elérniük, hogy ha akarnak, se tudjanak
erőszakot alkalmazni.
Orbán beszédének aktuális politikai mondanivalóját csak aláhúzta, hogy az ’56-os
eszmék megvalósításának lehetőségét és a békés átmenet esélyét összekapcsolta, sikert pedig az ellenzék szilárd kitartásától várt: „Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem
tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely
azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok haladéktalan kivonásának megkezdéséről. Ha van bennünk elég mersz, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor,
beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától
fog megváltozni.”321
Természetesen nem a szovjet csapatkivonásról szóló haladéktalan tárgyalások követelése volt az Orbán-beszéd felkavaró újdonsága, amelyet némelyek könnyelműnek
vagy provokatívnak ítéltek.
Orbán nyers, direkt módon politikai nagygyűlésre való beszédet mondott. Leplezetlenül kellékként és kulisszaként használta hozzá a kegyeleti aktus minden elemét. Ő tette világossá: nem a mártírokat, hanem a rendszert jött temetni. Ennek megfelelően tartották sokan kegyeletsértőnek az öt egykori kommunista koporsójánál
elhangzott szónoklatot, amely azonban nem antikommunizmusát, hanem vállalt
funkcióját tekintve különbözött az előtte elhangzottaktól. Nem antikommunizmusának élessége volt a lényegi különbség a többi szónok beszédéhez képest, hanem
célzott anti-reformkommunizmusa, amelynek csak egyik eleme volt, hogy Nagy
Imre és mártírtársai eszméi iránt sem mutatott semmiféle megértést, csak magatartásukban látott példát.
Legfőbb üzenete az volt, hogy nem szabad hagyni kilépni az MSZMP-t az ellenség
szerepköréből. Az érdemi tárgyalások megindulásának pillanatában világosan megvonta a frontvonalat a rendszerváltás erői és ellenfelei között. Ebben a felfogásban a
békés átmenet nem a harc tagadását, a szembenállás korlátozását, hanem csak a
formáját jelezte. Az Orbán-beszéd a „nemzeti megbékélés” gondolatának egyenes
tagadása volt – s nem is csak a múltra vonatkoztatva.
Az utolsóként elhangzott szónoklat után, az esemény politikai csúcspontján véget ért a demonstráció. A temetői eseményeket már csak a televíziós közvetítés révén kísérhette figyelemmel az ország.
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A Nagy Imre-temetésnek kétségkívül az Orbán-beszéd volt a leghatásosabb politikai eseménye.322 A föllépés azonban nem kizárólag népszerűséget keltett, hanem
erős ellenérzéseket is kiváltott, és nem is csupán a rendszerváltás ellenzői fogadták
idegenkedve a Fidesz-vezető radikalizmusát. Az ellenzék számos politikusa is elhibázottnak, túlzottan provokatívnak tartotta.

RENDSZERBÚCSÚZTATÁS – KÁDÁR JÁNOS TEMETÉSE
Hamarosan sor került egy olyan eseményre, amely kétségessé tette, hogy a múlttal
való leszámolásnak az Orbán Viktor beszéde által sugallt vonzóan egyszerű és radikális módja iránt általános lenne az igény. A jelképes rendszerbúcsúztatás különös
lezárása egy másik temetés volt – Kádár Jánosé. Azt bizonyította, hogy sokan voltak,
akik ugyan nem akarták a pártállami rendszer fenntartását, de nem is sárba tiporva
akartak elbúcsúzni attól és saját életük addigi szakaszától.
A sors szeszélye rendkívüli drámaiságot kölcsönzött Kádár János halálának.
A három hosszú évtized meghatározó politikusa július 6-án hunyt el, amikor a
Legfelsőbb Bíróságon éppen kihirdették a döntést, amely hatályon kívül helyezte a
Nagy Imre-per valamennyi vádlottjának ítéletét, és bűncselekmény hiányában fölmentette őket. Ekkor érkezett meg a tárgyalóterembe Kádár halálának híre.
Zavarba ejtő volt a probléma: mi most a teendő, amikor éppen folynak a tárgyalások a
rendszer névadójának politikai utódai és ellenzéke között örökségének felszámolásáról?
Kádár János egyszerre minősült korszakot meghatározó reálpolitikusnak, aki a
szovjet tábor leginkább élhető világát rendezte be Magyarországon, és az 1956 utáni
véres megtorlás fő felelősének. Sem teljes vállalása, sem egyértelmű elutasítása nem volt
kivihető. Az MSZMP hivatalos közleménye szerint Kádárnak hibái mellett „folytatásra érdemes gondolatai” is voltak, egyúttal emlékeztetett arra, hogy személyéhez
hosszú időn át a humanista szocializmus törekvései kötődtek.323 Nagy elismeréssel
nyilatkoztak Kádárról a vele kapcsolatban álló nyugati szociáldemokrata államférfiak, mint Helmut Schmidt és Bruno Kreisky, de az Egyesült Államok elnöke, George
Bush is azt hangsúlyozta: Kádár ellentmondásos örökséget hagyott maga után, de
politikusi életművének voltak méltánylandó eredményei.324 A zavar a legegyszerűbb
és utóbb a legjobbnak bizonyult megoldáshoz vezetett: a társadalomra, a Kádár-korszak életvilága még nagyon is létező népére bízták, hogy mit kezd a helyzettel. Nem
tettek tehát mást, mint felkínálták a lehetőséget a búcsúzásra.
Kádár Jánost 1989. július 13-án a Központi Bizottság székháza (az egyébként
szigorúan őrzött, titokzatos „Fehér Ház”) előcsarnokában ravatalozták fel. Aznap
délután, majd másnap is végeláthatatlan sor kígyózott végig a Duna-parton, körbefonva az Országház épületét is. A tömeg csöndben és türelemmel várta ki, hogy
leróhassa kegyeletét.
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A temetésre július 14-én került sor a Kerepesi úti temetőben, a Munkásmozgalmi Panteonnál. Ez már egyértelműen az MSZMP rendezvénye volt, bár a sokezres
tömeg ezúttal sem hiányzott. A ravatalnál Grósz Károly mondott formális búcsúbeszédet, amelyben feltűnően tartózkodott attól, hogy értékelje Kádár életművét.
A sírnál az MSZMP nevében Nyers Rezső beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy Kádár
életútja példaként szolgálhat, a „kompromisszumok robotosaként”, a lehetőségek
és a korlátok között egyensúlyozva a megújulás előfutára lett a hazai és a nemzetközi közvélemény szemében egyaránt. Az Elnöki Tanács elnöke, Straub F. Brúnó
búcsúbeszéde arra utalt, hogy ha nem Kádár állt volna az ország élén évtizedeken
át, akkor „ma nem a demokratizálódás és a liberalizáció szép feladataival birkózna
társadalmunk, hanem a legjobb esetben is csupán az elavult intézmények bontogatásával küszködnénk”. A harmadik szónok Kollát Pál lakatos volt, aki Angyalföld
kommunistái nevében búcsúzott. Ő mindenekelőtt Kádár szerénységét, az egyszerű emberek iránti felelősségérzetét méltatta.325
A beszédeken túl az alkalom fontos esemény volt, hogy az emberek egy újabb
jelképes rendszertemetéssel attól a politikustól is búcsút vegyenek, aki sorsukat
előtte három évtizeden át a leginkább meghatározta. Kádárt sokan gyűlölték, sokan
haragudtak rá, de bukása és jellemzően ambivalens megítélése ellenére még többen
méltányolták politikusi teljesítményét.326
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IV
A KEREKASZTAL-TÁRGYALÁSOK
ÉS A HARMADIK MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSA
1989. JÚNIUS–OKTÓBER

VÁLTOZÁSOK A VILÁGPOLITIKÁBAN
ÉRLELŐDŐ FORDULAT – A GORBACSOVI STRATÉGIA KILÁTÁSAI
1989 nyarán már érlelődött az a világpolitikai fordulat, amely azután ősszel, a „szovjet tábor” felbomlásával viharos gyorsasággal kezdte el átalakítani Európa viszonyait. A végkifejlet sebessége és körülményei azonban nem voltak kiszámítók.
A bizonytalanság hónapjai a korábbi kedvező megítéléshez képest is megemelték a békés átmenet útját választó két „reformország”, Lengyelország és Magyarország (továbbá átmenetileg és némi bizonytalansággal Jugoszlávia)1 ázsióját. Ennek
megfelelően június 8-án a Szovjetunió mellett e három ország megfigyelői státust
kapott az Európa Tanácsban.2
Valójában azonban a gorbacsovi átalakítási stratégia válságba került. A szocializmus megújításának nagy projektjéről egyre inkább kiderült, hogy a demokratizálási
és liberalizálási folyamatok nem állíthatók meg tetszés szerinti ponton. Előre vagy
vissza? – ez lett a kérdés. Gorbacsovnak még mindig csak sejtelmei lehettek, hová
visz választott útja, de ment rajta tovább. Tudta, hogy kilátástalan a visszafordulás.
A nyugati támogatás ellensúlyozta a „bomlasztó” tevékenysége miatt egyre idegesebb, ám reális alternatívával nem rendelkező ellenfeleinek erejét.

1
Jugoszláviában egyre erősödtek az ország egységét veszélyeztető nemzeti törekvések. Ante
Marković szövetségi kormányfő 1989. június 9-én hirdette meg liberális válságkezelő programját,
amely ellen a szerb Slobodan Milošević élesen tiltakozott. Június 17-én a hatósági tiltással nem
törődve Franjo Tudjman vezetésével megalakult a Horvát Nemzeti Közösség, majd június 28-án, a
rigómezei csata 600. évfordulóján egymilliós szerb nacionalista tüntetés volt Koszovóban, a „harmadik szerb nemzeti felkelést” éltetve. A kelet-európai változásokkal a jugoszláv kommunista út
elvesztette különös vonzerejét, anakronisztikus vonásai egyre feltűnőbbé váltak.
2
Horn Gyula külügyminiszter 1989. november 16-án adta át Magyarország felvételi kérelmét
az Európa Tanácsba.
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A „REFORMORSZÁGOK” LEVÁLÁSA ÉS A BOMLÁS JELEI A SZOVJETUNIÓBAN

Lengyelország és Magyarország fokozatos leszakadása a táborról a Szovjetunió
hallgatólagos jóváhagyása mellett ment végbe, ám az óvatosság ez ügyben továbbra
is indokolt volt – éppen Gorbacsov pozíciójának megőrzése érdekében. A Nyugat
magatartása ennek megfelelően megmaradt a „reformországokban” elindult folyamatokat előrehajtó, támogató és nyomásgyakorló szerepkörben. Nem állt érdekükben
egy kezelhetetlenül konfúzus politikai helyzet kialakulása. A nyugat-európai vezetők inkább lassították, mintsem sürgették a destabilizálódással fenyegető átrendeződést a kontinens keleti felén. Semmiféle konfrontációs politikát nem támogattak,
inkább igyekeztek visszafogni az átalakulás ütemét.3 Azok után pedig különösen
indokolt volt az óvatosság, hogy a nemzeti függetlenségi törekvések látványosan
megjelentek a Szovjetunión belül is, mivel ez egy keményvonalas visszarendeződés
esélyét erősíthette.
A Szovjetunió három balti tagköztársaságában fokozatosan a reformkommunisták kerültek vezető pozícióba, egyúttal Gorbacsov irányvonalának támogatására
népfrontos tömegmozgalmak, illetve szervezetek alakultak, amelyek a választások
után kezdték átvenni a hivatalos intézményeket, valóságos helyi parlamenteket alakítva ki az addig merőben formális népképviseleti fórumokból. A Litván Sajudis
közgyűlése már 1989 februárjában bejelentette elszakadási szándékát a Szovjetuniótól. A legnagyobb tömegmegmozdulásra augusztus 23-án, a Molotov–Ribbentroppaktum 50. évfordulóján került sor, amikor az észt, lett és litván tömegmozgalmak Tallinntól Vilniusig több mint kétmillió emberből álló élő láncot alkottak, így
követelve a függetlenséget és mutatva ki szolidaritásukat.4 Februártól, Besszarábia
szovjet annexiójának évfordulóján Moldáviában is tiltakozó mozgalmak indultak.
Súlyosabb volt a helyzet a kaukázusi térségben és a közép-keleti köztársaságokban.
1989 nyarán a magyar sajtó is beszámolt a tádzsik–kirgiz határon lezajlott fegyveres
összecsapásról, 5 de ekkor már jó ideje tartottak az örmények lakta, ám Azerbajdzsánhoz tartozó Hegyi Karabahban a népirtássá fajuló összecsapások.6
A nemzeti indíttatású konfliktusok mellett a szociális feszültségek is jelentős tömegmozgalmakat eredményeztek: 1989. július közepén a Szovjetunió történetének
legnagyobb sztrájkmozgalma bontakozott ki Szibériában, valamint a kuznyecki és a
doni szénmedencében; mintegy 300 ezren vettek részt a tiltakozásokban.7

3

BÉKÉS, 2000, 805–806.
B OJTÁR, 2001, 25–27.
5
Magyar Nemzet, 1989. július 15.
6
KISS I., 1999, 67–69.
7
Gorbacsov az 1989- július 14–15-i tárgyalások során a magyar vezetőknek kifejtette, hogy a
sztrájkokat a peresztrojka túlságosan lassú haladása, a helyi vezetők bizonytalanságai váltották
ki, azokban „alulról jövő támogatás” jelét látta. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 191–192.;
Nyers Rezső beszámolója a Központi Bizottság 1989. július 28-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1296.
4
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A SZOVJETELLENESSÉG HATÁRAI

Magyarországon a belpolitikai viszonyok éppen a feszültségek növekedése idején
tették aktuálissá, hogy a radikális nemzeti és antikommunista ellenzék látványos akciókat szervezve kemény hangon támadja a Szovjetuniót. Ezek az addig alig látható, a
nyilvánosságtól elszigetelt kis csoportok attól remélhettek nagyobb ismertséget és
támogatást, ha politikájukat a hatalom képviselőivel folytatott alkudozás helyett a
„Moszkva-bérenc” kommunisták vehemens támadására és a nemzeti függetlenség
megalkuvásmentes, azonnali kivívására fokuszálják.
A szövetségi rendszerből való kiválás már nem számított tabutémának, a mérvadó ellenzéki pártok is bőven foglalkoztak vele, de ez nagyon különbözött az ilyen
típusú kalandorpolitikától. Nem volt teljes egyetértés az ellenzék körében arról,
hogy hol húzódik a határ, ameddig a fellépések nem minősülnek túlzottan provokatívnak. Az Ellenzéki Kerekasztal szervezetei között a Fidesz (pontosabban annak
egyik csoportja, a Radikális Frakció) akciója váltott ki éles polémiát, mivel június
15-én, a Nagy Imre-temetés előestéjén – más csoportokkal együtt – tüntetést szervezett a Szovjetunió budapesti nagykövetsége elé.8 A Bajcsy-Zsilinszky Társaság képviselője nyilatkozatot terjesztett elő, amely szerint az Ellenzéki Kerekasztalnak el
kellett volna határolódnia a tervezett akciótól. Ha hinni lehet az erről fennmaradt
titkosszolgálati jelentésnek, a vitában a hozzászólók abban egyetértettek, hogy az
adott helyzetben, amikor csak Lengyelországra és a Szovjetunióra lehetett a térségben támogatóként számítani, nem taktikus magatartás a konfliktus gerjesztése.
A nyilatkozat elfogadását azonban az SZDSZ és a Fidesz vétója megakadályozta.
Arra hivatkoztak, hogy a szervezetek autonómiáját a tárgyalásokon kívül eső kérdésekben semmi nem korlátozhatja.9
Vigh Károly és a Fidesz pengeváltása a Nagy Imre-temetés után is folytatódott.
A BZSBT elnöke terjedelmes cikkben támadta Orbán Viktort „felelőtlen és minden
politikai érzéktől mentes” június 16-i beszédéért.10 Kövér László válaszában ennél is
keményebb hangot ütött meg, a megalkuvó „reálpolitikát” leleplezendő utasította
vissza a kioktatást, egyebek között rámutatva: Orbán nagyon is képes különbséget tenni a korábbi időszakok és a gorbacsovi reformpolitika között, éppen ezért
gondolja, hogy tárgyalások útján is elérhető, amit 1956-ban fegyverrel sem sikerült
kivívni.11

8
Az állambiztonsági szolgálat 1989. június 16-i jelentése szerint a tüntetésen mintegy 300-400
fő vett rész. ÁBTL NOIJ – III/III-116/2/1989.06.16.
9
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. június 15-i ülésének erről a szakaszáról nem készült sem videofelvétel, sem jegyzőkönyv; a történteket csak az idézett titkosszolgálati jelentés dokumentálja.
A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 55.
10
Vigh Károly: Temetés után. Magyar Nemzet, 1989. június 24.
11
Kövér László válaszát eredetileg a FIDESZ Press közölte, lásd: Tiszta lappal, 161–165.
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PEKING VAGY VARSÓ?

Az antikommunista offenzívára június elején a Szovjetunió birodalmi szerepének
bírálatánál aktuálisabb alkalmat teremtett a Tienanmen téri vérfürdő. Gorbacsov május 18-i pekingi látogatása idején szerzett tudomást a világ arról, hogy Kínában
is felforrósodott a helyzet, a diákok hatalmas tömegei vonultak az utcára, hogy a
demokráciát, a korrupció és a törvénytelenségek felszámolását követeljék. A kínai
pártvezetés vitáiban az erőszakos fellépést követelők kerekedtek felül, érveiket alátámasztotta, hogy a hatalmas ország több tartományából felkeléseket jelentettek.
A szovjet–kínai kibékülésben érdekelt Gorbacsov szorult helyzetében óvakodott attól, hogy elítélő nyilatkozattal provokálja a terrorisztikus fellépést elrendelő pekingi
vezetést. Június 4-én Pekingben harckocsikkal támadtak a téren már jó ideje ülősztrájkot folytató tömegre.12 A bestiális akció halálos áldozatainak számát 3600-ra
becsülték.
A kínai kommunisták brutalitása és a szomszéd országok keményvonalas vezetőinek anakronisztikus magatartása alkalmas volt a kommunizmus „egylényegűségének” bemutatására – ennek révén az MSZMP presztízsének további rongálására.
Magyarországon a Fidesz már május folyamán több akciót szervezett, amellyel kifejezte szolidaritását a demokratizálást követelő kínai fiatalokkal, így május 25-én
Kína budapesti nagykövetsége előtt ülősztrájkot szerveztek.13 Az Ellenzéki Kerekasztal a kínai események kapcsán közös nyilatkozatot nem adott ki, de valamennyi
szervezete elítélte a történteket. Legélesebben megint csak a Fidesz, amely június
7-én mintegy háromezres tüntetést szervezett a kínai nagykövetség elé, majd átadta
memorandumát a nagykövetnek.14
Szimbolikus jelentősége van annak a különös egybeesésnek, hogy éppen a pekingi mészárlás napján, június 4-én voltak Lengyelországban a kerekasztal-megállapodásnak megfelelő „félig szabad” választások. A szakadásnak ez volt a legpregnánsabb megnyilatkozása, de egyébként is egyre több jele volt annak, hogy a szocialista
táborban, ezen belül pedig a kelet-európai szövetségi rendszerben visszavonhatatlanul bekövetkezik a szétválás az ortodox keményvonalas kommunista vezetők és a
békés átmenet útját választó reformerek között.

A LENGYELORSZÁGI TANULSÁGOK
A június eleji lengyel választások eredménye, majd az azt követő események a kerekasztalnál kialkudott félmegoldás kilátástalanságának tanulságával szolgáltak. Ennek belátása a kudarc ellenére sem ment egy csapásra.
Az április 5-én lezárult tárgyalásokon a lengyel kommunisták abban állapodtak
meg a Szolidaritásban tömörült ellenzék képviselőivel, hogy a Szolidaritás lehetőséget kap a legális működésre és indulhat a választásokon, kétkamarás parlamentet
12
13
14
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hoznak létre, amelynek képviselőházában (a szejmben) a LEMP és szövetségesei a
választási eredménytől függetlenül birtokolhatják a mandátumok 65 százalékát, a
helyreállított szenátusba viszont teljesen szabad választásokon lehet mandátumokat
szerezni.15 Létrehozták továbbá a meglehetősen kiterjedt jogkörrel felruházott köztársasági elnöki intézményt, amelynek betöltésére első alkalommal a kommunisták
emberét, Wojciech Jaruzelskit jelölték.
Az 1989. június 4-én és 18-án tartott választásokon a kommunista párt és két
„társutas” szövetségese katasztrofális vereséget szenvedett. A szejmben a szabadon
megszerezhető 161 mandátumból a Szolidaritásba tömörült egységes ellenzék 160-at
nyert el, a száz szenátusi helyből pedig 99-et. Az alacsony részvétel mindenesetre
figyelmeztető volt arra nézve, hogy a választók nem nézték jó szemmel az előzetes
alkut. A jogosultaknak az első fordulóban 62,7 a másodikban csupán 25,5 százaléka
ment el szavazni. Az eredmény nagy meglepetést okozott: „Még a megmérettetés
előtt néhány nappal is a választásokért felelős KB-titkár az egyik pártfórumon azon
aggódott, hogyan fogadja majd a nyugati közvélemény, ha a Szolidaritásnak egyetlen mandátumot sem sikerül szereznie. Erre az optimisták megvigasztalták, hogy
azért egy-két hely csak jut majd neki. Ugyanekkor a túloldalon azon töprengtek,
hogyan viselkedjen majd a szakszervezet húsz vagy valamivel több mandátuma
birtokában.”16
A lengyel kommunisták csúfos leszereplése intő jel volt az MSZMP-nek is, hogy
legyen óvatos győzelmi reményeit illetően. Igaz, ott az ellenzék erős volt és egységesen indult, és a Szolidaritás hosszú múlttal és nagy támogatottsággal rendelkezett.
Amikor az MSZMP vezetősége májusban változtatott korábbi elgondolásán, és
a választások előrehozását szorgalmazta, nem a lengyel megoldást akarta másolni,17
hiszen a tárgyalások kiindulópontjaként elfogadták a szabad választásokat. Május
8-án a Központi Bizottság ülésén Fejti György már cáfolta azok érvelését, akik a lengyel példa nyomán előzetes alkut szorgalmaztak az ellenzékkel.18
A lengyel példa csak aláhúzta: az egységes ellenzék veszélyes. Az MSZMP-ben tehát
látták, hogy szövetségesekre van szükségük, s a szatellit szervezetek ezt a problémát
nem oldják meg. Az előkészítő tárgyalások során kiderült, hogy az EKA egységét
nem tudják megbontani, az informális kétoldalú tárgyalásokon a történelmi pártok
kitértek a megállapodások elől. Az MSZMP-ben legfeljebb abban bízhattak, hogy a
választások után lehetőség lesz koalíció kötésére.19
Az ellenzék vitáiban a lengyel fejlemények többféle következtetésre is módot adtak.
Érveket szolgáltattak arra, hogy érdemes a kommunistákkal alkut kötni, hiszen a
sokkal nagyobb erőt képviselő Szolidaritás is megtette, de arra is, hogy fölösleges

15

A kialkudott jogszabály szerint a szenátus vétót emelhetett a szejmben elfogadott törvények
ellen, amelyet ezután csak kétharmados többséggel lehetett figyelmen kívül hagyni.
16
TISCHLER, 2004, 7. Lásd még: TISCHLER, 1999, 142–146.; PACZKOWSKI, 1997, 380–383.; SZOKOLAI,
2001, 36.
17
Alapos elemzését adja: KALMÁR, 2000, 294–295.
18
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. köt. 837.
19
Részletesebben bemutatja a fontolgatásokat Kalmár Melinda idézett tanulmányában:
295–296.
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belemenni elvtelen kompromisszumokba. A lengyelországi történések inkább ez
utóbbiak igazát erősítették.20
A Szolidaritás parlamenti képviselői és szenátorai június közepén 560 fős frakciót alakítottak, majd a hónap végén Lech Wałêsa bejelentette, hogy nem lépnek koalícióra a Lengyel Egyesült Munkáspárttal. Néhány nappal később Adam Michnik Tiétek az államelnök, miénk a miniszterelnök című cikkében előre jelezte a patthelyzetből
való kibontakozás útját.21 Miután Vagyim Zaglagyin, Gorbacsov tanácsadója is úgy
nyilatkozott, hogy a Szovjetunió lengyel belügynek tekinti, milyen kormány alakul
Varsóban,22 hamar tető alá hozták a Michnik által javasolt megoldást. Július 19-én a
szejm és a szenátus együttes ülése egyetlen szavazatnyi különbséggel (számos ellenzéki szándékos távolmaradása mellett) Jaruzelskit köztársasági elnökké választotta,
majd augusztus 24-én a szejmben óriási többséggel kormányfővé választották az ellenzéki Tadeusz Mazowieckit.
Az első nem kommunista miniszterelnök koalíciós kormányát fele részben a
Szolidaritás, fele részben a LEMP és két választási szövetséges pártja adta. A belügyi és a nemzetvédelmi miniszteri tisztséget továbbra is a LEMP képviselői, Czeslaw Kiszczak és Florian Siwicki tölthették be. Az óvatosság nem volt ok nélküli. 1989
augusztusában Nicolae Ceauşescu még azt szorgalmazta, hogy a Varsói Szerződés
hajtson végre katonai beavatkozást Lengyelországban.23

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS NYUGAT-EURÓPA
TÁMOGATÁSA
A BUSH-LÁTOGATÁS ÉS A MAGYAR REMÉNYEK

A közép-kelet-európai térségben 1989 nyarának leglátványosabb diplomáciai eseménye kétségkívül George Bush amerikai elnök júliusi lengyelországi és magyarországi látogatása volt.24 Természetesen nem volt véletlen a demokratizálás és liberalizálás két „élen járó” országának kiválasztása. Az utazást megelőzően, június 20-án
az amerikai képviselőház kereskedelmi és beruházási kedvezményeket hagyott jóvá
e két támogatásra méltónak ítélt ország számára. A szenátus azonban úgy döntött,
hogy július 11-ig elnapolja a törvényjavaslat megtárgyalását, és ezzel meghiúsította
az elnök tervét, hogy a jóváhagyott, ötéves időtartamra szóló törvénnyel a poggyászában induljon varsói és budapesti látogatására.25

20

R IPP, 2000, 259.
Gazeta Wyborcza, 1989. július 3.
22
TISCHLER, 2004, 7.
23
Uo.
24
A Népszabadság 1989. június 15-i száma adta hírül, hogy George Bush július 11–13. között
hivatalos látogatást tesz Magyarországon.
25
A Reuters jelentése alapján a hírt közölte: Magyar Hírlap, 1989. június 26. Palmer nagykövet
az Ellenzéki Kerekasztalnál tett második, június 27-i látogatása során jelezte, Jesse Helms szenátor volt a fő akadályozó. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 219.
21
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Budapesten nagy várakozás előzte meg a látogatást, és nemcsak azért, mert még
sohasem járt amerikai elnök Magyarországon.26 A várakozás a különleges helyzetnek is szólt: mit várhatnak a magyarok a Nyugattól? Jelezte az ügy fontosságát,
hogy Horn Gyula meghívására 1989. június 29-én külpolitikai eszmecserére került
sor, amelyen részt vettek az Ellenzéki Kerekasztal pártjai, valamint az Új Márciusi
Front képviselői.27 A Bush-látogatás előkészítésében Mark Palmer nagykövet rendkívüli agilitással és a szokványos diplomáciai tevékenységet meghaladóan vett részt.
Miközben szoros és jó kapcsolatot tartott a kormány vezető személyiségeivel, kifejezetten bátorította és támogatta az ellenzéket.28 Kövér László úgy látta: a nagykövet
nem közvetített az ellenzék és a hatalom között, hanem „a nyugati elvárásokat hozta
a hatalom tudomására”.29
Az amerikai diplomata első ízben 1989. június 15-én látogatta meg az Ellenzéki
Kerekasztalt. A szabad demokrata Magyar Bálint utalt legvilágosabban a Bush-látogatással előálló helyzet kétértelműségére: a gazdaság állapotának további romlása
nemkívánatos, a demokratizálás folyamatát is veszélyeztetheti, ugyanakkor a kormány
nyugati támogatása hozzájárulhat a fennálló hatalmi struktúra konzerválásához. Éppen
ezért olyan megoldások kidolgozását szorgalmazta, amelyben a segítségnyújtás a
gazdasági rendszer újjászervezését szolgálja.30 Ugyanezt az ellenmondást nyersen
és egyoldalúan fejezte ki az Egyesült Államok elnöke fogadására összegyűlt tömegben magasba tartott transzparens: „Ne adj pénzt a kommunistáknak!”
A kormánynak pedig minden bizalomteremtő gesztusra szüksége volt az egyre
kilátástalanabb gazdasági helyzetben. Az újabb megszorító csomagterv parlamenti
elfogadása után folytatódtak az IMF és a kormány között a tárgyalások a hitelfolyósítás feltételeiről, de egyelőre nem látszottak a megállapodás körvonalai.31 Bush
látogatása előtt Palmer nagykövet újabb látogatást tett az Ellenzéki Kerekasztalnál,
ezúttal kifejezetten az ellenzék gazdasági elképzeléseiről igyekezett informálódni.32 Ennek a megbeszélésnek azonban már nem volt különösebb hatása a tervezett
látogatás üzenetére. Az amerikaiak ekkor nem győztek gesztusokat tenni az ellenzéknek, de egyelőre az volt a fő törekvésük, hogy fenntartsák a kormány eltökéltségét
a megkezdett átmenet folytatásában.
Bush elnök lelkesült fogadtatásban részesült a Kossuth téren, ahol a zuhogó eső
ellenére összegyűlt tömeg előtt látványosan eltépte előre megírt beszédét, s közvetlen szavakkal méltatta a magyarországi változásokat. Július 12-én, érkezése másnap26

George Bush alelnökként 1983. szeptember 19–20-án már járt Budapesten.
Magyar Hírlap, 1989. június 30. Lásd még Kovács László külügyi államtitkár interjúját: uo.
július 4.
28
ROMSICS, 2003, 165. Nyers Rezső 1989. július 28-án a Központi Bizottság ülésén külpolitikai
beszámolójában rámutatott: Bush elnök és James Baker külügyminiszter kijelentették, ők semlegesek a belpolitika kérdéseiben. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi
jegyzőkönyvei, 2. köt. 1295.
29
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 130.
30
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. június 15-i találkozója Mark Palmer nagykövettel. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 36.
31
Folytatódnak a tárgyalások a Nemzetközi Valutaalappal. Népszabadság, 1989. június 7.
32
Az Ellenzéki Kerekasztal és Mark Palmer 1989. június 27-i második találkozója. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 211–224.
27
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ján Bush fogadta az EKA szervezeteinek, valamint a TIB-nek egy-egy képviselőjét, 33
és ugyanezen a napon egyórás beszélgetést folytatott fiatalokkal, köztük a Fidesz
hat tagjával.34

A NYUGATI GAZDASÁGI SEGÍTSÉG

A legnagyobb várakozás az amerikai elnöknek azt a beszédét előzte meg, amelyet
a gazdasági segítség bejelentéseként harangoztak be. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tartott mintegy egyórás beszédében Bush több tervezett intézkedést jelentett be. Először: javasolni fogja a párizsi gazdasági csúcstalálkozón,
hogy összpontosított lépéseket tegyenek Lengyelország és Magyarország felé, gazdasági és technológiai segítséggel alátámasztva reformjaikat. Másodszor: felkérte
az Egyesült Államok kongresszusát, hogy hagyjon jóvá egy 25 millió dolláros alapítványt, amely a magángazdaság fellendítését szolgálja Magyarországon. Harmadszor: amint a magyar kormány elfogadja az új kivándorlási törvényt, javasolni fogja
a kongresszusnak, hogy Magyarországot szabadítsák fel a kereskedelmi korlátozások alól. Negyedszer: az Egyesült Államok kész arra, hogy érvényesítse Magyarországgal kapcsolatban az Általános Vámpreferenciák rendszerét, amely bizonyos területeken megszünteti a vámtarifákat. Ötödször: felhatalmazást adnak az Overseas
Private Investment Corporation (Tengerentúli Magánberuházási Társaság) számára,
hogy működését terjessze ki Magyarországra.35
Az ötpontos bejelentés gesztusnak még elment, segítségnek viszont édeskevés
volt. Az Economist cikkének szkeptikus címe jól fejezte ki a helyzetet: Bush has a
dream, Poland no money, Hungary no illusions.36
A hét legfejlettebb tőkés ország 1989. július 14–16-i párizsi csúcstalálkozóján,
amelyre Bush elnök a beszédében utalt, a résztvevők nyilatkozatot adtak ki „A kelet-nyugati kapcsolatok” címmel. Ez a dokumentum elsősorban Magyarország és
Lengyelország gazdasági-pénzügyi támogatásának összehangolásával, a gazdaság
átalakításának elősegítésével foglalkozott.37 Gorbacsov a hét gazdasági hatalom vezetőihez intézett levelében a Szovjetunió teljes integrálását igényelte a világgazdaságba, amit Bush elnök érdekesnek, ám kissé korainak minősített.
Hamarosan, augusztus 1-jén Brüsszelben került sor 24 fejlett ipari ország tanácskozására, amelyet az Európai Gazdasági Közösség Bizottsága hívott össze abból a
célból, hogy kidolgozzák a segítés módozatait. A magyar elképzelésekről egy Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes vezette szakértői csoport készített program33
A találkozón részt vett: Bíró Zoltán (MDF), Kónya Imre (FJF), Magyar Bálint (SZDSZ), Márton János (MNP), Orbán Viktor (Fidesz), Prepeliczay István (FKGP), Vidos Tibor (FSZDL), Vigh
Károly (BZSBT), valamint Vásárhelyi Miklós a TIB képviseletében
34
Tiszta lappal, 805.
35
Magyar Hírlap, 1989. július 13.
36
Utal rá ROMSICS, 2003, 225.
37
Különösen Lengyelországgal kapcsolatban tartalmazott a nyilatkozat konkrétumokat: az
adósságállomány átütemezését és egymilliárd dolláros segélyt ígért. A történtekről: Népszabadság,
1989. július 15. és 17.
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javaslatot.38 A Közös Piac brüsszeli bizottsága azonnal tényfeltáró küldöttséget küldött Budapestre, amelynek tárgyalásai a magyar vezetőkben bizakodást keltettek,
természetesen a megindult folyamatok töretlen folytatását ígérve.39 Amire azonban
a támogatások ügyében a következő lépést megtették, nem a politikai, hanem a „történelmi” helyzet változott meg. 1989. december 13-án rendezték meg Brüsszelben
a huszonnégy ország külügyminisztereinek konferenciáját, amelyen Horn Gyula
ismertette a Magyarországon megkezdett és tervezett gazdasági lépések céljait és
fő irányait.40

A BREZSNYEV-DOKTRÍNA VÉGE ÉS A SZÉTVÁLÓ SZÖVETSÉGESEK
A SZÖVETSÉGI RENDSZER ÉS A RENDSZERVÁLTÁS PERSPEKTÍVÁJA

„Tehát a Brezsnyev-doktrínát mi érvénytelennek tekintjük. Egyébként Gorbacsov
ezzel teljesen egyetért. A moszkvai tanácskozásunkon is nagyon határozottan megnyilatkozott ebben a kérdésben.” Nyers Rezső szavai ezek, amelyeket az MSZMP
Központi Bizottsága 1989. július végi ülésén mondott el külpolitikai beszámolójában.41 Nyers beszédében utalt a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete
július 7-i bukaresti ülésére, amelyen felszólalva deklarálta: nincs minden szocialista
ország számára előírt modell, ezért maradéktalanul tiszteletben kell tartani minden
ország saját útkeresését.
A Brezsnyev-doktrína „kimúlását” Horn Gyula már február végén bejelentette
a Központi Bizottság tagjainak: kizárta, hogy a szovjetek beavatkozzanak belpolitikai döntések miatt. Alátámasztotta ezt, hogy 1956 átértékelésén sikerült moszkvai
dorgálás nélkül túljutni.42 A Brezsnyev-doktrína teljes feladását annak az elvnek az
elfogadása jelentette, hogy a rendszer megváltozása esetén sem avatkoznak be a belügyekbe.43
A rendszer teljes leváltásának kérdését, amely pedig Lengyelországban és Magyarországon napirendre került, Moszkvában csak kerülgették. Még mindig az elavult szocializmusmodell és a szövetségi rendszer korszerűsítése fogalomkörében
próbálták kialakítani koncepciójukat. A lengyelországi átmenet kompromisszumos,
a kommunisták számára garanciákkal körülbástyázott konstrukciója is ennek a törekvésnek volt a jele. Fenntarthatatlansága azonban éppen 1989 nyarán derült ki.

38

Lásd a Medgyessy Péterrel készült interjút: Népszabadság, 1989. július 29.
A magyarok kérték… Heti Világgazdaság, 1989. augusztus 5. 5.
40
Horn Gyula beszédét lásd: Magyar külpolitikai évkönyv, 1989, 314–319.
41
Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. július 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyve.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1294.
42
Németh Miklós az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 19-i ülésén jelezte, hogy Borisz
Sztukalin nagykövet a Nagy Imre-temetésen, illetve az ahhoz kapcsolódó eseményeken tapasztalt
szovjetellenes megnyilvánulások miatt fejezte ki aggodalmát. MOL M-KS 288. f. 5/1070. ő. e.
43
Nyers Rezsővel ellentétben Pozsgay Imre csak 1989 novemberére tette a Brezsnyev-doktrínáról való lemondást. Békés, 2000, 810.
39
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Horn Gyula, immár külügyminiszterként, diplomatikusan fogalmazott a szövetségi rendszer jövőjéről. A semlegesség kérdése egyre feszítőbb problémája volt a
magyar belpolitikának, hiszen valamennyi ellenzéki erő külpolitikai programjának
a semlegesség kivívása, a Varsói Szerződésből való fokozatos kiválás volt az egyik
sarokpontja.44 Az MSZMP reformereinek elgondolásai között is ott volt a szövetségi
rendszerből való kiválásnak a Szovjetunióval egyetértésével végrehajtott hosszú távú
programja, amelynek végpontja egy osztrák típusú semlegesség lehetett volna.45
Horn a lengyel választások után is kételyeinek adott hangot: vajon elviseli-e a szövetségi rendszer, ha az MSZMP mint kormányzó párt megbukik, ezáltal végbemegy a
rendszerváltozás?46 Egy akkoriban belső használatra készült elemzés pedig arra utalt,
hogy a Szovjetunióban esetleg bekövetkező fordulat esetén „a jelenlegi biztosítékok
nem zárják ki” az egy- vagy többoldalú katonai akciót a szocializmus védelmére hivatkozva.47 A külügyminiszter néhány nappal a KB-ülés után, június 26-i bécsi előadásában is azt hangsúlyozta, hogy a magyarországi belső intézményi változások nem
jelentik, hogy el akarnák szakítani a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez fűződő szálakat,
céljuk a két szervezet megreformálása.48
Korántsem volt tehát funkciótlan Gorbacsov deklarációja a VSZ bukaresti ülésszakán az erőszakos beavatkozás kizárásáról, mint ahogy nagy jelentősége volt annak
a megértésnek is, amelyet Nyers Rezsővel és Németh Miklóssal folytatott külön konzultációja során a magyarországi fejlemények iránt tanúsított. Nyers tompította a
feszültségeket a szovjetellenes megnyilvánulások elszigeteltségének, valamint a reménybeli koalíciós kormányzás tervének fölvetésével. Gorbacsov jelezte, hogy „különféle véleményekkel” találkozik a magyar helyzet megítélésében, de ezeken felülemelkedve igyekszik „magasabb látószögből” vizsgálni a történéseket. Az ellenzék
jövőbeli szerepére utalva pedig kijelentette: el kell fogadni ezt a kihívást.49

SZAKADÁS A VARSÓI SZERZŐDÉS TAGJAI KÖZÖTT

Bukarestben a Varsói Szerződés ülésén végképp kiderült, milyen nagy, sőt áthidalhatatlan különbségek alakultak ki a tagállamok között. A magyar külpolitika irányítóit
korábban is az a pragmatikus megközelítés jellemezte, hogy a szovjet–lengyel–ma44
Az ellenzéki pártok erre vonatkozó külpolitika elképzeléseit ismerteti: ROMSICS, 2003, 145–
148. A Külpolitika c. folyóirat 1989/5. száma közölt írásokat az ellenzéki pártok külpolitikai elveiről.
45
Tabajdi Csaba és Szokai Imre, illetve Ágh Attila ezzel kapcsolatos fejtegetéseit idézi: ROMSICS, 2003, 148–149. Az eredeti írások megjelentek: Magyar Nemzet, 1989. március 17.; Magyarország,
1989. július 28.
46
Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. június 23–24-i ülésének jegyzőkönyve. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1174.
47
Idézi: BÉKÉS, 2000, 810. (Az MSZMP KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottsága 1989. június 9-i ülésére készült anyag, MOL M-KS 288. f. 62/5. ő. e.)
48
HORN Gyula: Változó világ, változó Európa, változó magyar külpolitika. Külpolitika, 1989/4.
3–4. Idézi: ROMSICS, 2003, 148.
49
Jelentés az MSZMP Politikai Intéző Bizottságának Nyers Rezső és Mihail Gorbacsov 1989.
július 7–8-i bukaresti találkozójáról. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 188–189.
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gyar reformer blokk ellensúlyozza a konzervatív „négyek” álláspontját, megakadályozva a visszafordulást. Bukarestben érződött, hogy a vita fordulópont felé közeledik. Ennek jele volt a konzervatív vezetők meglehetősen erőszakos fellépése.
Nyers Rezső a Központi Bizottságnak tartott szóbeli beszámolójában az írásos
jelentésnél sokkal közvetlenebb formában szólt az ellentétekről, amelyek egyaránt
érintették a belső reformok határait és az új viszonyt a Nyugathoz. Ez utóbbi pedig
a globális átrendeződés korszakát érzékelő Gorbacsov politikájának központi gondolata volt.50 Gorbacsov a Varsói Szerződés átalakítását úgy képzelte, hogy annak
katonai jellege helyett politikai szövetségi vonása domináljon. Ez viszont szöges ellentétben állt Ceauşescu román elnök felfogásával, aki ezúttal a közös „Európa Ház”
gondolatával is konfrontálódott. Éles ellentétek jellemezték a bukaresti tanácskozást, komoly konfliktusok árán lehetett csak a „keményvonalasok” által beterjesztett
dokumentumtervezeten a magyar javaslatokkal változtatni.51

A MOSZKVAI TÁRGYALÁSOK ÉS SZOVJET KAPCSOLAT AZ ELLENZÉKKEL

Moszkvában 1989. július 24–25-én a legfelső szintű SZKP–MSZMP-tárgyalásokat
ezzel szemben az egyetértés, illetve az eltérő megközelítések esetében a „kölcsönös
megértés” szelleme uralta.52 Nem csekélységekről volt pedig szó, hiszen az eltérő felfogásokról a Központi Bizottságnak beszámolva Nyers Rezső két kardinális vitakérdést emelt ki: a többpártrendszert és a magántulajdont. Mint elmondta: Gorbacsovnak
a magántulajdont ellenző felfogására reflektálva a magyar tárgyalók azt válaszolták,
hogy maguk sincsenek a magántulajdon pártján, csak éppen szükségesnek ítélik.53
Jellemző, hogy Gorbacsov nem kifogásolta, sőt egyetértéssel fogadta a demokratikus
szocializmus fogalmának bevezetését, ebben a legkevésbé sem zavarta, hogy tartalmáról a magyar vezetők csak általánosságokat tudtak mondani.
Fontos új fejlemény volt a tárgyaláson, hogy Nyers javasolta Gorbacsovnak: a
szovjet vezetők építsenek ki kapcsolatokat a magyar ellenzékkel is. Azzal érvelt, hogy
az MSZMP szeretne megmaradni a legfontosabb partnernek, de nem volna helyes,
ha a szovjet–magyar viszony pártügy lenne.54 Hazatérte után Nyers a sajtónak nyilatkozva is kifejtette, hogy az MSZMP nem akarja kisajátítani a szovjet relációt, és
helyesli, ha más szervezetek is kiépítik Moszkvával a kapcsolataikat.55
Antall József már az Ellenzéki Kerekasztal másnapi, július 27-i ülésén jelezte,
hogy helyes lenne, ha a szovjet nagykövetet meghívnák, amerikai kollégájához hasonlóan látogasson el az egyik ülésükre. Közölte, hogy az MDF-fel és a kisgazdák50

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1293–

1294.
51

HORN, 1991, 228–230.
Jelentés az MSZMP Politikai Intéző Bizottságának Nyers Rezső és Grósz Károly 1989. július
14–15-i moszkvai látogatásáról. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 190–199.
53
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1295–
1296.
54
Uo. 1297.
55
Népszabadság, 1989. július 26.
52
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kal a nagykövet már felvette a kapcsolatot. A Nemzeti Kerekasztal aznapi ülésén
Antall be is jelentette az EKA döntését a diplomata meghívásáról.56
Borisz Sztukalin augusztus 18-án tett látogatást az Ellenzéki Kerekasztalnál.
A szovjet nagykövet kijelentette: biztosak abban, hogy a magyarok meg tudják
oldani problémáikat, és a Szovjetunió semmi szín alatt nem fog beavatkozni belügyeikbe. Antall József ezt megelőzően arról biztosította őt, hogy az EKA a békés
átmenetet kívánja, valamennyi szervezete magáénak vallja a demokrácia elveit és
az antifasiszta örökséget. Természetesen kárhoztatta a sztálini önkényt és az ’56-os
beavatkozást is, amely tönkretette a szovjet és a magyar nép közötti viszonyt. A szabad demokraták nevében Haraszti Miklós egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy az
MSZMP-nek az új, demokratikus viszonyok között minden törvényes lehetősége
meglesz a politikai életben való részvételre.57
A magyar vezetők július végi moszkvai megbeszéléseinek volt még egy lényeges
hozadéka: Nyers Rezső felvetésére Gorbacsov beleegyezett abba, hogy a nyilvánosság elé lépjenek egy olyan közleménnyel, amely szerint a megkezdett szovjet csapatkivonások a teljes kivonuláshoz vezethetnek.58 Nyers Rezső az első adandó alkalommal,
már hazafelé tartva a repülőgépen nyilatkozott erről.59

A TOVÁBBMÉRGESEDŐ MAGYAR–ROMÁN VISZONY

Korántsem alakultak ilyen jól a kapcsolatok a „keményvonalas” szövetségesekkel,
ellenkezőleg, a feszültségek tovább nőttek. Romániában kétségbeejtő volt a helyzet.
A kelet-közép-európai változások a magát a „Kárpátok géniuszaként” ünnepeltető
diktátort a külkapcsolatokban agresszívabb magatartásra ösztönözték: a lengyelországi fejleményeket látva augusztus 19-én Ceauşescu körlevélben hívta fel a VSZtagállamokat a beavatkozásra.
Gorbacsov, akinek magának is meggyűlt a baja Ceauşescuval, láthatóan nem tudott mit kezdeni az elmérgesedő román–magyar viszonnyal. Továbbra is csak arra
törekedett, hogy mérsékelje a konfrontációt. Nyers és Gorbacsov júliusi moszkvai
megbeszélései során az SZKP főtitkára óvatosan fogalmazott a Romániához fűződő
viszonyról. Elismerte, hogy nagyon „ellentmondásos” a romániai helyzet, de a realitások figyelembevételére intett, beleértve azt is, hogy ki vezeti Romániát.60
Bukarestben a VSZ-ülésen a szovjet főtitkár azt tanácsolta a magyar vezetőknek,
hogy ne zárkózzanak el a román oldalról kezdeményezett kétoldalú konzultációtól.
Ceauşescu, aki a tanácskozáson elmondott felszólalásában leplezetlenül bírálta a
56
Az Ellenzéki Kerekasztal és a Nemzeti Kerekasztal 1989. július 27-i ülései. A rendszerváltás
forgatókönyve, 2. köt. 604. és 618.
57
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. augusztus 18-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt.
233–246.
58
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 196.
59
Népszabadság, 1989. július 26. A bejelentés nem maradt üres beszéd: a folytatódó tárgyalások nyomán 1990. március 10-én aláírták a teljes csapatkivonásról szóló egyezményt. Lásd erről:
Békés, 2000, 816–818.
60
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 194. Lásd erről bővebben: BÉKÉS, 2000, 811.
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magyarországi folyamatokat, megpróbálta az aradihoz hasonló találkozóval tőrbe
csalni magyar vezetőket. A delegációban éppen ezért heves vita támadt az ajánlat
elfogadásáról. Végül elfogadták a tárgyalási javaslatot, de azzal a szilárd elhatározással, hogy elkerülik a csapdákat. Horn Gyula a megbeszélés eredményéről a
sajtónak nyilatkozva nem is kertelt: „Egyetlen dologban értettünk egyet. Abban,
hogy szomszédok vagyunk.”61 Nyers Rezső július 28-án a Központi Bizottságnak
tett beszámolójában is világossá tette, hogy a tárgyalás inkább veszekedésnek volt
minősíthető, mintsem tárgyszerű eszmecserének. 62

A CSEHSZLOVÁK KAPCSOLAT

Megszaporodtak a gondok a Csehszlovákiához fűződő viszonyban is.63 A csehszlovák helyzet lényegesen eltért a romániaitól, és nem csupán az elnyomás durvasága
vagy a nép szociális helyzetének különbsége miatt. Csehszlovákiában már a nyáron
jelentős ellenzéki mozgalom bontakozott ki. Június végén a Charta ’77 szervezésében
nyilvánosságra hozták az akkor szabadult Václav Havel fogalmazásában készült
„Néhány mondat” című petíciót, amelyet október végéig mintegy 40 ezren támogattak aláírásukkal.64 Az 1968-as katonai intervenció évfordulójára rendszerellenes
tömegtüntetést szerveztek Prágában.
A bukaresti VSZ-tanácskozáson Németh Miklós és Nyers Rezső kétoldalú megbeszélést kezdeményezett Miloš Jakeš pártfőtitkárral,65 mindenekelőtt azért, hogy
jelezzék: föl kell készülni a vízlépcső építésének teljes leállítására. A Bős–Nagymaros-vita azonban gyorsan másodrendű kérdéssé vált a feszítőbb politikai kérdések
felbukkanásával. Szóba kerültek a hosszú idő óta lappangó nemzetiségi problémák,
amelyeket a magyar vezetés nem akart túlságosan kiélezni. Már csak azért sem,
nehogy a két szomszédot, Romániát és Csehszlovákiát ilyen alapon magyarellenes
„egységfrontba” tömörítse.66
A csehszlovák fél erősen sérelmezte a még tavasszal, a magyar televízióban elhangzott Dubček-interjút.67 A magyar vezetők úgy reagáltak arra, hogy nálunk az
ilyen események már nem számítanak különlegesnek, továbbá kifejtették a csehszlovák partnereiknek: hasonló fejlemények esetén ma már egyáltalán nem úgy in61
A találkozó létrejöttéről és lefolyásáról lásd: HORN, 1991, 230. Az ellentétekről képet ad a
Thürmer Gyula által a PB részére összeállított jelentés. MOL M-KS 288. f. 11/4460. ő. e.
62
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1298–
1299.
63
A magyar–csehszlovák viszonyról: BÉKÉS, 2000, 812.
64
A csehszlovákiai fejlemények előzményeinek lényegre törő összefoglalását lásd: ROMSICS,
2003, 211–212.
65
Népszabadság,1989. július 8.
66
Nyers Rezső úgy fogalmazott: nem szeretnék, ha „egy román–csehszlovák híd alakulna ki
fölöttünk a nemzetiségi kérdésben”. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989.
évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1300.
67
Az MTV Panoráma c. műsora 1989. április 17-én sugárzott interjút Alexander Dubček 1968
után eltávolított pártvezetővel, amelyre a csehszlovák vezetők nyomban elmarasztalóan reagáltak.
Népszabadság, 1989. április 21.
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téznék az ügyeket, mint ahogy azt 1968-ban tették.68 Aztán augusztus folyamán, az
1968-as katonai intervenció évfordulója kapcsán éleződtek ki a feszültségek. A magyar
ellenzék minden lehetséges alkalommal követelte, hogy a hivatalos Magyarország
egyértelműen határolódjon el az egykori beavatkozástól. Miután a készülő tiltakozó
demonstrációk miatt az ügy heveny problémává vált, az MSZMP nem tehette meg,
hogy nem foglal állást a 21 évvel korábbi eseményekről.
A Népszabadság 1989. augusztus 11-i száma nemzetközi föltűnést keltő interjút
közölt Szokai Imrével, aki jelezte: az MSZMP támogatja az 1968-as események teljes átértékelését. A cikk nyomban kiváltotta a csehszlovákok tiltakozását: augusztus 14-én Vlastimil Ehrenberg nagykövet a CSKP megbízásából felkereste Thürmer
Gyulát, és azt követelte, hogy az MSZMP határolódjon el az interjúban foglaltaktól.
Az indirekt fenyegetéstől sem tartózkodott, és magyarellenes hangulat keltésének
lehetőségét pendítette meg. Az MSZMP készülő hivatalos állásfoglalását az eset
után különös érdeklődéssel várták Prágában.69
Az MSZMP Budapesti Reformköre csatlakozott az ellenzéki szervezetek felhívásához, amelyben elítélték Magyarország részvételét az 1968-as intervencióban, és
arra kérte a párt vezetését, hogy ítélje el a más országok belügyeibe való beavatkozás
minden formáját.70 Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága augusztus 15-én tárgyalt
az állásfoglalásról. Nyers Rezső leszögezte: a lengyelek semmitmondó nyilatkozatánál következetesebb kiállásra van szükség. Emlékeztetett arra, hogy a bukaresti
tanácskozás elvetette a Brezsnyev-doktrínát, amelynek éppen a csehszlovákiai intervenció volt a modellje. Javaslatára kikerült az állásfoglalás-tervezetből az a rész,
amely „kikényszerített kompromisszumnak” minősítette a beavatkozást, bekerült
viszont – ami megfelelt a tényeknek –, hogy az MSZMP eredetileg ellenezte a katonai akciót.71 A kormány és a miniszterelnök az MSZMP nyilatkozatához hasonlóan
ítélte meg és el az egykori katonai intervenciót. 72
Az MSZMP még mindig túl óvatosan fogalmazott nyilatkozatának hatása azután eltörpült az egyéb események, mindenekelőtt a Fidesz-tagok prágai letartóztatása és perbefogásának kísérlete mellett. A prágai Vencel téren több tízezres tüntetés zajlott az évfordulón, amelyet a rendőrség erőszakkal feloszlatott. A mintegy
négyszáz letartóztatott között kilenc magyar állampolgár is volt,73 akik közül hetet
két napon belül szabadon engedtek, két Fidesz-aktivista, Deutsch Tamás és Kerényi
György ellen azonban bírósági eljárást indítottak.
A fiatal demokraták nemcsak tudták, hogy atrocitások fogják érni őket, hanem
eleve el is tervezték, valósággal kiprovokálták. Egy titkosszolgálati jelentés már au68

Nyers Rezső tájékoztatója. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi
jegyzőkönyvei, 2. köt. 1300.
69
Thürmer Gyula 1989. augusztus 14-én kelt feljegyzése. MOL M-KS 288. f. 5/1075. ő. e.
70
Népszabadság, 1989. augusztus 11.
71
Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága 1989. augusztus 15-i ülésének jegyzőkönyve. MOL
M-KS 288. f. 5/1075. ő. e.
72
Az MSZMP nyilatkozata megjelent: Népszabadság, 1989. augusztus 17. A kormányszóvivő
nyilatkozata: Magyar Hírlap, 1989. augusztus 18. Németh Miklós augusztus 20-i beszédében ítélte
el a beavatkozást.
73
A letartóztatottak névsorát is közli: Népszabadság, 1989. augusztus 22–26.
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gusztus 9-én beszámolt arról, hogy több Fidesz-tag Prágába készül, részt kívánnak venni a demonstráción arra számítva, hogy néhányukat majd bántalmazzák, és
ezek után hazatértük alkalmával tiltakozó demonstrációt rendezhetnek.74 A Fidesz
– más ellenzéki szervezetekhez hasonlóan – egyébként is akciók sorával készült az
évfordulóra, antikommunista kampánya kiemelkedő eseményének tekintette.75
A prágai akció azonban túlságosan is „jól” sikerült. A Fidesz tagjai már másnap
szolidaritási ülősztrájkot kezdtek Csehszlovákia budapesti nagykövetsége előtt két
társuk kiszabadítását követelve. A magyar fiatalok letartóztatása és perbe fogásának terve komoly nemzetközi figyelmet és diplomáciai bonyodalmakat keltett. Több
mint egy héten át tartott ügyük, amíg végül augusztus 29-én viszonylag enyhe bírósági ítélettel zárult.76
Rosszabbul is végződhetett volna a dolog. Orbán Viktor a Nemzeti Kerekasztal
augusztus 25-i ülésén napirend előtti felszólalásában kérte a kormányt, hogy járjon
közbe Deutsch és Kerényi ügyében, amire Pozsgay Imre pozitívan reagált,77 és Horn
Gyula külügyminiszter személyesen járt el az ügyükben. Mint később a Központi
Bizottság ülésén egy kérdésre válaszolva elmondta: az volt a meggyőződésük, hogy
koncepciós per készül a két fiatal ellen.78 A feszült csehszlovák–magyar viszonyban
a magyar diplomaták nem könnyen érték el, hogy a Fidesz-aktivistákat mérsékelt
büntetéssel elengedjék.79 Orbán Viktor a Nemzeti Kerekasztal augusztus 30-i ülésén
köszönetet mondott Pozsgay Imrének a közbenjárásért.80

A NÉMET KÉRDÉS – „ÁTKELÉS A RUBICONON”
Európa második világháború utáni történetének legneuralgikusabb problémája, a
német kérdés megoldása előtt 1989 nyarán–kora őszén hirtelen és váratlanul egy
merőben új megközelítés lehetősége nyílott meg. Válaszkényszer váltotta ki ezt a lehetőséget.
A tárgyalásos magyar átmenet folyamatának döntő szakaszában, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásoktól és azok eredményeitől teljesen függetlenül keletkezett az
az új helyzet, amely aztán a békés magyarországi átmenet világpolitikai szerepét is
megváltoztatta. A Németh-kormány az egész kelet-közép-európai térség történetét
befolyásoló döntéseivel világpolitikai katalizátor szerepet játszott. Olyan folyamatoknak adott lökést, amelyek mintegy „mellékhatásként” a magyarországi rendszer74
Napi Operatív Információs Jelentés, 1989. augusztus 9. ÁBTL NOIJ – III/III154-2/1989.08.09.
75
Augusztus 21-én Budapesten a Vörösmarty moziban az ellenzéki szervezetek nagygyűlést
tartottak, amelyen Pavel Kohut cseh író is részt vett.
76
A két fiatalembert „a közrend megzavarásáért” öt-ötezer korona pénzbüntetésre ítélték, és
mindkettejüket kiutasították Csehszlovákiából. Népszabadság, 1989. augusztus 30.
77
A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 422–423.
78
Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. szeptember 1-i ülésének jegyzőkönyve. A Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1414–1415.
79
Az eljárásról lásd: HORN, 1991, 235–236.
80
A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 15.
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váltás feltételeit is alapvetően átrendezték. Magyarország egy csapásra a nemzetközi élet középpontjába került, hogy majd szerepvállalása következményeként rövid
idő alatt relativizálja különleges – a külpolitikai doktrína alapjául szolgáló – „híd”
szerepét. A német egység lehetőségének megjelenésével Magyarországnak a keleti
blokkban játszott „élharcos” szerepére a Nyugatnak már nem volt szüksége, még ha
méltányolták is a budapesti vezetés bátor tetteit.
Rendkívüli kockázatot jelentett, hogy éppen a német kérdésben változzanak az
évtizedek óta rendíthetetlennek tudott hatalmi viszonyok. A gorbacsovi Szovjetunió számára is az volt az igazi próbatétel: megengedhető-e számukra, hogy a legdöntőbb kérdésben a terveiket messze meghaladó lépésekkel felboruljon az európai
egyensúly. Amennyiben Gorbacsov és csapata nem állja ki a rá nehezedő nyomást,
és a Brezsnyev-doktrína feladását ellenzők kerekednek felül, a Szovjetuniónak ereje
is, lehetősége is lett volna arra, hogy helyreállítsa a status quót. A csapatkivonások
megkezdése ellenére ugyanis még mindig mintegy 80 ezer szovjet katona állomásozott Magyarországon. A aggodalmaskodó nyugatnémet politikusok pedig a fejleményeket látva alig akartak hinni a szemüknek.
Az NDK polgárai másként lázadoztak, mint a csehek és a szlovákok. A tiltakozás
különös útját választották: ha fal van Berlinben és szigorú határzár a két Németország között, akkor a diplomáciai határokat lépik át. Budapesten, Varsóban, Prágában
az NSZK nagykövetségeit, valamint otthon, Kelet-Berlinben az állandó külképviseletét szállták meg – menedéket kérve. Földrajzi helyzeténél és rohamosan átalakuló
belpolitikai viszonyainál fogva Magyarország lett az áttörési pont.
A „vasfüggöny” szimbolikus lebontása mellett az osztrák–magyar határon már
tavasszal megkezdődött annak valódi felszámolása is. Németh Miklós miniszterelnök és Franz Vranitzky osztrák kancellár már 1989 februárjában megegyezett a műszaki határzár megszüntetéséről. A magyar határőrök próbaként április közepén
láttak hozzá a szögesdrótok és jelzőberendezések lebontásához, majd május 2-án a
hegyeshalmi határállomáson sajtótájékoztatón jelentették be a jelzőrendszer kikapcsolását és a bontás megkezdését. Horn Gyula és Alois Mock külügyminiszterek
június 27-i nevezetes szögesdrótátvágó akciója idején a műszaki határzár jelentős
részét már elbontották.81
A németek számára biztatást jelentett Kohl kancellár és Gorbacsov június 12–15-i
bonni találkozója, amelynek során megegyeztek az új típusú kétoldalú és európai
kapcsolatok alapelveiben. A közös nyilatkozatban rögzített elvek között szerepelt,
hogy a közös „Európa házban” minden állam integritását és biztonságát korlátozás
nélkül garantálni kell, és az egyes államok polgárai szabadon választhatják meg,
milyen politikai rendszerben kívánnak élni.
Egy héttel később a Bundestag kormánypárti frakciói határozati javaslatot terjesztettek elő, amelyben kifejezetten arra szólították fel a kormányt, hogy kiemelten
támogassa Magyarország reformtörekvéseit, segítse beilleszkedését az európai gazda-

81
HORVÁTH–NÉMETH, 1999, 332. – A továbbiakban külön hivatkozás nélkül is támaszkodom
Horváth István, Magyarország egykori bonni nagykövete visszaemlékezésére és elemzésére, valamint Horn, 1991, 236–255.
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ságba.82 Ugyanezen a napon, június 22-én Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter Washingtonban tárgyalt az Egyesült Államok elnökével és külügyminiszterével,
amelynek során a kelet-európai reformok fokozottabb gazdasági támogatására próbálta ösztökélni partnereit. Az idők változását jelezte, hogy június 29-én Ausztria
benyújtotta felvételi kérelmét az Európai Közösséghez, ez pedig nem volt másként
értékelhető, mint az 1955-ben, a nagyhatalmi alkuval megteremtett semlegesség elévülésének jelzése.
A nyár folyamán jól látszott, hogy minden korábbit meghaladó mértékben jönnek az NDK-ból Magyarországra a látogatók, és számuk egyre nő. Július végén egymás után érkeztek a hírek arról, hogy az osztrák–magyar határon illegális átlépést
kíséreltek meg. Az NDK és Magyarország között fennállt egyezmény értelmében
ilyen esetben a keletnémet állampolgárok útlevelébe be kellett jegyezni a határsértés kísérletét, és az illetőt haza kellett toloncolni. A magyar kormány nem akarta
nyíltan semmibe venni az egyezményt, de kiszolgáltatni sem akarta a menekülni
vágyókat, ezért a Külügyminisztériumban áthidaló megoldást találtak ki: egy külön
betétlapon jelezték a határsértés tényét, amit az illető könnyen eltitkolhatott az NDK
hatóságai elől.83
A magyar hatóságoknak a menekültügyekben belpolitikai okokból is megfontoltan kellett cselekedniük. A Romániából érkezők ügyének intézése – amelyben nem
csekély szerepet játszott a Menedék Bizottság és az ellenzék minden szárnyának
nyomása –, mintegy mintát adott arra, hogy nem lehet a korábbi évek gyakorlatához
igazodó „toloncpolitikát” folytatni.84
Augusztus elején már száz fölött volt az NSZK budapesti nagykövetségén menedéket kérők száma, s a nyugatnémet kormány jelezte, hogy tárgyalni szeretne a
sorsukról. A Belügyminisztérium nem zárkózott el attól, hogy megvizsgálja menedékkérelmüket. Augusztus közepén az NSZK kénytelen volt ideiglenesen bezárni
nagykövetségét, mert olyan tömegben lepték el a bevándorolni szándékozók, hogy
már képtelenek voltak fogadásukra.85 A magyar hatóságok az NDK határozott – és
egyre ingerültebb – követelése ellenére továbbra sem voltak hajlandók eljárni a menekülni szándékozók ellen.
A nyugatnémet kormány Jürgen Südhoff külügyi államtitkárt küldte Budapestre
tárgyalni az áttelepülés lehetőségéről. A két tűz közé került magyar külügy álláspontja ekkor még az volt, hogy a menekültkérdést a két német állam ügyének tekinti, de hajlandó a humánus megoldás érdekében tárgyalni a keletnémet vezetőkkel. Magyarország 1989. március 19-én aláírta az ENSZ menekültügyi konvencióját,
amely szerint egyetlen menekültet sem lehet akarata ellenére visszatoloncolni oda,
ahonnan távozni kívánt. A menekülteket ideiglenesen a csillebérci és a zánkai úttörőtáborban, a Máltai Szeretetszolgálat által létesített táborokban és más helyeken
szállásolták el, de ez nem volt sokáig tartható állapot. A menedékjog biztosítása
82

A határozati javaslat szövegét közli: HORVÁTH–NÉMETH, 1999, 337–339.
A magyar ellenzék határozottan fel is lépett azért, hogy ne kerülhessen sor az útlevélbe pecsételt „feljelentésre”, az SZDSZ 1989. július 26-án adta közre ez irányú követelését.
84
Vö. HARASZTI, 1999, 58.
85
Heti Világgazdaság, 1989. augusztus 12. 57–58.
83
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egyébként sem kínált megoldást, hiszen az NDK-t elhagyni szándékozók nem akartak Magyarországon maradni. A brit Reuters hírügynökség augusztus 17-i jelentése
szerint a hónap első felében mintegy 1100 NDK-állampolgár szökött át a magyar–
osztrák határon.
Két nappal később, augusztus 19-én, Sopron közelében a határ két oldalán került
sor a páneurópai piknik elnevezésű rendezvényre, amelynek megszervezésében tevékeny részt vállalt Habsburg Ottó, és Pozsgay Imre is támogatta. Miután informális
úton „megüzenték” az NDK-s menekülteknek, hogy a határ ideiglenesen nyitva
lesz, és az osztrák oldalon is felkészültek a menekültek fogadására, az alkalmat
kihasználva mintegy hatszáz keletnémet szökött át a határon. A határátlépési kísérletek száma tovább szaporodott, tömegessé és csoportossá vált, egyetlen hétvégén
közel ezer esetet számoltak. A határőrség számára kezelhetetlenné vált a helyzet.
A magyar kormány első lépésként a Nemzetközi Vöröskereszt segítségét kérte. Augusztus 24-én a Vöröskereszt okmányaival a nyugatnémet nagykövetségre
menekültek kaptak lehetőséget a kiutazásra. Ez a lépés azonban nem oldotta meg
a problémát. Horn Gyula az MSZMP Központi Bizottsága szeptember 1-jei ülésén
kijelentette: „ha az NDK-s ügyet nem oldjuk meg normális államközi módon, már
most fönnáll a veszélye annak – és egyre több jel van –, hogy csehszlovákok, újabban pedig szovjetek, szovjet állampolgárok akarnak itt letelepedni, nem is akarom
tovább sorolni. És mi kategorikusan ellene vagyunk, hogy Magyarország menekülttáborrá változzon.”86 A külügyminiszter felszólalásában utalt arra, hogy tíz napon
belül átfogó megoldást léptetett érvénybe; olyan megoldást, amely „maximálisan segít
megőrizni az NDK-nak a politikai arculatát”. Majd hozzátette: „ebben a szellemben
tárgyaltunk Németh Miklóssal együtt kint az elmúlt héten az NSZK-ban”.87
Valójában a választott megoldásnak legkevésbé az volt a szempontja, hogy az
NDK megőrizze „politikai arculatát”. Ellenkezőleg, a kialakult helyzet radikális választásra kényszerítette a magyar vezetőket – választásra a Nyugat és az egyre kényszeredettebben vállalt szövetségesek között. A magyar kormány „engedély nélkül” az
elszakadás mellett döntött. Ezzel „átlépték a Rubicont”.88
Az NSZK és Magyarország vezetőinek Horn által említett találkozóját nagy titkokban szervezték meg. Augusztus 25-én a gymnichi kastélyban tárgyalt a Kohl és
Genscher vezette német delegáció Németh Miklóssal és Horn Gyulával. A német
politikusok tisztában voltak azzal, milyen rendkívül kényes helyzetben vannak magyar kollégáik, éppen ezért nagy megelégedéssel hallották döntésüket: megnyitják
a határt a keletnémet menekültek előtt. Kohl kancellárt különösen meghatotta, hogy
amikor az ellentételezés iránt érdeklődött, egyszerű választ kapott Németh Miklóstól: Magyarország nem folytat emberkereskedelmet.89
A magyar vezetők nem kérdezték meg Gorbacsovot döntésükről. Képtelen helyzet lett volna a Szovjetunió vezetői számára, ha nyíltan állást kell foglalniuk az
NDK és Magyarország feszült viszonyában, és nagy volt a kockázata annak is, ha
86
87
88
89
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ellenvéleményüknek adnak hangot. A titokban megszervezett nyugatnémet–magyar
találkozó után az okkal aggodalmaskodó Kohl kancellár felhívta telefonon Gorbacsovot, hogy megtudja Moszkva álláspontját. Visszaemlékezéséből tudjuk: a rövid,
ám nehezen értelmezhető válasz így hangzott: „a magyarok jó emberek”. Kohl mindenesetre azt a következtetést vonta le belőle, hogy a magyarok Moszkva áldásával teszik meg lépésüket. Valójában hivatalosan csak szeptember 8-án értesítették a
szovjet vezetést a döntésről. A Kremlben Kohl kérdésétől függetlenül is értesültek
a várható fejleményekről, már csak azért is, mert Horn Gyula augusztus 31-én villámlátogatásra Berlinbe repült, hogy egy utolsó kísérletet tegyen a rendezésre, és ha
nem megy, mint az várható volt, tájékoztassa az NDK vezetőit a magyar kormány
döntéséről. Oscar Fischer külügyminiszter és Günter Mittag élesen tiltakozott a tervezett lépés ellen, de ez már semmin sem változtatott.
Kovács László külügyi államtitkár szeptember 8-án először az NDK budapesti
nagykövetét tájékoztatta hivatalosan, hogy megnyitják a határt a menekültek előtt,
ezt követően az NSZK nagykövetét, majd a szovjet nagykövetség vezetőjét fogadta
ugyanebben az ügyben. Szeptember 10-én Horn Gyula A Hét c. televíziós műsorban jelentette be: a magyar kormány ideiglenesen felfüggeszti az 1969-ben kötött
magyar–NDK egyezmény hatályát, és lehetővé teszi, hogy a Magyarországon tartózkodó és hazatérni nem kívánó keletnémet állampolgárok távozzanak bármely
országba, amely hajlandó átengedni vagy befogadni őket. Az intézkedés szeptember 11-én 0 órakor lépett érvénybe.
A bejelentés elindította a lavinát: nyomban megindult a menekültáradat az osztrák határon át, három nap alatt mintegy 12 ezren távoztak. Hamarosan Lengyelország és Csehszlovákia is követte a magyar példát: különvonatok vitték a menekülteket az NSZK-ba. Az év végéig összesen mintegy 345 ezer NDK állampolgár
távozott.90 A keletnémet rezsimen gyógyíthatatlan sebet ejtettek, arra azonban kevesen gondolhattak, hogy egy esztendő sem telik el, és a két német állam egyesül.

90

ROMSICS, 2003, 208.
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Hazai eseményekben is rendkívül gazdag volt 1989 „forró nyara”, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások június közepétől szeptember közepéig terjedő időszaka. A tárgyalások idején a politikai harcok egyáltalán nem csitultak, és az események óhatatlanul befolyásolták a tárgyalóasztalnál zajló alkut. Mielőtt a legfontosabb kérdéseket
közelebbről is megvizsgálnánk, érdemes a folyamat fő elemeit futólag áttekinteni:
1. Tovább gyorsult az állampárt megreformálásáért vívott harc. Átalakították az
MSZMP vezetői szerkezetét; elnökséget és Politikai Intéző Bizottságot hoztak létre.
Az eróziót ez nem állította meg, amit jelzett, hogy havonta tízezerrel csökkent a taglétszám,91 és a közvéleményt szinte napi rendszerességgel bombázták a párt belső
viszályairól szóló hírek.92 Végbement a párt platformosodása, őszre világossá vált,
hogy az állampárt nem maradhat fenn: vagy szétválik, vagy gyökeresen átalakul.
2. Megszaporodtak az ellenzék pártállamellenes akciói, különösen olyanok, amelyek az MSZMP hatalomátmentési akcióit és a Munkásőrséget vették célba. Tiltakoztak
az „ejtőernyősök” kinevezése ellen, vagyis hogy a pártállami vezetőket politikai pozícióikból más beosztásokba helyezve menekítsék át a készülő új rendszerbe.
3. Az ellenzéki támadások kiemelt témája lett az ellenőrizetlen privatizáció és a
pártállam politikai szervezeteinek vagyonátmentési akciósorozata.93 Az MDF azt kö91
Kovács Jenő a Központi Bizottság 1989. szeptember 1-jén számolt be a párt helyzetéről, a
kilépéseket figyelembe véve a taglétszámot 730 ezerre taksálta. A Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1421.
92
A legnagyobb feltűnést az váltotta ki, hogy Tabajdi Csabát, a KB külügyi osztálya helyettes
vezetőjét felfüggesztették állásából olasz lapoknak tett kijelentései miatt, miszerint a Romániából
fenyegető veszély miatt újra kell gondolni a magyar védelmi doktrínát. Végül Tabajdit figyelmeztették, de visszahelyezték állásába. Népszabadság, 1989. szeptember 6.
93
Lásd a Népszabadság, 1989. augusztus 28–31-i számait. A legnagyobb botrányt a NEXT 2000,
az MSZMP üdülővagyonának gondozására létrehozott egyszemélyes kft. ügye váltotta ki. A skandalumot az SZDSZ sajtótájékoztatója robbantotta ki augusztus végén. A NEXT 2000 Kft. az 1989.
június 23-án kelt alapító okirat szerint az MSZMP üzletrészét képező 2,9 millió forint törzstőkével
alakult meg. Június 28-án 30 üdülőingatlan és számítógépek értékével összesen 1 milliárd 162
millió 370 ezer Ft-tal emelte fel törzstőkéjét. A bíróság a földtörvény módosítására hivatkozva az
ingatlanok vonatkozásában elutasította a bejegyzési kérelmet. Vö. Az MSZMP vagyonátmentő
akciója: ex 2000? Heti Világgazdaság, 1989. szeptember 2. 7.
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vetelte, hogy az ellenzék bevonásával alakítsanak bizottságot a folyamatok ellenőrzésére, vagy függesszék fel a különféle társaságok alapítását,94 az SZDSZ pedig
zároltatni akarta az MSZMP, a SZOT és a Munkásőrség vagyonát.
4. A kormány 1989 nyarán fontos lépéseket tett az egyházakkal, mindenekelőtt a
katolikus egyházzal való viszony rendezése érdekében. Június 26-án megszüntették
az Állami Egyházügyi Hivatalt, majd július 4-én Glatz Ferenc miniszter arról nyilatkozott, hogy az egyházi ingatlanok visszaadása nemzeti érdek. Erről és az egyházi iskolákról július 14-én kezdett tárgyalásokat Paskai László bíboros érsekkel.
Megkezdődött a Mindszenty-, a Grősz- és a többi egyházi vonatkozású koncepciós
per törvényességi felülvizsgálata. Augusztusban engedélyezték a szerzetesrendek
működésének felújítását, 20-án pedig – négy évtizedes szünet után – ismét sor kerülhetett Budapesten a Szent Jobb körmenetre. Július 26-án a Vatikán bejelentette,
hogy II. János Pál Magyarországra látogat. Nyers Rezső 1989. szeptember 7-én az
Országházban eszmecserét folytatott az egyházak vezető személyiségeivel a párt
és az egyházak viszonyáról.95 Egy héttel később, 14-én a Vatikán és a magyar kormány kifejezte készségét a tárgyalásokra a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása
érdekében.
5. Az MSZMP ugyan minden közvélemény-kutatás szerint őrizte mintegy egyharmados támogatottságát a biztos szavazók között,96 de a megkérdezettek többsége
kívánatosnak tartotta, hogy a választáson az MSZMP elveszítse többségét.97 Ugyanakkor az ellenzék nem lehetett elégedett saját ismertségével és népszerűségével, az
emberek többsége nem tartotta elég hitelesnek a pártokat. 98 Az MSZMP és az ellenzék erőviszonyának alakulását elsősorban az időközi választások jelezték, amelyekre
a képviselői lemondások nyomán került sor. Ezek voltak az első többpárti választások,
igaz, még a régi választási törvény alapján. A július 22-én négy választókerületben,
Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Szegeden és Gödöllőn megrendezett választások
közül csak egy volt eredményes: Gödöllőn Roszik Gábor evangélikus lelkész – az ellenzék közös jelöltje, de egyébként az MDF reprezentánsa – szerezte meg a képviselői mandátumot. A három másik kerületben augusztus 5-én pótválasztást tartottak,
ám az alacsony részvétel miatt a kiskunfélegyházi választás ismét eredménytelen
lett. Kecskeméten és Szegeden azonban ismét két ellenzéki – és ismét MDF-es – jelölt, Debreczeni József és Raffay Ernő szerzett mandátumot.99 Zala megye 2. számú
választókerületében szeptember 16-án a megismételt választáson ugyancsak az el94

Népszabadság, 1989. szeptember 5.
A találkozóról tudósítás jelent meg, amely egyúttal megszólaltatta Tóth Károly református
püspököt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökét, valamint Paskai László bíboros prímást, esztergomi érseket. Népszabadság, 1989. szeptember 8.
96
Az MSZMP-t az összes megkérdezettnek csupán 19 százaléka támogatta. Magyar Nemzet,
1989. augusztus 3.
97
Magyarország politikai évkönyve, 1990, 442.
98
Az EKA augusztus 24-i ülésén a kisgazda Boross Imre figyelmeztetett is erre. Haraszti
Miklós hozzátette: a Gallup felmérései között volt olyan, amely szerint a lakosság 13 százaléka
tudott nem létező pártokról. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 404. és 406.
99
Az 1989. évi időközi választásokról lásd: SIMON, A nem-választók szabadsága. 1990, 199–
207.
95
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lenzéki koalíció jelöltjeként induló MDF-es Marx Gyula szerzett mandátumot.100 Az
idők változásának jeleként augusztus 31-én Király Zoltán vezetésével ötfős ellenzéki
frakció alakult az Országgyűlésben.101
6. Az ellenzéken belüli erőviszonyok lényegében nem változtak: népszerűségét
tekintve az MDF vezetett magabiztosan. Az ellenzéki pártok intenzív tagtoborzó és
szervezőmunkája nem lankadt, akcióikról a figyelmes olvasó a sajtóból (mindenekelőtt a Magyar Nemzetből) is értesülhetett. Az ellenzék súlya a sajtóban jócskán megnőtt, az újságírók jelentékeny része velük rokonszenvezett. Különös népszerűségre
tettek szert az ún. MDF-piacok, amelyek olcsó áraikkal vonzották az embereket.
Az SZDSZ elsősorban a pártállami machinációkat leleplező akciókkal és a kerekasztal-tárgyalások során feloldhatatlannak látszó vitakérdésekben (a Munkásőrség,
a pártvagyon, a nyilvánosság, a közszféra depolitizálása és az ehhez hasonló ügyekben) igyekezett nyilatkozataival befolyásolni a közvéleményt. A történelmi pártok
belviszályai nem szűntek meg, 1989 nyarán súlyos válságba, szakadás közelébe kerültek a szociáldemokraták.
7. Az utcai politizálásban új vonás volt az Ellenzéki Kerekasztalon kívüli radikális
szervezetek, mindenekelőtt a Krassó György vezette Magyar Október Párt tevékenysége.102 A MOP „politikai performance” jellegű megmozdulásai élénk feltűnést
keltettek, és persze kivívták a titkosszolgálat megkülönböztetett figyelmét, amire
azonban a kis csoport tényleges befolyásával nem szolgált rá. A nyár folyamán megkezdődött a felkészülés október 23-ára, a radikális antikommunista ellenzék arra
készült, hogy azt tegye a „rendszerváltás napjává”. Szeptember 4-én hozták létre a
számos szervezet képviselőjét tömörítő Október 23-a Bizottságot, amely célul tűzte
ki a forradalom évfordulójának nemzeti ünneppé nyilváníttatását.
8. A Ligában tömörült független szakszervezetek mellett 1989 augusztusában
Herenden és Péten megkezdődött a munkástanácsok szervezése, ám annak ellenére,
hogy a SZOT presztízse a felmérések szerint rendkívül alacsony volt,103 az új munkavállalói szervezetek együtt sem voltak képesek jelentős befolyásra szert tenni.
A SZOT szakszervezetei egyre nagyobb – ám hiábavaló – erőfeszítéseket tettek,
hogy hitelesnek mutatkozzék eltávolodásuk az állampárttól. Annyit elértek, hogy
tovább nehezítették a kormány helyzetét.

100
Marx Gyula 19,1%-kal került az élre, az MSZMP jelöltje harmadik lett, mindössze 8,4%-ot
szerzett.
101
Tagjai voltak: Király Zoltán, Bánffy György, Debreczeni József, Raffay Ernő, Roszik Gábor.
Roszik és Raffay kemény antikommunista nyilatkozatot tett ez alkalommal (Népszabadság, 1989.
szeptember 1.), ami a szeptember 1-jei KB-ülésen komoly felzúdulást keltett. A Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1450. és 1455.
102
A Magyar Október Párt megalakulásáról hírt adott: Magyar Nemzet, 1989. július 1.
103
Szerepzavarban a SZOT. Heti Világgazdaság, 1989. szeptember 16. Ugyanitt jelent meg ismertetés a Herenden alakult munkástanácsról.
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A KORMÁNY POLITIKÁJA ÉS A GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK
Németh Miklós miniszterelnök népszerűsége 1989 nyarán magasra emelkedett,
olyannyira, hogy indexe az addig „verhetetlennek” tűnő Pozsgay Imre mutatóit is
felülmúlta.104 Az ország valóságos gazdasági helyzete és az érvényesülő folyamatok
egyáltalán nem támasztották alá ezt az eredményt. Sokféle tényező kínálkozik erre a
jelenségre magyarázatként: a „második” Németh-kormány önállósodása az MSZMPtől; az ország érdekében tevékenykedő szakértői kormány arculatának kialakítása; a
radikális átalakítás iránti elkötelezettség hangsúlyozása; a visszahúzó erőkkel folytatott küzdelem képe; a diplomáciai sikerek és az ország magas nemzetközi presztízse.
Hozzátartoztak még az olyan médiatrükkök is, miszerint Németh szegény vidéki
családból származik és vallásos a neveltetése stb. Mindezek nyomán válhatott rokonszenvessé a restriktív gazdaságpolitikára kényszerülő miniszterelnök.
Ellentmondásos helyzet alakult ki: az átszervezett Németh-kormány tagjainak
többségét széles körben elismerték, jó szakembernek tartották őket, voltak miniszterek, akiknek magasan kvalifikált értelmiségiként méltányolták a teljesítményét,
miközben nőtt az elégedetlenség a gazdasági és szociális folyamatokkal.
Németh Miklós kormányának azonban a júniusi restrikciós csomag ellenére sem
sikerült megindítania az egyre aggasztóbb egyensúlyi helyzet rendezése felé vezető
folyamatokat. A valutatartalékokat pedig jelentősen kimerítette a világútlevél bevezetésével nekilódult bevásárlóturizmus.105 Hiába produkálta a külkereskedelem és
az idegenforgalom a tervezett többletbevételt, a bevásárlóturizmus és a kamatterhek
növekedése miatt az ország a fizetésképtelenség felé haladt.
A tervezettnek csaknem a háromszorosára, mintegy másfél milliárd dollárra
nőtt a fizetési mérleg hiánya. Nem sikerült a KGST-n belüli, különösen a Szovjetunióba irányuló áruszállításokban jelentkező többletnövekedésének a megfékezése, sőt
a világpiaci értékesítés nehézségei miatt még egészségtelenebb mértékűre duzzadt
az aktívum. A költségvetésben előirányzott mutatókat ezen a téren sem sikerült teljesíteni.106
Az ipari termelés csökkenése és az infláció növekedése ellenére a kormánynak
nem volt ereje ahhoz, hogy csökkentse a reálbéreket. A későbbi évekhez képest a munkanélküliségi ráta még alacsony volt, az egy százalékot sem érte el 1989 folyamán, ám
annál erősebb félelem alakult ki a munkahelyek elvesztésétől, amely a sokszor elhatározott, de mindig elmaradt szerkezetváltás miatt várható volt.
Augusztus folyamán a váratlanul nagy mértékű húsáremelkedés és a munkahelyek elvesztésétől való félelem gerjesztett munkavállalói tiltakozásokat. A kormánnyal
immár rendszeresen szembeforduló SZOT sztrájkbizottsága a húsáremelés körülményeinek megvizsgálása után úgy döntött: felhív minden dolgozót, hogy csatla104

Magyarország politikai évkönyve, 1990, 450–451.
1989 novemberéig az ötmillió világútlevéllel rendelkező magyar állampolgár 80 százaléka
igénybe vette a számára rendelkezésre álló 400 dolláros fejkvótát, vagy annak egy részét; az év
során 14 millió kiutazást regisztráltak, e „turizmus” nagy része Ausztria kereskedelmi bevételeit
gyarapította. ROMSICS, 2003, 199.
106
P ETSCHNIG, 1990, 80– 82.
105
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kozzék az augusztus 18-ra meghirdetett figyelmeztető sztrájkjához.107 A szakszervezeti vezetők becslése szerint közel egymillióan vettek részt az akcióban. Németh
Miklós augusztus 20-i ceglédi beszédében egyenesen azzal vádolta a szakszervezeteket, hogy évtizedek óta kerékkötői a szükséges változásoknak, korábban is a
szociális demagógia eszközével éltek, most pedig saját maguk létéért küzdve egy
elavult, bürokratikus struktúra fennmaradását akarják elérni.108 A munkahelyek veszélyeztetettsége miatt augusztus 30-án Pécsett volt tízezres bányásztüntetés, Horváth Ferenc ipari miniszter hiába próbálta megértetni az összegyűltekkel a leépítés
szükségességét, a tiltakozók beléfojtották a szót.

KONFLIKTUSOK A TULAJDON KÖRÜL

1989 nyarán kritikussá vált a tulajdoni szerkezetben megindult változások politikai
hatása, miközben az átalakulás a gazdaság teljesítményében nem hozhatott áttörést. Az esztendő első felében 320 külföldi–magyar vegyesvállalatot jegyeztek be a
cégbíróságon (legtöbbjük nyugatnémet és osztrák partnerekkel jött létre), számuk
így mintegy hatszázra emelkedett, ám ezek aktuális hatása a gazdaság egészére elenyésző volt.
Az átalakulási törvény elfogadását kísérő indulatos politikai vita során nem voltak légből kapottak az ellenérvek, amelyek az állami vagyon elkótyavetyéléséről,
a pártállami vállalatvezetők könnyű és olcsó tulajdonszerzéséről szóltak. A spontán privatizációnak nevezett, átláthatatlan vagyonszerzési akciósorozat töretlenül
folytatódott. Számos „kommunista menedzser” gátlástalan vagyonszerző akciójára
nem derült fény, de sejteni lehetett, hogy a nyilvánosság elé került néhány kirívó
eset csak a jéghegy csúcsa. Valójában azonban a privatizálható vagyonnak csupán a
két-két és fél százalékát érintették a különféle átalakítások.109
Az ellenzék okkal támadta a közvéleményt is felháborító „spontán privatizációs”
vagyonszerző akciókat. Bokros Lajos, aki élesen bírálta a spontán privatizációt és
nonszensznek ítélte az átalakulási törvényt, már idézett elemzésében sürgette központi vagyonalap létrehozását, amely a tulajdonosi és vagyonkezelői jogokat gyakorolhatta volna, megfékezve a kontrollálatlan folyamatot.110 A kormányzat azonban
ambivalens álláspontot foglalt el. A spontán privatizációt kezdettől behatóan és kritikusan vizsgáló Szalai Erzsébet szerint a miniszterelnök és a gazdasági folyamatok
vezérléséért felelős Medgyessy-féle csapat között nem volt teljes összhang: „utóbbiak
elvileg helytelenítették a spontán privatizáció adott módját, e véleményüknek azonban nem adtak nyomatékot. Ez nem véletlen, hiszen a gazdasági kormányzat ekkor
107

Népszabadság, 1989. augusztus 17.
Népszabadság, 1989. augusztus 21. Az MSZMP KB 1989. szeptember 1-jei ülésén Berecz
János kifogásolta a miniszterelnök szavait, aki erre úgy válaszolt: a szakszervezetek akciója súrolta „a politikai sztrájk határát”. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi
jegyzőkönyvei, 2. köt. 1433. és 1445.
109
ROMSICS, 2003, 198. A privatizációs folyamat tipikus jelenségeinek összefoglaló leírását lásd:
uo. 195–196.
110
B OKROS, 1990, 76–78.
108
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már politikailag rendkívül gyenge volt, nem lehetett képes a nagyvállalati vezetőkkel való nyílt konfrontációra”. Idézte ezzel kapcsolatban a Nemzeti Kerekasztal
gazdasági tárgyalásai során a privatizációs albizottságban Tömpe István kormánybiztostól burkoltan elhangzott magyarázatot: „az átalakulási törvény és a spontán
privatizációs folyamat felfüggesztése a nagyvállalati vezetők ellenállását váltaná ki,
veszélyeztetve ezáltal a békés rendszerváltás gazdasági feltételeit”.111
Az átalakulási törvény valójában nem sokat változtatott a dolgok addigi menetén,
a privatizációs tranzakciókat továbbra is inkább a nagyobb mozgásteret nyújtó társasági törvény rendelkezései alapján folytatták.112 Kulcsár Kálmán 1989. május 30-án
az átalakulási törvényt előterjesztő expozéjában bejelentette, hogy a Minisztertanács legkésőbb október végéig benyújtja az állami vagyonkezelésről szóló törvényjavaslatot.113
Nyáron aztán a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások tulajdonreformmal foglalkozó szakbizottságában éles összetűzésekre került sor. Az Ellenzéki Kerekasztal a
Harmadik Oldal szervezeteivel közös állásfoglalásra jutott abban, hogy az átalakulási törvénynek az állami vállalatokra vonatkozó részeit hatályon kívül kell helyezni vagy föl kell függeszteni, de mindenképpen meg kell akadályozni a végrehajtását,
amíg a szabadon választott parlament állást nem foglal a tulajdonreform ügyében.
(A Tömpe István kormánybiztos által előadott, a Vagyonalapra vonatkozó javaslatot nem találták tárgyalásra alkalmasnak.)114 Eleinte az SZDSZ-t képviselő Tardos
Márton és a fideszes Ungár Klára ellenezték a spontán privatizációs folyamat teljes leállítását. Attól tartottak, ez visszariasztja a külföldi tőkét, akadályozza a tulajdonosi
érdek megjelenítését és a szerkezetátalakítást. Ugyanakkor ők is szorgalmazták az
átalakulási folyamatok nagyobb nyilvánosságát és állami kontrollját. Az MSZMP
szakértői szerint a kifogásolt káros jelenségekkel szemben hatékony eszközöket kínált a tervezett vagyonügynökség.115 A nyár végére a sajtóban megszaporodtak a
riasztó hírek, amelyek a privatizációs machinációkról, a nemzeti vagyon értéken
aluli kiárusításáról szóltak, erre reflektált az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 5-én kelt állásfoglalása.116
Az Ellenzéki Kerekasztal szervezeteinek egy része határozott követeléseket tartalmazó nyilatkozatot is megfogalmazott, amelyet a sajtóban egyik szakértőjük,
a BZSBT-t képviselő Kováts Ferenc cikkének formájában tudtak közreadni.117 Az
111

SZALAI, 2000, 152., 158.
Erre már az Ellenzéki Kerekasztal privatizációs albizottságának egyik szakértője is felhívta a figyelmet. Uo. 154.
113
Országgyűlési Napló, 1989. május 30. 3985. h. Az Állami Vagyonügynökségről szóló 1990.
évi VII. törvényt, amely rendelkezik a privatizálás szabályairól is, 1990. január 26-án fogadták el.
Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1990, I. 48.
114
Az 1989. augusztus 15-én kialakított állásfoglalást közölte: Népszava, 1989. augusztus 30.
Lásd még: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 65–66. Vö. Szalai, 2000, 159.
115
Népszava, 1989. augusztus 30.
116
Feltárt néhány gyanús ügyet is: az Egyesült Izzó jelentős részének eladása 200 millió dollárért; a Ganz Járműgyár felének 12 millió fontos vételára; a Ganz Mérőműszer-gyár, az InterCoop
Külkereskedelmi Vállalat értékesítése. A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 66.
117
Magyar Nemzet, 1989. szeptember 16. Lásd még: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt.
66–67.
112
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SZDSZ és a Fidesz az állásfoglalást nem írta alá, az MSZDP és a Liga pedig képviselőinek távolléte miatt nem nyilvánított véleményt. A Harmadik Oldal viszont
azt kifogásolta, hogy őket kihagyták a közleményből, noha tartalmával egyetértenek.118 A nyilatkozat azt követelte, hogy az állami szervek intézkedjenek az állami
és szövetkezeti vagyon elkótyavetyélésének megállításáról, a parlamentet pedig felszólította, hogy vizsgálja meg a kormány és a kormánypárt egyes tagjainak politikai
felelősségét a történtekért.
Tardos Mártont, aki a szabad demokratákat képviselte a privatizációs ügyek tárgyalásán, az SZDSZ-en belül és kívül egyaránt támadták, amiért nem csatlakozott
az Ellenzéki Kerekasztal állásfoglalásához. Pedig a liberális párt más szakpolitikusaihoz hasonlóan nem jóváhagyni akarta a spontán privatizációt, csak az volt a véleménye, hogy a magánosítás leállítása vagy a visszaállamosítás helyett a szabályozás
és az ellenőrzés problémáit kellene megoldani.119

PÁRTFINANSZÍROZÁS ÉS PÁRTVAGYON
Az SZDSZ – valamennyi ellenzéki szervezettel összhangban – támadást indított az
MSZMP és szövetségesei vagyonának megszerzése körül indult akciók leleplezésére. Amikorra a NEXT 2000 botránya felrázta a közvéleményt, már alaposan megdézsmálták az egykori KISZ- és pártvagyont.
Az MSZMP hatalmas vagyonának eredete éppúgy áttekinthetetlen volt, mint
az értéke. A kaotikus vagyonjogi helyzethez a korábbi jogszabályi rendelkezések
is hozzájárultak. 1971-ig az MSZMP-nek mindössze 67 ingatlan volt jog szerint a
saját tulajdonában, de valójában 1379 épületet birtokolt. Ekkor az 1972. évi 31. sz.
törvényerejű rendelettel az Elnöki Tanács a párt tulajdonába adta az általa használt
ingatlanokat. 1977-ben azután egy ezzel ellentétes lépésre került sor, a 3339/1977.
számú titkos kormányhatározattal az egész vagyont visszaadták az államnak, csupán a
kezelői jogot tartották az MSZMP-nél. A pártállami viszonyok között ez logikus lépés volt: az MSZMP a működését és a beruházásait is jelentős részben költségvetési
forrásokból fedezte, ráadásul a munkahelyek függetlenített párttitkárait és az egész
infrastruktúrát is a vállalatok finanszírozták.
A nyolcvanas évek végén a tagdíjbevételek csökkentését követően az állampártban fölmerült az igény az általa birtokolt ingatlanvagyon egy részének értékesítésére.
Az Országgyűlés 1987 tavaszán elfogadta az 1987. évi I. törvényt, amely lehetővé
tette, hogy a társadalmi szervezetek eladják a kezelésükben lévő állami ingatlanokat.
Az MSZMP állami költségvetési támogatása 1989-ben több mint félmilliárd forinttal
csökkent, ez is erősítette a törekvést a vagyon értékesítésére.
1989 tavaszán a DEMISZ-szé átalakított KISZ vagyonával kapcsolatos akciók napfényre kerülése, a vagyon korlátolt felelősségű társaságokba való átjátszása váltott
ki közfelháborodást. Ennek nyomán az Országgyűlés június 2-án megszüntette a
társadalmi szervezetek jogát az állami tulajdon értékesítésére. A döntést követő egy
118
119
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hónap alatt, amikor is a törvény hatályba lépett, valóságos gründolási láz tört ki az
MSZMP-ben, hogy ingatlanvagyona egy részét gazdasági társaságokba menekítse ki.120
Nem a NEXT 2000 Kft. botrányának kirobbantása akadályozta meg az MSZMP-t, hogy
mintegy egymilliárd forintnyi ingatlanvagyont átmentsen a társaságba.121 A botrány
mindenesetre nagyon rosszul jött az MSZMP-nek, amely ragaszkodott ahhoz az
álláspontjához, hogy vagyonával csak a tagságának tartozik elszámolni.122
A választásokhoz közeledve egyre feszítőbbé vált a politikai szervezetek esélyegyenlőségének kérdése. Németh Miklós a Politikai Bizottságot már április közepén tájékoztatta arról, hogy a kormány 50 millió forintot szavazott meg a pártok
infrastrukturális igényeire,123 majd az Országgyűlés május 10-i ülésnapján jelezte,
hogy olyan javaslatot készítenek elő, amely segíti a pártok működéséhez szükséges
anyagi és tárgyi feltételek megteremtését.124 Ám csak június végén adták közre a
rendelkezésre bocsátott összeg nagyságát,125 pontosabban csekély mértékét, hiszen
minden pénz sokat jelentett a képtelen anyagi és infrastrukturális helyzetben lévő
ellenzéknek, de amit felajánlottak nekik, az esélyegyenlőség szempontjából nem
sokat számított.
Nagyobb baj volt, hogy semmiféle normatív szabály nem kapcsolódott az 50 milliós forrás igénybevételéhez. Ennek következtében az Ellenzéki Kerekasztal tagjai
is alaposan hajba kaptak azon, hogy szabad-e és ha igen, milyen alapon igényelniük ebből a keretből.126 Az EKA végül Tölgyessy Péter javaslatának megfelelően
azt javasolta a kormánynak, hogy zárolja a politikai szervezeteknek biztosított 50
millió forintot, egyúttal bizottságot állított fel megoldási javaslat előterjesztésére.127
A Nemzeti Kerekasztal politikai egyeztető bizottsága július 27-i ülésének szünetében Tölgyessy Péter nyilatkozott arról, hogy a kormány által kiutalt 50 milliós támogatást nem hajlandók igénybe venni, egyrészt azért, mert alamizsnának tartják,
másrészt mert az összeg elenyésző az MSZMP állami forrásaihoz képest. Követelte
egyúttal az MSZMP és a társadalmi szervezetek vagyonának zárolását, hogy azt ne lehessen eladogatni a választásokig.128
120

A részletekről lásd: Babus, 1991, 159.; Heti Világgazdaság, 1989. szeptember 30. 4.
Iványi Pál az MSZMP Központi Bizottsága 1989. szeptember 1-jei ülésén elmondta, hogy
egy bírósági döntés következtében hiúsult meg a tranzakció, de arról is beszámolt, hogy nem
tettek le arról, hogy jogszerű, bár „nem túlságosan szép attrakció” révén átmentsenek vagyonrészeket. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1495.
122
Az MSZMP vagyonával kapcsolatos kérdésekről lásd Iványi Pál beszámolóját a Központi
Bizottság 1989. szeptember 1-jei ülésén. Uo. 1492–1495.
123
A Minisztertanács 1989. április 1-i 3101/1989. sz. határozata. MOL M-KS 288. f. 21/1989/33.
ő. e.
124
Országgyűlési Tudósítások, 1989. május 11.
125
Boér Jenő, a Minisztertanács Hivatalának főosztályvezetője A Hét c. televíziós műsorban,
július 2-án nyilatkozott a pártok támogatására elkülönített 50 millió forintról.
126
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. július 27-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 452–
453.
127
Antall József, Bejczy Sándor, Fodor Gábor, Kis János és Szakolczai György részvételével
alakult meg a bizottság. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 468–469.
128
Népszabadság 1989. július 28. Lásd még Pető Iván nyilatkozatát a Magyar Nemzet ugyanaznapi számában.
121
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Az ellenzék egyik fontos (és főleg népszerű) jelszava volt, hogy a többpártrendszer
nem kerülhet többe, mint az egypártrendszer, vagyis az MSZMP vagyonának és költségvetési forrásainak felosztásából kívánták – normatív alapon – a pártok pénzügyi és
infrastrukturális igényeit kielégíteni.
A tárgyalások során az ellenzéki szervezetek átmeneti finanszírozását normatív alapon nem tudták megoldani. Pozsgay Imre szeptember 18-án, a háromoldalú
tárgyalások utolsó politikai egyeztető bizottsági ülésén jelentette be, hogy MSZMP
az év végéig fokozatosan átad mintegy kétmilliárd forint értékű vagyont a kormánynak, s ebből történhet a pártok finanszírozása.129 Ezt követően, október végén és
november elején három fordulóban folytattak tanácskozást a politikai szervezetek
és a Minisztertanács Hivatalának képviselői a finanszírozás elosztásának elveiről.
Hamar megállapodtak abban, hogy normatív alapon, a bevallott taglétszám szerint
osztják el a kormány által az 1989. évre elkülönített 100 millió forintos alapot. Abban is egyezségre jutottak, hogy „méret szerint” három finanszírozási kategóriába
sorolják a szervezeteket, magáról a besorolásról azonban elhúzódó vita indult.130
A taglétszám önbevallásos módszerével a Fidesz, az SZDSZ, az MDF és a KDNP nem
értett egyet. Az MDF külön nyilatkozatban közölte: csak tagságukat igazolt szervezetek támogatását tartják elfogadhatónak.131 A Fidesz sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy szerintük az a párt, amely nem hozza nyilvánosságra taglétszámát és nem enged betekintést nyilvántartásába, ne részesüljön a 100 milliós alapból.132
Az ellenzéki pártok között éles vita alakult ki az átmeneti pártfinanszírozás
módjáról.133 Egyik oldalon az MDF, az SZDSZ és a Fidesz állt,134 velük szemben
hat történelmi párt.135 A vita lényege természetesen az volt, hogy jelentéktelen pártok juthatnak-e aránytalan támogatáshoz – utólag is kontrollálhatatlan „tagbevallás”
alapján. November 15-én közreadták a Minisztertanács kimutatását a pártok 1989.
évi költségvetési támogatásáról. Mint kiderült: a politikai szervezetek ereje, tényleges támogatottsága nem játszott szerepet a források elosztásában. 136

129
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottsága 1989. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyve. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 467–468.
130
A Pofosz, majd ennek nyomán a Münnich Ferenc Társaság is kifogásolta, hogy őket a kis
szervezetek közé sorolták. Népszabadság és Magyar Nemzet, 1989. november 4.
131
Magyar Hírlap, 1989. november 6.
132
Népszabadság, 1989. november 8.
133
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. november 8-ai ülésén lezajlott vitát és az ott megfogalmazott alapelveket lásd: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 176–196.
134
Nyilatkozatukat elküldték az országgyűlési képviselőkhöz. Uo. 202.
135
Az FMDP, a KDNP, az MFP, az MNP, az MSZDP és a Szociáldemokrata Párt közös álláspontját sajtótájékoztatón fejtette ki. Népszabadság, 1989. november 24.
136
15-15 millió forintot kapott az FKGP, az MDF és az MSZDP; 10 milliót az MNP, 8-8 milliót
a Pofosz és a Münnich Ferenc Társaság; 7 milliót az SZDSZ; 6 milliót a Független Magyar Demokrata Párt; 4-4 milliót a Fidesz és a Magyar Függetlenségi Párt; végül 2-2 milliót a KDNP, a Magyar
Liberális Néppárt és a Magyarországi Zöld Párt. Népszabadság, 1989. november 15.
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HATALMI VISZONYOK AZ MSZMP-N BELÜL
ÉS A PLATFORMOSODÁS
Az MSZMP belső átalakulásának üteme továbbra is elmaradt a külső körülmények
formálódásától. A kerekasztal-tárgyalások kezdetére mindenesetre kiderült, hogy
az erőviszonyok megváltoztak. Nagyot fordult Grósz Károly megítélése főtitkárrá
választása óta: a közvélemény és a párt reformszárnya egyaránt a változások legfőbb kerékkötőjének minősítette. Grósz és hívei továbbra sem fogadták el, hogy a
folyamatok a kapitalista piacgazdasághoz és a polgári társadalomhoz vezessenek,
ám csak lassítani tudták a folyamatot. Erőszak alkalmazása kilátástalan kísérlet lett
volna, működőképes alternatív koncepciójuk, megvalósítható stratégiájuk pedig továbbra sem volt.
1989 nyarán az MSZMP reformerei is komoly kihívás előtt álltak: úgy akarták
ugyanis segíteni a tárgyalásos átmenetet, hogy egyben az állampártból létrehozandó demokratikus baloldali párt döntő befolyást szerezzen a kialakuló új rendszer
(akkor még az új „modell”) jellegének alakítására. Az MSZMP őrizte vezető helyét
a pártok támogatottsági listáján, szemükben semmi nem indokolta, hogy átadják a
terepet a megosztott és a kormányzásra felkészületlen ellenzéki erőknek.
A Németh-kormány, amelyet májusi átalakítása után még határozottabban uraltak a reformszárny technokratái, tevékenységével igyekezett igazolni, hogy hosszabb
távon is képes az átmenet irányítására. A párt reformerei támogatták a kormánypolitikát, amely folytatta a liberalizáló-modernizáló reformokat és tovább erősítette
a nyugati orientációt. Nem volt azonban egyszerű baloldaliként elfogadtatni az IMF
és a Világbank által szorgalmazott gazdaságpolitikát, hiszen a válságkezelés következményei elsősorban a baloldal társadalmi bázisát fenyegették. Nehezítette a helyzetet az erkölcsi válság is, a párt „egyszerű” tagjait is felháborították a közvagyonnal
folyó manipulációk, némely vezetők önző, önmaguk „átmentésére” irányuló magatartása.

VITA A PÁRT HELYZETÉRŐL

A kerekasztal-tárgyalások kezdetén nem volt tovább halogatható, hogy az MSZMP
vezetői szembenézzenek pártjuk állapotával – beleértve a vezetésben kialakult tarthatatlan helyzetet. Alig valamivel azután, hogy Grósz Károlyt a KB megerősítette
főtitkári tisztségében, s a Politikai Bizottságot csekély mértékben átalakította, látszott, hogy komolyabb változtatás nélkül nincs reményük sikerrel megvívni a harcot az erősödő ellenzékkel.
A Politikai Bizottság 1989. június 13-i ülésén, a belpolitikai helyzet értékelése
során merült föl először a mélyrehatóbb változtatás terve, majd 19-én, a KB-ülésre
készülve folytatódott a vita, amelynek célja olyasfajta kérdések megválaszolása volt:
mennyire rossz a helyzet, mivé alakuljon az MSZMP, a párt egyben tartása vagy szétválása a megoldás, miként alakítsák át a vezetést?
A legpesszimistább képet Grósz Károly festette: a sokkoló intézkedések miatt
rohamosan romlik a helyzet, elszigetelődnek a „baráti” országoktól, a párt már nem
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is szakadás, hanem szétrobbanás előtt áll. Kifogásolta az ellene irányuló szervezkedést, mindenekelőtt Pozsgay tevékenységét, beleértve a Demokratikus Magyarországért Mozgalom megindítását.
Vele szemben Németh Miklós és Pozsgay pozitív fejleményeket is látott. A kormányfő óvott a túldramatizálástól, kedvező jelnek tekintette a párt mozgalmi alapú
szerveződését, és „egységes reformprogram” megfogalmazását sürgette. A szétválás
helyett pedig csak azoktól akart megszabadulni, akik ezt nem tudják elfogadni. Általában is az volt a jellemző, hogy úgy akarták elkerülni a pártszakadást, hogy a velük
egyet nem értők távozzanak. Pozsgay is azon a véleményen volt, hogy nem szabad
az országban bekövetkezett fordulatot csapásként értelmezni. Inkább azt szerette
volna, ha maguk végzik el a rendszer kritikáját, és megnevezik a felelősöket a kialakult helyzetért. Az őt ért bírálatra válaszolva ismét kifejtette koncepcióját, amely
szerint nem pusztán az egységes pártcentrum létrehozása a feladat, a „nép centrumába” kell helyezkedni. A vele egy platformon lévő Szűrös Mátyás kijelentette: a
Grósz által képviselt vonal kifulladt, változtatni kell a politikán és a vezetés összetételén
is. Nyers Rezső a reformpolitika esetleges kudarcát látta a legnagyobb veszélynek.
Nem a nemzetközi elszigetelődéstől tartott, mint a főtitkár, inkább előrevetítette a
„keményvonalas” politikát folytató országok modelljeinek bukását. A Pozsgay-féle
„nemzeti centrum”-koncepcióval szemben Nyers azt szerette volna, ha a párt jellegének megváltoztatását a szociáldemokrácia felé való elmozdulással tervezik. Ellenezte
a párt szétválását, szerinte ennek csak akkor lett volna értelme, ha a szétválás után
azonnal képesek lennének koalíciót is kötni. Ragaszkodott a szocializmushoz, és szeretett volna megszabadulni részint a „fundamentalistáktól”, részint azoktól, akik
nem szocialista rendszerben gondolkodtak. Egyébként Pozsgay is úgy nyilatkozott:
a demokratikus szocializmus vállalása a legfontosabb követendő cél. Nyers sem kertelt,
amikor Grósz eltávolításának szükségességéről beszélt. Mint mondta: a közvélemény
előtt Pozsgay nyerte a Grósszal szembeni párharcot, ám a párton belül patthelyzet
alakult ki. Úgy látta, fokozatosan, néhány év alatt mindazoknak távozniuk kell a vezetésből – önmagát is beleértve –, akik a múltjuk miatt tehertételt jelentenek a pártnak, vagyis akik Kádár idején jelentős funkciót töltöttek be.
Az MSZMP szétesésének megakadályozása, ugyanakkor a vezetés átalakítása volt a
feltétele Fejti György szerint is a békés átmenet levezénylésének. Egyenesen nekiszegezte a kérdést Grósznak és Pozsgaynak: kibírják-e az együttműködést a kongresszusig? Pozsgaynak „állami méltóságot” ajánlott, és azt javasolta, válasszanak új
főtitkárt és pártelnököt.
Az elhangzottakra reflektálva Grósz – előzetes terveitől eltérően – bevallotta,
hogy a PB-ülés előtt négyesben konzultáltak Nyerssel, Pozsgayval és Némethtel.
Ennek során kialakítottak egy szereposztást, amelyet kellő pillanatban akartak elővezetni. Eszerint Németh Miklós egyszerre lehetett volna főtitkár és miniszterelnök
(bár ezen ő maga még erősen gondolkodott), Nyers Rezső a párt elnöke, Pozsgay
Imre pedig az MSZMP jelöltje a köztársasági elnöki tisztségre. Magának nem jutott
szerep ebben a felállásban, de hozzátette: az apparátust valakinek vezetnie kell, hiszen a miniszterelnök elfoglaltsága mellett erre nem képes.
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Az ezt követő vitában formálódott ki az az elképzelés, Nyers Rezső felvetésére,
hogy egy szűk létszámú kollektív vezető testületet, Elnökséget hozzanak létre, és ebben az esetben nem kell a főtitkár személyén sem változtatni.
Június 19-én, a KB-ülésre készülve Grósz felvázolta a helyzet megoldásának három változatát: (1) adminisztratív úton eltávolítják a párt vezetésében kialakult szárny
egyikét, vagy a párt elfoglalására készülő reformereket, vagy a régieket; (2) közös
megállapodással, szervezetten kettéosztják a pártot; (3) a választásokig a tisztes
eredmény elérése érdekében megpróbálják együtt tartani a pártot, hogy majd utána,
1995-ig legyen ideje „belső harcát megvívni és kiforrni egy új minőséget.” E megoldás feltételeként határozta meg a vezetés egységének helyreállítását és demonstrálását a kongresszuson – egészen a választásokig.137

A PÁRTVEZETÉS ÁTALAKÍTÁSA

Az MSZMP új vezetési struktúrájáról és a vezetés személyi összetételéről a Központi
Bizottság 1989. június 23–24-i ülése hosszú helyzetértékelő vita után döntött.
Grósszal vagy nélküle – valójában ez a kérdés állt előtérben, amikor az új vezetés
felállítását fontolgatták. A főtitkár a bevezetőben elismerte a vezetés egységének
hiányát, de hangsúlyozta: nem a személyi rivalizálás, hanem az alapvető kérdések
eltérő megítélése okozza a konfliktust. Úgy látta, összehangolt akció keretében követelik országszerte egyszerre a KB összes titkárának eltávolítását. Egy kalap alá
véve támadta, a párt „szélsőségeinek” minősítette a Marxista Egységplatformot és
a reformkörök radikális szárnyát. A széthúzás megszüntetését sürgette, a párt belső viszonyainak rendezését halaszthatatlannak ítélte, hiszen a széthúzás rontotta a
tárgyalási pozíciókat a kerekasztal-tárgyalásokon.138
Pozsgay Imre és Németh Miklós egyaránt úgy látta, az ország jövője szempontjából súlyos következményekkel járhat, ha szétesik a párt, és hatalmi-kormányzati
vákuum keletkezik. A kormányfő elutasította Grósz egyoldalúnak és tendenciózusnak ítélt álláspontját, sürgette a párt alapvető szervezeti megújítását, a reformok
melletti határozott kiállást és a programalkotás felgyorsítását a Pozsgay vezette bizottságban.139
Fontos volt a párt elnökének jelölt Nyers Rezső állásfoglalása. Nyers – bár elismerte,
hogy homályos a fogalom – a demokratikus szocializmus elve alapján szerette volna a
pártegységet létrehozni. Nem az áramlatok létét tartotta problematikusnak, hanem
azt, hogy még nem tudták világosan kifejezni nézeteiket és szándékaikat. Ismét
kétségbe vonta Pozsgay alaptételét, miszerint a párt centrumának azonosnak kellene
lennie a nép centrumával. „Azt hiszem, a népnek igazából nincs politikai centruma” – jelentette ki, mintegy jó előre jelezve a Pozsgay-vonal kudarcát. Nem a centrumpárttá
137
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 13-i és június 19-i üléseinek jegyzőkönyvei.
MOL M-KS 288. f. 5/1068. és 1069. ő. e.
138
Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. június 24–24-i ülésének jegyzőkönyve. A Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1095–1103.
139
Uo. 1115–1120.
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válást szorgalmazta, hanem azt, hogy igyekezzenek szövetségbe fogni a baloldaltól
a centrumig terjedő erőket mind. Azokat akarta kívül látni a párton, akik a proletárdiktatúra álláspontját vallották. Ugyanakkor ő is azok közé tartozott, akik nem
voltak hajlandók a kádári időszak sommás elutasítására, sőt Pozsgayval egyetértve
azt hangoztatta, hogy 1953-tól létezett az a reformvonulat, amelynek hagyományára
lehet támaszkodni.140
Szűrös Mátyás állásfoglalásából két fontos momentum kiemelkedő: korainak
tartotta, ezért ellenezte, hogy a párt megnevezze köztársaságielnök-jelöltjét; és felszólította
Grósz Károlyt a lemondásra, a Központi Bizottságot pedig arra, hogy mérlegelje leváltását, ha a főtitkár nem távozna önként.141
Hosszú, kétnapos vita után döntött a Központi Bizottság a vezetés átalakításáról.
Noha Grósz Károly nem kapott sok jó szót, a párt elnökének kiszemelt Nyers Rezső142 azt indítványozta, hogy a főtitkárt ne távolítsák el a vezetésből, mert ez egyenértékű lenne a párton belüli válság beismerésével, és a párt szétesésével fenyegetne.
Inkább négytagú kollektív vezetőséget javasolt, amelyben – mint mondta – rajta és a
főtitkári tisztségét megőrző Grószon kívül Pozsgaynak és Némethnek is részt kellene
vennie.143
A négytagú elnökség mellett más változás is történt a vezetés szerkezetében.
Maróthy László javasolta, hogy ne szüntessék meg a PB-t, hanem bővítsék ki. Németh Miklós javaslatára a PB rögtönzött ülést tartott – ott alakították ki a végül elfogadott javaslatot. A Nyers–Grósz–Pozsgay–Németh összetételű Elnökség mellett
21 tagú Politikai Intéző Bizottságot választottak, amely az addigi PB kiegészítésével
jött létre.144
Nem derült ki, milyen felelősségi és jogkörökkel, milyen hierarchikus viszonyokkal alakul meg a két testület, noha többen szorgalmazták ennek tisztázását. Elvetették Aczél
György javaslatát, aki óva intett attól, hogy a szűk körű elnökségen kívül, a KB mellett még egy nagy létszámú vezető testületet hozzanak létre.145 Katona Béla viszont
a kibővített PB mellett még a titkárság megerősítését is javasolta két fővel, az „üres
helyekre”.146 Újonnan KB-titkárrá választották Kovács Jenőt, Berecz Jánost viszont
az ülés vége felé egy hirtelen jött javaslattal felmentették titkári tisztségéből.
Egyúttal Pozsgay Imrét jelölték a köztársasági elnöki tisztségre, azzal a megszorítással, hogy a döntés „hivatalosan” az intézmény létrehozásával lép érvénybe.
140
141
142

Uo. 1120–1126.
Uo. 1133–1137.
A Központi Bizottság által még május 8-án kiküldött jelölőbizottság jelölte az elnöki tiszt-

ségre.
143
Uo. 1187. Nem vita nélkül fogadták el a javaslatot, Berend T. Iván például háromtagú elnökséget javasolt, amely mellett (abból kihagyva) működhetett volna a főtitkár – nem is feltétlenül
Grósz Károly. Uo. 1191.
144
Tagja lett a három nem politikai bizottsági tag KB-titkár, továbbá kilenc újonnan megválasztott személy: Hegedüs Lajos, Varga László, Gyuricza László, Ormos Mária, Rajki Sándorné,
Burgert Róbert, Boros László, Horn Gyula és Dudla József.
145
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1204–
1205.
146
Uo. 1212.
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A kerekasztal-tárgyalásokra korábban kijelölt MSZMP-delegációból felmentették Grósz Károlyt és Berecz Jánost, így Pozsgay és Fejti maradtak a delegáció vezető politikusai. (Nyers Rezső eredetileg a gazdasági tárgyalásokon vezette volna az
MSZMP-delegációt, de elnökké választása után a helyét Iványi Pál vette át.)

AZ MSZMP VEZETÉSE A TÁRGYALÁSOK IDŐSZAKÁBAN

Az új vezetés megválasztásának zavaros és tisztázatlan körülményei előrevetítették
az új testületek működési zavarait. Elvi tisztázásról „természetesen” szó sem volt,
a párt válságának leküzdésében egy tapodtat sem léptek előre. A KB állásfoglalása szerint továbbra is a demokratikus szocializmushoz vezető modellváltás volt a
cél, amely a közösségi tulajdon meghatározó szerepén alapuló piacgazdaság. Leszögezték
az MSZMP marxizmus iránti elkötelezettségét. Elhatárolódtak azoktól a párttagoktól, akik az elkerülhetetlen változást a szocializmus feladásaként értékelték, illetve
azoktól a külföldi bírálóktól, akik „békés ellenforradalomnak” minősítették.147
Az új, négytagú Elnökséget a reformszárny uralta Nyers Rezső, Pozsgay Imre és
Németh Miklós személyében. Valójában azonban az ő törekvéseik sem estek egybe.
Ráadásul konszenzusos döntéshozatalban állapodtak meg,148 amely az egység megteremtése helyett a hezitálás fenntartására volt alkalmas. Az Elnökség nem vált a politika legfőbb irányító centrumává, folytatódtak a viták a Politikai Intéző Bizottságban
– a nagyobb létszám miatt még többféle állásponttal.
Az erősödő ellenzékkel szemben a hatalmi szempontok érvényesítésének igénye
is elősegítette, hogy a pártvezetésen belül fennmaradjon a további működéshez elegendő kohézió. Ugyanakkor a négy legfőbb vezető szempontjai jelentősen eltértek
egymástól.
Németh Miklósnak (a kabinet minden önállósodása ellenére) szüksége volt a kormányzáshoz szükséges politikai háttér biztosítására.
Pozsgay Imre államfőjelöltté választása után még inkább „külön intézmény” lett a
pártban, ennek megfelelő sajátos érdekeltséggel. Nem is titkolta, hogy erősen ambicionálja az államfői poszt megszerzését,149 nyilván ez is szerepet játszott a tárgyalások során tanúsított kompromisszumkészségében. Az MSZMP vezetői továbbra is
elsőrendű hatalmi garanciát láttak a köztársasági elnöki intézmény létrehozásában
és a tisztség betöltésében. Kiemelkedő jelentősége lett tehát Pozsgay Imre szereplésének, aki a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon a párt első számú reprezentánsává
vált.
Grósz Károly meggyőződéséhez híven megpróbálta kommunista pártként megtartani az MSZMP-t, szerette volna fékezni az ő kormányzásával elindult változásokat.
147
Népszabadság, 1989. június 26. A pártvezetők nyilatkozatait lásd Még: Magyar Nemzet,
1989. június 26.
148
Erről Németh Miklós nyilatkozott a vele készült interjúban. Népszabadság, 1998. szeptember 26.
149
A Pozsgay Imrével készült interjút. Magyarország, 1989. június 30. 18.
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Nyers Rezső, aki formálisan az első ember lett, alig rendelkezett adminisztratív
hatalommal, de nem is próbált határozottan vezényelni. Inkább kompromisszumokat keresett, igyekezett egyben tartani és eközben átalakítani a pártot.
Az átmenetet meghatározó kerekasztal-tárgyalásokból a reformmozgalom ki
volt rekesztve, a vezető reformpolitikusok viszont nagyon is bekapcsolódtak a tárgyalások időszakát átható hatalmi játszmákba. Az irántuk meglévő bizalom folytán
a reformkörök vezéralakjaiként tűntek fel, valójában azonban a mozgalmat inkább
csak a hatalmi vetélkedés eszközeként vették számításba. A „leszélsőségesezett”
és „ledemagógozott” radikális reformköröket legfeljebb tessék-lássék módon, vagy
még úgy sem védték meg a vezetésen belül őket ért támadásokkal szemben.150
A tárgyalások során Fejti György volt az, aki pártja hatalmi érdekeit keményen
képviselte, sok fejtörést okozva az ellenzéknek. Fontos szerepet töltöttek be a delegációban a KB apparátusának munkatársai: Budzsáklia Mátyás, Csikós József, Forgács Imre, Földesi István, György István, Pálvölgyi Ferenc és Tóth András.
Az MSZMP-t a tárgyalásokon elsősorban a fiatalabb középkorú nemzedék képviselte, akik pragmatikus, a lehetőségekhez képest reformista, nemegyszer szkeptikus hozzáállással vettek részt a munkában.151 A szakbizottságokban a pártapparátusbelieknél nagyobb számban képviselték az MSZMP-t a kormányzati szférából
delegált szakértők. Őket főleg Pozsgay Imre és Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter válogatta ki e feladatra. Bogdán Tibor, Holló András, Kilényi Géza, Somogyvári
István, Tóth Zoltán voltak ez utóbbi csapat legismertebb reprezentánsai, akik igyekeztek a politikai megrendeléseket is szakmai szempontból megközelíteni. Voltak
alapvető kérdések, amelyekben a pártvezetés instrukciói jó ideig – vagy akár mindvégig – megkötötték a kezüket.

AZ „ÁLLAGVÉDŐ” PLATFORMOK MEGALAKULÁSA

A reformkörök megjelenésével de facto már az év elejétől elkezdődött az állampárt platformosodása. 1989 nyarán nyíltan is megszerveződtek az egymást gyakorta kizáró irányvonalat követő platformok. Készültek az őszi kongresszusra, hiszen
végső soron ott kellett eldőlnie, hogy hol húzódnak az egyre kevésbé elodázható
szétválás törésvonalai.152
Már 1989. május 6-án megalakult a Ribánszki Róbert nevével fémjelzett Marxista
Egységplatform, amely a párt legkonzervatívabb csoportjait tömörítette. Szoros kapcsolatban állt a Münnich Ferenc Társaság vezetőivel és főleg eszmeiségével. Tagjai
elutasították a májusi pártértekezlet óta lezajlott teljes folyamatot. Úgy ítélték meg,
hogy a pártvezetés elfogadhatatlan engedményeket tett „a párttagság és a dolgozók
háta mögött”, nem állt ellen azoknak az ellenforradalmi törekvéseknek, amelyek a

150
Lásd Jassó Mihály éles bírálatát a PIB 1989. augusztus 15-i ülésén. MOL M-KS 288. f.
5/1075.
151
B OZÓKI–KARÁCSONY, 2000, 393–394.
152
Bővebben erről: NOVÁK, 2002, 161.; R IPP, 2004, 46–54.
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társadalmi-politikai rendszer megváltoztatására irányulnak. Fő céljuk „az ellenforradalmi veszély elhárítása” volt.153
Összefogás az MSZMP megújításáért mozgalom néven június elején Berecz János
vezetésével alakult platform az MSZMP Politikai Főiskoláján. Ez már esélyesebb
alakulatnak tűnt, hiszen első országos tanácskozásán sok élvonalbeli MSZMP-politikus jelent meg vagy küldte el üdvözletét.154 Kiálltak az MSZMP három évtizedes
múltjának vállalása mellett, és céljuk a párt egyben tartása és „reformkommunista” jellegének megőrzése volt. Állagvédő álláspontjukat reformretorikával próbálták korszerűsíteni és elfogadhatóvá tenni.155 Szavakban elfogadták a tulajdonreformot, a többszektorú vegyes gazdaság kiépítését, a demokratikus politikai intézményrendszert,
a jogállamba való békés átmenetet, de mindezt legfeljebb a kádárizmus modernizált
változataként képzelték el.
Az Összefogás platform nem aratott sikert, nem függetlenül attól, hogy Berecz
János csillaga már leáldozott. A kudarc felismerése nyomán szervezték meg a budapesti pártértekezlet után a Platform az MSZMP-ért nevű csoportosulást, amelynek
céljai és eszmeisége hasonló volt az Összefogáséhoz, és elsősorban a hatalmi apparátusra támaszkodott. Tanácskozásukat szeptember 29-ére hívták össze a kongreszszusi előkészületek jegyében. Jelszavuk az volt, hogy a pártot nem az egyes platformoknak, hanem végre a tagságnak kell elfoglalnia.156

A NÉPI DEMOKRATIKUS PLATFORM

A Népi Demokratikus Platform június végén alakult meg, de csak közvetlenül a
kongresszus előtt vált az egyik meghatározó erővé. A júniusban megfogalmazott
első elgondolások arról tanúskodtak, hogy a platform kezdeményezői, akik „a szocializmus modernizálásában” látták a kiutat, lényegében az eredeti modellváltó elképzeléshez igyekeztek ragaszkodni. Úgy vélték, hogy a közösségi tulajdon dominanciáján alapuló, vegyes tulajdonú piacgazdaság a tulajdonformáktól függetlenül
létrehozhatja a „fejlett árutermelő szocializmust”. Azok a vonzó humanista elképzelések, amelyek a platformtervezetben megjelentek, távol álltak a gazdaságban reálisan zajló folyamatoktól, ezért nem is igen reflektáltak azokra, megelégedtek a
szocialista célkitűzések fenntartásával.157
A platform akkor indult növekedésnek, amikor szeptember közepén a vezetőség
nevében Fábry Béla a budapesti kongresszusi küldötteknél tanácskozást kezdeményezett önálló küldöttcsoport megalakítására. Ennek nyomán következhetett be a
Népi Demokratikus Platform „ideológiai feltöltése”. A platform talált magának eszmé153

Az MSZMP Marxista Egységplatformja június 10–12-i ülésén fogadta el álláspontját. Világ,
1989. június 20. 35–36. Részletesebben lásd: Novák, 2002, 172–173.
154
Az 1989. július 1-i tanácskozásról: Tartalmi összefoglaló az Összefogás az MSZMP megújításáért mozgalom országos tanácskozásáról. Nyilatkozat. Szikra Lapnyomda, 1989. 8.
155
Ágh Attila a „rejtőzködő konzervatívok” kifejezést használta rájuk. Ágh, 1990, 17.
156
Népszabadság, 1989. szeptember 28.
157
Megszólal a csendes többség? A népi demokratikus alternatíva (Programtervezet), Népszabadság, 1989. június 12.
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ket: átvette az addig önálló egyesületként és MSZMP-s kvázi platformként egyaránt
működő Baloldali Alternatíva önkormányzati demokráciára épülő szocializmusmodelljét. Állásfoglalása egyenesen a „dolgozók demokratikus forradalmát” hirdette meg,
amely a tőkés és a sztálini restauráció megakadályozására, a dolgozók szélesebb rétegeinek a hatalom gyakorlásába való bevonására, a dolgozók termelési és lakóterületi önkormányzatának megteremtésére lett volna hivatott.158 Az MSZMP-t a marxi
örökség vállalására szólították fel. Természetesen ők is, mint valamennyi platform,
a demokratikus szocializmust tűzték ki célként, s azt állították, hogy a polgári demokráciát meghaladó népi demokratikus fejlődés útja vezet hozzá. Önkormányzatokra,
önigazgatásra épülő többpárti parlamenti demokráciát és vegyes tulajdonon alapuló
piacgazdaságot képzeltek el, amelyben a közösségi, társadalmi tulajdon a meghatározó, s magántulajdon csak a dolgozók által is ellenőrzött tőke lehet.159
Nem véletlenül idézte a platform neve az 1945–1947-es éveket. Úgy gondolták,
hogy azokat a kapitalizmust, a polgári demokratikus kereteket meghaladó célkitűzéseket kellene felújítani, amelyektől a sztálini modell erőszakos bevezetése eltérítette
az országot. Az MSZMP-ben létezett egy jelentős, a Baloldali Alternatíván kívüli
értelmiségi kör, amelynek tagjai már korábban is kifejtették, hogy – mutatis mutandis – a „népi demokratikus” korszak hagyományához és koncepciójához kellene
visszatérni.160 A BAL mellett ez a kör szolgáltatta a platform számára a szellemi
muníciót.

A REFORMKÖRI MOZGALOM TÖREKVÉSEI161

Szeged félsikere után a reformkörök intenzíven készültek a kongresszusra, és ott a
párt „elfoglalására”. Ezen időszakban a reformkörök tevékenységének öt fő területe
volt:
1. Sürgető feladatnak tekintették a mozgalom megszervezését, a hatékony országos politizálás megalapozását. A mozgalom nagy vonzerejét, a centralizálás és a
hierarchikus struktúrák tagadását, a horizontális szerveződés elsődlegességét nem
kívánták feladni, ezért koordinációs funkciójú helyi, regionális és országos fórumokat, szervezeti formákat alakítottak ki. Július elején országossá vált a reformköri
értekezletre, majd a kongresszusra irányuló felkészülést összehangoló Előkészítő
Bizottság.162
2. A reformkörök az állampárti keretek között az MSZMP állampárti jellegét felszámolva, egy demokratikus párt kongresszusát akarták megtartani október elején.
158

A Népi Demokratikus Platform szervezőinek véleménye. Népszabadság, 1989. szeptember

23.
159
A Népi Demokratikus Küldöttcsoport felhívása. Népszabadság, 1989. október 2.; Krausz
Tamás felszólalása a pártkongresszuson. Népszabadság, 1989. október 7.; A Népi Demokratikus
Platform sajtótájékoztatója. Népszabadság, 1989. október 9.
160
Balogh Sándor szervezésében 35 kommunista értelmiségi fogalmazott meg állásfoglalást.
Vö. KRAUSZ, 2004, 75.
161
A reformköri mozgalom történetét rendkívül alaposan tárgyalja: NOVÁK, 2002.
162
Rendszerváltók a baloldalon, 265.

Rendszervaltas.indb 414

2006/5/8 14:53:20

Belpolitikai változások a kerekasztal-tárgyalások időszakában

415

Energiáik jelentős részét lekötötte a párton belüli küzdelem, amelyet azért folytattak, hogy a „demokratikus centralizmusnak” a még érvényes szervezeti szabályzatban foglalt elveit az előkészületek során kiiktassák. Döntő volt a küldöttválasztás demokratikus jellege, azt is elérték, hogy a vezető pártfunkciók ne eredményezzenek
automatikusan kongresszusi delegálást.163
3. Nem csitult a harc a pártvezetés „konzervatív szárnyának”, mindenekelőtt
Grósz Károly és körének törekvéseivel szemben. A sajtópolémiában a Budapesti Reformkör járt élen.164 Vidéki reformkörök, bírálva a pártközpont eljárását, a Tabajdi
Csaba ellen indított eljárás miatt emelték fel a szavukat.165
4. Egyre nagyobb sikerrel folytatódott a reformkörök küzdelme a helyi pártvezetőkkel és az apparátusokkal a párt átalakításáért. A tavaszi Tolna megyei választás
után Zalában történt a nagy föltűnést keltő áttörés, ahol a személyi döntések gyökeres szervezeti átalakítással párosultak.166
5. A reformkörökben határozott igény volt önálló platform kidolgozására és elfogadására, de végül mégsem jelentek meg a kongresszuson saját egységes dokumentummal. A szeptemberi második országos konferenciára elkészült egy javaslat, amelyet
azonban nem bocsátottak szavazásra, így csupán a platformtervezet szövege látott
napvilágot. Az ok, amiért így történt: „a mozgalom hangadóinak reformszocialista
többsége elfogadta a Pozsgay-bizottság tervezetét, és nem akarta vele szembeállítani a reformköri mozgalom önálló platformját”.167
A Pozsgay-féle hivatalos programbizottság rendszerváltó retorikával fogalmazott dokumentuma egy olyan párt programnyilatkozatának készült, amely „a maradandó szocialista és kommunista értékek szintézisét” valósítja meg, a marxi elméleti
alapokra épít, az önkormányzó közösségek társadalmaként felfogott demokratikus
szocializmust tekinti céljának, s magát demokratikus, népi, nemzeti és reformpártként definiálja. Végleges változata is a vegyes tulajdonú (szociális) piacgazdaságot
igényelte, miközben kijelentette: „minden politikai eszközzel fel kell lépnünk a kapitalizmus restaurációja ellen”.168
A reformköri mozgalom platformtervezete a „szocializmus” kategóriájának értelmezéséből indult ki, leszögezve, hogy az elmúlt negyven év során nem a szocializmus került válságba, hiszen az nem is létezett.169 A „létező szocializmus” nevével
jelzett torz modernizációs kísérlet kudarcba fulladt. A tervezet ezután a világhely163
Az ezzel kapcsolatos állásfoglalást lásd: Rendszerváltók a baloldalon, 280–281. Nyílt levelet is
megfogalmaztak az MSZMP Elnökségéhez, amelyben a küldöttválasztások anomáliáinak orvoslására szólítottak fel. Népszabadság, 1989. július 22. Vö. Novák, 2002,189–190.
164
NOVÁK, 2002, 204–206.
165
A Tabajdi-ügyről lásd a 92. sz. jegyzetet. A kecskeméti és a veszprémi reformkörösök nyilatkozatai: Rendszerváltók a baloldalon, 266–267.
166
A Zala megyei pártértekezlet a megyei reformkörök július 10-én kelt előterjesztését fogadta
el, lásd: Javaslat az MSZMP zalai választmányának és koordinációs irodájának a létrehozására. Új
Fórum, különszám. 1989. augusztus 18.
167
NOVÁK, 2002, 228.
168
Történelmi utunk tanulságai. Az MSZMP programnyilatkozata (tervezet). 1989. augusztus
19. A Népszabadság melléklete, 16.
169
Külön cikkben fejtette ki Vitányi Iván: Modellváltást? Rendszerváltást! Népszabadság, 1989.
szeptember 13.
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zetet jellemezve a globalizáció jelenségeire mutatott rá, megállapítva, hogy „korunk
a nemzetek felett egységesülő világtőke kiteljesedésének kora”, amely helyzetben
Magyarország számára nincs más lehetőség, mint hogy a fejlett Európába integrálódva bekapcsolódjon ebbe a folyamatba.
A reformkörösök tervezete is a vegyes tulajdonon alapuló szociális piacgazdaságot
tekintette kívánatos társadalmi rendszernek, amely egyszerre biztosítja a piaci hatékonyságot és a szociális biztonságot. Ki akarták zárni, hogy az oligarchia magántulajdonná mentse át e „politikai magántulajdont”. A platformtervezet a haza és
haladás eszméinek összekapcsolódása jegyében nemzetreformot is hirdetett, de a
dokumentumból ennek mibenlétéről csak annyi derült ki, hogy egyszerre nyílik lehetőség a belső és külső szuverenitás visszanyerésére.170
A reformkörökben léteztek olyan csoportok, amelyek határozottabb fordulatra
törekedtek, a napirenden lévő rendszerváltás jellegéhez szorosabban igazodó program elfogadását szerették volna elérni. Ezek az elképzelések túl voltak azokon a
„pozsgaysta” elgondolásokon, amelyeket a reformkörök többsége képviselt, de a
Nyers Rezső nevével fémjelzett, felemás szociáldemokratizáló felfogásnál is sokkal
határozottabban vállalták az új rendszer liberális jellegét, erőteljesebben követelték a
nyugati szociáldemokrácia elveihez való közeledést.

A REFORMKÖRI KONFERENCIA ÉS A KÖZPONTI BIZOTTSÁG

Az 1989. szeptember 2–3-án Budapesten megrendezett II. országos reformköri tanácskozáson egyetértés volt abban, hogy a közelgő kongresszuson mit kell legyőzni,
de abban már sokkal kevésbé, hogy meddig kell eljutni. Nem csupán az okozott
gondot, hogy ismét tapasztalható volt az apparátusbeliek és a reformkörökhöz nem
tartozók obstrukciója,171 hanem az is, hogy a vezető reformpolitikusok még mindig taktikáztak, homályos elképzelésekkel álltak elő, és ennek megfelelően fogalmaztak.
Nyers Rezső kijelentette: „Én a modellváltással értek egyet. De a modellváltás
a gazdasági rendszer és a politikai rendszer gyökeres reformját, megváltoztatását
jelenti.” Úgy ítélte meg, hogy a „szocializmus igazi útjára” kell rátalálni, nem pedig
elfogadni a polgári liberalizmus igazságát.172
Pozsgay Imre arra törekedett, hogy a reformköri mozgalommal való azonosulását hangoztatva – sőt magát a mozgalom részesének feltüntetve – támogatást szerezzen törekvéseihez, és színvallást követelve „kopernikuszi fordulat” szükségességét hangoztassa egy új szocialista párt létrehozása érdekében. A fordulat mibenlétét
azonban megkerülte, állásfoglalását ezzel a kitétellel jelezte: „a Magyar Szocialista
Munkáspárt a nemzeti gondolatot, a népi gondolatot és a szocialista gondolatot,
valamint az elesettekért való felelősség érzését oly mértékben tudja magáévá tenni,
hogy bebizonyítja, nem egyszerűen elitváltásban gondolkodik, hanem rendszervál170
Az 1989. szeptember 2–3-i budapesti reformköri tanácskozás platformtervezete. Rendszerváltók a baloldalon, 333–340.
171
NOVÁK, 2002, 238. Idézi a Magyar Nemzet 1989. szeptember 4-i tudósítását.
172
Nyers Rezső felszólalása a reformköri konferencián. Rendszerváltók a baloldalon, 324–327.
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tásban – a modellváltásnak azon értelmében, ahogy itt a reformkörök fogalmaztak”.173 Ebből pedig semmi nem derülhetett ki. Pozsgay elszánt ködösítésétől függetlenül a reformkörösök különböző irányzatai sem gondolkodtak és fogalmaztak
egyöntetűen a szükséges fordulatról.174
A reformkörös tanácskozás előtt egy nappal ülésezett az MSZMP Központi Bizottsága, és nem állítható, hogy az ott történtek biztatóak lettek volna a radikális
fordulatot óhajtó reformerek számára. A felszólalások nagy többsége azt mutatta,
hogy a Központi Bizottság anakronisztikus jellegén nem lehet segíteni. A KB-tagok
nem akarták vagy nem voltak képesek elfogadni a helyzetet, ameddig a tárgyalások
eljutottak, illetve amilyenné a politikai viszonyok alakultak. Felháborodás és ijedelem váltakozott a megnyilatkozásokban, részint az ellenzék „elszemtelenedése”,
részint a párt élére állított vezetők „túlzott engedékenysége” miatt.
Nagy Imre találó hasonlattal élt, amikor a KB-tagok mentalitását jellemezte:
olyan hadvezetőségként mutatta be őket, akik nem a csatamezőn, hanem a haditanácsban aratnak nagy győzelmeket.175 A figyelmeztetés nem sokat ért. A KB-tagok
arra biztatták magukat és vezetőiket, hogy ha törik, ha szakad, álljanak ellent az ellenzék törekvéseinek, és ne kössenek kompromisszumot az MSZMP számára döntő
hatalmi kérdésekben. Talán többen most ébredtek rá, hogy a folyamatok nem állnak
meg ott, ahol remélték.
A párton belüli viszonyok alakulására is hasonló elszántsággal reagált a KB többsége. Különösen Németh Miklósnak jutott ki a kritikából, aki arra mutatott rá, hogy
a párt radikális átalakítása elengedhetetlen, és az ezzel járó áldozatokat – akár a
tagság nagymértékű csökkenését is – el kell tudni viselni.176 De a reformköröknek
is kijutott a bírálatból.177 Másnap a tanácskozásra összegyűlt reformkörösök okkal
érezték úgy: ők és a KB-ülés hangadói sokáig már nem lehetnek ugyanannak a pártnak a tagjai.

AZ ELLENZÉK SZÍNEI
A többpártrendszer legalizálása valóságos „pártalapítási lázat” eredményezett. 1989
nyarán már jól látható volt, hogy nemcsak az Ellenzéki Kerekasztalban tömörült
szervezetek szeretnék megvetni a lábukat az új viszonyok között. 1990 elejére már
csaknem száz különféle alakulatot lehetett számba venni, ezek közül 66-ot be is jegyeztek. Többségük persze tagság, program, észrevehető tevékenység és esély nélküli fantompárt volt.178 Az alábbiakban néhány lényeges szempont alapján vizsgálom a kialakuló pluralizmus pártjait.
173

Pozsgay Imre felszólalása uo. 329.
NOVÁK, 2002, 227.
175
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1476.
176
Németh Miklósnak a Budapest V. kerületi pártértekezleten tett kijelentését (Népszabadság,
1989. augusztus 28.) Berecz János idézte felháborodva. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1433.
177
Uo. 1484.
178
A pártok listáját és fontosabb adataikat közli: KISS J.–KOVÁCS, 1992, 217–240.
174
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A SZERVES RENDSZERVÁLTÓ ERŐK ÉS A TÖRTÉNELMI PÁRTOK

A bomló Kádár-rendszer ellenzéki csoportjaiból kifejlődött három szerves rendszerváltó párt, az MDF, az SZDSZ és a Fidesz közös jellemzője volt, hogy egyikük
sem pártként kezdett szerveződni. Az SZDSZ a Hálózat megszüntetése és a rendszerváltó program megalkotása óta egyértelműen pártként működött. A Fidesz-tagságban viszont továbbra is erős volt a bázisdemokrata attitűd, és Orbán Viktor maga
nyilatkozta, hogy legfeljebb kényszerből, a választásokon való indulás érdekében
definiálják pártként magukat. A választásokhoz közeledve azonban egyértelművé
vált, hogy párttá alakulás nélkül eltűnnek a színről.179
A Magyar Demokrata Fórum „párt vagy mozgalom” című hosszadalmas vitájára
1989. júniusában tettek pontot. A tagság nagy többsége a párttá válást preferálta, a
vezetők között mégis tovább folyt a vita. A külföldről hazatérő Csoóri Sándor semmiképpen nem akart belenyugodni a párttá alakulásba, noha a június 23–24-i közös
elnökségi-választmányi ülés erről döntött.180
Az Ellenzéki Kerekasztalban kezdettől részt vevő három történelmi párthoz kevéssel a háromoldalú tárgyalások előtt csatlakozhatott a Kereszténydemokrata Néppárt. Nem ment könnyen a Barankovics István vezette egykori Demokrata Néppárt
utódjaként létrejött KDNP felvétele az EKA tagjai közé. Az SZDSZ- és a Fideszképviselők arra hivatkoztak, hogy az éppen csak működni kezdő alakulat nem rendelkezik azokkal a paraméterekkel, amelyek alapján meg lehetne ítélni jellegét és
erejét. A KDNP vezetői mindenesetre nem győzték hangoztatni, hogy korszerű kereszténydemokrata politikát képviselnek, elhatárolódtak az ókonzervatív mindszentysta
hagyománytól.181 Június 7-én az EKA négy igen szavazattal, négy tartózkodás mellett
járult hozzá a KDNP felvételéhez.
A történelmi pártok külön érdekei különösen két téren jelentkeztek: az egykori
pártvagyon visszaszerzése ügyében, illetve a kívánatos választási rendszer jellegét illetően. A tisztán listás választásokat preferálták, mivel múltjukkal és nevükkel pótolhatták a presztízshiányt, amely abból adódott, hogy a kései Kádár-korszak ellenzéki mozgalmaiból nem vették ki részüket. Közvélemény-kutatások szerint nem
létező, ám jól csengő elnevezésű – keresztény, nemzeti, független stb. jelzőkkel ellátott – „pártok” is kaptak támogatást.
A két legjelentősebb történelmi párt belső viszályai nem szűntek meg, sőt a szociáldemokraták válsága a nyár folyamán ért a kritikus ponthoz. Június végén az MSZDPben az erősen antikommunista „történelmi szárny” leváltotta elnöki posztjáról
Révész Andrást, helyette Baranyai Tibort választották elnökké, Bácskai Sándort és
Takács Imrét pedig titkárrá.182 A másik csoport válaszként július 1–2-án a Budai Vi179

WÉBER, 1995, 20.
Csoóri Sándor Antall Józseffel egy tervezetet készíttetett a kettős (párt és mozgalom) működésről, de ezt az Elnökség elvetette. BÍRÓ, 1993, 32.
181
Szakolczai György az Ellenzéki Kerekasztal 1989. június 4-i ülésén kiemelte, hogy elődpártjuknak komoly konfliktusaik voltak Mindszenty Józseffel. A rendszerváltás forgatókönyve, 1.
köt. 510–511.
182
Magyar Nemzet, 1989. június 24. A folyamatról lásd: Márkus, 1999, 19–58.; ROMSICS, 2003,
178–179.
180
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gadóban rendezett országos értekezletet,183 amelyen ismét Révész Andrást nevezték
meg a párt elnökeként. A két szárny kölcsönösen illegitimnek minősítette egymás
döntéseit.184
Az Ellenzéki Kerekasztal nehéz helyzetbe került, hiszen el kellett volna döntenie,
hogy melyik csoportot ismeri el hitelesnek. Az EKA tagjai úgy döntöttek, hogy nem
foglalnak állást a két csoport harcában, inkább felfüggesztették az MSZDP részvételét
a tárgyalásokban az ügy rendezéséig.185 A szociáldemokraták az Ellenzéki Kerekasztal augusztus 10-i ülésétől kapcsolódhattak vissza a tárgyalásokba, mégpedig
olyan módon, hogy a két szembenálló csoport képviselői közös delegációt alkottak.
A szociáldemokraták a pártszakadást csak időlegesen tudták elkerülni. November 5-én, amikor az MSZDP-kongresszus többsége Petrasovits Annát választotta
elnökké, a pártból kiváló csoport Kitzinger Ferenc vezetésével megalakította a Független Szociáldemokrata Pártot. Az osztódás nem állt meg, hamarosan létrejött a
Szociáldemokrata Párt, valamint a Szociáldemokrata Egyesülés.186
A Független Kisgazdapárt válsága a kerekasztal-tárgyalások idején mérsékeltebbnek
tűnt, és elsősorban a vezetőcserékben mutatkozott meg. 1989. június 3-án Pártay Tivadart idős korára való tekintettel örökös tiszteletbeli elnökké tették, de helyére a csaknem ugyanolyan koros, 81 esztendős Vörös Vincét választották elnökké. Futó Dezső
helyett Prepeliczay István lett a párt főtitkára, főügyésze pedig Boross Imre. A nyár
elején tűnt fel a párt vezetésében (majd a kerekasztal-tárgyalásokon is) Torgyán József,
akit az FKGP titkárának választottak.187 Pártszakadásra a kisgazdáknál is 1989 végén
került sor, amikor a meglévő feszültségek részben a népszavazás körüli viták, részben
a polgári tagozat megalakításának kísérlete miatt nagyon kiéleződtek.

A KEREKASZTAL-TÁRGYALÁSOK RÉSZTVEVŐI ÉS A KIMARADÓK

A legitimitásproblémát súlyosbította az egyre gyakrabban fölvetett kérdés: milyen
alapon vindikálják a jogot az EKA tagjai az ellenzéki oldal kizárólagos képviseletére? Másként közelítették meg a problémát azok a pártok, amelyek szerettek volna
résztvevői lenni a tárgyalásoknak, illetve azok – elsősorban a Krassó György által
vezetett Magyar Október Párt volt ilyen –, amelyek az egész tárgyalásos átmenetet élesen
támadták, illegitimnek, a nép feje fölött zajló hatalmi alkudozásnak tartották.188

183
Ezt megelőzően, június 30-án a másik csoport – mint az MSZDP országos vezetősége – kizárt tíz személyt a pártból. Népszabadság, 1989. július 3.
184
A Baranyai Tiborral készült interjú: Csak értelmiségi klub. Magyar Hírlap, 1989. július 4.
185
Később Orbán Viktor hangsúlyozta: a felfüggesztés szót elutasítja, hiszen erre joguk nem
volt, csupán felkérték Baranyai Tiborékat a távolmaradásra a konfliktus rendezéséig. (Az EKA
1989. augusztus 3-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 28.) Az MSZDP-vel kapcsolatos
bonyolult tárgyalások áttekintéséhez lásd A rendszerváltás forgatókönyve 5. kötetében az összevont
tárgymutatót: 704.
186
ROMSICS, 2003, 179.
187
Uo.
188
A Magyar Október Párt nyilatkozata. Magyar Nemzet, 1989. július 13.
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Az Ellenzéki Kerekasztal a kereszténydemokraták befogadása után minden
egyéb felvételi kérelmet elutasított – vagy inkább komolyan nem is tárgyalt. Pedig
más történelmi pártok is újjáalakultak, mint Hornyák Tibor vezetésével az egykori
Magyar Függetlenségi Párt (az ún. Pfeiffer-párt)189 vagy Balogh István hajdani Független Magyar Demokrata Pártja.190 Többszöri nekirugaszkodás után végül elmaradt az Ellenzéki Kerekasztalba való felvétel kritériumának meghatározása.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 13-i ülésén Fejti György jelezte, hogy
két nap alatt tíznél több szervezet jelentkezett, hogy részt kívánna venni a kerekasztal-tárgyalásokon.191 Az Erdélyi Szövetség, a Független Magyar Demokrata Párt, a
Magyar Függetlenségi Párt és a Pofosz június végén nyílt levélben sérelmezte, hogy
számukra csak megfigyelői státust kívánnak biztosítani adni a Nemzeti Kerekasztalnál.192
Az Ellenzéki Kerekasztal június 28-i ülésén Zimányi Tibornak a Recski Szövetség nevében írt kérését tárgyalták, amely arra irányult, hogy az elmúlt évtizedek
politikai áldozatainak képviselői részt vehessenek a tárgyalásokon. A vita csak arról
folyt, hogy miként zárkózzanak (zárkózhatnak) el az igények teljesítésétől.193 Tölgyessy Péter mutatott rá az igazi problémára: minden szervezet legitimitása bizonytalan, ezért nem alaptalanul kérdőjelezik meg kizárásukat a Nemzeti Kerekasztal
résztvevői közül. Egyetlen megoldásként a tárgyalások gyors lezárása kínálkozott
volna.

RADIKÁLISOK ÉS MÉRSÉKELTEK – A JÖVENDŐ KOALÍCIÓ ESÉLYE

Az MSZMP elemzőinek nem okozott különösebb gondot, hogy határvonalat húzzanak a radikálisnak, illetve mérsékeltnek ítélt pártok között. A politikai viszonyok
fölmérésében igen fontos szempontnak tekintették az ellenzéki pártok mértékletességét vagy radikalizmusát. Egy szervezet radikálissá nyilvánítása nem lehetett
probléma, ha nyilvánvalóan szélsőséges nézeteket vallott, de az sem okozott gondot,
hogy ebbe a kategóriába sorolják a békés átmenetet veszélyeztető, azt elutasító csoportokat, a kérlelhetetlen antikommunistákat, akik „leszámolással” fenyegették a
hatalom birtokosait. Az ilyen csoportok azonban marginálisak voltak.
189
A Magyar Függetlenségi Párt 1989. április 2-án a Jurta Színházban alakult újjá. Elnöke Hornyák Tibor lett, aki 1956-ban is betöltötte ezt a tisztséget, és ezért 12 évi börtönbüntetésre ítélték,
amelyből 6 évet letöltött. Lásd: A Függetlenségi Párt újjáalakulása a Jurtában. Kapu, 1989/5. 43. Az
MFP alapító levele. Reform, 1989. március 31. 12.
190
A Magyar Nemzet 1989. május 13-án közölt hírt a párt újjáalakulásáról. Az FMDP 1989.
augusztus 8-án fogalmazta meg politikai platformját: Magyarország politikai évkönyve, 1990,
506–507. A párt élén intézőbizottság állt, szóvivője Kovár Gyula volt. Június 8-án aztán az MFP
nyilatkozatban támadta az Ellenzéki Kerekasztalt, amiért az kizárólagosságra törekszik. Lásd:
A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 25–26.
191
Az MSZMP PB 1989. június 13-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS 288. f. 5/1068. ő. e.
192
A Szűrös Mátyáshoz intézett levelet közölte: Magyar Hírlap, 1989. június 28.
193
A konkrét ügyben, Antall József javaslatát megfogadva, azzal tértek ki a recskiek kérése
elől: ha az egykori elítélteket érintő kérdések felmerülnek, kikérik a véleményüket. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 247–248.
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A célokban és a tárgyalások során tanúsított magatartásban megmutatkozó radikalizmus
viszont már nagyon is komoly tényezője volt a politikai viszonyoknak. Az SZDSZ kezdettől mindvégig a „félmegoldásokkal nem érhetjük be” álláspontja alapján politizált,
tehát célját, a teljes rendszerváltást tekintve feltétlenül radikális volt. Soha nem tette azonban
kétségessé, hogy békés, tárgyalásos úton kívánja elérni a kívánt eredményt.
A Fidesz radikalizmusa ettől annyiban különbözött, hogy a tárgyalások végkimenetelét tekintve eleve erősebb szkepszissel ültek le az asztalhoz. Az Ellenzéki Kerekasztalban a szigorú elvi álláspontot képviselő párt szerepét töltötték be, a kioktató hangnemtől sem tartózkodva.
Az Ellenzéki Kerekasztalon belül a mérsékletesség az MSZMP igényeinek való
engedés mértéke körül jelent meg. Az MSZMP stratégiáját gondozva Fejti György ebből a szempontból mindig pontosan vonta meg a határt az EKA szervezetei között.
A következőkben jórészt ezt a problémát fogom tárgyalni, de előzetesen egy vonatkozását érdemes kiemelni: a jövendő koalíció fontolgatásának kérdését.
Az MSZMP-ben nem szűnt meg a késztetés arra, hogy ha mérsékeltséget tapasztaltak valamely párt részéről, azt nyomban a koalíciós hajlandósághoz kapcsolják.
Nem is teljesen alaptalanul vélekedtek így.
Május elején az MSZMP-ben tudomásul vették, hogy a történelmi pártokkal
addig folytatott bizonytalan konzultációk nem vezettek sehová, és ezután csak a
választások utáni koalíciós esélyeket érdemes fontolgatni.194 A szociáldemokraták
belviszályai miatt egyre inkább egy MSZMP–MDF nagykoalíció esélye tűnt reálisnak,
de ennek deklarálása a tárgyalások időszakában a legnagyobb ellenzéki erő halálát
jelenthette volna. Vissza is utasítottak minden erre vonatkozó találgatást. A háromoldalú tárgyalásokon az MSZMP-delegációt vezető Pozsgay Imrét köztudottan az
MDF-hez kötötték erős szálak, sőt bensőséges személyes kapcsolatok. A koalíciós
fontolgatások elutasítása ellenére az MDF-et mérsékletességre intette, hogy sokáig úgy
tűnt: az MSZMP részvétele nélkül a szabad választások után sem lehet kormányképes koalíciót létrehozni.
Komoly véleménykülönbség volt az Ellenzéki Kerekasztal szervezetei között
amiatt, hogy eltérően ítélték meg, mennyire kell meggyengíteni az MSZMP-t a tárgyalásokon kicsikart eredményekkel, illetve hogy melyek azok a kompromisszumok,
amelyek nem veszélyeztetik a rendszerváltó célok megvalósítását.
Az ellenzéki radikalizmus különleges példáját hozta a Magyar Október Párt.
Színre lépése az ötletekben nem szűkölködő Fidesz-akciókat is elhomályosította.
Krassó György a Nagy Imre-temetés idején keltette a hatalom képviselői számára az
első komoly gondokat. Semmi nem indította arra, hogy kötelezőnek tartsa magára
és körére a TIB és a kormány között létrejött megállapodásokat, és elálljon a külön
tüntetéstől. Akcióját csak az szerelte le, hogy Mark Palmer közvetítésével visszautasíthatatlan ajánlatot kapott egy tévéinterjúra.195 Ennek antikommunista hangvétele
nagy felháborodást váltott ki az MSZMP vezetői körében.196
194

KALMÁR, 2000, 295.
GYÖRGY, 2000, 270.
196
Grósz Károly felháborodva kommentálta a Központi Bizottság június 23-i ülésén. A Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1102.
195
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A Magyar Október Párt utcai akciói élénk feltűnést keltettek. A televíziós beszámolók ismertté tették őket vagy inkább csak az extravagáns megjelenésű Krassót, emellett rendszeres elfoglaltságot adtak a rendőröknek és az állambiztonsági
szolgálat embereinek. Július közepétől folytatólagos utcanév-átkeresztelési akcióba
fogtak a Münnich Ferenc utcában, majd augusztusban „mozgókonyhás” és zsíroskenyér-osztó akciósorozatba kezdtek a munkások felrázása céljával.197 Tevékenységük
azonban inkább visszatetszést keltett, mintsem támogatásukat növelte volna.
Nem a MOP volt az egyedüli radikális szervezet, amely rendszeres utcai demonstrációkat tartott. A Fidesz sem szüneteltette akcióit. A Magyar Radikális Párt kezdte szervezni a „berlini fal” jelképes lerombolását, amelyre augusztus 13-án került sor
a Vörösmarty téren, mégpedig a titkosszolgálatok által a legradikálisabbnak tartott ellenzéki szónokok, Krassó, Gadó György, Nagy Jenő részvételével.198 Az akció
végeztével a résztvevőket „átirányították” az SZDSZ margitszigeti nagygyűlésére,
mintegy jelezve, hogy nincs éles határvonal közöttük.
A szabad demokraták nagygyűlése, amelyen a titkosszolgálati szleng szóhasználata szerint a „kemény mag” tagjai (Tamás Gáspár Miklós, Demszky Gábor, Rajk László, Mécs Imre, Szent-Iványi István, Pető Iván és mások) szólaltak fel, kendőzetlenül
támadták a kommunista pártot a rendszerváltást akadályozó politikája miatt. Aláírásokat kezdtek gyűjteni egy petícióhoz a köztársasági elnöki tisztség azonnali, a szabad
választásokat megelőző létrehozása ellen. A DEMISZ akcióját kívánták ellenpontozni,
amely éppen ekkor kezdte aláírásgyűjtő akcióját népszavazás kikényszerítésére, a köztársasági elnök közvetlen megválasztása érdekében.199 Az SZDSZ rendezvényei nem
vonzottak tömegeket,200 de a sajtó tudósításai révén hatottak a közvéleményre.

AZ ELLENZÉK IRÁNYZATAI ÉS A LIBERÁLIS ELVEK

A tárgyalások időszaka természetesen nem hozott változást a pártok eszmei-politikai
irányzatok szerinti elkülönülésében. Föltűnő volt azonban, hogy az Ellenzéki Kerekasztalon belül a liberálisok és a keresztény-nemzeti-harmadikutas alakulatok elválása
megfelelt a „radikalizmus-mérsékletesség törésvonalnak”.
A tárgyalások közjogi és nem közvetlenül ideológiai kérdésekről szóltak. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ellenzék álláspontja minden alapvető közjogi kérdésben a liberális megoldásokat preferálta. Mindenekelőtt azért történhetett így, mert

197

BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság, 22. számú Heti tájékoztató. ÁBTL 1.11.1
ÁBMHT 294. d. 228–230.; valamint: 1.11.1 ÁBMHT 294. d. 237–239.
198
ÁBTL NOIJ – III/III-157/2/1989.08.14.
199
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. augusztus 17-i ülésén nyilatkozatot fogalmaztak meg,
amelyben elítélték a Demisz augusztus 12-én, a tárgyalások témakörébe eső ügyben megkezdett
aláírásgyűjtési akcióját. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 174. A Demisz válasza uo. 222. Pozsgay Imre nyilatkozatában (Népszabadság, 1989. augusztus 17.) elhatárolódott az akciótól. Lásd ehhez: POZSGAY, 1993, 159.
200
Augusztus 26-án a városligeti Királydombnál is csak néhány százan vettek részt a demonstráción.
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nagyjából egyetértés volt abban, hogy a jogállamiság megteremtése során a nyugati
demokráciák mintáit követik, legfeljebb ennek változataiban voltak különbségek.
Nagy jelentősége volt annak is, hogy a domináns párt, az MDF nem a harmadikutas népi-nemzeti vonulat képviselőit állította delegációja élére, hanem a liberális megoldásokat támogató Antall Józsefet és Szabad Györgyöt. Az EKA ülésein és a háromoldalú tárgyalások bizottságaiban is főként a hozzájuk, illetve a nézeteikhez közel
álló kereszténydemokrata és konzervatív, a liberális felfogás iránt fogékonyságot
mutató jogászok, közgazdászok és más értelmiségiek képviselték az MDF-et.201
Némiképp hasonló volt a helyzet a kisgazdákkal is, ahol elsősorban a polgári-liberális szárnyhoz tartozó Boross Imre, valamint Prepeliczay István és a hozzájuk
kapcsolódók töltöttek be fontos funkciót. A KDNP delegáltjai közül főleg Szakolczai
György játszott hasonlóan fontos és pozitív szerepet. (Nemcsak Borosst távolította
el később saját pártja, Szakolczai sem járt jobban a kereszténydemokratákkal.)202
Az ellenzék liberális irányultságának kialakulásában fontos szerepe volt Tölgyessy Péternek. (Sólyom László, akivel az előkészítő tárgyalások során remekül együttműködött, június közepétől hátrébb vonult az első vonalbeli politizálástól.) Tölgyessy
rendkívüli aktivitása jól kamatozott, következetes és érvekkel pontosan alátámasztott liberális álláspontot foglalt el a közjogi és politikai kérdésekben, amelyet az
SZDSZ delegáció egésze (Pető Iván és Mécs Imre, egy ideig Magyar Bálint, majd
pedig Kis János) hasonló meggyőző erővel képviselt.
A Fidesz delegációja, amelyet legtöbbször Orbán Viktor, Kövér László és Fodor
Gábor alkotott, csak elvétve vallott a szabad demokratákétól eltérő nézeteket. Határozottságukat partnereik időnként túlzottan agresszívnak is érezték. A kerekasztal-tárgyalások sajátos ellentmondása volt, hogy liberális álláspontját képviselve az
SZDSZ sokkal többet ért el és jelentősebb szerepet játszott, mint amennyi abból a
párt népszerűségében, társadalmi támogatottságában megmutatkozott.

AZ ERŐVISZONYOK

A tárgyalások időszaka alatt nem változott jelentősen a pártok társadalmi támogatottságának mértéke. Többségük jelentősen túlbecsülte lehetőségeit, ambícióik szerint szinte valamennyien „húszszázalékos pártok” voltak. Az elvileg jó kilátásokkal
indult szociáldemokraták úton voltak esélyeik teljes eljátszása felé. A Független Kisgazdapárt némely politikusa alaposan túlbecsülte pártja potenciális választói bázisát, amikor az 1945-ös kivételesen magas (különleges körülmények között született)
eredményére emlékezett.
Az MDF megőrizte fölényét, sőt még meg is erősítette a róla mint domináns ellenzéki erőről kialakult képet. Segítette ebben, hogy hozzá kötődött az időközi parlamenti választásokon szerzett négy mandátum, noha ellenzéki választási koalíciók
érték el a győzelmeket.

201
202

Lásd ehhez: B OZÓKI–KARÁCSONY, 2000, 383.
Uo. 352, ill. 363–364.
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A tárgyalások első időszakában, 1989 júliusában a Magyar Közvéleménykutató Intézet felmérést végzett, amely szerint az MSZMP 37 százalékával szemben a
legerősebb ellenzéki párt, az MDF is csak 14 százalékos támogatottságot tudhatott
magáénak. A különbség – a válaszolók feltehető titkolózása mellett is – igen jelentős volt, ám nem tartott sokáig. Egy 1989. augusztus 23. és november 2. között végzett vizsgálatsorozat azt mutatta, hogy az MSZMP (majd az utódjaként megalakult
MSZP) és az MDF egyaránt viszonylag stabilan tartotta a 20–25 százalékos szintet.
A tárgyalások időszakának végére is csak egyetlen ellenzéki párt volt képes önmagában az MSZMP esélyes riválisaként készülni a választásokra. Az SZDSZ, a Fidesz, az
FKGP és az MSZDP egyaránt 5–10 százalékos sávban mozgott. Közülük a leggyengébb
eredményt rendre a szabad demokraták érték el. Elenyésző, néhány százalékos volt a
KDNP és a Magyar Néppárt támogatottsága.203
A kerekasztal-tárgyalások kimenetele szempontjából különösen fontosak voltak
azok a közvetlen kapcsolatok, amelyek Pozsgay Imrét (és körét) a hozzá közel álló
ellenzéki szervezetek vezetőihez fűzték. A tárgyalások folyamán ezek a kötődések
valóságos „akcióegységet” teremtettek, és többre utaltak taktikai szövetségnél.
Pozsgay természetesen tartotta a kapcsolatot a kezdetben a Népfront égisze alatt
szerveződött Bajcsy-Zsilinszky Társaság és a Magyar Néppárt vezetőivel, de az sem
volt titok, hogy bensőséges szálak fűzik az MDF vezető köreihez, különösen Bíró
Zoltánhoz és Csoóri Sándorhoz. Ezek a kapcsolatok a tárgyalások során is fennmaradtak, s a konzultációkba bekapcsolódott a tárgyalásokon egyre nagyobb szerephez jutó Antall József.204 Az informális kapcsolatok szövevénye természetesen
kihatott a tárgyalások menetére, jelentősen befolyásolta az ellenzéki szervezetek
egymáshoz fűződő viszonyát, és nem segítette a közös fellépéshez nélkülözhetetlen
bizalom fenntartását.

TITKOSSZOLGÁLATI BEFOLYÁSOLÁS

Nehezítette az ellenzék helyzetét, hogy nem voltak az MSZMP-vel egyenlő információs helyzetben. A belső elhárítás, a III/III. csoportfőnökség emberei mindvégig lehallgatták az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásait. Minden pártban akadtak beépített
embereik, esetenként a pártok vezetőségében is, akik nemcsak információkkal szolgáltak, hanem befolyásolni is próbálták a politikájukat. A III/III. csoportfőnökség
sikerrel építette be ügynökeiket a keresztény és népi-nemzeti irányultságú szervezetek legfelső vezetésébe is.
Az ellenzék más taktikához nem folyamodhatott, mint hogy az EKA aktuális
vitáit lehetőleg a közvetlenül soron lévő háromoldalú tárgyalások előtt bonyolítot-

203

Választások előtt. HangSúly, 1989. 7. és 8. sz.
Antall Józsefet a delegációba az eredetileg oda delegált Für Lajos visszalépése után, Csoóri
Sándor javaslatára küldte be az MDF elnöksége. Bíró, 1993, 33. Az MDF vezetői és Pozsgay között
folyt konzultációk tényét maga Pozsgay Imre először egy interjúban ismerte el (Magyar Hírlap,
1990. március 10.), később több visszaemlékezésében megerősítette, pl.: POZSGAY, 1998a, 304–305.
204
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ták le. Így ellenfeleik nem tudtak alaposan fölkészülni felderített szándékaikból és
érveikből.
A titkosszolgálat megközelítésmódját jellemzi, ahogyan 1989. június elején Horváth József vezérőrnagy eligazította a III/III-as csoportfőnökség parancsnokait:
a szolgálat feladata elősegíteni a többpárti demokráciába való békés átmenetet, de
olyan módon, hogy közben az MSZMP pozícióinak megőrzését is elősegítsék, biztosítsák, hogy a párt legyen képes „levezényelni” az átmenetet. Az ellenzéki szervezetek
differenciált megítélésére intette alárendeltjeit, egyebek között azt az instrukciót
adta: „Ahol szükséges, bomlasszunk és a lejáratódást segítsük elő, de nem szabad egységes
célt kitűzni minden szervezet vonatkozásában.”
Horváth tábornok az információszerzés feladata mellett fontos feladatként jelölte
meg, hogy beépített embereik olyan pozíciókba kerüljenek az egyes szervezetekben, ahonnan „segíthetik az átmenet szélsőségektől mentes megvalósítását”. Esélyt
látott arra, hogy a hálózati személyeket még erősebben a szolgálathoz kösse. Mint
mondta: világossá kell tenni számukra az érdekazonosságot, hiszen ha az MSZMP
vezetése alatt sikerül véghezvinni az átmenetet, nem kell aggódni a titkok feltárulása miatt.205

205
BM III/III. Csoportfőnökség, Emlékeztető az 1989. június 5-i parancsnoki értekezletről.
ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT 58. d. 45-73/3/40. A titkosszolgálat működéséről lásd: Révész B., 2000,
420–457.
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AZ ELLENZÉKI KONFLIKTUS MODELLJE:
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI VITA

Az ellenzéken belüli megosztottság oka az volt, hogy eltért az egyes szervezetek
álláspontja a vállalható kompromisszumokról, pontosabban arról, hogy vállalhatók-e olyan engedmények a tárgyalások eredményes lezárása érdekében, amelyek
nem teremtik meg a jogállami viszonyok kialakításához és a szabad választásokhoz
– vagyis a békés rendszerváltáshoz – szükséges összes alapvető feltételt. A vállalható
kompromisszumok mértéke körüli vitának lényeges eleme volt, hogy mennyire kell
tekintettel lenni a hatalom sáncain belüli harcokra, illetve az ellenzék miként befolyásolhatja magatartásával az MSZMP-n belüli viszonyokat.
Alighogy megalakultak az albizottságok és megkezdődtek a Nemzeti Kerekasztal érdemi tárgyalásai, máris újraindultak a viták az ellenzéki oldalon. Azok a
szervezetek, amelyek korábban is ezt szorgalmazták, ismét megfogalmazták kívánalmukat, miszerint differenciált viszonyt kell kialakítani az MSZMP egyes irányzataihoz vagy személyiségeihez.
Július elején aztán elkezdődött a vita a köztársasági elnöki intézmény létrehozása és
betöltése körül, mely több szempontból is „ideális” vitatéma volt és mintegy modellezte az Ellenzéki Kerekasztal pártjai között kibontakozó konfliktust:
1. A köztársasági elnöki intézmény alkotmányozáshoz kapcsolódó közjogi kérdésként a tárgyalások központi problémájához tartozott, lehetőséget adva a legitimációs érvelésre, mintegy leképezve azt a kérdést, hogy a radikális rendszerváltás
feltételeinek megteremtése a feladat, avagy egy átmeneti időszakra kell készülni.
Az elnöki poszt körül zajló vita kiválóan alkalmas volt arra, hogy megjelenítse az
azonnali, teljes értékű rendszerváltást célzó, illetve az átmeneti időszakot elfogadó
stratégiák szembenállását.
2. Alapvető hatalmi kérdés volt az MSZMP helye a rendszerváltásban. A köztársasági elnöki probléma kapcsán közjogi problémaként volt felvethető a hatalomátmentés, illetve az érdekkiegyensúlyozás kérdése.
3. A köztársasági elnöki poszt iránti igény és annak megítélése fölvethette a hatalmi pozíciók megosztásával kapcsolatos terveket, közvetve megjelenítette a szövetségi és koalíciós lehetőségeket.
4. Az MSZMP-hez – illetve annak egyes csoportjaihoz – fűződő viszony kapcsán
megmutatkoztak az ellenzékiség eltérő formái.
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5. Az elfogadható kompromisszumok jellegének problémája szinte kikényszerítette a pártokból a politikai helyzet átfogó értékelését, beleértve a rendszerváltás rövid és
hosszabb távú kilátásainak felmérését.
6. Állandó próbája lett az ellenzéki egység megőrzésének, időről időre határozott
frontvonalat húzott az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői között.
Összefoglalóan azt lehet mondani: ha nem lett volna ez a katalizátor jellegű
probléma, „ki kellett volna találni” – annyira megfelelt a politikai viszonyok exponálására. Hamarosan, már a tárgyalások első szakaszában meg is jelent az ellenzék
vitáiban.
Az Ellenzéki Kerekasztal július 6-i ülésén Füzessy Tibor a Kereszténydemokrata
Néppárt képviseletében meglepő nyíltsággal, tisztán hatalmi kérdésként vetette fel
Pozsgay Imre elnökké választásának ügyét. Azt javasolta, hogy az ellenzék ne gördítsen akadályt Pozsgay mielőbbi elnökké választása elé, mivel úgysem tudnának vele
szemben esélyes ellenjelöltet állítani. Még azt is felhozta érvként, hogy ha az elnökválasztás csak kevéssel előzi meg a parlamenti választásokat, akkor az MSZMP kihasználhatja népszerű politikusa sikerét.
A kereszténydemokraták javaslata természetesen nyomban ribilliót keltett. Ekkor még csupán a BZSBT vezetője, Vigh Károly csatlakozott hozzá teljes szívvel, aki
azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy az átmenet idejére az ellenzék egyik-másik
szervezete is Pozsgayban lássa a maga államfőjelöltjét. A kisgazdák delegáltja, Boross
Imre a lengyelországi átmeneti megoldás példáját idézve megfontolandónak tartotta
az indítványt. Arra utalt, hogy az MSZMP aligha megy bele olyan alkuba, amely
nyomán bizonyosan elveszti a hatalmat. Varga Csaba egyelőre azon az állásponton
volt, hogy az államfőt csak a szabad választások után válasszák meg, hiszen a Magyar Néppárt ekkor éppen egy különös javaslattal élt: az átmeneti időre egy „második Elnöki Tanács”, az ellenzék részvételével megalakítandó kollektív államfői testület létrehozását indítványozta.206
Július elején még nemcsak az SZDSZ és a Fidesz utasította vissza a kereszténydemokrata javaslatot, hanem az MDF is. Antall József hangsúlyozta, hogy elvi kérdésről van szó, ezért Pozsgay személyét ki kell kapcsolni a kérdés tárgyalásából. Azt
javasolta, hogy az átmenet idejére a parlament elnöke legyen (gyöngített jogkörrel) az
ideiglenes államfő. 207
Tölgyessy Péter Füzessy javaslatát meghallva élesen kikelt a kereszténydemokraták ellen. Ellenzéki mivoltukat is kétségbe vonta, utalva arra, hogy az alkotmányozással foglalkozó albizottságban képviselőjük nem kívánta törölni az alkotmányból a
szocializmus definíciót.208 Párttársa, Kis János – mint később is mindig – racionális
206

Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. július 6-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 290–

296.
207
Sólyom László javasolta, hogy az EKA tiltakozzon a parlament június 27-i döntése ellen,
amely Szirtesné Tomsits Erika javaslatára – a tárgyalásokról szóló megállapodásra fittyet hányva
– arra kötelezte a kormányt, hogy október elejéig nyújtsa be a köztársasági elnökről szóló törvényt.
Országgyűlési Napló, 1989. június 27. 4299–4301. h. – Lásd még: A rendszerváltás forgatókönyve. 2.
köt. 311.
208
Uo. 291–292. – Válaszul Füzessy Barankovics István 1947-es beszédét idézte, amelyben „az
evangélium szellemében tökéletesített szocializmus” mellett tett hitet.
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mederbe kívánta terelni a vitát. Óvakodott attól, hogy a felhozott érvek alapos cáfolatát mellőzve utasítsanak el egy indítványt. Ezért arra mutatott rá, hogy az átmeneti
időszak stabilitásának érdekével nem indokolható az elnökválasztás. Nem vetette el eleve
az alku lehetőségét, de azt hangsúlyozta, hogy a pozíciókról csak a választások utáni
helyzetben lehetséges a megegyezés.209
A viták ellenére egy ideig még remélni lehetett, hogy az MSZMP-hez fűződő viszony kérdése nem ad okot kenyértörésre az ellenzéken belül. Július 21-én azonban
fordulat történt az Ellenzéki Kerekasztal ülésén.
Varga Csaba a Magyar Néppárt nevében hatpontos javaslatot terjesztett elő, felülvizsgálva korábbi álláspontját. Azzal indokolta, hogy politikai válság érlelődik,
amely a visszarendeződés akut veszélyét vetíti előre.210 A hatpontos indítvány ellenzői
azonban bizonyosak voltak abban, hogy az érvelésnek nincs valóságos alapja, vagyis az okokat utólag konstruálták a javaslatokhoz.
A Néppárt konkrét javaslatai feltűnően egybeestek az MSZMP szándékaival: decemberre hozzák előre az országgyűlési választásokat; ennek érdekében a háromoldalú
tárgyalásokat augusztus közepéig fejezzék be, hogy szeptemberben elfogadhatók
legyenek a sarkalatos törvények; válasszanak középerős köztársasági elnököt az országgyűlési választások előtt; fogadjanak el egy vegyes választási rendszert, amelyben háromnegyedrészt listáról választják a képviselőket.
Antall József szerette volna elérni, hogy az azonnali reagálás helyett előbb a
pártok saját vezetőségei tárgyalják meg a javaslatot, de ehelyett azonnal megindult
a vita.
A kereszténydemokraták nemcsak hogy támogatták a javaslatot – hasonlóan a
Bajcsy-Zsilinszky Társasághoz –, de azt is kétségbe vonták, hogy az Ellenzéki Kerekasztalnak érvényes határozata lenne a szabad választások előtti államfőválasztás elutasításáról. Orbán Viktor és Tölgyessy Péter ugyanis a Varga-féle javaslatot
meghallva kilátásba helyezte, hogy az újratárgyalás lehetőségét, a kérdés napirendre
tűzését is elvetik, hiszen erről már határoztak. A vita újraindulását nem tudták megakadályozni, de azt elérték, hogy lefolytatásáig a korábbi döntés hatályát ne függeszszék fel.
Az SZDSZ képviselői keményen visszautasították a Néppárt „légből kapott” érveit. Pető Iván az MSZMP manipulációjáról beszélt, Magyar Bálint pedig rámutatott, hogy valójában „Pozsgay elnökké ütése” a tét. Arról lehet tehát vitatkozni – jelentette ki –, hogy ki akarja ezt az ellenzékiek közül a szabad választások előtt. Az
MDF javaslatára a vitát végül elnapolták, ami azzal járt, hogy az alkotmányozással
foglalkozó szakbizottságban sem törekedhettek az ellenzék delegáltjai a vitatott kérdések végleges rendezésére.211

209
Uo. 2. köt. Antall József felszólalása: 295.; Szabad György felszólalása: 299–300.; Sólyom
László felszólalása: 296.; Kis János felszólalása: 296–298.
210
A szovjetunióbeli feszültségekre, a keményvonalas szocialista országok nyomására, valamint az Országgyűlés feloszlatására irányuló magyar parlamenti képviselők szervezkedésére
utalt. Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. július 21-i ülése, uo. 476.
211
A vitát lásd uo. 478–497.
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A GYORSÍTÁS SZÁNDÉKA ÉS A „KEMÉNYVONALAS” KÍSÉRLET
AZ MSZMP-BEN
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások megkezdése után az MSZMP új vezetősége áttekintette a párt tárgyalási stratégiáját és taktikáját.
Fejti György a Központi Bizottság 1989. június 23–24-i ülésén elmondta, hogy a
tárgyalók konstruktivitást és együttműködési készséget tapasztaltak az ellenzék részéről, ugyanakkor óvott az illúzióktól. Látta, hogy nagyon kemény tárgyalássorozat
előtt állnak, mégis azt remélte: három-négy héten belül elkezdhetik tárgyalni a parlamentben a sarkalatos törvények tervezeteit. Nem tagadta, hogy fennáll az „obstrukciós veszély”, vagyis hogy az ellenzék akadályozza a folyamat felgyorsítását, de
lehetőséget látott e veszély elhárítására is: „olyan jegyzőkönyvi kitételek vannak a
birtokunkban, amelyek egy obstrukciós magatartás esetén a tárgyalások megszűnését jelentenék”. Már a kezdet kezdetén célzott arra, hogy végső soron a tárgyalások
eredményes befejezése nélkül is benyújthatják a nekik megfelelő törvényjavaslatokat.212 Valójában ez egyet jelentett volna a tárgyalásos átmenet felrúgásával.
Az MSZMP-t a politikai helyzet minden eleme arra ösztökélte, hogy rövidre
fogják a tárgyalásokat, és mielőbb megtartsák az előrehozott választásokat.213 A súlyos
gazdasági problémákkal küszködő kormánynak is ez volt az érdeke. Ráadásul az
országgyűlési képviselők is lázadoztak: júliusban egyes csoportok már a megkérdőjelezett legitimitású parlament önfeloszlatásával is fenyegetőztek.214
1989. július 24-én a Politikai Intéző Bizottság áttekintette a kerekasztal-tárgyalások helyzetét. Pozsgay Imre szabadságra utazott, az ő távollétében Fejti György
vezette az MSZMP-delegációt. Álláspontját két alaptétel határozta meg: a választások előrehozása a párt elsőrendű érdeke, ezért időben meg kell teremteni ehhez a
szükséges jogi feltételeket; illúzió a teljes egyetértés létrejötte a párttörvényben és a
választójogi törvényben.
Úgy vélte tehát, határidőt kell szabni a megegyezésnek, mert az ellenzéket csak
így lehet visszavonulásra késztetni. Ha pedig nem lesz megállapodás, úgy állhatnak
fel az asztaltól, hogy nem az ő hibájuk a kudarc. Azt javasolta tehát, hogy a kormány
„nagyvonalú gesztusát”, amellyel a már beterjesztett törvényjavaslatokat visszavonta, ne tartsák kötelezőnek magukra, ha az ellenzék magatartása akadályozná az előrehozott választásokat. Megegyezés hiányában csupán az a kötelezettségük, hogy
az eltérő javaslatokat tárgyilagosan a parlament elé tárják, a képviselőkre bízva a
döntést.
A PIB tagjai egyetértettek a gyorsítással, némi vita abban volt, hogy milyen kérdésekben tanúsítsanak szilárdságot az ellenzékkel szemben. Grósz Károly azt javasolta, hogy a tárgyalócsoport legyen következetes a párttörvény és a választójogi
212
Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. június 23–24-i ülése. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1267–1268.
213
Lásd erről: KALMÁR, 2000, 298–299.
214
Grósz Károly az MSZMP megyei első titkári értekezletének tapasztalatairól szólva nyomatékosan beszélt erről a Politikai Intéző Bizottság 1989. július 24-i ülésén. MOL M-KS 288. f.
5/1072. ő. e.
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törvény esetében, inkább a köztársasági elnöki kérdésben tanúsítson nagyobb rugalmasságot. Nyers Rezső is egyetértett a sürgetéssel, de ő a köztársasági elnöki
kérdést is a másik kettővel egyenrangúan fontosnak ítélte. Ugyanakkor óva intette
pártját a diktátum jellegű nyilatkozatoktól. A PIB határozata ennek megfelelően megbízást adott a tárgyaló delegációnak a tárgyalások felgyorsítására, az előrehozott választások jogi feltételeinek mielőbbi megteremtésére. 215
A határozat után az ellenzéket váratlanul érő provokatív lépések következtek,
amelyek eredménye azonban nem a tempósabb haladás, hanem éppen ellenkezőleg, a tárgyalások lefékeződése lett. Július 26-án a Fejti vezette delegáció egy feljegyzést
terjesztett az I/2. számú, a párttörvénnyel foglalkozó szakbizottság ülése elé. Ebben
kereken elutasították a bizottsági üléseken addig szavakban már elfogadott megállapodások aláírását a vagyonmegosztásról, a pártszervezetek munkahelyekről való kitiltásáról. Kijelentették: „az MSZMP vagyonát – négy és fél évtized alatt – törvényesen
szerezte, arról számadással csak a tagságának tartozik, arra más pártok, társadalmi
szervezetek semmilyen jogcímen nem tarthatnak igényt. Ehhez képest a tárgyalások középszintű bizottságának nincs miről döntenie”. Az irat provokatív jellegét
fokozta, hogy tisztázandó kérdésként vetette fel: milyen külföldi támogatásban részesülnek az ellenzéki szervezetek.216
Nehéz kideríteni, miként gondolta Fejti, hogy a tárgyalások felgyorsíthatók egy
ilyen agresszív, keményvonalas fordulat benyomását keltő lépéssel. Nyilván próbára
akarta tenni az Ellenzéki Kerekasztal tűrőképességét, de azt sem bánta volna, ha
a tárgyalások eredménytelenül érnek véget. Mindenesetre alaposan elszámította
magát.
Az Ellenzéki Kerekasztal válaszként felfüggesztette részvételét a párttörvénynyel foglalkozó szakbizottság munkájában.217 Éppen az következett be, amitől az
MSZMP tartott, azaz a tárgyalások elhúzódása.

PATTHELYZET
ELLENZÉKISÉG ÉS KOALÍCIÓS HAJLANDÓSÁG

Nem volt könnyű helyzetben az Ellenzéki Kerekasztal a július végi napokban – két
okból sem. Egyfelől pontosan kellett értelmeznie az új helyzetet, hogy megfelelő választ adhasson az MSZMP provokatív lépésére; másfelől pedig feléledtek, sőt konfliktussá érlelődtek belső vitái.
Július 27-én az első éles vita a Magyar Néppártot képviselő Kónya László rádiónyilatkozata kapcsán alakult ki. Szabad György kifogásolta, hogy Kónya kijelentette:
215
Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága 1989. július 24-i ülésének jegyzőkönyve. MOL M-KS
288. f. 5/1072. ő. e.
216
Az iratot lásd: A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 606–607.
217
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. július 27-i ülésén úgy foglalt állást, hogy amíg a pártvagyon
és a pártfinanszírozás, valamint a közszolgálat depolitizálása és a munkahelyi pártszervezetek
ügyeiben az MSZMP nem hajlandó kimozdulni pozíciójából, nincs lehetőség az I/2. sz. albizottság működésére. Uo. 622–629.
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pártja, valamint a KDNP, az MDF többsége, sőt a Kisgazdapárt túlnyomó része is
kész koalícióra lépni az MSZMP reformszárnyával. Márton János, a Néppárt elnöke
magánvéleménynek nyilvánította Kónya László nyilatkozatát; Vigh Károly, a BZSBT
elnöke „finomítva” értelmezte jelentését: ha súlyossá válik a belpolitikai helyzet, az
ellenzéknek is szerepet kell vállalnia a kiút megtalálásában; a KDNP-t képviselő
Keresztes Sándor leszögezte, hogy koalíciós tárgyalásokat nem folytatnak, nemzeti
egységkormány létrehozása elképzelhető, de csak a választások eredményének ismeretében; a kisgazdapárti Bejczy Sándor pedig sietett kijelenteni, hogy ők semmiféle koalíciós tárgyalásba nem bocsátkoznak.218
Az elhatárolódások megmutatták: az ellenzékhez tartozás bizonyításának kényszere eléggé erős volt ahhoz, hogy a vitákban meghátrálásra vagy magyarázkodásra
késztesse azokat az EKA-tagokat, akik túlságosan nyíltan szorgalmazták az MSZMP
Pozsgay-szárnyával való megegyezést. Ettől azonban ők még hajlamosak maradtak
arra, hogy bármely helyzetből levonják a következtetést: az MSZMP-n belül zajló
harcokra tekintettel Pozsgay támogatása az érdekük.
Mivel senkinek nem voltak pontos információi az MSZMP taktikai fordulatának
hátteréről, az Ellenzéki Kerekasztal ülésén tág lehetőség nyílt az eltérő értelmezésekre. A KDNP és a Bajcsy-Zsilinszky Társaság képviselői nyomban levonták a
konzekvenciát: mivel Fejti Pozsgay távollétében tett ilyen lépést, íme az újabb bizonyíték, hogy a reformszárnyat kell erősíteni. Kövér László viszont éppen ellenkező
következtetésre jutott, nevezetesen arra, hogy nem lehet személyi garanciákra hagyatkozni, hiszen ez az eset is mutatja: Pozsgay bármikor lecserélhető, az MSZMP
álláspontja átalakítható, nincs értelme tehát a taktikázásnak. Antall József sem értett egyet az olyan „folklorizáló” találgatásokkal, hogy mit jelent Pozsgay szabadsága vagy hogy miért éppen a Grósz és Nyers moszkvai utazása utáni napokban jött
a változás. Kis János arra intette tárgyalópartnereit, hogy ne azon vitatkozzanak, ki
a jó és ki a rossz ember az MSZMP-ben, hanem adjanak határozott választ: ilyen
alapon nem lesz megegyezés.219

KILÁTÁSTALAN VITA – ELNAPOLT DÖNTÉS

Az MSZMP provokatív lépésére adott határozott válaszból úgy tűnhetett, az ellenzék egységesen kemény álláspontot foglal el. Pedig éppen ekkor vett lendületet a
szakadás felé vezető vita. Július 27-én az Ellenzéki Kerekasztal napirendjére tűzték
a döntést a Néppárt hatpontos javaslatáról. Valójában csupán két pontról kellett állást foglalni: a választások kívánatos időpontjáról és a köztársasági elnöki tisztségről.
Az első kérdésében elfogadták Kis Jánosnak a konkrét időpontot mellőző formuláját, amely szerint a szabad választásokat a feltételek teljesülése után a legkorábbi
időpontban kell megtartani. Ennek megítélése viszont korántsem volt egyértelmű.
Kérdéses volt például, hogy elegendő-e a döntés a Munkásőrség megszűnéséről, a

218
219

Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. július 27-i ülése. Uo. 556–558.
Uo. 563–573.

Rendszervaltas.indb 431

2006/5/8 14:53:24

432

A kerekasztal-tárgyalások és a Magyar Köztársaság létrehozása

munkahelyi pártszervezetek felszámolásáról, avagy meg kell követelni maradéktalan végrehajtásukat is.
A köztársasági elnöki tisztség ügyében egyelőre azok kerültek többségbe, akik elutasították az eredeti álláspont felülvizsgálatát. Így nyilatkozott az MDF, a Fidesz, az
SZDSZ és az FKGP. Szakolczai György a kereszténydemokraták nevében úgy vélte,
hogy mindenképpen meg kellene alkotni az elnöki intézményt, ha egyelőre nem is
töltik be. Keresztes Sándor azonban hozzátette, hogy alkut lehetne kötni: ha engednek a köztársasági elnöki kérdésben, más feltételekben könnyebben érhetnének célt.
A Bajcsy-Zsilinszky Társaság viszont már a választások előtt be is kívánta tölteni a
tisztséget. Antall megoldási javaslatára reflektálva Vigh Károly úgy vélte: ideiglenes államfőként a parlament elnöke nem alkalmas az átmeneti periódus „levezénylésére”.
A többségi szavazással akár le is zárulhatott volna a vita a köztársasági elnöki tisztség ügyében.220 Ekkor azonban különös dolog történt. Az ülést levezető
Antall József furcsa módon azt a kérdést bocsátotta szavazásra, hogy az eredeti
álláspont megváltoztatásának hívei vétó erejével kívánnak-e fellépni? A Fidesz és az
SZDSZ azon nyomban bejelentette a maga vétóját a korábbi döntés megváltoztatása ellen, rámutatva a helyzet abszurditására. Ezek után két hétre ismét el kellett
halasztani a döntést – azzal a megkötéssel, hogy addig nem hoznak napvilágra új
álláspontot.221
Mégsem sikerült eltitkolni az ellenzéken belül kialakult nézeteltérést. Varga Csaba a kéthetes hallgatási moratóriumot megszegve nyilatkozott az ellentétekről, sőt
megtámadta az SZDSZ-t és a Ligát „agresszivitásuk” miatt.222

KONFLIKTUS A TÁRGYALÁSOK ELHÚZÓDÁSA MIATT

Az MSZMP-ben a gyors megállapodás iránti igény és a nyomásgyakorlás kísérlete legtisztábban Kilényi Géza miniszterhelyettes felszólalásában jelent meg, aki
nemcsak sürgette a munka felgyorsítását az alkotmány kérdéseivel foglalkozó albizottságban, hanem meg is fenyegette az ellenzéket.223 Kijelentette, hogy a kormány nem egyszer s mindenkorra, nem határidő nélkül vonta vissza június 27-én
a törvényjavaslatokat. Éreztette, hogy bár nem szeretnék, de sor kerülhet arra is,
hogy felállnak a tárgyalóasztaltól.224 Időhúzásnak tüntette fel, hogy az ellenzék el220
Négy-háromra alakult a szavazati arány, mivel a Ligának mint szakszervezetnek nem volt
felhatalmazása a kérdésben, a Szociáldemokrata Párt pedig ebben az időben belső konfliktusai
miatt nem vehetett részt a tárgyalásokon.
221
A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 588–601.
222
Varga Csaba nyilatkozata: Az ellenzéknek is szigorú önvizsgálatot kell tartania. Népszabadság, 1989. augusztus 1. Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. augusztus 3-i ülésén alakult ki erről hosszú
vita, amelyben a felek egymás szemére vetették a sértőnek ítélt nyilatkozatokat. A rendszerváltás
forgatókönyve, 3. köt. 51–78.
223
Az eset elemző ismertetését lásd: Babus Endre: Taktikai fault. Heti Világgazdaság, 1989. augusztus 26. 50.
224
A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 646. Az ellenzék itt elengedte a füle mellett a fenyegetést, Kilényi Géza azonban később, augusztus 15-én nyilvánosan is kilátásba helyezte, hogy a
kormányzat akkor is beterjeszti az Országgyűlés soron következő ülésére a sarkalatos törvény-
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kezdte „végigbogarászni” az egész alkotmányt, noha nem volt eredeti cél új alaptörvény alkotása.
Tölgyessy Péter válaszából kiderült, hogy mi volt az elégedetlenség oka. Az EKA
delegátusai nem voltak hajlandók a kormány alkotmánytervezetét kiindulópontnak
tekinteni, helyette saját koncepciójuk szerint kezdték el tételesen átvizsgálni az alkotmány egész szövegét, hogy kiiktassanak belőle, illetve megváltoztassanak benne
minden, az államszocializmusra utaló és egy demokratikus köztársasághoz nem illő
passzust. (Ha nem ezt a módszert választják, a folyamat nem vezethetett volna oda,
hogy az eredeti célt messze túlteljesítve, lényegében új alkotmányt hozzanak létre.)
A Nemzeti Kerekasztal eseményekben különösen gazdag, július 27-i ülésén Fejti
György világos választ kért arra, hogy az ellenzék teljesíteni kívánja-e vállalt kötelezettségét a köztársasági elnöki intézmény és az Alkotmánybíróság felállításának
megtárgyalására. Tölgyessy világos választ adott: az ellenzék szerint a köztársasági elnöki intézményre nincs szükség az átmeneti időszakban. Szabad György is emlékeztetett
rá: ezt már a kezdet kezdetén leszögezték az Ellenzéki Kerekasztal szándéknyilatkozatában.225
Fejti György fölvetett még egy, később rendkívül fontossá vált, látszólag csak
tárgyalástechnikai javaslatot: a csomagban tárgyalást. Ezzel az alapmegállapodástól
merőben eltérő indítvánnyal azt próbálta elérni, hogy a kialakult patthelyzetben
ne külön-külön állapodjanak meg a fontos kérdésekről, hanem mindezt tekintsék
egyetlen csomagnak, és a különböző területeken tett kölcsönös engedményekkel egyensúlyozzák ki az ellentéteket, így hozzák tető alá a megállapodást.226
Július végére az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP ellentétében, valamint az
ellenzéken belüli vitában is patthelyzet alakult ki. Ennek ellenére a párttörvényt
tárgyaló albizottság kivételével folytatódott az egyeztetés. Több szakbizottságban
eredményesen haladtak a munkálatok, de számos kérdésben magasabb szinten kellett volna politikai döntést hozni. A középszintű bizottság ülésére azonban, ahol
ezek megoldását megkísérelhették volna, hetekig nem került sor. A háromoldalú
tárgyalásokon a konfliktust okozó ügyek függőben maradtak.

HARC A NYILVÁNOSSÁGÉRT
A kerekasztal-tárgyalások második, augusztus elejétől szeptember közepéig terjedő időszaka igazán bővelkedett eseményekben. Mivel azonban az átmenet sorsát
eldöntő tárgyalásokról a nyilvánosságot kizárták, a történtektől gyéren csordogáltak
az információk. A július végi konfliktusról a felek tájékoztatták a sajtót, és ennek
során Fejti még arra is utalt, hogy a tárgyalások az ellenzék rugalmatlansága miatt

tervezeteket, ha az egyeztető tárgyalásokon a felek nem jutnak minden kérdésben megegyezésre.
Részletesebben: uo. 3. köt. 222.
225
A rendszerváltás forgatókönyve, 2. köt. 647–653.
226
Uo. 641.
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esetleg megszakadhatnak.227 A történtek ellentétes értelmezése azonban csak kiemelte a tárgyalások zártságának problémáját.
Az Ellenzéki Kerekasztal kezdettől kulcskérdésnek tekintette a tárgyalások nyilvánosságát, de jó ideig nem sikerült eredményt elérnie. Látták a veszélyt, hogy megerősödhet az ellenszenv, amiért az állampolgárok feje felett átláthatatlan ügyekben
folytatnak alkudozást kétes legitimitású csoportok. Az sem volt kétséges, hogy a
hatalmi küzdelemben kivételesen fontos szerep jut a médiának.228
Az ellenzéki szervezeteknek a tárgyalások egész időszaka alatt nem sikerült
elérniük, hogy a televízióban arányos (vagy legalább minimálisan méltányos) megjelenést kapjanak álláspontjuk bemutatására. A tárgyalások megindulása után mit
sem változott a korábbi gyakorlat, amely szerint az MTV és a Magyar Rádió kegyétől függött az ellenzék megjelenése. Pozsgay Imre, aki államminiszterként a nemzeti médiumokat is felügyelte, farizeus módon hárította el az EKA követeléseit, hogy
kapjanak önálló műsoridőt: a televízió vezetőit nevezte meg illetékesnek. Rendre
azzal hárította el a követeléseket, hogy további szakértői tárgyalásokat javasolt.229
Az Ellenzéki Kerekasztal május 31-én saját televíziós szakbizottságot állított
fel,230 először Kerényi Imrét bízva meg a szervezéssel, majd Őry Csabát a vezetésével. Hamarosan éles konfliktus és kompetenciavita alakult ki Kerényi, illetve a nyilvánosság kérdéseivel foglalkozó szakbizottságban az ellenzéket képviselő szabad
demokrata Haraszti Miklós között.
Nem volt sikeres az a kísérlet sem, amellyel az EKA sajtószóvivőket választott.
Néhány nappal az eset után a sajtófőnökké választott Varga Csaba máris visszaélt
helyzetével: saját interpretációjában feltárta az Ellenzéki Kerekasztal belső ellentéteit. Ráadásul Varga a középszintű tárgyalások titkossága mellett érvelt, és megkérdőjelezte a független tömegkommunikáció követelésének jogosságát. Augusztus
3-án az EKA ülésén éles vita után az SZDSZ, a Fidesz és a Liga képviselői kikényszerítették Varga Csaba leváltását, és a résztvevők úgy döntöttek, hogy a jövőben
rotációs elv alapján választják ki a szóvivőt.231
Végül Hankiss Elemérben találtak olyan személyre, akit az Ellenzéki Kerekasztal
egésze elfogadott szóvivőnek. Hankiss nyomban stratégiaváltást kezdeményezett a
nyilvánosság kérdésében, úgy látta, sürgősen meg kell ismertetni az emberekkel az
Ellenzéki Kerekasztalt és bizalmat kell ébreszteni iránta. Az új koncepció azonban
önmagában nem segített, ha továbbra is el voltak zárva a széles nyilvánosságtól.
A tárgyalások zártságát egyre többen támadták; nemcsak Krassó György és a
radikális ellenzék tárgyalásokból kiszorult pártjai, nemcsak a Nyilvánosság Klub,
hanem Szalai Erzsébet, a Liga delegáltja is, aki éppen a nyilvánosság hiányára hivatkozva hagyta ott a gazdasági és szociális tárgyalások EKA-delegációját.232

227
228
229
230
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Kettős sajtótájékoztató az egyeztető tárgyalásokról. Népszabadság, 1989. augusztus 3.
A nyilvánosság problémájáról szóló részletes elemzést lásd: VÁSÁRHELYI, 2000, 579–591.
Uo. 585.
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Augusztus 17-én Sólyom László és Haraszti Miklós sajtótájékoztatón kijelentette:
súlyos hiba volt, hogy az ellenzék nem ragaszkodott a tárgyalások teljes nyilvánosságához.233 Az Ellenzéki Kerekasztal a hosszú küzdelem eredményeként elérte – az
augusztus 24-i háromoldalú tárgyaláson lezajlott vita után némiképp váratlanul –,
hogy másnaptól kezdve a középszintű bizottságok ülései nyilvánosak lettek. A sajtó ettől
kezdve tetszőleges részletességgel beszámolhatott az ott történtekről.234 Ám hiába,
hogy éppen ekkor szaporodtak meg az érdemi döntéseket hozó középszintű ülések,
kiderült, hogy a bonyodalmas ügyek vitáiban a külső szemlélő számára nehezen
voltak követhetők a fejlemények. Az eltérő nézeteket összefoglaló, korrekten tájékoztató televíziós műsorsorozatot nem indították el. Az MTV 2-es csatornájának
késő esti, egyébként nagy nézettségű „Napzárta” műsorai adtak csak lehetőséget az
ellenzéki álláspontok megjelenítésére.

AZ MSZMP CÉLJAI ÉS TÁRGYALÁSI STRATÉGIÁJA
Augusztusban nem volt tovább halogatható, hogy az MSZMP vezetői újra áttekintsék a háromoldalú tárgyalások helyzetét, és ahhoz alakítsák tárgyalási pozíciójukat. Ennek ellenére valósággal ki kellett erőszakolni, hogy sor kerüljön egy alapos
vitára. A Politikai Intéző Bizottság augusztus 15-i ülésén Horn Gyula indignálódva kérte ki magának, hogy a legfontosabb belpolitikai kérdéseket szokás szerint a
„különfélék” között tárgyalják. Ezek után kerülhetett sor az MSZMP vezetőségének
legalaposabb vitájára a politikai helyzetről és a kerekasztal-tárgyalásokról.235

HÁTTÉRTÁRGYALÁS A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUMMAL

A tárgyalási stratégiáról szóló vita előtt lezajlott még egy fontos, de mélyen titkolt
esemény. Egy héttel a július végén mesterségesen kirobbantott konfliktus után az
MSZMP tárgyaló delegációjának kezdeményezésére Fejti György és Tóth András
tárgyalást folytatott az MDF vezetőivel, Bíró Zoltánnal és Csurka Istvánnal. A találkozóról készült feljegyzés arról tanúskodik, hogy számos kérdésben egyetértésre
jutottak:
– Előrehozott választásokra van szükség, ezért sürgősen meg kell teremteni a választások kiírásának jogi feltételeit, szeptember közepéig meg kell alkotni a választási és a párttörvényt.
– A választási rendszer kialakításában az MDF koncepciója lehet tárgyalási alap,
amely 50–50 százalékban határozta meg az egyéni és a listás mandátumok arányát.
233

Magyar Nemzet, 1989. augusztus 19.
A döntést az 1989. augusztus 25-i középszintű politikai egyeztető bizottsági ülésen az elnöklő Kósáné Kovács Magda jelentette be a sajtó képviselői előtt. A rendszerváltás forgatókönyve,
3. köt. 410. és 419.
235
A Politikai Intéző Bizottság 1989. augusztus 15-i ülésének jegyzőkönyvéből fontos részletek
jelentek meg: Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990, 93. sz. dokumentum.
234
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– Az MDF tárgyalói elfogadták a köztársasági elnöki intézményt és az MSZMP jelöltjét, azzal a feltétellel, hogy megválasztása nem előzi meg az általános választásokat.
Azt szerették volna elérni, hogy a két választás egyszerre legyen, november végén
vagy december elején.
– Az MSZMP felajánlotta, hogy kezdeményezi az állampolgári jogok szószólója
(ombudsman) intézményének felállítását, és felajánlotta, hogy az MDF tehessen javaslatot a személyre.
– A pártvagyon kérdéséről a memorandum szerint az MDF úgy nyilatkozott:
megalapozatlannak tartja, hogy a pártok jogi szabályozását összekapcsolják az
MSZMP vagyonának felosztásával, lényegi kérdésnek tekinti viszont, hogy a választások előtt az ellenzék méltányos induló helyzetbe kerüljön, rendelkezzék a szükséges infrastruktúrával.
Az MSZMP tárgyalói megegyezési készséget tapasztaltak, és a megbeszélések
folytatásában állapodtak meg az MDF képviselőivel, akik mindemellett jelezték: „az
Ellenzéki Kerekasztalon belül ők is nehéz helyzetben vannak. Az EKA militáns
szárnya (SZDSZ, Fidesz, Liga) minden tagszervezetet zsarol. A mai helyzetben
egyik szervezet sem tudja vállalni az EKA »felrobbantását«, mert ezzel egyértelműen diszkreditálná magát”.236
A későbbi fejlemények igazolták, hogy az MSZMP képviselői pontosan mérték
fel és rögzítették az MDF álláspontját. Miután Pozsgay Imre visszatért nyári szabadságáról – amely az egykorú vélekedésekkel ellentétben nem valamifajta politikai
vakáció volt –, és visszavette az MSZMP-delegáció vezetését, az MDF-hez fűződő
kapcsolatok természetesen szorosabbak és szívélyesebbek lettek, ennek megfelelően informálisak maradhattak, nem is készült róluk feljegyzés, amely a megállapodásokat
rögzítette volna.

ERŐVISZONYOK

A Politikai Intéző Bizottság augusztus 15-i ülésén került sor először az időközi választásokon elszenvedett kudarcok komoly megtárgyalására. A fiaskóból kétféle tanulságot vontak le.
Kiderült, hogy az MSZMP állapota nem teszi lehetővé egy választási harc sikeres
megvívását. Horn Gyula sürgette a leghatározottabban, hogy vessenek véget a tehetetlenkedésnek, indítsák el a politikai harcot, és mindent rendeljenek alá a választási
sikernek. Úgy vélte, mihamarabb meg kellene szabadulniuk a visszahúzó erőktől,
egyúttal fel kellene hagyniuk minden olyasmivel, ami demoralizálja és demobilizálja
a pártot.
Az időközi választások másik tanulsága az ellenzéken belüli erőviszonyokra vonatkozott. Az volt az általános vélemény, hogy az időközi választásoknak az MDF
az egyetlen igazi nyertese. Nyers szerint a többi ellenzéki pártot szinte látni sem
lehetett. Horn Gyula gyökeresen megváltozott helyzet képét vázolta fel: az MDF
236
Feljegyzés a Magyar Demokrata Fórum vezetőivel folytatott kétoldalú megbeszélésről.
MOL M-KS 288. f. 5/1074. ő. e.
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vérszemet kapott, már nem részt kíván magának a hatalomból, hanem a hatalom
átvételére készül, szövetkezve néhány más ellenzéki párttal. Úgy tudta: már össze
is állították a saját listájukat a leendő kormányról, a köztársasági elnökről, a legfontosabb funkciókról. Magára maradt komor hangvégelű felszólalásával Gyuricza
László Veszprém megyei első titkár, aki egy erőszakkal végrehajtott, szélsőséges indulatokkal kísért rendszerváltás rémképét vázolta fel.237
Az MSZMP vezetőinek fel kellett mérniük: van-e esély az Ellenzéki Kerekasztal
egészével a megegyezésre, vagy ha nincs, mely ellenzéki pártokkal lehet kompromisszumra jutni?
A megszokott módon Fejti György állította a leghatározottabban, hogy szinte
semmi esély nincs megegyezésre az SZDSZ-szel, a Fidesszel és a Ligával. Úgy vélte:
ha másként nem megy, az ellenzék egy részével, valamint a Harmadik Oldallal kellene
megállapodniuk. Azt feltételezte, hogy ha az MDF-fel sikerülne egyezségre jutniuk,
akkor nemcsak az ingadozó Néppárt, hanem a kisgazdák is átállnának. Az augusztus eleji háttértárgyalásokon elhangzottakat ismételve azt javasolta: ragaszkodjanak
a köztársasági elnöki intézményhez és annak betöltéséhez, cserébe ajánljanak fel alkotmánybírói posztokat, és javasolják az ombudsman intézményének létrehozását,
amelyre a jelölés jogát az MDF-nek lehetne adni.
Az informális háttértárgyalások nem szűntek meg. Fejti három szervezetről beszélt,
amelyekkel külön megbeszélések folytak, ezek: az MDF, a KDNP és a Bajcsy-Zsilinszky Társaság. Úgy ítélte meg, esetükben nagyobb az alkukészség, mint a konfrontációs szándék. Egyértelmű volt, hogy egyik szervezet sem akarja „felrobbantani” az
Ellenzéki Kerekasztalt, de Fejti számára az sem volt kétséges, hogy e nélkül viszont
a megállapodás nem jöhet létre. „Úgyhogy szakítópróba előtt áll az Ellenzéki Kerekasztal,
és egy kicsit szakítópróba előtt áll ez a tárgyalási metódus, amit kompromisszumként mi elfogadtunk” – állapította meg.
Pozsgay is szorgalmazta a háttértárgyalások folytatását, bejelentette, hogy ő
személyesen is részt vesz ezekben, s a céljukról sem hagyott kétségeket: mindent
meg kell tenni azért, hogy „az Ellenzéki Kerekasztal – lényegében zsaroláson, politikai zsaroláson alapuló – egysége megtörjön”. A köztársasági elnöki intézmény
ügyében, amelyben maga is érintett volt, különösen alapos helyzetképet adott. Rámutatott, hogy a történelmi pártok már elfogadták az MSZMP álláspontját. Az igazán
érdekes információ az MDF-ről szólt. Pozsgay elmondta: az MDF elnöksége elé azt
az MSZMP számára is kedvező javaslatot terjesztették be, hogy középerős elnöki
intézményt hozzanak létre, az államfőt a nép közvetlenül válassza, és a választás ne
legyen korábban, mint a parlamenti választások – lehetőleg azzal egyidejűleg tartsák
meg. Később Pozsgay a koalíciós esélyekről is szólt: „Koalíciós ajánlatot nem fogunk
kapni a választások előtt, de mi kinézhetjük a koalíciós partnereket.” Úgy gondolta, tervet kell készíteni a jövendő együttműködésre. Nem hagyott kétséget: azokra a pártokra gondolt, amelyekkel a teljes konszenzus elmaradása esetén is láttak esélyt a
megállapodásra.238
237
Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága 1989. augusztus 15-i ülésének jegyzőkönyve. MOL
M-KS 288. f. 5/1075. ő. e.
238
Uo. – Kiemelések tőlem, R. Z.
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A Fejti-féle elgondolás kivitelezésére nem készült kiérlelt terv. Nem volt válasz
arra a kérdésre: hogyan képzelhető el a konszenzusos döntési rend mellett részleges, csupán a szervezetek egy részével kötött megállapodás? Fejti újra azt fejtegette,
hogy korrekt eljárás, ha az Országgyűlést – amely elé a részleges megállapodás
után az elfogadott törvényjavaslatokat beterjesztik – tájékoztatják a megegyezésből
kimaradók álláspontjáról is.
Az Ellenzéki Kerekasztal belső szabályai is konszenzusos döntéshozatalt írtak
elő, tehát bármely tag vétója megakadályozhatta bármiféle megegyezés aláírását a
Nemzeti Kerekasztalnál. Az MSZMP-vezetők fontolgatásai tehát a tárgyalások alapdokumentumának felmondásával, ezáltal a Nemzeti Kerekasztal felborításával fenyegettek. Most látszott, mekkora gond, hogy az alapokmányában nem szerepelt a határidőre vonatkozó kitétel, és nem szólt világosan arról, hogy a záró megállapodáshoz
minden félnek az összes alapvető kérdésben egyezségre kell-e jutnia.239

A NEMZETI KEREKASZTALNÁL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

Az MSZMP vezetőinek el kellett dönteniük, hogy milyen ügyekben akarnak a végsőkig ragaszkodni álláspontjukhoz, meddig tanúsíthatnak kompromisszumkészséget, mit ajánlhatnak fel az ellenzéknek az engedményekért cserébe.
A választási rendszer kérdésében nem mutatkozott különösebb probléma, az
MDF által javasolt vegyes rendszer megfelelt az MSZMP érdekeinek is. A pártokról
szóló törvény viszont már súlyos feszültségek forrása volt. Az MSZMP elfogadta azt
az ellenzéki követelést, hogy a pártok engedélyezését ne külön párttörvény, hanem
az egyesülési törvény szabályozza, csupán a működésről és a finanszírozásról alkossanak jogszabályt.
Az ellenzék a működéshez szükséges infrastruktúra és anyagiak ügyét szorosan
összekötötte az állampárt vagyonával való elszámolással. Fejti közös véleményükként
szögezte le: a pártvagyon dolgában a háromoldalú tárgyalás nem illetékes, nincs
hozzá sem politikai, sem jogi felhatalmazása. A kormány és az MSZMP között létrejövő megállapodással az 1978 óta folyósított, 2,1 milliárdos állami beruházási támogatásnak megfelelő értékű vagyon átadásával szerették volna megoldani a problémát.
Kemény viták zajlottak az ellenzékkel a párttagság engedélyezéséről vagy tilalmáról a közhatalmi szervekben, az igazságszolgáltatásban, a fegyveres erők és testületek tagjai körében. A Politikai Intéző Bizottság egyetértett azzal, hogy a bírák
párttagságát megtiltsák. Nyers Rezső az ügyészekre is kiterjesztette volna a tiltást,
de erről mások lebeszélték. A közhivatalok, kormányzati szervek, tanácsok esetében a pártszervezetek működésének tilalmát kívánták kimondani. A fegyveres erőkkel
és testületekkel kapcsolatban nagy volt a probléma. Fejti szerint abba belemehettek
volna, hogy választott párttisztséget hivatásos tiszt ne tölthessen be, de a párttagság
engedélyezése és a pártszervezetek működtetése ügyében a választások előtt semmiképpen nem akartak tilalmat elrendelni. A munkahelyek pártszervezeteinek felszá239
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molása ügyében az MSZMP vezetői egy tapodtat sem akartak hátrálni. Nyilvánvaló
volt számukra, hogy az ellenzéki követelés azonnali teljesítése a párt teljes dezorganizálódását jelenti éppen a választási harc előtt. Továbbra is ragaszkodtak a munkahelyi szervezetek munkaidőn kívül folyó párttevékenységének engedélyezéséhez,
ezt minden párt számára lehetővé kívánták tenni.
A Munkásőrség azonnali feloszlatását kitartóan követelte az ellenzék, az MSZMP
vezetői azonban szerették volna, ha megelégednek azzal, hogy „párthadsereg”
funkcióját megszüntetve a fegyveres erők kötelékébe integrálják. Nyers Rezső is
úgy vélte, az átmeneti periódusban nem szabad a feloszlatással bizonytalanságot
kelteni, noha tisztában volt azzal, hogy „baj van” a vezetésével. A balos ellenzéki szervezkedés az MSZMP-n kívül is megindult, a PIB-ülésen is fölmerült – Grósz említette meg –, hogy a Magyar Kommunista Párt megalakulásával baloldalon is gyűlnek
azok az erők, amelyek kikezdenék a készülő megállapodást.240
Az MSZMP vezetői ragaszkodtak ahhoz, hogy az alkotmány módosított szövegében is legyen szó a szocializmusról. Az állampárt közjogi szerepéről mindenestől
lemondtak, a pluralizmust és a parlamentáris rendszer kialakítását elfogadták, tehát
nehezen volt definiálható, hogy pontosan mit is akarnak elérni azzal, hogy ragaszkodnak a szocializmus fogalmához.
Az Alkotmánybíróság létrehozásából is akut probléma lett, hiszen korántsem volt
mindegy, hogy milyen testületnek adnak felhatalmazást egy bizonytalan állapotban
lévő alkotmány értelmezésére. Fejti György azt ajánlotta, hogy állapodjanak meg
az intézmény felállításához minimálisan szükséges öt alkotmánybíró személyében,
akik közül kettőt-kettőt az MSZMP és az EKA, egyet pedig a Harmadik Oldal szervezetei jelölhetnek.241 Az Alkotmánybíróság felállítását végül nem tekintették kardinális kérdésnek – ellentétben a köztársasági elnöki tisztséggel.

POLITIKAI MENETREND

Az augusztus 15-i PIB-ülés hosszú vitájának a politikai menetrend kialakítása volt
a kiindulópontja. Csakhogy kiderült, az eredeti elgondolás végrehajtását – amely
szerint az előrehozott választásokat még az év vége előtt megtartják – a tárgyalások
fejleményei kétségessé tették.
Az MSZMP vezetőinek többsége bízott a tárgyalások augusztus végi befejezésében. Ennek elérésére kezdeményezték is a munkálatok újraindítását a párttörvénnyel foglalkozó albizottságban, amelyet az Ellenzéki Kerekasztal tudomásul is
vett. Grósz és Pozsgay egyaránt úgy vélte, az augusztus 24-i középszintű találkozót
követően, amely keretében „leltározzák” a szakbizottságokban elért eredményeket,
néhány napon belül megállapodásra lehet jutni a legfőbb kérdésekben. Ennél való240
Németh Miklós úgy vélte, kifejezetten segítene, ha létrejönne egy kommunista párt, amelybe bizonyos emberek átmehetnének, nem terhelve tovább az MSZMP-t mint reformpártot. MOL
M-KS 288. f. 5/1075. ő. e.
241
Hozzáfűzte az MDF-nek tett ajánlatot, mely szerint létrehoznák az ombudsman intézményét, s a hivatal betöltésére elfogadnák el az MDF jelöltjét. Uo.
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színűbbnek az látszott, hogy szeptember közepére sikerül a megállapodások tető
alá hozása, és az Országgyűlés feszített munkával megalkothatja a választásokhoz
elengedhetetlenül szükséges törvényeket. Arra viszont egyáltalán nem gondoltak,
ami bekövetkezett, hogy az augusztus 24-ét követő napokban-hetekben még tizenegy középszintű politikai egyeztető bizottsági ülésre lesz szükség. Szeptember
1-jére hívtak össze KB-ülést, abban bízva, hogy az már jóváhagyhatja a kerekasztalmegállapodásokat. Csakhogy szeptember elején zajlottak éppen a legintenzívebb
tárgyalások.
Nemcsak a politikai erőviszonyok változásának tendenciája volt aggasztó, ami
miatt sürgős lett volna a választások lebonyolítása. A gazdasági kényszerek tették igazán égetővé a helyzetet.
Németh Miklós komoly hibának tartotta, hogy nem szabtak időbeli határt a tárgyalások lezárására. Komor képet festett a gazdaság állapotáról, hosszan sorolta
a rémisztő makrogazdasági adatokat, amelyek alapján kategorikusan kijelentette:
külső segítség nélkül nem állítható talpra az ország. Azt jósolta, hogy a következő kormánynak legfeljebb két éve van, olyan kemény intézkedések várnak rá, hacsak az
adósságok felét el nem engedik, ám erre esélyt sem látott. Súlyos hibának tartotta,
hogy minden lehető alkalmat elmulasztottak az adósságok tényleges nagyságának
bevallására.
Még Németh felszólalása előtt mutatott rá Barabás János, hogy a felelős döntéshez tiszta képet kellene alkotniuk a külső feltételekről. Ha valóban pénzügyi
összeomlás fenyegeti az országot, akkor tudniuk kellene, hogy mit finanszíroznak a
hitelezők vagy a mögöttük álló erők: „ezt a kormányt, önmagában a politikai stabilitást, ne adj isten valami váltásra várnak”. Az nem volt kétséges, hogy a gazdasági
kilábalás feltételeinek tisztázásához mielőbb tiszta hatalmi-politikai helyzetet kell
teremteni.

A TÖRVÉNYHOZÁS PROBLÉMÁI

A megkérdőjelezett legitimitású, de folyamatosan támadott Országgyűlés tagjai
egyre csekélyebb készséget mutattak arra, hogy minden további nélkül törvénybe iktassák a közreműködésük nélkül, a kerekasztalnál készülő megállapodásokat.
Horn Gyula figyelmeztette is a PIB tagjait: „nagyon kemény mozgolódások” vannak
a kommunista frakcióban. Fejti György alátámasztotta az aggodalmat, s rámutatott:
a képviselők egy része úgy érzi, becsapták, erősödik a hajlam a parlament önfeloszlatására. Nyers Rezső abban látta a kiutat, ha valami nimbuszt adnak a parlamentnek, ha méltánylást kapnak a képviselők, amiért megkezdik „a demokratikus
szocializmus megalapozását”.
Éppen a Politikai Intéző Bizottság ülésének napján okozott felzúdulást Kilényi
Gézának, az alkotmányozással foglalkozó albizottság MSZMP-delegátusának az a
bejelentése, hogy végső soron a kormány a Nemzeti Kerekasztal teljes körű megegyezése nélkül is az Országgyűlés elé terjesztheti a törvényjavaslatokat. A delegáció vezetője, Pozsgay Imre másnap az MTI-nek nyilatkozva kénytelen volt reagálni
erre a provokatív megnyilatkozásra. Úgy kommentálta: Kilényi professzor azt érzé-
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keli, hogy az Országgyűlés tele van feszültséggel, „ugyanakkor önnön szerepének
tudatában türelmetlenül várja a tárgyalások eredményeit”.242

ALKUKÍSÉRLETEK ÉS REPEDÉSEK AZ ELLENZÉKI
KEREKASZTALNÁL
AZ MDF CSOMAGTERVE ÉS A „GLOBÁLIS” MEGÁLLAPODÁS ELVE

1989. augusztus 17-én az Ellenzéki Kerekasztal ülésén Antall József a Magyar Demokrata Fórum elnöksége által jóváhagyott 15 pontos csomagtervet terjesztett elő.
Ez a javaslat feltűnő hasonlóságot mutatott azzal, amelyről Pozsgay Imre is beszélt
pártja vezetőinek. Az MDF szerette volna megőrizni az EKA egységét, és a csomagtervet olyan kompromisszumos megoldásként tálalta, mint amely a különböző ellenzéki elképzeléseket is összegzi, ezáltal közösen léphetnének fel vele az augusztus
24-i háromoldalú tárgyaláson.243
Az MDF lépésének a csomag konkrét tartalmától függetlenül elvi jelentősége
volt: a tárgyalás technikáját illetően ugyanarra az alapra helyezkedett, mint amit Fejti
György az alku lehetséges formájaként korábban jelzett.
A csomagban való tárgyalás elfogadása kizárta, hogy részleges megállapodás
szülessék az átmenet szempontjából elengedhetetlen kérdésekről, amelyekben sikerült megállapodni, míg más ügyeket tovább vitatnak. Ilyen alapon tehát csakis
ún. „globális” megállapodás jöhetett szóba. Márpedig egy ilyen átfogó csomag olyan
elemeket is tartalmazhatott, olyan intézmények létrehozását is tervbe vehette, amelyekről az EKA eredetileg tárgyalni sem akart. Az MDF csomagtervjavaslatának legkényesebb pontja éppen egy ilyen volt: a köztársasági elnöki intézmény létrehozása
és betöltése a szabad választások után létrejövő parlament megalakulása előtt.
A javaslat érdemi megtárgyalása előtt kiszivárogtatták csomagtervet. Az elképzelés lényegét közlő napilap cikke még arra is rámutatott, hogy addig az MSZMP
törekvése volt a csomagban tárgyalás, ezúttal viszont az ellenzéknek az a szárnya állt
elő a kormányzó párt szándékaihoz hasonló csomagtervvel, amely egyetértett a tárgyalások felgyorsításával.244
Az EKA augusztus 23-án szűkebb körű előkészítő ülést tartott, amelyen kiderült, hogy alapvető nézeteltérések vannak az MDF által javasolt tárgyalási technika
körül. Antall József a csomagterv-elképzelést magyarázva azzal érvelt, hogy a külés belpolitikai adottságok mellett esély nyílhat a megegyezés kikényszerítésére, de
csak akkor, ha valamennyi kérdésben együtt állapodnak meg. Az SZDSZ, a Fidesz és a
szociáldemokraták ezzel szemben úgy vélték, hogy az átmenethez elengedhetetlen

242

Népszabadság, 1989. augusztus 17.
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. augusztus 17-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt.
164–165.
244
Jó esély idei választásra. Mai Nap, 1989. augusztus 23.
243
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párttörvényt és választási törvényt kell mindenképpen elfogadtatniuk, amiben pedig
nincs egyetértés, arról a részleges megállapodás után tovább lehet tárgyalni.245
Két nappal később derült ki, hogy Antall József jól tudta: az MSZMP csakis
„globális” megállapodást hajlandó elfogadni. Pozsgay Imre adta tudtul a Nemzeti
Kerekasztal augusztus 25-i ülésén, hogy az elfogadott részmegállapodásokon nem
kívánnak változtatni, de csakis teljes megállapodás esetén válhat belőlük törvény.246
A csomagtervhez való viszonyulás alapján hamar tisztázódtak a frontok. Kónya
László a Néppárt, Morvay László a BZSBT, Füzessy Tibor a KDNP nevében szorgalmazta a csomagterv alapján tárgyalást, a kisgazda Boross Imre pedig úgy értékelte
Antall javaslatát, mint ami félúton van az SZDSZ és a néppárti-kereszténydemokrata elképzelések között. Ebben formailag igaza is volt, hiszen utóbbiak a szabad
választások előtt kívánták népszavazással megválasztatni az államfőt, míg a szabad
demokraták csak a választások után és a parlament által.
A szociáldemokrata Gaskó István szerint a csomagterv abból a hitből indult
ki, hogy a közvélemény elveszíti türelmét az ellenzékkel szemben. E megközelítést tagadva ő nem látta értelmét annak, hogy a decemberi választások érdekében
mindenáron a tárgyalások gyorsítására törekedjenek. A szakszervezeti ligás Vitézy
László figyelmeztetett: a nép azt fogja mondani, hogy a csomagterv az MSZMP-től
származott, nem az MDF-től.
Kövér László határozottabban fogalmazott, amikor ismertette a Fidesz álláspontját, azt követelve, hogy elvi alapon tárgyaljanak, és csak ennek keretein belül
kössenek kompromisszumot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Fejti György korábban
már sugallta az ötletet, és feltette a kérdést: mennyiben egyeztette az MDF az MSZMPvel a csomagtervét? Antall nyomban visszautasította a kevéssé burkolt feltételezést,
miszerint megegyeztek volna az MSZMP-vel.
A szabad demokraták is vitába szálltak Antall Józseffel. Pető Iván úgy vélte, hogy
a javaslat nem igazán kompromisszumos, hiszen a köztársasági elnöki tisztség nem
feltétele a békés átmenetnek, a tárgyalás voltaképpeni céljának. Antallnak azt az érvét
sem tudta elfogadni, hogy a javaslat nem jelenti az MSZMP-hez való közeledést, hanem csupán az EKA minden szervezetének elfogadható megoldást keresi. A lényeges kérdésnek ugyanis azt tekintette, hogy az MSZMP-től nem azt kapják cserébe,
amiért az ellenzék leült a tárgyalóasztalhoz.247
Hogy ebben igaza volt-e vagy sem a szabad demokratáknak, arra az MDF-csomagterv tartalmának vizsgálata ad választ. A javaslat több ponton valóban közelített az MSZMP elképzeléseihez, más pontokon lényegesen eltért tőlük. Kényes pontjai a következők voltak:
– Az alkotmány preambulumában a demokratikus szocializmus fogalmának szerepeltetése elfogadható, főként külpolitikai okok miatt.
245
Az Ellenzéki Kerekasztal ülését előkészítő megbeszélés 1989. augusztus 23-án. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 252–275.
246
Az Ellenzéki Kerekasztal nevében Boross Imre tudomásul vette a bejelentést. Lásd: a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottsága 1989. augusztus 25-i ülése, uo. 421–423.
247
Az Ellenzéki Kerekasztal ülését előkészítő megbeszélés 1989. augusztus 23-án. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 252–275.
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– Az alkotmány tartalmazza a köztársasági elnöki intézményt, de megválasztása
csak a parlamenti választással együtt vagy utána történhet, addig az Országgyűlés
elnöke legyen az ideiglenes államfő. A köztársasági elnököt első alkalommal közvetlenül választják öt évre.
– Az Alkotmánybíróság felállításáról az új parlament dönt.
– Az MSZMP kivonul a munkahelyekről, megszűnik a párt minden állampárti
hatásköre, csak munkaidőn és munkahelyen kívül működhetnek munkahelyi alapon létrejött pártcsoportok.
– Az MSZMP nyilvánosnak tekinti a vagyonát.
– A Munkásőrség megszűnik, tagjai korlátozott létszámmal és jogkörrel a honvédség kötelékébe, a polgári védelembe kerülhetnek. A fegyverviselési engedélyeket bevonják, a fegyvereket beszolgáltatják.
– A cél a választások mielőbbi megtartása, lehetőleg decemberben.248

AZ MDF ÁLLÁSPONTJA ÉS A POZSGAY-KAPCSOLAT

Az Ellenzéki Kerekasztalon belül az erőviszonyokat alaposan átrendezte, hogy az
MDF álláspontja megváltozott. Javaslata ugyan eltért a Néppárt, a kereszténydemokraták és a Bajcsy-Zsilinszky Társaság szándékától, amennyiben a parlamenti
választások után vagy velük egy időben akart közvetlen elnökválasztást, de az év
végére tervezett választási időpont mellett nemigen volt kétséges, hogy ez a javaslat
is egyenértékű Pozsgay Imre elnökké választásának elfogadásával.
Nem maradt titokban, hogy a háttérben rendszeres megbeszélések folytak Pozsgay
Imre és az Ellenzéki Kerekasztal egyik oldalának politikusai között. Ennek nyomán augusztus közepétől az Ellenzéki Kerekasztal szervezetei között vészesen megfogyatkozott a bizalom. Antall József mindent megtett, hogy elhárítsa a háttéralku gyanúját,
ahányszor csak felmerült, azonnal a kérdés közjogi vonatkozásaira terelte a szót, az
ahhoz kapcsolódó érveket sorolta. Pozsgay Imre később többször is elmondta, hogy
valóban létezett rendszeres kapcsolat közte és az MDF vezetői között a tárgyalások
idején, de tagadta, hogy valamiféle paktumot kötöttek volna.249
Elvileg lehetett volna a békés átmenet érdekében kötött reális hatalmi alku része
egy olyan „lengyel típusú” megoldás, amely egyenértékű az államfői tisztség átengedésével. Az MDF vezetői a liberálisoknál nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az
MSZMP-n belüli viszonyok alakulásának, illetve annak a hatásnak, amit magatartásukkal az ott folyó harcokra gyakorolhattak. A reformerek győzelme valószínűsíthető volt, de korántsem eleve eldöntött. Nem volt tehát teljesen légből kapott az a
megközelítés, amely szerint érdemes vállalható kompromisszumok révén gyors megállapodás elérése, és egyúttal a Pozsgay-szárny győzelmének a megtámogatása.
A rivális ellenzéki oldalon azonnal feléledt a gyanakvás, hogy egy jövendő koalíció előképe fedezhető föl Pozsgay és az MDF együttműködésében. Ez sem volt légből kapott. Az MSZMP reformerei számára természetesen nem volt mellékes, hogy
248
249

A csomagterv teljes szövege: uo. 223–225.
POZSGAY, 1998a, 940.

Rendszervaltas.indb 443

2006/5/8 14:53:27

444

A kerekasztal-tárgyalások és a Magyar Köztársaság létrehozása

a szabad választások után is részesedjenek a hatalomból, először is a Pozsgay révén
megszerzett köztársasági elnöki pozíció révén, majd egy koalíciós kormány tagjaként. Az MDF-ben mint a messze legerősebb ellenzéki szervezetben ugyancsak
természetszerűleg módon merült fel, hogy milyen erőviszonyokkal lehet számolni a
kormányalakításhoz az előrehozott választások után. Nyíltan ezzel a kérdéssel nem
foglalkozhattak a Pozsgayhoz közel álló fórumos vezetők, de aligha kétséges, hogy
volt alapja az államminiszter júliusi nyilatkozatának, amelyben lehetségesnek tartotta
a koalíciót az MDF-fel.250
Az MDF számos meghatározó vezetője továbbra is egyfajta nemzeti centrum elképzelésének jegyében politizált. Pozsgay tervei ettől alig különböztek, az ő zászlaja
alatt szervezésnek indult Demokratikus Magyarországért Mozgalom kifejezetten
annak jele volt, hogy esélyt lát a pártkereteken átnyúló összefogásra. Az Antall József által dominált tárgyaló delegáció magatartásából egyértelműen kitűnt, hogy a
tárgyalók a korábbiakhoz képest más álláspont képviseletére kaptak felhatalmazást. Antall József formálisan nem volt tagja az MDF felső vezetésének, jóllehet már ekkor
felmerült, hogy a lemondásra készülő Bíró Zoltán elnöknek ő legyen az utódja, és
nagyrészt ő alakította a Fórum álláspontját, azért alkalmazkodnia is kellett a pártvezetés szándékaihoz.
Az MDF döntésében nyilvánvalóan szerepet kaptak azok az információk, amelyeket az MSZMP belső viszonyairól szereztek. Tudhatták, hogy vannak kérdések,
amelyekben az állampárt vezetőinek álláspontja mozdíthatatlan, és tarthattak a
parlamenti képviselők lázongásának lehetséges következményeitől is. Az MDF-et a
nemzetközi körülmények is inkább óvatosságra intették, vezetői továbbra is tartottak a szovjet politika kedvezőtlen változásától. 251
A háromoldalú tárgyalásokon érzékelhető volt, hogy Pozsgay Imre, ha csupán
rajta állna, sokat feladna az MSZMP pozícióiból. Egy olyan leendő szocialista párt
érdekeit tartotta szem előtt, amely szövetségese lehetne az ellenzék „nemzeti irányultságú” erőinek. A liberális ellenzék hajthatatlan magatartását kétségkívül az a szándék motiválta, hogy elejét vegyék e szövetség megformálásának, ezért is igyekeztek
megtorpedózni a háttérben, az ő kizárásukkal kötögetett alkut.
A Pozsgay Imre balatonfüredi házában kialkudott informális megállapodás érvényessége azon múlott, jól mérik-e fel a helyzetet. Az igazolhatta volna a kompromisszumot, ha az erőviszonyok eltolódása az MSZMP-ben nem eredményezi a
reformerők felülkerekedését. Ahogy Kis János írta: „Ebben az esetben a társadalom
úgy fogadta volna – s okkal – az Antall–Pozsgay-megállapodást, mint ami megmentette a demokratizálódás esélyét a fenyegető »visszarendeződéstől«. Azok, akik
a megállapodást elutasítják, óhatatlanul kisodródtak volna a politikai arénából. Ha
Antallék, Pozsgayék jól ítélik meg a helyzetet, akkor joggal gondolhatták volna, hogy
250
A német Der Spiegelnek adott interjút ismertette: Magyar Nemzet, 1989. július 4. Furmann
Imre válaszolt rá az MDF részéről, aki kijelentette: koalícióról csak a választási eredmények ismeretében lehet beszélni, előzetes szerződést nem szorgalmaznak, külön tárgyalásokra és egyezségre nem törekszenek. Mai Nap, 1989. július 9.
251
Az óvatosság és a bizalom megteremtésének szándéka jól kivehető Antall József felszólalásából, amely Borisz Sztukalin szovjet nagykövet és az Ellenzéki Kerekasztal augusztus 18-i
találkozóján hangzott el. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 234–235.
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az SZDSZ-nek és a Fidesznek nincs más választása: vagy a megállapodást írjuk alá,
vagy a politikai halálos ítéletünket.”252

A LIBERÁLISOK RADIKALIZMUSA

Az SZDSZ és a nála is radikálisabban fogalmazó Fidesz megközelítésmódja és helyzetértékelése lényegesen különbözött az MDF-étől. A teljes rendszerváltás koncepciójának kezdettől azt az értelmezését képviselték, amely szerint a szabad választások
előfeltétele a kiindulópontban leszögezett elveik maradéktalan érvényesülése. Egy
ilyen szilárd elvi politika meglehetősen beszűkítette a kompromisszumok lehetőségét, különösen, hogy az elvek és a hatalmi szempontok egybeestek és egymást
erősítették.
A szabad demokraták a fejlődés dinamikáját figyelve arra jutottak, hogy nem érdemes elveik feladása árán gyorsan elavuló alkut kötni. Korántsem vélték elengedhetetlennek az előrehozott választásokat. Ebben nyilván szerepe volt annak is, hogy
szervezeti erejük és támogatottságuk mértéke nem közelítette meg az MDF-ét vagy
az MSZMP-ét, népszerűségi adataik egyáltalán nem tükrözték a kerekasztal-tárgyalásokon betöltött szerepüket. Ezt a gyengeségüket elvi álláspontjuk következetes
képviselete ellensúlyozhatta.
A szabad demokraták világosan látták az MSZMP erózióját, és nem látták be,
miért lenne szükség másmilyen beavatkozásra, mint pozíciójának további gyöngítése. Úgy vélték, nem az ellenzék feladata, hogy a reformszárnyat kívülről támogassa, ha
azok elég erősek, anélkül is kivívják a győzelmet – s akkor majd jobb feltételekkel
lehet megállapodást kötni –, ha pedig a keményvonalasok kerekednek felül, még inkább indokolatlan az engedékenység.
A szabad demokraták és a fideszesek fontos célnak, a teljes rendszerváltás feltételének tekintették, hogy minél inkább megtörjék az MSZMP hatalmát, hogy az állampárt
minél gyengébb pozíciókkal kerüljön ki a tárgyalásokból, és minél kevésbé használhassa ki helyzeti előnyét. A kerekasztal-tárgyalásokkal párhuzamosan folytatott
akciók, a tiltakozások és leleplezések éppen ezt a célt szolgálták. Semmiképpen nem
akarták, hogy a köztársasági elnöki tisztség elnyerése révén az MSZMP hatalmi
törekvéseinek megerősítésére alkalmas közjogi pozícióhoz jusson. Kifejezetten törekedtek arra, hogy minél több ember számára szolgáltassanak okot és lehetőséget,
hogy leváljanak az állampártról, hogy kellőképp hozzájáruljanak mind a kötelékek,
mind pedig a félelem oldásához. A munkahelyi pártszervezetek megszüntetésének
és a Munkásőrség felszámolásának követelése jól szolgálta ezt a célt is.
A radikális álláspont képviselői tehát úgy vélték: ha az EKA szilárdan és egységesen kitart, akkor előbb-utóbb kikényszeríthető az MSZMP meghátrálása, legfeljebb nem igazodnak azokhoz a határidőkhöz, amelyek betartását ellenfeleik tekintették csak fontosnak. Volt kockázata is ennek az álláspontnak: kedvezőtlen politikai
fordulat esetén veszélyeztethette volna a tárgyalásos átmenet sikerét.

252

KIS, 1999, 36–37.
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A szabad demokraták a külpolitikai fejleményekből is azokat tekintették mérvadónak, amelyek a radikális változásokra utaltak az egész térségben. A lengyelországi
eseményekből azt ítélték a legfontosabbnak, hogy a kommunisták katasztrofális vereséget szenvedtek a választásokon, ami nyomban megkérdőjelezte a kerekasztaltárgyalásokon előre kialkudott pozícióik értelmét.253 A Mazowiecki-kormány megalakulása pedig azt mutatta, hogy a felgyorsult változások közepette milyen gyorsan
értelmét vesztheti egy korábbi időszakban elfogadott kompromisszum. Jaruzelski
elnökké választását éppen ezért a legkevésbé sem tartották követendő példának.
A csehszlovákiai és a keletnémet fejlemények kimenetele ugyan bizonytalan volt,
de a kommunista hatalom megrendüléséből nem az óvatoskodás szükségességére
következtettek. Nemcsak tudomásul vették a Brezsnyev-doktrína végét, hanem azt
is el akarták érni, hogy az 1956-os magyarországi és az 1968-as csehszlovákiai intervenció elítélésével a Szovjetunió deklarálja ezt a tényt, megerősítve a közvélekedésben, hogy a fordulat visszavonhatatlan.254 A Fidesz különösen határozottan foglalt
állást a Szovjetunió bármiféle befolyása ellen.
Az SZDSZ figyelmét az sem kerülte el, hogy a mély gazdasági-pénzügyi válságból való kilábalás szükséglete felgyorsítja a Nyugat felé orientálódás folyamatát, és
az elkerülhetetlen intézkedések politikai téren is lépéskényszerbe hozzák a magyar
vezetőket.

A KÉT ELLENZÉKI STRATÉGIA KONFLIKTUSA

A tárgyalások augusztus közepén kezdődő intenzív szakaszának idejére tehát véglegesen és visszavonhatatlanul elvált egymástól az ellenzék két csoportjának stratégiája. Egyik oldalon állt az a politika, amely a rendszerváltás feltételeinek maradéktalan létrehozását tűzte ki célul, és éppen mert a fejlődés dinamikája alapján reálisnak
tekintette annak elérését, engedményekre csak e feltételeken belül volt hajlandó.
Alkalmasnak látta a politikai helyzetet arra, hogy az ellenzék már az átmenet időszakára is a lehető legtisztább megoldásokat próbálja elérni.
Ezzel szemben állt az éppen adott hatalmi konstellációra tekintve reálisnak ítélt
kompromisszum terve, amely szerint a békés átmenet érdekében szükség van a mielőbbi megállapodásra, és ezért az elvek fenntartása mellett is érdemes engedményeket
tenni olyan kérdésekben, amelyek teljesen „tiszta” megoldást ugyan nem hoznak,
de nem is veszélyeztetik a szabad választásokhoz való átmenetet. A megállapodás
elodázásával nem kívánták kiprovokálni a politikai helyzetben rejlő kockázati tényezők realizálódását.
Az Ellenzéki Kerekasztal augusztus 24-i ülésén, miután a csomagról való tárgyalás helyett bizottságonként kezdték áttekinteni a tárgyalások helyzetét, Antall József
bejelentette, hogy visszavonják a csomagtervet. Szabad György nyomban hozzátette:
253
A lengyelországi fejlemények, a kormányalakítás körüli viták krónikáját közölte: Heti Világgazdaság, 1989. augusztus 19. 5.
254
Az SZDSZ levele Mihail Gorbacsovhoz, amelyet 1989. augusztus 18-án adtak át a budapesti
nagykövetnek. Népszabadság, 1989. augusztus 19.
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az MDF nem adja fel azt a szándékát, hogy újabb kísérletet tegyen az egyeztetésre.
Egyúttal kijelentette: az EKA nem borulhat fel, aki a többséggel szembefordul, az
le fog szakadni róla, de a demokratikus átmenet nem akadályozható meg vétójoggal. Kilátásba helyezte, hogy felmondják az EKA konszenzuselvét, s helyette azt javasolja: kössék kétharmados egyetértéshez a döntések érvényességét. A kereszténydemokraták
és a Bajcsy-Zsilinszky Társaság képviselője nyomban csatlakozott az indítványhoz,
ám Tamás Gáspár Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a vétójog megszüntetésének
terve egyszerűen megvétózható.255
A kétféle ellenzéki stratégia erőpróbáját nem lehetett elkerülni. Erre először augusztus 29-én került sor az Ellenzéki Kerekasztal drámai, tíz órán át tartó vitáján.
Ennek középpontjában ismét a köztársasági elnöki intézmény kérdése állt.
Antall József javaslata jelentette a kiindulópontot, amely szerint a Magyarország
államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk alapján oldható meg a vitatott közjogi
probléma. Az idézett törvény szerint ugyan a parlament választja az államfőt, ám
Antall megfontolásra javasolta az egyszeri közvetlen elnökválasztás lehetőségét. Indokként részint az akkori parlament kétes legitimitását említette (arra az esetre, ha a
parlamenti választások előtt kerülne sor az elnökválasztásra); részint úgy vélte: ezzel
a megoldással javíthatják a közjogi koncepció elfogadásának esélyét, amennyiben az
általános választások idején vagy azt követően választanák meg az államfőt.
A vita kezdetén mereven szétváltak az álláspontok. A kereszténydemokraták
egy középerős elnök mielőbbi közvetlen választása mellett tették le a garast, ehhez
Vigh Károly annyit fűzött hozzá, hogy a nemzetközi körülmények is a mielőbbi
választás mellett szólnak. Varga Csaba a Néppárt nevében csatlakozott a KDNP és
a BZSBT álláspontjához, és így tett a kisgazda Boross Imre is a stabilitás igényére
hivatkozva.
Tölgyessy Péter és Orbán Viktor ezzel szemben az eredeti közös állásponthoz
visszatérve hangsúlyozta, hogy képtelenség a szabad választások előtt államfőt választani, erre az Ellenzéki Kerekasztalnak nincs felhatalmazása. Orbán nemcsak
elvi alapon ellenezte a javaslat elfogadását, hanem ezen túl még „politikai harakirinek” is minősítette. A szociáldemokraták nevében Gaskó István is elutasította,
hogy az új parlament megalakulása előtt legyen elnökválasztás, míg Vitézy László
ugyancsak ellene volt, de a Liga speciális helyzetére hivatkozva bejelentette, hogy
nem élhet a vétójoggal.
Antall az elutasításokra reflektálva azt hangsúlyozta, hogy éppen a közvetlen választással oldhatnák meg a felhatalmazás hiányából adódó problémát. Szabad György elismerte, hogy az EKA kiinduló álláspontja egyértelmű volt, ám közben új helyzet állt
elő, miután az MSZMP-ben kezdeményezték az előrehozott elnökválasztást. Ezért
úgy vélte, hogy bár az SZDSZ és a Fidesz álláspontja elméletileg tiszta, mégis kompromisszumot kell kötni, amelynek során ahhoz kell ragaszkodni, hogy demokratikus
választást eredményezzen, akár a parlamentben, akár közvetlenül történik.
Az MDF véleményét élesen opponálta a szabad demokrata Haraszti Miklós, aki
rámutatott: az MSZMP-nek nem arra van szüksége, hogy bármi áron megszerezze
255
Az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottságának 1989.
augusztus 24-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 334–336.
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az államfői pozíciót, hanem hogy ezt az ellenzék egy részének támogatásával érje el.
Egyúttal azt is firtatta, hogy vajon van-e az ellenzéknek közös elnökjelöltje, illetve a
közvetlen választást támogatóknak vannak-e saját jelöltjeik? Antall József nyomban
tiltakozott a felvetés ellen, kijelentve, hogy az MDF-ben nincs határozat Pozsgay támogatásáról, továbbá azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a pártkongresszus után az
MSZMP végül nem is Pozsgayt jelöli.
Orbán Viktor és hozzá csatlakozva Tölgyessy Péter leszögezték, hogy nem tűrik
el csöndben, ha pártjaik véleményével ellentétes döntés születik, mindent megtesznek
a parlamenti választások előtti elnökválasztás megakadályozásáért.
A javaslat kereszténydemokrata, néppártos és kisgazda támogatói megpróbáltak
reálpolitikai érveket felhozni a radikálisan elutasító elvi állásponttal szemben. Füzessy Tibor a „miénk a miniszterelnök, tiétek az elnök” lengyel megoldásra hivatkozott, és
egyúttal figyelmeztetett arra, hogy a merev álláspont minden elért eredményt semmissé tehet, ráadásul az ellenzékre hárulna a tárgyalások felborításának ódiuma.
Hasonlóan érvelt Boross Imre és Torgyán József is.
Kis János a reálpolitikai érveket ellentmondásosnak és megalapozatlannak látta,
másként ítélte meg a politikai helyzetet. Elismerte: alakulhatnak úgy az erőviszonyok, hogy a kommunistáknak kell adni az elnöki tisztséget, de ha a választások
előtt átengedik, elvész az alkupozíció. Azt javasolta, hogy a kérdésben a megállapodás hiányát hozzák nyilvánosságra, és ki-ki fejtse ki a véleményét. Később Orbán
Viktor némi módosítással ugyanezt javasolta: az EKA jelentse ki, hogy bizonyos
kérdésekben konszenzusra jutott, de az új intézmény felállítására nem érzi kompetensnek magát. Tölgyessy ehhez még hozzátette: ha az MSZMP saját felelősségére
cselekszik, ez nem jelenti, hogy az ellenzék legitimálta a dolgot. Azt viszont jelenti,
hogy az államfő kérdését nem lehet a csomag részeként bevinni a tárgyalásra.
Antall József éppen erre hivatkozva figyelmeztette az ellenzőket, hogy az egész
megállapodást kockáztatják, amiért az Ellenzéki Kerekasztal összeült. Kis János elutasította az erkölcsi nyomásgyakorlás kísérletét, arra utalt, hogy a felek hiába akarnak
megegyezni, ha az álláspontok nagy eltérése miatt nem képesek erre.256
A szabad demokraták nem foglaltak el merev, minden engedményt elvető álláspontot. A patthelyzet feloldására az SZDSZ kompromisszumként azt javasolta:
járuljanak hozzá, hogy az Országgyűlés ideiglenes jelleggel államfőt válasszon, de
ennek hatálya csak a szabadon választott parlament összeüléséig tartson. A közvetlen elnökválasztást mint a parlamentáris rendszertől idegen megoldást elvi alapon
kizárták. Antall József nem látta értelmét egy ilyen javaslatnak: szerinte az MSZMP
eleve nem akarhatott az illegitim parlamenttel „lealacsonyított” elnököt választani.
Abba belement volna, hogy a fennálló parlament négy évre válaszon elnököt, ám Kis
János nyomban közölte: ez teljes félreértése a szabad demokraták javaslatának. A kilátástalannak tűnő vitát végül Antall József indítványának feltételes elfogadásával
rekesztették be, aki lényegében megismételte az MDF csomagtervében foglalt javaslatot. Elfogadták, hogy az 1946. évi I. törvénynek megfelelően szükség esetén a parlament elnöke töltse be ideiglenesen és korlátozott hatáskörrel az államfői funkciót,
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de ehhez új elemként hozzáfűzték: legyen a megállapodásban egy záradék, amely
szerint a tisztséget csak a szabad választások után fogják betölteni.257
A másnapi háromoldalú tárgyaláson Antall József ennek megfelelően terjesztette elő az EKA indítványát.258 Az addigi fejlemények alapján szinte semmi remény
nem volt arra, hogy az MSZMP elfogadja a javaslatot, így az ellenzéken belül sem
juthatott nyugvópontra a kérdés. Ezzel pedig csak elodázták az ellenzék kettészakadását.

MEGÁLLAPODÁS VAGY KUDARC FELÉ?
ÖSSZETŰZÉSEK AZ MSZMP VEZETÉSÉBEN

A kerekasztal-tárgyalásokon kötendő kompromisszumok ügye nemcsak az ellenzék körében váltott ki konfliktust. Nagy feltűnést keltett a Nyers Rezső és Pozsgay
Imre közötti, napvilágra került ellentét. A párt elnöke augusztus 29-én bírálta meg
Pozsgayt, amiért a párt felhatalmazása nélkül jelentette be előző nap a kerekasztaltárgyaláson, hogy az MSZMP elfogadja a munkahelyi pártszervezetek megszüntetésének
elvét.259
Pozsgay tényleg tett ilyen ígéretet, de valójában csak addig az álláspontig hátrált
vissza (amint arra Pető Iván fel is hívta a figyelmet), ameddig júliusban eljutottak a
szakértői egyeztetések során.260 Az MSZMP delegációvezetője elfogadta a munkahelyekről való kivonulás általános elvét, de időt kért a végrehajtására, különböző
határidőket határozva meg az egyes területekre. Az ellenzék elfogadni látszott a
javaslatot, de a végleges álláspont kialakítását a következő ülésre halasztották.261
A háromoldalú tárgyalások bizottságaiban is intenzív munka folyt, számos kérdésben sikerült megállapodásra jutni, amelyeket középszinten jóvá is hagytak. Néhány alapvető kérdésben azonban megmerevedtek a frontok, s ezekben az MSZMP
vezetőinek állást kellett foglalniuk – abban az időszakban, amikor a kongresszusra
készülve egyébként is kiéleződtek a politikai viták, és rossz viccnek számított a párt
egységéről beszélni. Ennek megfelelően indulatokat sem nélkülöző vita alakult ki a
257
A Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Néppárt nem akarta elfogadni a záradékos
megoldást, Füzessy Tibor felolvasta az MDF csomagtervének vonatkozó passzusát, amely szerint
az elnököt öt évre közvetlenül választják. Végül abban maradtak, hogy másnap délig minden szervezet véleményt mond a javaslatról. A vita második része: uo. 622–642.
258
Pozsgay Imre kérésére megvitatását elhalasztották. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások
középszintű politikai egyeztető bizottságának ülése 1989. augusztus 30-án. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 19–21.
259
Nyers a budapesti kongresszusi küldöttek klubjában tette kritikai megjegyzését. Nyilatkozata: Népszabadság, 1989. augusztus 30. Pozsgay Imre visszaemlékezése szerint Nyers egy „naiv
szociáldemokrata” elv alapján állt, abból indult ki, hogy a munkahelyi szervezkedést egy demokratikus jogállamban nem lehet megtiltani, hiszen még a Horthy-rendszerben is eltűrték. POZSGAY,
1993, 160–161.
260
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottsága 1989. augusztus 28-i ülésének jegyzőkönyve. A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 509.
261
Uo. 514.
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PIB augusztus 31-i ülésén, amelyen a Központi Bizottság másnapi plénumára készülve áttekintették a tárgyalások helyzetét.
Pozsgay, aki visszautasította az ellene irányuló vádat, miszerint „a köztársasági
elnökségért árulja a pártot”, felhívta a figyelmet: az MSZMP nem a tárgyalóasztalnál veszítette el a pozícióit.262 Beszámolt arról, hogy két alapvető kérdésben akadtak
el a megegyezés útján: a pártvagyon és a munkahelyi pártszervezetek ügyében. Az
remélte, a pártvagyon ügyét át lehet hidalni, hiszen elszámolással nem az ellenzéknek, hanem részint a párttagságnak, részint a népképviseletnek tartoznak.263
Nyers Rezső meglepően kemény álláspontot foglalt el. Úgy tűnt, azt sem bánja,
ha felbomlik a kerekasztal-tárgyalás. Két ponton akart lecövekelni: a munkahelyi
pártszervezetek és a köztársasági elnöki pozíció ügyében. Öngyilkosságnak vélte,
ha feladják létező szervezeteiket, és figyelmeztette a delegációvezetőt is:
„Pozsgay elvtárs köztársasági elnök csak egy egységes MSZMP támogatásával
lehet, ez úgy sem biztos, de úgy van esélye, komoly esélye van. Nekünk mindent
meg kell tenni, hogy ő legyen a köztársasági elnök. De kérem, ha az MSZMP felbomlik, akkor lehetnek lánglelkű értelmiségi reformerek, ugye én is ilyen vagyok,
ismerem a fajtámat, […] abból nem lesz köztársasági elnök a Pozsgay elvtárs.”264
Nem mindenki osztotta a pártelnök álláspontját. Nagy Imre figyelemre méltó
párhuzamot vont a februári esettel, amikor ’56 átértékelése kapcsán ugyancsak nagy
felzúdulás volt, pedig sokkal rosszabb helyzetbe kerültek volna, ha nem esnek túl a
traumán. Kijelentette: ha visszalépnek az elhangzott ígérettől, egyrészt az MSZMP
nem fog tudni megváltozni, márpedig a benne megtalálható sokféle irányzat nem
maradhat együtt, másrészt pedig elvesztik a hitelüket a társadalom előtt. Nem hiszik el nekik, hogy valóban merőben új pártot készülnek teremteni. A köztársasági
elnöki tisztség megszerzése ügyében nem volt vita, ragaszkodtak az államfő közvetlen megválasztásához, legkésőbb a parlamenti választásokkal egy időben. Pozsgaynak
pontos információi voltak az ellenzék előző napi „gyilkos vitájáról”, ennek alapján
adott tájékoztatást.
Annál keményebben csaptak össze az eltérő felfogások a tárgyalások kimenetelét illetően. Pozsgay – Nyerssel és Fejtivel ellentétben – rendkívül kockázatosnak
tartotta, hogy kerekasztal-megállapodás nélkül vigyék a parlament elé a törvényeket.
A tárgyalások sürgős lezárása érdekében nagyobb fogékonyságot igényelt a kompromisszumok iránt.
Németh Miklós ismét hangsúlyozta, hogy a súlyos gazdasági helyzet nem engedi meg az időhúzást. Kőkemény intézkedésekre kényszerül a kormány, ha a Valutaalappal kezdődő tárgyalásokon meg akar felelni a követelményeknek, márpedig
azok teljesítése nélkül a pénzügyi tartalékok hónapok alatt kimerülnek. Nyomatékosan kérte, hogy mihamarabb teremtsék meg a feltételeket a tárgyalások lezárá262
Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága 1989. augusztus 31-i ülésének jegyzőkönyve. MOL
M-KS 288. f. 5/1076. ő. e.
263
Az MSZMP KB álláspontjának megfelelően Németh Miklós is azt képviselte a reformkörök
szeptember 2–3-i értekezletén, hogy a kongresszusnak számoljanak el a vagyonnal. A felszólalást
lásd: Rendszerváltók a baloldalon, 321–323.
264
MOL M-KS 288. f. 5/1076. ő. e.
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sához, akár a „globális megállapodás” elvét is feladva hozzák meg az előrehozott
választásokhoz szükséges törvényeket.265
A Központi Bizottság szeptember 1-jei ülésén Pozsgaynak esélye sem volt, hogy
megvédje a munkahelyi pártszervezetek feladása ügyében képviselt álláspontját:
tizennégyen szavaztak mellette.266 Mint azt az MSZMP-n belüli hatalmi viszonyokról
szóló fejezetben láttuk, a kemény kitartás hívei kerekedtek felül.

A KOMPROMISSZUMOK ESÉLYE

Miután a pártvagyon és a munkahelyi pártszervezetek ügyében a KB határozata
megkötötte a tárgyalók kezét, e területeken elég reménytelen helyzet alakult ki a
kerekasztal-tárgyalásokon. Amiben sikerült kompromisszumot kötni, az az alkotmányozás egyik vitatott kérdése volt. A tervezetbe bekerülhetett a következő megfogalmazás: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek.”267
A Politikai Intéző Bizottság szeptember 5-i ülésén Pozsgay – informális kapcsolataira hivatkozva – annak a reményének adott hangot, hogy már a legközelebbi alkalommal sikerül kompromisszumot kötni az egyszeri közvetlen elnökválasztásról, ha
ellentételezésként az MSZMP elfogadja, hogy a továbbiakról majd az új alkotmány
rendelkezzék. Rossz jel volt viszont, hogy az ellenzék radikális szárnya, amely semmiféle további engedményre nem hajlott, azt firtatta, vajon mit tesz a kormány, ha nem
születik megállapodás. Az államminiszter egyelőre nem adott választ nekik, noha a
kabinet már kialakította a tervét erre nézve: beterjeszti a parlamentnek a párttörvényt a
kétféle álláspontnak megfelelő variációkban. Németh Miklós felszólalásában határozottan szögezte le: még egyszer nem tehetik meg a képviselőkkel, hogy visszavonják
a javaslatot, különben szétesik az Országgyűlés. Nem tartotta kizárhatónak, hogy
az ellenzék és az MSZMP álláspontja közötti megoldást képviselve a kormány egy
harmadik, saját javaslatot is a parlament elé terjesszen.268
A kompromisszumokat sürgette, hogy a kerekasztal-tárgyalások eseményeitől
függetlenül szaporodtak a szélsőséges megnyilatkozások. Balszélről a Münnich Ferenc Társaság riogatott a „burzsoá ellenforradalom” megakadályozását követelve,269
a másik oldalról az egyre merészebb, gyakorta vadul kommunistaellenes ellenzéki
265

Az MSZMP KB szeptember 12-i ülésén Medgyessy Péter is a devizatartalékok teljes kimerülésével, a fizetésképtelenség rémével szembesítette a párt vezetőit, sürgetve a választások
mielőbbi megrendezését, mivel a választások előtt az IMF aligha írna alá megállapodást hároméves programról. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei,
2. köt. 1584.
266
Az MSZMP Központi Bizottsága 1989. szeptember 1-jei ülésének jegyzőkönyve, uo. 1513.
267
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottsága 1989. szeptember 4-i ülésének jegyzőkönyve. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 148–149.
268
MOL M-KS 288. f. 5/1077. ő. e.
269
Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága 1989. szeptember 5-i ülésén Rajki Sándorné számolt
be a Münnich Ferenc Társaság közgyűlésén tapasztalt megnyilatkozásokról. MOL M-KS 288. f.
5/1077. ő. e.
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hangok keltettek felháborodást.270 Pedig még előtte voltak az igazán nagy botrányt
kiváltó – Orbán Viktornak tulajdonított, valójában Németh Zsolttól származó – fideszes kampányszólamnak a kommunisták „agyagba döngöléséről” a választásokon.271
Szeptember 6-án az újabb kerekasztal-tárgyaláson csak azokon a területeken
sikerült eredményt elérni, ahol addig is reményt keltőek voltak az előzmények: a választási törvényben, a párttörvény legtöbb elemét illetően és a büntetőjogi törvények
módosítása terén.272 Az Ellenzéki Kerekasztalon belül a nézetkülönbségek mit sem
változtak, nem vált be Pozsgay reménye, hogy sikerül áttörést elérni a köztársasági
elnök megválasztása ügyében.
Az Ellenzéki Kerekasztal szeptember 11-én tett még egy hamvába holt kísérletet
a közös álláspont kialakítására. Antall József próbálta meg a kompromisszumot tető
alá hozni, ám az SZDSZ és a Fidesz elejét akarta venni annak, hogy folytatódjon az
ellenzék álláspontjának fellazítása. Tölgyessy és Orbán egyaránt leszögezte: nincs
további hátrálás. Antall akkor fortyant fel igazán, amikor Tölgyessy megfogalmazta
a kérdésbe rejtett vádat: vajon az MDF az összes kérdésben azt javasolja-e, hogy az
EKA fogadja el az MSZMP álláspontját, vagy csupán az államfő kérdésében igényli?273 Kövér László rámutatott arra, hogy a fennmaradt vitás kérdések közül háromban csakis az MSZMP-től függ, elfogadja-e a kompromisszumot, ezzel szemben az
ellenzék kizárólag a köztársasági elnök ügyében van kulcshelyzetben. Tölgyessy
Péter pedig úgy vélte, ha a másik három kérdésben az MSZMP engedne, talán meg
lehetne fontolni a kompromisszumot, de a pártvagyon, a munkahelyi pártszervezetek és a Munkásőrség kérdésében semmiféle engedményre nincs esély. Kis János és
Pető Iván arra is rámutatott, hogy az MSZMP eredetileg nem kötötte ki a „globális”
megállapodás elvét, semmi okuk nincs elfogadni ezt a feltételt. Antall viszont arra
hívta fel a figyelmet, hogy a pártszakadást eredményező MSZMP-kongresszus után
talán már nem lesz kivel megállapodni. Figyelmeztetett továbbá: az Országgyűlés
könnyen az önfeloszlatás mellett dönthet, akkor pedig a választásokat a régi törvény
alapján kellene megtartani.
A vitában a szembenállók nem tudták meggyőzni egymást. Négy szervezet elutasította, sőt három vétót is emelt az ellen, hogy első alkalommal közvetlen elnökválasztást tartsanak még a parlamenti választások előtt.274 „Mindössze” három, hatalmi szempontból lényeges kérdés kivételével állapítottak meg egyetértést. Vitatott
maradt az elnökválasztás módja, időpontja és a megbízatás időtartama.275
270
Elrémisztő példaként az MDF kispesti szervezetének egyik röplapját emlegették, amit Fejti
(illetve a BM) szerint tízezrével terítettek a fővárosban. Ilyen kitételeket tartalmazott: „A kommunisták csalással megszerezték a hatalmat, az országon fegyverrel, börtönnel, akasztófával uralkodtak, s bár eszközeik finomodtak, így is a legmélyebb válságban tartották az országot.”
271
1989. szeptember 12-én Zalaegerszegen, az időközi választások kampányában egy nagygyűlésen hangzott el az inkriminált mondat, amely alkalmat adott a Fidesz mint „szélsőséges
szervezet” elleni sajtóhadjáratra.
272
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottságának 1989.
szeptember 6-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 172–216.
273
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 11-i ülése. Uo. 274–275.
274
Uo. 287–288.
275
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottsága 1989. szeptember 11-i ülésének jegyzőkönyve. Uo. 317–320.
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SZAKÍTÁS – AZ ELLENZÉKI EGYSÉG FELBOMLÁSA
A szakadás elkerülhetetlen volt, ez derült ki szeptember 15-én az Ellenzéki Kerekasztal különösen zaklatott hangulatú ülésén.276 Az SZDSZ és a Fidesz hajthatatlannak bizonyult, nem vállalták a megállapodás aláírásához szükséges kompromiszszumokat.
A parlamentáris demokrácia elveihez rigorózusan ragaszkodó szabad demokraták semmiképpen nem tudtak elfogadni olyan közjogi megoldást, amely a rendszerváltozás első és döntő szakaszában azzal fenyegetett, hogy rossz útra téríti a
fejlődést. Közjogi elképzeléseiktől egyébként is idegen volt a prezidenciális jellegű
demokrácia, márpedig attól tartottak, hogy ha első alkalommal közvetlenül választják az elnököt, akit aztán egy erős koalíció is támogat, könnyen kialakulhatnak egy
ilyen rendszer alapjai. (Nehéz is lett volna megmagyarázni a népnek, miért vonják
el tőle a közvetlen választás egyszer már megadott jogát.)277 Arra sem láttak okot,
hogy engedékenységet tanúsítsanak az MSZMP számára hatalmi szempontból fontos ügyekben, mint a pártvagyon, a munkahelyi pártszervezetek és a Munkásőrség
kérdése.
A fokozódó bizalmatlanság is közrejátszott a szakításban, amely a liberálisok körében Pozsgay Imrével és a vele kvázi szövetséges szervezetekkel szemben élt. Méltányolták ugyan Pozsgaynak a demokratizálásban játszott szerepét, de nem maradt
hatástalan, hogy össze nem hasonlítható viszony fűzte a Kádár-kori ellenzékiség
két irányzatához. Egy olyan nagykoalíció előjeleit fedezték fel ebben, ahol reformkommunisták mellett az MDF (esetleg még néhány történelmi párt) venne rész,
márpedig ez a liberális erők kiszorítását jelentette volna a rendszerváltás jellegének
meghatározásából.
Az SZDSZ arra törekedett, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben nem sikerült megállapodni, a konszenzus hiányát rögzítsék. A megállapodásban legyen egy
záradék, amely szerint a kérdések újratárgyalhatóak lesznek, ha az MSZMP kongresszusán egy új párt áll fel. Ezzel akarták kizárni, hogy a kormány alternatív javaslatot terjesszen a parlament elé, a képviselőkre bízva a döntést.278
Orbán Viktor is keményen fogalmazva utasította el, hogy bármiféle, az Ellenzéki Kerekasztal részéről el nem fogadott tervezet a törvényhozás elé kerüljön. Mint
mondta: ilyen alapon akár térden állva is kezdhették volna a tárgyalásokat.
A köztársasági elnöki tisztség ügyében sokadszorra újjáéledő, kilátástalan vitát
végül Tölgyessy Péter kategorikus kijelentése zárta le: az SZDSZ nem ír alá olyan megállapodást, amelyben a közvetlenül választott államfő szerepel. Amikor Szabad György
próbálta menteni a menthetőt, és felvetette annak lehetőségét, hogy az SZDSZ elveinek fenntartása mellett, záradékkal ellátva írja alá a megállapodást, de ne emeljen
276
A megszokottól eltérően erre az ülésre nem az Országházban, hanem az MDF Ó utcai központjában került sor. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 336–390.
277
Az SZDSZ álláspontjához lásd: Kis, 1999, 38–39.
278
A kétféle álláspont kiadásának lehetősége szerepelt abban a levélben, amelyet Pozsgay
Imre írt az Ellenzéki Kerekasztalnak, és a háromoldalú tárgyalások szeptember 15-i ülésén is felolvasott. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 402–403.

Rendszervaltas.indb 453

2006/5/8 14:53:29

454

A kerekasztal-tárgyalások és a Magyar Köztársaság létrehozása

vétót, Tölgyessy még úgy reagált, hogy megfontolják a javaslatot. A Fidesz elutasító
álláspontja azonban értelmetlenné tette a döntés halogatását. Orbán Viktor ugyanis
kijelentette: a Fidesz nemcsak elvei alapján utasítja el a meghátrálást, hanem politikai megfontolásból is. Érvelése világos volt: ha most engednek, az MSZMP nem fog
visszavonulni a többi fontos kérdésben sem, hiszen nem lesz olyan helyzet, amelyben rá lenne utalva az ellenzék egyetértésére.
A Fidesz és az SZDSZ határozottan megkövetelte, hogy a közvetlen elnökválasztást elfogadó szervezetek a Nemzeti Kerekasztal plenáris ülése előtt ne hozzák nyilvánosságra az ő elutasító állásfoglalásukat. Tölgyessy is csatlakozott Orbán
fenyegető kijelentéséhez: ha a plenáris ülés előtt bármikor elhangzik a bejelentés,
olyan nyilatkozatot tesznek, amely megakadályozza, hogy bármit aláírjon az Ellenzéki
Kerekasztal, és az MSZMP-nek nem lesz kivel megállapodnia. Antall magyarázatot
követelő kérdésére elmondta: ha teljesítik a feltételt, a Fidesz nem akadályozza meg,
hogy a megállapodás megszülessék – legalább azokban a kérdésekben, amelyekben
létrejött az EKA és az MSZMP között a konszenzus.279
Az Ellenzéki Kerekasztal másik oldalán kialakult a végleges álláspont. Az MDFben és a hozzá közel álló többi szervezetben úgy látták, hogy nagyon is vállalható
az újabb kompromisszum a békés átmenet sikeréért. Azzal érveltek: ha nem is értek
el mindent, amit akartak, a kompromisszumok árán a demokratikus fejlődés alapjait
megteremtik. Nem akarták megkockáztatni a tárgyalások kudarcát, márpedig úgy
látták, hogy az ellenzék radikális szárnya indokolatlan merevségével, a vállalható
kompromisszumok elutasításával éppen ezt teszi.
A kompromisszumok elfogadói úgy látták, a függőben maradt kérdések nem
tartoztak feltétlenül a békés átmenet és a szabad választások törvényi alapjaihoz. Abban ugyan nemigen lehetett kételkedni, hogy befolyásolják az esélyegyenlőséget és
ezáltal a jövendő politikai erőviszonyokat, és abban sem, hogy az átmenet jellegének
meghatározását tekintve sem közömbösek, de remélni lehetett, hogy az MSZMP
kongresszusa után a kormány az ellenzéki álláspontnak megfelelő javaslatot terjeszt
az Országgyűlés elé.280 A liberálisokkal ellentétben bíztak Pozsgay Imrében. Abban
sem láttak veszélyt vagy rájuk nézve hátrányos következményt, ha a nép közvetlen választáson őt juttatná elnöki pozícióhoz. Szabad György, aki határozottan azt
képviselte, hogy a szabad választás érdekében elfogadható engedmény egy kellően
megnyirbált hatáskörű köztársasági elnök közvetlen megválasztása, még azt is fölvetette, hogy Pozsgay elnökjelöltségét nem lehet kész tényként kezelni. Úgy vélte:
akár szétesik, akár egyben marad az MSZMP, a pártkongresszus után új helyzet áll
elő.

279

A köztársasági elnöki kérdésben lezajlott vita. Uo. 380–390.
Ennek adtak később hangot a megállapodás aláírói az 1989. szeptember 19-én közreadott
nyilatkozatban. Uo. 512–513.
280
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A MEGÁLLAPODÁS ÉS ELUTASÍTÁSA
AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK ÉS A REMÉNYEK

Az MSZMP vezetői egyre mérséklődő optimizmusuk ellenére is reménykedtek – talán a végig szkeptikus Fejti György kivételével –, hogy az ellenzék radikális szárnya
meggondolja magát és kimozdul merev álláspontjáról. Némi alapot adott erre, hogy
a szabad demokraták az utolsó percig intenzíven részt vettek a sarkalatos törvényeket
előkészítő munkában, azt követően is, hogy végleg elhatározták a számukra elfogadhatatlan kompromisszumok elutasítását.
A Nemzeti Kerekasztal politikai egyeztető bizottságának utolsó előtti ülésén
semmi nem utalt a gyökeres változásra. Már csak azért sem, mert a további vita
értelmetlensége miatt a köztársasági elnöki kérdést nem is tűzték napirendre. Sőt
biztató jeleket is lehetett tapasztalni. Tölgyessy Péter bejelentette, hogy az EKA,
korábbi ellenkezését feladva – bizonyos feltételek teljesülése esetén – elfogadja az Alkotmánybíróság felállítását. Ezt követően az EKA részéről Sólyom László és Tölgyessy
Péter vett részt abban a „rohammunkában”, amellyel kialakították az Alkotmánybíróságról szóló jogszabály végleges tervezetét.281
A tárgyalások a gyakori éles nézetkülönbségek és az időnkénti oldalvágások ellenére tárgyszerű légkörben folytak egészen az utolsó pillanatig. Az MSZMP oldalán különösen Pozsgay Imre mutatkozott késznek a kompromisszumokra, a másik
kulcsszereplő, Fejti György nagyobb hangsúlyt fektetett pártja hatalmi érdekeinek
érvényesítésére.282 A háromoldalú tárgyalásokat közvetlenül megelőző EKA-ülések
eredményeként nem mindig tűnt kiforrottnak, minden részletében tisztázottnak az
ellenzék álláspontja. Előfordult, hogy az ellenzéki oldal soros elnöke vagy az adott
téma szóvivője a helyszínen fogalmazta markánsabbra vagy enyhébbre a közös állásfoglalást. Az SZDSZ és a Fidesz politikusai ezen alkalmakkor is érzékelhetően
határozottabban, de nem kirívó keménységgel fogalmaztak.283
Nem volt tehát teljesen alaptalan az a feltevés, hogy a tárgyalások lezárhatók az
MSZMP eredeti tervei szerint „csomagban” kötött megállapodással, legfeljebb az
ellenzék radikális szárnya néhány kérdésben különvéleményt nyilvánít. Arra az esetre, ha nem lesz teljes egyetértés, az MSZMP vezetői azt tervezték, hogy a vitatott
kérdések alternatív módon kerülnek be a törvényjavaslatba. Igaz, arra nem tértek
ki, mitől lenne „konszenzusos” a tárgyalások olyasfajta lezárása, amelyben az egyik
fél befolyása alá tartozó parlamentre van bízva, hogy az elé terjesztett alternatív
törvényjavaslatok közül melyiket fogadja el.284
281
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások politikai egyeztető bizottsága 1989. szeptember 15-i
ülése. Uo. 410–415.
282
Lásd ehhez: FEJTI, 1998, 908–909.
283
Pozsgay Imre a PIB 1989. szeptember 5-i ülésén az ellenzék részéről rájuk mért „büntetésnek” nevezte, hogy az előző napi tárgyaláson a legradikálisabb nézeteket valló Orbán Viktort
tették meg szóvivőnek. (MOL M-KS 288. f. 5/1077. ő. e.) Valójában véletlenül éppen a Fidesz volt
soron a delegációvezetésben.
284
Lásd Pozsgay Imre felszólalását a KB szeptember 12-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1579.

Rendszervaltas.indb 455

2006/5/8 14:53:30

456

A kerekasztal-tárgyalások és a Magyar Köztársaság létrehozása

AZ ALÁÍRÁS MEGTAGADÁSA ÉS A MEGÁLLAPODÁS „ÁTENGEDÉSE”

1989. szeptember 18-án került sor a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások plenáris ülésére, amelyet azért hívtak össze, hogy aláírják az eredményeket összegző megállapodást.285 Előtte azonban még az Ellenzéki Kerekasztal tartott egy rövid, ám annál
fontosabb megbeszélést.
Tölgyessy Péter az utolsó pillanatban jelentette be, hogy milyen formát választottak egyet nem értésük kifejezésére. Közölte, hogy az SZDSZ-nek ugyan joga lenne vétóval megakadályozni a megállapodás aláírását, de nem teszik ezt, mert nem akarják
gátolni a megállapodásban az Ellenzéki Kerekasztal azon tagjait, akik hajlandók erre. Nem
elégednek meg azonban azzal, hogy záradékban jelezzék kifogásaikat, inkább nem
írják alá a megállapodást. Jelezte, hogy külön nyilatkozatot tesznek, amelyben megindokolják döntésüket. A Fidesz nevében Szelényi Zsuzsa jelentette be, hogy csatlakoznak az SZDSZ-hez. Gaskó István a szociáldemokraták, Vitézy László a Liga nevében
úgy nyilatkozott, hogy szervezetükben még tárgyalnak a követendő magatartásról.
Antall József nyomban leszögezte, hogy ez esetben nekik, az aláírást vállalóknak is külön nyilatkozatot kell tenniük, és rezignáltan állapította meg: az Ellenzéki
Kerekasztal tagjai között is politikai küzdelem van kibontakozóban.286
Minden fél által elfogadott konszenzusértelmezés hiányában 287 az aláírás megtagadását lehetett úgy értelmezni, hogy az olyan lépés, amely nem jelent automatikusan vétót, nem jelenti a megállapodás megtorpedózását. Ez kétségkívül ellentétes
volt a tárgyalások szellemével, de az egyetlen megoldásként kínálkozott arra, hogy
a sarkalatos törvényeket a parlament elé terjeszthessék, ugyanakkor a fenntartásaik
miatt a megállapodást elutasító szervezetek is megőrizhessék integritásukat.
A Nemzeti Kerekasztal plenáris ülése előtt két órával még tartott egy ülést a
középszintű egyeztetőbizottság. A higgadt hangvételű tanácskozáson elvégezték az
utolsó simításokat a megállapodás szövegén, illetve rögzítették a még fennmaradt
nézeteltéréseket. Semmi nem utalt az érlelődő fordulatra.
Az aláírási ceremónia előtt Kis János és Tölgyessy Péter Szabad Györgyöt felkeresve még egyszer felajánlották: végső esetben belemennének, hogy a parlamenti
választások előtt válasszák meg a köztársasági elnököt, ha ezt még a megkérdőjelezhető legitimitású parlament teszi. Úgy vélték, ha ebben sikerül megállapodni,
folytathatják az egyeztetést a többi három nyitott kérdésről, amelyeknek félretételét
az MDF elfogadta. Szabad azonban Antall Józseffel konzultálva elvetette a javaslatot.288

285
Hivatalosan a tárgyalások „első szakaszának” eredményeit rögzítő aláírásra került sor, hiszen formálisan a kerekasztal-tárgyalások nem zárultak le, voltak a szakbizottságokban függőben
maradt kérdések.
286
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt.
448–461.
287
A konszenzus fogalmának pontos értelmezése elmaradt, jóllehet Pozsgay Imre a szeptember 15-i háromoldalú tárgyalást megelőzően egy levelet juttatott el erről a delegációkhoz. A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 402–403.
288
KIS, 1999, 39. Lásd még: R ÉVÉSZ S., 1995, 39.
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AZ ALÁÍRÁSI CEREMÓNIA ÉS A NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS

A televízió egyenes adásban közvetítette a Nemzeti Kerekasztal záró plenáris ülését. Itt derült ki ország-világ előtt az utolsó pillanatban, hogy az Ellenzéki Kerekasztal három szervezete, az SZDSZ, a Fidesz és a Liga nem írja alá a megállapodást,
a szociáldemokraták pedig csak azzal a megjegyzéssel szignálják, hogy nem értenek
egyet a köztársasági elnök parlamenti választások előtti megválasztásával.
Nem csupán a bejelentés volt meghökkentő, hanem annak módja is. Tölgyessy
Péter a tárgyalások addigi hangvételéhez képest szokatlanul élesen fogalmazott és
támadt rá az MSZMP képviselőire. Kijelentette: a vállalt feladatot, a demokráciához
vezető békés átmenet előtt álló akadályok eltávolítását csak kisebb részben tudták teljesíteni, mert az MSZMP vezetése minden érdemi engedmény elől elzárkózott, és
nem látják biztosítottnak, hogy a választások valóban szabadok lesznek. Bejelentette, hogy a megállapodás érvényre juttatását nem akadályozzák meg, de népszavazást
kezdeményeznek a négy függőben maradt alapvető kérdésben, a köztársasági elnök megválasztása, a munkahelyi pártszervezetek, a Munkásőrség és az MSZMP vagyonával való elszámolás ügyében.289 Hasonlóan keményen fogalmazott Kövér László is
a Fidesz nevében.
Azonnal látszott, hogy az ellenzéknek az a része, amely az aláírás mellett döntött, defenzívába került. Szabad György és Antall József is hangoztatni kényszerült,
hogy a Munkásőrség vagy a munkahelyi pártszervezetek ügyében maguk sem foglalnak el kevésbé határozott álláspontot, de fontosabbnak tartják a megállapodást.
Pozsgay Imre, akit láthatóan felzaklatott a bejelentés, ugyancsak kemény szavakkal utasította vissza a tárgyalások eredményeinek lekicsinylését és főleg azt a stílust,
amellyel az SZDSZ és a Fidesz fellépett. Indulatain nehezen uralkodva a nép megvetésével is megvádolta őket, amit aztán Kövér László visszautasított. Tölgyessy még
utoljára kijelentette: nem becsülik le az eredményeket, éppen emiatt nem vétózzák
meg a megállapodást, ám nem vállalják a felelősséget azért, hogy a fejlődés esetleg
nem demokratikus átmenethez, hanem elnöki rendszerhez vezet. A megegyezés
aláírására ezek után kevéssé ünnepélyes hangulatban került sor.290

289

A népszavazás ötletének eredetéről lásd: HARASZTI, 1999, 68–69.
A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások 1989. szeptember 18-i plenáris ülése. A rendszerváltás
forgatókönyve, 4. köt. 492–507.
290
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A TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYEI
ÉS AZ ÚJ KÖZTÁRSASÁG
Az 1989. szeptember 18-án aláírt megállapodást követő hónapban az Országgyűlés
feszített munkával törvénybe iktatta a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások eredményeit. A megállapodások többségét változatlan formában fogadták el, több (nem is
lényegtelen) ponton azonban utat adtak képviselői módosító indítványoknak is.291
A folyamat megkoronázásaként október 23-án Szűrös Mátyás (az újonnan módosított alkotmány értelmében ideiglenes köztársasági elnöki minőségében) az Országház erkélyéről kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.
*
A korábbiakban a tárgyalások legfontosabb politikai tényezőit vizsgáltuk annak érdekében, hogy feltáruljon a folyamat dinamikája és tendenciája, látható legyen a tárgyaló felek álláspontja, motivációja és magatartása. Nem esett azonban szó a Nemzeti Kerekasztal szakbizottságaiban lezajlott vitákról és konkrét eredményeikről.
Hosszadalmas lenne a bonyolult szerkezetű háromoldalú tárgyalások menetének témánkénti végigkísérése, de fölösleges is, hiszen ezekről rendelkezésre állnak
az albizottságok és a középszintű tárgyalások publikált jegyzőkönyvei.292 A jegyzőkönyvek közreadásával egyidejűleg valamennyi témáról megjelentek elemző tanulmányok is.293 Nem nélkülözhető azonban a legfontosabb közjogi változások áttekintése, hiszen ezek teremtették meg az új köztársaság alapjait, a tárgyalásokon elért
eredmények jelentették a döntő lépést a politikai rendszer megváltoztatásában.
A közhiedelemmel ellentétben a kerekasztal-tárgyalások az egyezmény szeptember 18-i aláírásával nem értek véget. A szakbizottságok tovább folytatták a munkát a
291
Vö. TÖLGYESSY P ÉTER: A haza háza. Országgyűlési mozaik. Beszélő, 1989. november 20. (Újraközli: uő., 1999, 60–63.)
292
A munkabizottságok jegyzőkönyveit tartalmazza: A rendszerváltás forgatókönyve, 6. köt.
2000. Az egyes szakbizottságok tárgyalásaihoz kapcsolódnak KALMÁR Melinda és R ÉVÉSZ Béla bevezetői. A gazdasági tárgyalások középszintű bizottságának jegyzőkönyve és a hat szakbizottság
munkájáról készült összefoglaló: uo. 5. köt. 15–82. A történteket összefoglalja B OZÓKI András tanulmánya: uo. 7. köt. 32–44.
293
TORDAI Csaba, MASÁT Ádám, John W. SCHIEMANN, KUTRUCZ Katalin, VÁSÁRHELYI Mária tanulmányai. Uo. 7. köt. 481–592. A választási törvényről lásd még: WIENER, 2000.
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még nyitott kérdések egyeztetésére. Egyre szórványosabban, de egészen november
végéig folytak ezen a szinten tárgyalások. Az ellenzéken belüli szakadás ellenére az
Ellenzéki Kerekasztal is folytatta tevékenységét egészen a szabad választásokig.294

AZ ALKOTMÁNY ÉS A SARKALATOS TÖRVÉNYEK
ÚJ VAGY MÓDOSÍTOTT ALKOTMÁNY

Az 1989 őszén elfogadott új köztársasági alkotmány egyszerre körvonalazta, hogy
milyennek kell lennie az „Európához visszatérő” Magyarországnak, illetve hordozta magán azokat a vonásokat, amelyek a rendszerváltó politikai harcok termékei
voltak. Két jellegzetes hatása is volt ennek a helyzetnek. Az egyik a kiegyensúlyozás
szándékának érvényesülése. Ennek nyomán alakultak ki a konszenzuális demokrácia
jellegzetes jegyei. Igyekeztek úgyszólván minden létező ellensúlyt és kontrollfunkciót beépíteni a köztársaság jogrendjébe. Jórészt a kölcsönös bizalmatlanság és az
erőviszonyok tisztázatlansága okozta, hogy így történt, de ami létrejött, pozitív lehetőségeket is magában rejtett. Igaz, a túlbiztosítás a működőképesség rovására ment,
amit legpregnánsabban a kétharmados törvények magas száma jelzett.
A másik következmény az lett, hogy a köztársasági alkotmányban inkonzisztens
elemek maradtak. Megszületése idején is tudatában voltak e hibának, az elvi megfontolások mellett ezért is foglalták bele a törvénymódosításba, hogy az új és végleges alkotmány elfogadása a szabadon választott parlament feladata lesz.
Az 1989. évi XXXI. törvény, amelyet október 22-én fogadott el az Országgyűlés,
formálisan csak módosította, valójában teljesen újraformálta Magyarország alkotmányos berendezkedését. Pedig az Ellenzéki Kerekasztal kezdetben hallani sem akart
arról, hogy a szabad választások előtt lényegi alkotmányozásra kerüljön sor, elvonva
ezzel a legitim új parlament feladatát. Az MSZMP azonban ragaszkodott az alkotmány módosításához, új intézmények belefoglalásához. Ebben a helyzetben az
EKA szakbizottsági tárgyalói taktikát váltottak: ha már napirendre vették az alkotmánymódosítást, nem elégedtek meg részleges módosítással. Elkezdték pontról pontra
átvizsgálni az alaptörvényt, kigyomlálva belőle minden elemet, amely idegen a jogállamtól, a parlamentáris demokráciától.295 A viták természetesen nem maradtak
meg az I/1. sz. albizottság keretei között, mivel az új rendszer alapjait érintették.
A legfontosabb vitapontok és változtatások a következők voltak:
1. Hosszú elvi vita bontakozott ki az államformát meghatározó kitételek, a szocializmus fogalmának az alkotmányban való szerepeltetése körül,296 hiszen az új alaptörvény már nem pusztán deklaratív jellegű volt, hanem normatív funkciója is lett,
294
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. november 2. és 1990. április 27. közötti tárgyalásainak jegyzőkönyveit: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt.
295
A I/1. sz. szakbizottság jegyzőkönyvei. A rendszerváltás forgatókönyve, 6. köt. 26–166.; az
alkotmányozás részletes elemzése: TORDAI, 2000, 481–502.
296
Különösen fontos egyeztetések zajlottak erről az Ellenzéki Kerekasztal 1989. augusztus
29-i ülésén, majd a Nemzeti Kerekasztal 1989. szeptember 4-i tanácskozásán.
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komoly jogi következményekkel. A viták nyomán létrejött a kompromisszumos
megállapodás, mely szerint a „polgári demokrácia” és a „demokratikus szocializmus”
kifejezés egyaránt bekerül az alkotmány szövegébe. Ugyancsak kompromisszumos
megoldást találtak Magyarország gazdasági berendezkedésének meghatározására:
„a tervezés előnyeit is felhasználó piacgazdaság” gyanánt definiálták. A Harmadik Oldal ragaszkodott ahhoz, hogy az alkotmányban deklarálják a köztulajdon, különösen
az önigazgató tulajdon kiemelt szerepét, szemben a tulajdonformák egyenlőségének
tételével. Kompromisszumos megoldásként végül a felek elfogadták azt a megfogalmazást, mely szerint „az állam elismeri a termelői önigazgatás és az önkormányzat
tulajdonának létrejöttét és működését”.
2. Az alapvető alkotmányos jogokra vonatkozó passzusokról viszonylag gyorsan
megállapodtak, de e jogok korlátozhatatlanságának tételét csak a tárgyalások végső
szakaszában fogadták el. A parlamenti vita nyomán azután valamelyest meggyengült az e jogok védelmére vonatkozó rendelkezés a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a közerkölcs védelmére való utalással.
3. Az államfő hatáskörének meghatározása fontos vitapont volt, hiszen az MSZMP
„középerős” köztársasági elnöki funkciót kívánt. Az Ellenzéki Kerekasztal ellenben
gyengíteni kívánta az elnöki hatáskört, olyan intézményeket javasolt, amelyek az
ideiglenes alkotmány hatálya alatt is védelmet adnak az elnöki túlhatalommal szemben. Végül az államfő jogait az 1946. évi I. törvénycikk rendelkezéseit alapul véve
állapították meg. Ennek megfelelően született meg az a paragrafus is, mely szerint a
betöltetlen vagy megüresedett elnöki tisztséget ideiglenesen a parlament elnöke tölti be
korlátozott hatáskörrel. Az államfői szerepkör reprezentatív, pártpolitikától mentes
jellegét erősítette az a tétel, hogy a köztársasági elnök az államszervezet demokratikus
működése mellett a nemzet egysége felett is őrködik.297
4. A köztársasági elnök megválasztásának módjáról a tárgyalóasztalnál elfogadott
(az ellenzéki oldalon törést okozó) megoldás szerint első alkalommal még a szabad választások előtt a nép közvetlenül választhat államfőt. Az alkotmány módosításának időszakában javában folyt az aláírásgyűjtés népszavazás kezdeményezésére, amelynek egyik kérdése formálisan az elnökválasztás időpontjára, gyakorlatilag
ezzel együtt a módjára is vonatkozott. Később lesz róla szó, hogy a népszavazás
minimális többséggel amellett döntött, hogy a szabad választások előtt ne lehessen
megválasztani az államfőt, ezzel kútba esett Pozsgay Imre elnökké választásának
terve. Az Országgyűlés ezek után a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások megállapodását mellőzve, Király Zoltán indítványára elfogadta az 1990. évi XVI. törvényt, amelyben általános szabályként fogalmazták meg a közvetlen elnökválasztás elvét, nehogy
a népszavazást támogató politikai erők – legalább egyharmados támogatottságot
szerezve – lehetetlenné tegyék a közvetlen elnökválasztást.298
297
A törvényjavaslat parlamenti vitájában Tallósy Frigyes javasolta, hogy a nép közvetlenül
válasszon hat évre köztársasági elnököt, de a javaslat nem kapott elég támogatást, miután Antall
József deklarálta, hogy ezt a megállapodás felmondásának tekintenék.
298
Az alkotmányt módosító törvény szerint: „A köztársasági elnököt a választópolgárok az
általános és egyenlő választójog alapján közvetlenül és titkos szavazással négy évre választják.”
Vö. TORDAI, 2000, 495.
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5. Az Alkotmánybíróság intézményének felállítása sem ment egyszerűen.
Az MSZMP eredetileg a pártok működése felett alkotmányossági ellenőrzést gyakorló szervként képzelte el a testületet, de emellett klasszikus alkotmánybírósági
jogköröket is belefoglaltak a törvényjavaslatba. Szűkre szabták azonban jogkörét
a legfontosabb kérdésben, a normakontroll ügyében. Az ellenzék ezt a leszűkített
funkciót nem fogadta el. Egyébként is csak a tárgyalások legvégén járult hozzá a
testület felállításához, amikor megszületett a megállapodás a már „védelemre érdemes” alkotmányról. Feltételül szabta, hogy az Alkotmánybíróság rendelkezzen
a törvények megsemmisítésének jogával, valamint hogy bárki kezdeményezhesse az
Alkotmánybíróság eljárásait.
Az alkotmánybírák személyének kiválasztása több szakaszban történhetett, hogy
ne vonják el teljesen a szabadon választott parlamenttől a lehetőséget. Megegyeztek
az első körben megválasztandó öt alkotmánybíró személyében is. Közülük kettőre
az MSZMP, kettőre az EKA, egyre pedig közösen tehettek javaslatot.299 A megállapodás szerint további öt bírát az új parlament, újabb ötöt pedig az 1995-ben hivatalban levő Országgyűlés választhatott, mégpedig kétharmados többséggel.300

A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A tárgyalások során az ellenzék elérte, hogy ne alkossanak külön párttörvényt, hanem az egyesülési jog hatályát terjesszék ki a pártokra is. Ugyanakkor elfogadták,
hogy a pártok működésének külön jogi szabályozása legyen. Pártként definiálták azokat a szervezeteket, amelyek bejegyzett tagsággal rendelkeznek, és bejegyzésükkor
alávetik magukat a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek.
A tárgyaló felek megegyeztek az igazságszolgáltatás és közigazgatás depolitizálásáról, elfogadták, hogy a bírák, ügyészek, ülnökök és közszolgálati alkalmazottak
párttagságát speciális módon korlátozni kell.
Két kérdésben támadt súlyos konfliktus, a pártvagyon és a pártok munkahelyi működése ügyében. Mindkettő szerepelt az SZDSZ által kezdeményezett népszavazás
kérdései között.
A pártok anyagi-infrastrukturális ellátottságát okkal tekintették az ellenzéki
pártok az esélyegyenlőség minimális előfeltételének. Az Ellenzéki Kerekasztal kiinduló elve az volt, hogy a többpártrendszer nem kerülhet többe a költségvetésnek,
mint az egypártrendszer. Azt követelték, hogy az MSZMP vagyonának terhére biztosítsák az új pártok működésének feltételeit. Mint korábban arról bőven esett szó,
az MSZMP vagyoni helyzete zavaros volt, és vezetői úgy döntöttek, ezt kizárólag
299
November 2-án az Ellenzéki Kerekasztal ülésén éles vita folyt a kereszténydemokrata Füzessy Tibor váratlan alkotmánybíró-jelöléséről, végül az EKA Sólyom Lászlót és Zlinszky Jánost
jelölte az öt fővel megalakuló testületbe. (A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 101–121.) Az 1990
elejétől működésbe lépett testület további tagjai: Ádám Antal, Kilényi Géza és Solt Pál.
300
KALMÁR Melinda és R ÉVÉSZ Béla bevezetője az I/1. sz. munkabizottság jegyzőkönyvéhez.
A rendszerváltás forgatókönyve, 6. köt. 23–24.
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a párt saját ügyének tekintik, legfeljebb a parlamentnek tartoznak elszámolással
az állami eredetű vagyonnal. Király Zoltán már a háromoldalú tárgyalások lezárása előtt, szeptember 8-án indítványozta Szűrös Mátyáshoz írt levelében, hogy az
MSZMP a parlamentnek is számoljon el a vagyonáról. Az Országgyűlés a szeptember 26-i ülésen határozott úgy, hogy a pénzügyminiszternek tájékoztatást kell adnia
az MSZMP, a Munkásőrség és más társadalmi szervezetek vagyonáról. A jelentés
októberre készült el.301
A pártok munkahelyi jelenléte ügyében az MSZMP úgy kívánt esélyegyenlőséget biztosítani, hogy valamennyi pártnak megengedte volna a munkahelyi alapú szerveződést. A referendum kiírásához szükséges aláírások gyűjtésének időszakában is világosan látható volt, hogy a népszavazás eredménye nyomán el kell
majd rendelni az MSZMP munkahelyi szervezeteinek felszámolását. A kormány
nevében Kulcsár Kálmán október 13-án bejelentette (az október 7-én megalakult
MSZP kongresszusának döntésével szembefordulva), hogy törvényjavaslatot terjesztenek be a pártok a munkahelyekről való kitiltására, amelyet néhány nap múlva a parlament illetékes bizottsága is támogatásáról biztosított. 302 A parlament meglepően
nagy többséggel fogadta el a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló, 1989. évi
XXXIII. törvényt, amely 1989. október 30-án lépett hatályba, és kimondta a pártok
munkahelyi működésének tilalmát.303 Arról is rendelkezett, hogy az országgyűlési képviselő-választások előtt legalább 90 nappal kell megszüntetni a munkahelyi
pártszervezeteket. Ennél hamarabb kellett megszüntetni a pártszervezeteket a bíróságokon, az Országgyűlés hivatali szervezetében, az ügyészségeken – itt a törvény
hatálybalépésével egyidejűleg –, az államigazgatási szerveknél 1989. december 31-ig,
a fegyveres erőknél és a rendőrségen pedig 1990. december 31-ig.

A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY

A történelmi pártok érthető módon a tisztán – de legalábbis túlnyomórészt – listás
választási rendszer kialakítását szorgalmazták. A másik végletet az SZDSZ képviselte, amely többségében (legalább háromnegyed részben) egyéni választókerületekre alapozott rendszert képzelt el. Az arányokat tekintve ez hasonlított leginkább
az MSZMP eredeti elképzeléséhez. A kompromisszum alapját az MDF által javasolt
vegyes rendszer adta, amely fele-fele részben osztotta volna meg a mandátumokat
az egyéni és a listás képviselők között.
A bonyolult, kompenzációs elemek beiktatásával arányosított, kétfordulós választási rendszer kialakítása azzal járt, hogy az eredetileg tervezett kb. 250 fős parlament
helyett lényegesen nagyobb létszámú (386 fős) törvényhozó testület született.
301

Részleteiről lásd: MASÁT, 2000, 520.
Magyar Nemzet, 1989. október 14. és 18.
303
Az MSZP alakuló kongresszusán elfogadott határozatot felülíró döntésben a népszavazási kezdeményezés sikere mellett szerepe volt annak is, hogy a kormány tekintélyes politikusai,
Németh Miklós, Pozsgay Imre és Horn Gyula egyértelműen kiállt a munkahelyi pártszervezés
tilalma mellett. Vö. BABUS Endre: Közepesen erős köztársaság. Heti Világgazdaság, 1989. október
28. 4–5.
302
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Nagy viták folytak arról is, hogy az országos lista vagy a megyei listák mellett döntsenek-e, végül a történelmi pártok által támogatott megyei listás rendszer mellett
döntöttek. Az arányosítás érdekében mégis szükség lett egy országos kompenzációs lista felállítására is, amelyre ugyan nem lehetett szavazni, mandátumhoz viszont lehetett így jutni a másutt nem hasznosuló „töredékszavazatok” összesítése
nyomán.
Az arányosság mellett a működőképesség is döntő szempont volt. El akarták kerülni, hogy az új parlamentben kezelhetetlenül tagolt, a koalícióalkotást és a kormányalakítást túlságosan megnehezítő pártszerkezet jöjjön létre. Ezt két módszerrel érték el. Az egyik a négyszázalékos parlamenti küszöb meghatározása volt: az a párt,
amely ezt a listás eredményt nem érte el, nem kerülhetett be az Országgyűlésbe.
A másik a jelölt- és a listaállítás feltételeinek meghatározása volt, amely azt célozta,
hogy csak valódi támogatottsággal rendelkező pártok és személyek indulhassanak
harcba a mandátumokért. A vita eredményeként 750 jelölőcédula összegyűjtése lett
a feltétele egy-egy jelölt indulásának, az egyéni jelöltek számához kötötték a megyei
lista állítását, s a megyei listák számához az országos lista jogát.
Nagy jelentősége volt annak a szabálynak, amely arról döntött, hogy hány jelölt
jusson a második fordulóba. Az MSZMP az időközi választások tanulságaként arra jutott, hogy nagyon kedvezőtlen számára, ha az MSZMP és az ellenzék közös jelöltje
közötti választásra egyszerűsödik a képletet. El is érte, hogy a második fordulóba
ne csak kettő, hanem a három legjobb eredményt elért jelölt jusson tovább. Pontosabban a tárgyaló felek abban állapodtak meg, hogy az első három helyezett mellett
továbbjutnak mindazon jelöltek, akik az első fordulóban a szavazatok 15 százalékát
meghaladó eredményt tudnak felmutatni.
A parlamenti vita nyomán megváltoztatták a tárgyalóasztalnál született törvényjavaslatot. A képviselők elsősorban az egyéni választókerületek számának drasztikus
csökkentését sérelmezték. A többpárti választások esetén előrevetíthető súlyos aránytalanságokkal mit sem törődve, némelyek a tisztán egyéni választókerületes megoldást
követelték. Végül a kormány csak kompromisszumos megoldást tudott keresztülvinni a parlamenten: 152-ről 176-ra emelték föl az egyéni választókerületek számát.304

A BÜNTETŐJOG FELÜLVIZSGÁLATA

Az ellenzék számára elsőrendű kérdés volt, hogy a békés átmenet feltételeként kiszűrjék és a demokratikus jogállamnak megfelelőre cseréljék fel azokat a törvényi
rendelkezéseket, amelyek a büntetőjog eszközeivel szolgálták a pártállami rendszer
fenntartását. Az állam elleni bűncselekmények megfogalmazásai elvben oly sok lehetőséget nyújtottak az önkényes értelmezésre, hogy ezeket sürgősen meg kellett
változtatni.305 A hatályos büntetőjog szerint például az Ellenzéki Kerekasztal tevékenysége kimerítette az összeesküvés tényállását: tevékenysége a Magyar Népköztársaság állami rendjének megdöntésére, illetve gyengítésére irányult.
304
305

A vitáról: Heti Világgazdaság, 1989. október 28. 4.
Részletesen lásd: KUTRUCZ, 2000, 564–574.
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Nem csupán a politikai bűncselekmények tényállásait változtatták meg, hanem
egyéb törvényhelyeken is módosításokat hajtottak végre, ott, ahol politikai természetű rendelkezések szerepeltek.306 Megszűnt annak lehetősége, hogy az izgatás
bűncselekményére hivatkozva korlátozzák a szólásszabadságot, és kivették a törvényből a politikai csoportokra vonatkozó büntetőjogi minősítéseket. Megváltozott
a büntetőeljárás-jog is, pl. a bűnügyi nyomozás időtartamát korlátozták, a katonák
nem katonai jellegű bűncselekményeinek elbírálását és a rendőrök elleni eljárást a
polgári bíróság hatáskörébe utalták. A hatalmi visszarendeződés megakadályozására fontos volt annak a tételnek az elfogadása, amely szerint büntetendő a hatalom
erőszakos megragadásának, illetve megtartásának cselekménye, illetve az arra irányuló előkészületek.

AZ ERŐSZAK KIZÁRÁSA, A TITKOSSZOLGÁLATOK ÉS A MUNKÁSŐRSÉG SORSA

Külön szakbizottság foglalkozott az átmenet erőszakmentességének biztosítékaival.307
Sikerült megállapodni abban, hogy az átmenet idejére felfüggesszenek bizonyos
rendőrhatósági kényszerintézkedéseket, továbbá leszögezték, hogy politikai nézetei
miatt senkit sem lehet előnyben vagy hátrányban részesíteni a munkahelyeken.
A hatalom képviselői azonban nem fogadták el az állambiztonsági szervezet átalakítására vonatkozó ellenzéki javaslatot. Megállapodás hiányában a titkosszolgálatnak az ügyészi vagy a parlamenti felügyelet alá helyezése sem történt meg, a
módosított alkotmány és a sarkalatos törvények elfogadása után e téren szinte exlex
állapot alakult ki, nem volt garancia az állambiztonsági szolgálatok alkotmányos
működésére.308
Nem született megállapodás a Munkásőrség ügyében sem. Az MSZMP mindvégig
kibúvót keresett a jogutód nélküli és azonnali felszámolás alól. Próbálkozott a nemzeti
gárdává alakítással, a hadsereg kötelékébe integrálásával „hátországvédelmi alakulatként”, végül azt javasolta, hogy fegyvertelen testületként maradhasson fenn. Az
Ellenzéki Kerekasztal valamennyi javaslatot elutasította. Az MSZMP számára kényes
kérdés volt a „párt hadseregének” felszámolása, amely inkább púp volt a hátán, mintsem hatalmi biztosíték. A párt vezetői azonban láthatóan nem akarták megsérteni a
munkásőröket és ujjat húzni a testületet hatalmi szimbólumnak tekintő párttagokkal.309 Az állampártot megszüntető októberi kongresszus döntése, illetve az azt követő
törvényhozás és a teljes leszerelés tett pontot a testület történetének végére.
306

Ilyenek voltak pl. a sajtórendészeti vétségek, a rémhírterjesztéssel kapcsolatos kérdések,
vagy a tiltott határátlépés, az embercsempészés és e bűncselekmények feljelentésének elmulasztásával kapcsolatos kérdések. Lásd KALMÁR Melinda és R ÉVÉSZ Béla bevezetőjét az I/4. sz. munkabizottság jegyzőkönyveihez: A rendszerváltás forgatókönyve, 6. köt. 432.
307
Nagy viták folytak az 1/6. számú albizottságban az „átmenet” és az „erőszakmentesség”
meghatározásáról. A vitákról lásd uo. 551–552.; Bozóki, uo. 40.
308
A kérdéskör részletesebb feldolgozása: Révész B., 2004–2005, III. 48–57., valamint B OZÓKI,
2000, 41.
309
Borbély Sándor, a Munkásőrség országos parancsnoka az MSZMP KB 1989. szeptember
12-i ülésén így szólt: „Tegnap is felhívtak többen, hogy megölnek, árulónak tartanak, és 29-én a
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NYILVÁNOSSÁG ÉS KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA

A háromoldalú tárgyalások során a legtöbb kudarcot kétségkívül a nyilvánossággal,
az új tájékoztatási és információs törvény előkészítésével kapcsolatos munkálatok
hozták. 310 Az MSZMP tárgyalói belementek az ellenzék által javasolt minden fontos
kérdés tárgyalásába, 311 de érdemi megállapodások alig születtek.
Egy döntően fontos ügyben, a közszolgálati médiumok és az országos napilapok pártatlan ellenőrzésének megteremtésében született ugyan megállapodás, de a megvalósítás mégis zátonyra futott. Nem sikerült megegyezni a felállítani tervezett ötfős
bizottság személyi összetételében.
Az MSZMP képviselői jelentéktelen módosításokkal elfogadták az EKA által javasolt elveket, 312 sőt az ellenzékre bízták a személyi összetétel meghatározását is.
Csupán vétójogot kívántak maguknak biztosítani. Egy személlyel kapcsolatban éltek is a vétójogukkal: Babus Endre személyét kifogásolták, arra hivatkozva, hogy a
Nyilvánosság Klub tagja, ami összeférhetetlen a tisztséggel, hiszen kétségbe vonható pártatlansága.
Végül nem az MSZMP vétója, hanem az Ellenzéki Kerekasztal tagjainak megegyezésre való képtelensége miatt hiúsult meg a pártatlan tájékoztatás bizottságának felállítása. Az I/5. számú munkabizottságban szeptember 12-én az EKA delegációja javaslatot tett a bizottság összetételére ifj. Schiffer Pál, Hankiss Elemér, Babus
Endre, Benda Kálmán és Kosáry Domokos személyében. Az Ellenzéki Kerekasztal
szeptember 15-i ülésén azonban az MDF-et képviselő Szabad György kifogást emelt
Kosáry Domokos személye ellen, kvázi vétót jelentett be. Így azután a bizottság személyi összetételét nem tudták a Nemzeti Kerekasztal ülése elé terjeszteni.313 A közmédia pártatlanságát felügyelő bizottság létrehozása elmaradt, és ennek súlyos következményei lettek: a kudarc és az azt követő eseménysor hamarosan elindította a
hosszúra nyúlt médiaháborút.

A KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA ÉS AZ ÖTVENHATOS ÖRÖKSÉG
Október 23-án délben Szűrös Mátyás ünnepélyes keretek között, lelkes tömeg előtt
kiáltotta ki a Magyar Köztársaságot. Az esemény mégsem vált a rendszerváltás jelképévé. Nem csupán azért történt így, mert a nap 1956 miatt már „foglalt” volt, bár
kétségkívül a dátum megválasztása is közrejátszott ebben.
Munkásőrség ellen országos támadást akar indítani az ellenzék.” A Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1581.
310
A nyilvánosság-probléma részletes kifejtése: VÁSÁRHELYI, 2000, 579–591.
311
A javaslatok a vélemény- és szólásszabadság alkotmányos garanciáira, a pártatlan és objektív tájékoztatás és az esélyegyenlőség kritériumainak meghatározására, az MSZMP tulajdonában
lévő megyei napilapokra, valamint a politikai okok miatt állásukat elvesztő újságírók és a „szamizdatosok” rehabilitálására irányultak.
312
VÁSÁRHELYI, 2000, 578.
313
A rendszerváltás forgatókönyve, 4. köt. 353–356. Az I/5. számú bizottság idézett jegyzőkönyve. Uo. 6. köt. 525–526.
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Nemcsak az MSZMP, hanem az állampárt önfelszámoló kongresszusa után a jogutódjaként létrejött MSZP is a „nemzeti megbékélés” koncepció keretében igyekezett
baj nélkül túljutni a forradalom évfordulóján. A köztársaság kikiáltását nyilvánvalóan
azért időzítették október 23-ára, mert azt remélték, hogy mentesíthetik a napot a múlt
harcainak keserves emlékétől. Arra azért nem futotta, hogy állami ünneppé tegyék.
Úgy próbálták az új kezdet jelképévé avatni, hogy egyúttal vele ellensúlyozzák a „kellemetlen” emlékeket ébresztő évfordulót. Csakhogy a választott dátum nem fedhette
el, hogy nem az 1956-os forradalom hagyományából kibontott köztársasági eszméhez
akarták kapcsolni a harmadik Magyar Köztársaság létrehozását.
Az új köztársaság a gyakori hivatkozások ellenére nem az 1956-os örökségre
épült. A forradalom rehabilitálása betöltötte delegitimáló szerepét a kommunista
párt hatalmával szemben, de hagyománya nem vált az alakuló új rendszer legitimációjának igazi tényezőjévé. Nem formálódhatott ki egységes hagyománykövetés, sőt
nagyon hamar kibontakozott az ötvenhat birtokbavételéért folyó harc.
1989. október 23-án a „kialkudott” köztársaság ünneplésének ellenpólusaként
az igazán radikális ellenzék lépett színre. A Kossuth téren este megtartott tüntetést
az Október 23-a Bizottság rendezte, amelyben az Ellenzéki Kerekasztalhoz tartozó
pártok is részt vettek, 314 de nem meghatározó politikusaikkal képviseltették magukat, hanem az alkalomhoz illően „saját radikálisaikat” delegálták. A forradalom
örökségét élesztgető radikális szervezetek elszigetelődését nemcsak a békés átmenetben érdekelt szervezetek idegenkedése okozta.315 A társadalomban széles körű
egyetértés uralkodott az átmenet békés jellegének igenlésében. Az emberek nem
akartak felfordulást, kifejezetten büntették azokat az erőket, amelyek közvetlenül
az 1956-os forradalomra hivatkozva igyekeztek megbontani a rendszerváltás tárgyalásos jellegét övező egyetértést.
Az ötvenhatos célokat csak nagy általánosságban és áttételesen lehetett az 1989-es
köztársaság viszonyaira vonatkoztatni. Valójában más volt a tartalma a formálisan
azonos nemzeti és demokratikus törekvéseknek. Másként jelentkezett a nemzeti
függetlenség problémája egy összeomló birodalom peremén, amikor az európai
integráció jelentett reális perspektívát, mint az ötvenes években, amikor a Szovjetunió vezetői éppen a birodalom megszilárdításán és kiterjesztésén munkálkodtak.
A rendszerváltáshoz vezető világtörténelmi folyamat tendenciája nem csupán illúziónak mutatta az egykori harmadikutas-szocialista célokat, hanem egyenesen viszszahúzó erőknek tüntette fel képviselőit. A liberális demokrácia kiépítése és az új
világgazdasági helyzethez való alkalmazkodás kényszere nem volt összeilleszthető
a munkástanácsos, a közvetlen demokrácia gyakorlatát meghonosítani kívánó, jelentős állami tulajdont fenntartani szándékozó ötvenhatos eszményekkel.316

314
Radikális szervezetek hozták létre az Október 23-a Bizottságot, amely célul tűzte ki a forradalom évfordulójának nemzeti ünneppé nyilváníttatását. A Magyar Október Párt „szélsőséges
álláspontja” – ahogy egy titkosszolgálati jelentés fogalmazott – heves vitát váltott ki, de végül
szeptember 4-ére meghirdették az első ülést, amelyre az SZDSZ és a Fidesz képviselőit is meghívták. ÁBTL NOIJ – III/III-169/3/1989.08.30.
315
Ehhez lásd: R AINER, 2003, 239–240.
316
R IPP, 2003, 17.
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A köztársaság kikiáltása azért sem válhatott a „rendszerváltás napjává”, mert az
ellenzék „egyik oldala” úgy ítélte meg, hogy a tárgyalásos átmenet eredeti célkitűzése – a szabad választások feltételeinek megteremtése – csak további politikai harc
révén teljesülhet. A köztársaság kikiáltása így nem a hatalmi harcok nyugvópontját
jelentette, hanem ellenkezőleg: a közvetlen hatalmi harc nyitányát.
A köztársaság megteremtése egybeesett a rendszerváltás radikális antikommunista szakaszának kezdetével. Az ellenzék liberális-radikális szárnya, amely a kerekasztal-tárgyalások során kiemelkedő szerepet játszott a demokratikus köztársasági
eszme törvénybe foglalásában, éppen ekkor ért a népszavazás kiírása érdekében indított aláírásgyűjtő akciójának döntő szakaszához, amelyet a vállalhatatlannak ítélt
kompromisszumok elutasítására szervezett. Október 24-én adták át azokat az íveket,
amelyekkel kétszázezer fölé emelkedett a referendumot követelő aláírások száma. Az
új köztársaság legitimációját megteremtése pillanatában kemény kihívás érte, amely
rávilágított: a méltánylandó közjogi rendezés ellenére koránt sincsen „készen”.

A GAZDASÁGI TÁRGYALÁSOK KUDARCA
A demokratikus köztársaság megteremtéséhez vezető politikai tárgyalások mellett szinte észrevétlenek maradtak a Nemzeti Kerekasztal gazdasági és szociális
kérdésekről folyó tárgyalásai. A hat szakbizottságban zajló – vagy inkább csordogáló – eseményeket vizsgálva nehéz megérteni, miért ragaszkodtak előzetesen oly
nagyon hozzá az MSZMP vezetői. Amikor 1989. szeptember 20-án a hat albizottságban végzett munka összegzése céljából végre a gazdasági és szociális „nagybizottság” is összeült, nem tudtak érdemi eredményt felmutatni.317
Az ellenzék sem nagyon tudta eldönteni, mit keres a tárgyalásokon. A válságkezelés ügyében eleve nem akartak megegyezni, egyáltalán nem kívántak felelősséget
vállalni a választások előtt a kialakult helyzetért és az elkerülhetetlen megszorításokért. Valójában már a kezdet kezdetén látszott: kudarcra van ítélve az ellenzéknek
az a törekvése, hogy az ellenőrizhetetlen privatizációt segítő törvényhozást a tárgyalásokkal meggátolja. A tárgyalások megindulása előtt elfogadták az átalakulási
törvényt, 318 a „spontán privatizáció” minden támadás ellenére folytatódott.319 Az ellenzék és a Harmadik Oldal szervezetei ugyan követelték, hogy kapjanak pontos
információkat a tulajdonváltás körüli fejleményekről, 320 de mindhiába. Az SZDSZ
és a Fidesz képviselői kifogásolták a privatizáció módját, de abban egyetértettek a
kormánnyal, hogy szükség van a tulajdon mielőbbi magánkézbe adására.

317

A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű gazdasági és szociális bizottsága az 1989.
június 29-i nyitó ülés után ezt az egyetlen, záróaktusnak bizonyult összejövetelt tartotta meg.
A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 15–82.
318
Az 1989. évi XIII. törvény 1989. július 1-jétől vált alkalmazhatóvá.
319
Matolcsy György, a Pénzügykutató Rt. munkatársa „A spontán tulajdonreform védelmében” címmel nagy tanulmányban kelt a folyamat védelmére. Részleteit közölte: Heti Világgazdaság,
1989. október 28. 70–72.
320
A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 64.
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A GAZDASÁGI RENDSZERVÁLTÁS KONCEPCIÓI

Nem sokat remélhetett az MSZMP olyan tárgyalásoktól, amelyekben egymástól jelentősen eltérő gazdaságstratégiai elképzeléseket valló (illetve semmilyen komolyan
vehető elképzeléssel nem rendelkező) ellenzéki pártokkal, 321 valamint kormányzati
törekvésekkel és a gazdasági tendenciákkal élesen szembeforduló társadalmi szervezetekkel kellett volna közös álláspontra jutniuk.
Az ellenzék egy részének és a Harmadik Oldal egyes szervezeteinek gazdasági
programja jelentősen különbözött a liberális pártok és a kormány ugyancsak liberalizáló elképzeléseitől, amelyek szerint a vállalatoknak valódi tőkés tulajdonosok kezébe kell kerülniük. A harmadikutas nézeteket valló szervezetek a privatizáció során
tulajdont szerzők körét és ezzel a vállalatokon belüli viszonyokat „a munkás-önigazgatás, a népi kapitalizmus valamiféle nehezen definiálható közösségi tulajdonelvei
szerint kívánta rendezni”.322
Szalai Erzsébet, aki a Ligát képviselte, látványosan hagyta ott a gazdasági tárgyalásokat, amiért azok a nyilvánosságtól elzárva folytak.323 A tulajdonreform körüli csatározásokról beszámoló tanulmánya arról tanúskodik, hogy az álláspontok
kifejtése inkább a programok markáns különbségeinek megfogalmazását segítette
elő, mintsem a megegyezés reményében közeledtek volna egymáshoz az álláspontok.324
A kormányoldal technokratái és az Ellenzéki Kerekasztalt képviselő liberális beállítottságú gazdasági szakemberek között sokkal kevesebb volt a nézetkülönbség,
mint mindkettejük és a Harmadik Oldal szervezetei között. A fő frontok tehát nem
az ellenzék és a kormányzat között húzódtak. A SZOT, a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a Münnich Ferenc Társaság a legfőbb tárgyalási témákban, a válságkezelés, a
tulajdonreform, az államháztartás, a versenyszabályozás kérdéseiben kifejezetten
szembefordult a liberális felfogással, amelyet a kormányzati szakemberek is magukénak vallottak. A kapitalizmust elutasítva újfajta, egy még sosem létezett szocializmusmodellben gondoltak.325
A szakbizottságban a különböző oldalak képviselőinek jó része „egy akolból”,
ugyanabból az iskolából származott. Az MSZMP delegációjának legtöbb tagját az
államigazgatásból irányították oda. A „Dimitrov téri fiúk”326 néven emlegetett gazdasági szakértők a liberális felfogás hívei voltak. Szinte csak a „véletlenen”, a személyes körülményeken múlott, hogy ki melyik oldal delegációjában foglalt helyet.327

321

LAKI, 2000, 593–623.
Uo. 618.
323
Nyilatkozata: A rendszerváltás forgatókönyve, 3. köt. 362–363.
324
SZALAI, 1989.
325
Vö. B OZÓKI–KARÁCSONY, 2000, 396.
326
Az elnevezés a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem helyére (a későbbi Fővám
térre) utalt.
327
Bozóki András és Szalai Erzsébet véleményére is támaszkodva írt erről TŐKÉS, 1998, 345.
322

Rendszervaltas.indb 468

2006/5/8 14:53:33

A tárgyalások eredményei és az új köztársaság

469

A VÁLSÁGKEZELÉS

A válságelhárítás módozatait illetően sem volt kibékíthetetlen ellentét az ellenzék
liberális gazdaságpolitikusai és a külső kényszerektől is szorongatott kormány gazdaságstratégiai elképzelései között, ez azonban a formális tárgyalások keretei között direkt támogatás formájában nem kerülhetett napvilágra. Az ellenzék arra is
számított, hogy a gazdasági reformok nyugati támogatása összekapcsolódik a politikai átmenet kikényszerítésével. Az ellenzéknek érdekében állt a gazdaság összeomlásának megakadályozása, hiszen a következő kormány örökségére is gondolnia
kellett, de úgy tartották: a válságért felelős kormányoldalnak kell viselnie a kemény
döntések ódiumát.
Az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP-kormány delegátusainak felfogása a válságkezelés ügyében is elsősorban a Harmadik Oldal álláspontjával ütközött. A politikai tárgyalásokat követő megállapodás aláírása után a Harmadik Oldal képviselői
nem is haboztak a nyilvánosság elé lépni a másik két oldalétól eltérő állásfoglalással.328 Mindenekelőtt a válság kialakulásáért viselt személyes felelősség tisztázását
szorgalmazták. Az Ellenzéki Kerekasztal nevében Soós Károly Attila válaszolt, és a
„semmi újat nem tartalmazó” nyilatkozatról azt állította, hogy kizárólag „hangulatkeltésre” alkalmas. Elutasította, hogy a gazdasági tárgyalásokat „nemzeti ítélőszékké” alakítsák, a személyes felelősség firtatásával helyettesítve a gazdaságpolitikai
teendők meghatározását.329
Szeptember végén, amikor Bartha Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank elnöke visszatért a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank washingtoni közgyűléséről, a Magyarország megsegítésének esélyeire vonatkozó kérdésről egyértelműen nyilatkozott:
„A pénzvilág képviselői világosan megmondták: előbb itthon kell minden megtennünk, és akkor ehhez meg is lehet találni a finanszírozási forrásokat úgy, hogy
ne váljunk fizetésképtelenné. Az biztos, hogy az IMF nélkül nem boldogulunk, a
Valutaalap viszont szigorú határt szab a folyó fizetési mérleg lehetséges deficitjének,
ami idén több mint 1 milliárd dollár lesz, közel kétszerese a meghirdetett programunkban szereplőnek.”330
Nem hagyott kétséget, súlyos ára lesz a „huszonnégyektől” várt segítség ellenére
a deficit drasztikus leszorításának. Az 1990. évre készülő költségvetésről tehát tudni
lehetett, hogy nem lesz „választási” jellegű, nemhogy az osztogatás kizárt, de további megszorítások várhatók.
Novemberben Németh Miklós kormányfő végre elmondta a parlamentnek, hogy
az addig bevallott 17-18 milliárd dolláros külföldi adósságállomány valójában 20 milliárdra rúg, míg az állam addig ugyancsak titokban tartott tartozásának összege
1100 milliárd forintra növekedett. Kiderült, hogy a júniusi deficitlefaragó döntés ellenére az előzetes elképzelésekből semmi nem valósult meg, a kormány mozgástere még
az előző évinél is jobban beszűkült. Magyarország megtépázott hitelképessége és a
328

Népszava, 1989. október 20. Teljes szövege: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 59–60.
Uo. 60–61. Eredetileg megjelent: Soós Károly Attila: Gazdaságpolitikai tárgyalás vagy hangulatkeltés. Népszava, 1989. október 27.
330
Heti Világgazdaság, 1989. október 7. 11.
329
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devizatartalékok vészes fogyása mellett nem sok választási lehetőség maradt: a külső
hitelezőknek kellett engedniük, hogy legalább időt nyerjenek.331
Az így alakuló gazdasági feltételek mellett nem volt értelmük a hatáskört nélkülöző gazdasági kerekasztal-tárgyalásoknak. Szórványosan folytatódtak ugyan a
gazdasági szakbizottságok megbeszélései, még novemberben is tartottak üléseket,
azonban szerepet a gazdasági problémák megoldásában nem játszhattak.
A pártok már a választásokra készültek, a konkrét gazdaságpolitikai lépésekről
a majdani politikai erőviszonyok ismerete nélkül korainak is tartottak vitatkozni.
Folytak érdemi tárgyalások a gazdasági átmenet alapvető kérdéseiről, csak éppen
nem pártközi keretekben. Azokat a gazdasági szakembereket vonták be a Kék Szalag
Bizottságban és a Híd-csoportban folyó megbeszélésekbe, akiknek a véleményére egyaránt adtak a kormányzat technokrata vezetői és a nyugati pénzvilág képviselői.332

331
Petschnig Mária Zita: Szaldo mortale. Állami költségvetés – 1990. Heti Világgazdaság, 1989.
november 25. 4–6.
332
B OZÓKI, 2000, 33.
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AZ ÁLLAMPÁRT FELSZÁMOLÁSA,
AZ MSZP MEGALAKÍTÁSA
HATALOMÁTMENTÉS VAGY RENDSZERVÁLTÓ LEGITIMÁCIÓ?
A kerekasztal-tárgyalásokon született megállapodás pillanatában nem volt előre
látható, milyen gyors változások következnek be a következő hónapokban a keleteurópai rezsimek összeomlásával, hogyan változik meg az országban a hangulat
az erős antikommunista felhangokkal folyó népszavazási kampányban, s milyen
hamar válik tarthatatlanná az MSZMP álláspontja azokban a kérdésekben, amelyekben nem engedett a kerekasztal-tárgyalásokon.333
Az október elejére kitűzött rendkívüli pártkongresszusnak hatalmi szempontból
az volt a tétje, hogy a megszűnő állampárt helyén felálló új alakulat a régi rend megtestesítőjeként végleg beszorul-e a legyőzendő ellenfél szerepébe, vagy sikerül az új
korszakhoz illeszkedő legitimációt szereznie. Voltak, akik az állampárt erejéből-hatalmából akartak minél többet megőrizni a sikeres választási szereplés érdekében,
mások az új erő megalapozásához inkább hitelességről kívántak tanúbizonyságot
adni. Kérdéses volt: létezik-e kompromisszum mindkét szempont figyelembevételével?
Az MSZMP vezetői körei egyszerre voltak kétségbeesettek a párt pozíciójának
folyamatos romlása miatt, és magabiztosak, mert még mindig fölényben érezték
magukat az ellenzékkel szemben. Fejti György a Központi Bizottság szeptember
12-i ülésén egyértelműen megfogalmazta, miért kell ragaszkodniuk a köztársasági
elnöki tisztséghez:
„…egy igen agilis, igen átütő erejű kampánnyal a lehető legnagyobb arányban meg
kell nyerni a köztársasági elnökválasztást, mert ennek pszichológiai hatása az országgyűlési
választásokra erős lesz. Hát nem véletlen, hogy iszonyatos erővel áll ellent az ellenzék
militáns szárnya, mert pontosan tudja, hogy ez így van.”334
A reformmozgalom radikális szárnya abban látta a legitimáció megszerzésének esélyét, ha új párt alakul, amely koncepcionálisan a rendszerváltó pártokhoz csatlakozik, és
tevékenységével maga is megszerzi kiérdemelt helyét az új rendszerben. A reform333
Utólag Fejti György is elismerte: hosszabb távon tarthatatlan volt álláspontjuk azokban az
ügyekben, amelyekre a népszavazás irányult. FEJTI, 1998, 908.
334
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 2. köt. 1589.
– Kiemelés tőlem, R. Z.
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mozgalom tagjainak nagy része ezért fordult szembe a párt vezetőivel, és vetette el,
hogy a hagyományos hatalmi pozíciókhoz és eszközökhöz ragaszkodjanak. Nem a
helyzeti előnyből kiindulva kívánták pártjukat versenyképessé tenni. Feltevésük az
volt, hogy az ellenzék is elfogadja azt a szerepet, amelyet a békés átmenet biztosításában betöltöttek, az emberek nagy része pedig a megalakuló új baloldali pártot
nem egyszerűen az állampárt utódjaként kezeli.
A párton belüli harcokban a kerekasztal-megállapodások aláírása után még mindig a gyökeres változások megakadályozására törekvő irányzatok leküzdése és ezek
képviselőinek eltávolítása volt napirenden. Kora ősszel még nem dőlt el, hogy megújul-e, vagy megszűnik az MSZMP. Még úgy tűnt, az a kérdés, hogy a régi-új párt
a rendszerváltás akadálya lesz-e, vagy a rendszerváltó pártok egyike, hogy azután majd
az új rendszerben igyekezzék érvényesíteni saját baloldali értékeit a demokratikus
választásokon szerzett felhatalmazásához mérten.

MEGKÉSETT ÁTALAKÍTÁS

Az MSZMP-t felszámoló és az MSZP-t megalakító kongresszust a rendszerváltás
határpontjának környékén rendezték meg, az átmenet egészen különös szakaszában.
1989 októberében a nemzetközi és belpolitikai körülmények rohamosan megváltoztak. A kongresszus jóvátehetetlenül elkésett, mint ahogy az MSZMP folyamatos
fáziskésésben volt 1988–1989-ben mindvégig.335
A késés néhány fő tényezőjének vizsgálatából kiderülhet, miért vált olyan ellentmondásossá a pártalakítás megítélése.
1. Az állampárt felszámolására a rendszerváltás közjogi alapjait kialakító kerekasztal-tárgyalások lezárása után került sor, már csak a parlamenti elfogadtatás formális aktusa volt hátra. A tárgyalásos átmenet rendszerváltó jellege következtében
hiába nyugodott konszenzuson az eredmények elfogadása, az MSZMP mindenképpen a vesztes oldalra került. Az állampárt felszámolásának aktusa sokkal inkább
végső visszavonulásnak tűnt, mint a folyamat pozitív, előrehajtó tényezőjének.
2. Egy rendszerváltó szocialista program elfogadása már nem jelenthetett semmilyen újdonságot, ezzel szemben nagyon is kétséges volt, hogy lehet-e hitele megannyi csődöt mondott megújulási és kibontakozási program után egy még mindig a
modellváltó retorikát használó baloldali programnak. A rendszerváltásban illúziókat
kergetők megtalálhatták a maguk programját az MSZP-n kívül is azokban a pártokban, amelyek ugyancsak a szociális piacgazdaság jelszavával léptek fel. A radikális
modernizálást kívánók számára pedig ott voltak a valódi rendszerváltó programot
megfogalmazó liberálisok.
3. Az MSZP elkésett megalakítása egybeesett a rendszerváltás radikális antikommunista szakaszának kezdetével. Paradox módon akkor kezdett kibontakozni a legerősebb antikommunista hadjárat, amikor egyértelművé vált, hogy megszűnik az
ellenállás a rendszerváltással szemben. Az induló népszavazási kampányban múlhatatlan szükség volt a legyőzendő ellenfél megjelenítésére, ezért az MSZP létre335
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hozói szinte bármit tehettek, ellenfeleik akkor is utódpártként, a bukott rendszer
örököseiként kezelték őket.336 Az MSZP bekapcsolódása a népszavazási kampányba
pedig azonnal a Pozsgay államfői tisztségének kivívásáért folytatott és ily módon a
hatalomátmentést szolgáló harc részeként jelent meg.
4. Az MSZP megalakulásának időszakában szétfoszlott a nélkülözhetetlenség mítosza. A felmérések továbbra is a legerősebb pártnak mutatták, de a lengyelországi
példa és a hazai időközi választások arról tanúskodtak, hogy könnyen bekövetkezhet
a vereség és a hatalomból való teljes kiszorulás. Októberre a legitimációs és az erkölcsi
válság túlságosan elmélyült ahhoz, hogy onnan egy új párt megalakításával egyszeriben ki lehetett volna kászálódni. A korábbi korrupciós visszaélések és az újabb
keletű hatalomátváltó-vagyonszerző esetek mély bizalmatlanságot keltettek az emberekben. A hiteles elhatárolódáshoz és erkölcsileg tiszta baloldali erő felmutatásához
már korábban el kellett volna szakadni az állampárttól.
5. A pártalakításnak a nemzetközi körülmények sem kedveztek. A német menekültek előtti határnyitás, a vasfüggöny lebontása rendkívüli nemzetközi presztízsnyereséget hozott ugyan a magyar reformpolitikusoknak, de a Brezsnyev-doktrína végének
ez a látványos demonstrálása egyben a térségbeli kommunista rezsimek összeomlásának
kezdetét is jelentette. Közvetlenül a kelet-európai összeomlás előtt, a kormányzásért viselt felelősség jegyében az MSZP alapítóit még kompromisszumok vállalására ösztönözte
a stabilitás igénye. Nem látták előre, milyen gyorsan dőlnek el a kommunista diktatúrák dominói, pedig a reformokban éllovas Magyarország kivételezett helyzete éppen
megszűnőben volt. A nemzetközi viszonyokat tekintve sem volt tehát többé hitele egy
reformkommunista indíttatású pártnak. A szomszédságban zajló gyors és radikális
változások hatására elmaradt a bátor átalakításért kijáró elismerés is.

A PROGRAMTERVEZET ÉS A KONGRESSZUS PLATFORMJAINAK MEGSZERVEZÉSE

Az a program, amelyet a „hivatalos” programbizottság Pozsgay Imre vezetésével
készített, valójában a határozatlanság dokumentuma volt. Ennek ellenére a reformkörök zöme alkalmasnak ítélte arra, hogy kiindulópontként szolgáljon az új párt
megalakításához, országos koordinációs tanácsuk pedig szeptember 9-én deklarálta: e programnyilatkozat-tervezethez képest mérlegelendők a párton belül létező
platformok mondandói.337 Ez pedig előrevetítette a szétválást szorgalmazó reformkörök kudarcát a kongresszuson, hiszen nem alkottak olyan önálló dokumentumtervezetet, amely alkalmas lett volna az elhatárolódás elvi alapjainak világos meghatározására.
A kompromisszumok híve volt Nyers Rezső is, aki a szeptemberi reformkörös
konferencián előadásában újra egyértelművé tette: az új pártot úgy akarja a régiből
létrehozni, hogy a tagság többségét megnyerjék a reformoknak.
336
Az MSZP megalakulása után a szabad demokraták láthatóan eltökélték, hogy a párt új
nevét ki sem hajlandók ejteni, kizárólag „az MSZMP utódpártja” elnevezést használták, jó előre
eldöntve, hogy a kongresszust a „cégtábla átfestéseként” fogják értékelni. R IPP, 1995, 38.
337
Népszabadság, 1989. szeptember 11.
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Nem volt többsége a reformkörökön belül a radikális szárnynak, amely el akart
határolódni a parttalanná vált reformkommunizmustól is, határozott szakítást követelt, egyértelműen a piacgazdaság és a parlamentáris demokrácia kiépítésének
álláspontjára helyezkedett, 338 és eleve ki akarta zárni, hogy a kongresszus elvtelen
kompromisszumot kössön, helyette a pártból való kiválást választotta volna.339 Ilyen,
a Pozsgay-bizottság felemás tervezetéhez nemigen illeszthető radikális álláspontot
képviselt a „Huszonöt mondat a kongresszusi küldöttekhez” című reformkörös felhívás.340
A diszkontinuitás hangsúlyozásának megvolt a maga jelentősége. A Központi
Bizottság szeptember 30-án programdokumentum gyanánt „tájékoztatót” adott ki
a kongresszusi küldötteknek, amely sokkal inkább egy valójában nem létező „centrumpozíció” védelmét volt hivatva szolgálni, mintsem egy valóban új párt megalapozásának alapját. Az erősen önkritikus, ugyanakkor a kétfrontos elhatárolódás
mozzanatait is tartalmazó szöveg inkább lehangoló, mintsem lelkesítő hangulatot
árasztott.341
A küldöttek felkészületlenségét és a pártban uralkodó állapotokat jelezte, hogy
az új párt megalakítását és jellegének eldöntését célzó kongresszusra olyan „platformok” is alakultak, mint mondjuk az Egészséges Magyarországért, az Agrár- és
Élelmiszergazdasági Platform, vagy a Fiatal Küldöttek csoportja. A kongresszus folyamán azután hamar kiderült, hogy mely irányzatokat érdemes a különféle nézeteket egymástól elválasztó platformokként támogatni vagy elutasítani.
A legnagyobb platform, a Reformszövetség, október 1-jén alakult meg, vezetőjévé
Kósa Ferencet választották, Gazsó Ferenc, Vitányi Iván, Ágh Attila és Keserű Imre
lettek szóvivőik.342 Az 1200-nál is több kongresszusi küldött közül körülbelül ötszázan csatlakoztak a Reformszövetséghez, 343 a fővárosiak egyharmada, a vidékieknek
azonban mintegy a fele.344 A legerősebb platform a kongresszus kezdetétől jelentős
„szívó hatást” gyakorolt, a csoport létszáma gyorsan 700 fölé emelkedett, tehát elérték az abszolút többséget. Nézeteikről kevés volt az információ, de elismerést váltott
ki a Reformszövetség kongresszusi munkáját szervező agilis csoport tevékenysége.
A Népi Demokratikus Platform mindössze 68 fővel jegyeztette be magát október
6-án, de hamarosan gyűjtőplatformmá vált, párhuzamosan a Berecz-féle Összefogás összeomlásával. Két nap múlva már 255 küldött volt a tagja. A platform igazi
bázisát nem azok alkották, akik az ideológiai alapot szolgáltató Baloldali Alternatíva
338

Lásd VITÁNYI Iván: Modellváltást? Rendszerváltást! Népszabadság, 1989. szeptember 13.
Szeptember 15-én kelt reformplatform-téziseiben Vass Csaba és Szécsényi Tibor is rendszerváltó
álláspontot fogalmazott meg. Rendszerváltók a baloldalon, 351.
339
Keserű Imre nyilatkozata. Népszabadság, 1989. szeptember 4.; Szabó Zoltán nyilatkozata.
Magyar Hírlap, 1989. szeptember 8.
340
A Reformkörök és reform-alapszervezetek Országos Koordinációs Tanácsa 1989. szeptember 22-én kelt levele. Rendszerváltók a baloldalon, 359–361.
341
Kongresszus ’89., 9. szám, 1989. szeptember 30.
342
A Reformszövetség alakuló tanácskozásának nyilatkozata. Rendszerváltók a baloldalon, 378.
343
A mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint 464 fő regisztrálta magát a Reformszövetség tagjaként. Kongresszus ’89., 9.
344
NOVÁK, 2002, 194.
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eszmeiségéhez kötődtek, hanem mindenekelőtt azok, akik ellensúlyt kerestek a
„rendszerváltókat” tömörítő Reformszövetséggel szemben. Jól jött számukra, hogy
készen kapták hozzá a marxista indíttatású, a tőkés restaurációt elvető ideológiát.
Jó eséllyel hozzájuk csatlakoztak azok, akik nem hittek abban, hogy a kapitalizmus
„bevezetése” valami pozitív fejlemény lehet. A „népi demokratikusok” gyűjtőplatformként való megszerveződésének az is fontos tényezője volt, hogy a párt egyben
tartására törekedtek.
A kongresszus előtt nem voltak pontosan felmérhetők az erőviszonyok. Az eseményt megelőző pártértekezletek hűen tükrözték a felbolydult pártban uralkodó zavart. Számos jele volt annak, hogy a reformerek egyáltalán nem mehetnek biztosra.
Pozsgay Imre Debrecenben nem kapott elegendő szavazatot ahhoz, hogy küldött
lehessen az MSZMP kongresszusán, 345 de a Borsodban tapasztalt konzervatív fölény is elrémíthette a reformereket.346 Nagy volt a bizonytalanság abban, hogy mit
képviselnek a kongresszuson a megválasztott küldöttek. Döntő kérdés volt tehát,
hogy a platformok között milyen erőviszonyok alakulnak ki, és miként dőlnek el a
platformok közötti viták.

AZ ALAPÍTÓ KONGRESSZUS
Az 1989. október 6-án megnyitott XIV. kongresszus nyomokban sem emlékeztetett
a korábbi évtizedek hasonló eseményeire. Összehívását és működését tekintve a
reformkörök elérték minden fontos céljukat: megszabadultak az állampárt hierarchikus-bürokratikus jellemzőitől; megfosztották szavazati joguktól a KB és a KEB
küldötté nem választott tagjait; elérték a kongresszus nyilvánosságát; demokratikus
ügyrendet fogadtattak el, amelynek alapján a küldöttek szóhoz juthattak; a küldöttcsoportok aktívan részt vehettek a döntés-előkészítésben; plenáris üléseken kívüli tanácskozásokat, egyeztetéseket folytattak – a platformok váltak a kongresszus
meghatározó szereplőivé.
Az MSZMP kongresszusa egy napig sem tartott. Kiderült, hogy a küldöttek
csekély hányada, mindössze 15 százaléka támogatja Grósz Károly javaslatát, a megreformált állampárt fenntartását. A nagy többség új párt létrehozása mellett tette le
a voksát, ezzel a kongresszus átalakult a Magyar Szocialista Párt alakuló kongreszszusává. Az igazi kérdés tehát nem is az volt, hogy létrejön-e, hanem az, hogy milyen
lesz az október 7-én megalakult új párt.
Négy alapvető kérdésben kellett döntést hoznia a kongresszusnak: az új párt
szervezeti és működési rendjéről; a párt jellegét meghatározó dokumentumokról;
a személyi kérdésekről, a vezető testületek összetételéről; az új párt álláspontjáról azokban a kérdésekben, amelyek ügyében népszavazás előkészületei folytak, és
amelyek feszültségeket keltettek a demokratikus ellenzékben.

345
A Debreceni Reformkör kongresszusi küldötteinek nyilatkozata a Pozsgay-ügyben, 1989.
szeptember 7. Rendszerváltók a baloldalon, 343.
346
Uo. 362–363.

Rendszervaltas.indb 475

2006/5/8 14:53:35

476

A kerekasztal-tárgyalások és a Magyar Köztársaság létrehozása

A kongresszuson a dokumentumok elfogadható kompromisszumairól a két
nagy platform képviselői tárgyaltak, emellett a személyi kérdésekben a négy legjelentősebb vezető, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Németh Miklós és Horn Gyula között folytak titokzatos alkudozások, amelyek élénk elégedetlenséget váltottak ki a
küldöttek között.
Az új párt létrehozói a szervezeti kérdésekben arattak maradéktalan sikert. Az új
alapszabály nyomokban sem emlékeztetett az állampártra. A demokratikus centralizmus írmagját is kiirtották, demokratikus garanciák sokaságával körülbástyázott
szervezeti és működési rendet sikerült alkotni.347

PLATFORMSZÖVETSÉG, GYŰJTŐPÁRT

Az új párt létrehozásához két alapvető dokumentum megalkotására volt szükség:
a párt jellegéről szóló állásfoglalásra, valamint programnyilatkozatra. Mindkettő
a két nagy platform egyetértésével került a kongresszus elé, így nem volt kétséges
megszavazása. A program jellegű dokumentumoknak elsődlegesen önazonosítási
funkciójuk volt: lehetővé kellett tenniük egy demokratikus baloldali párt megszületését. Ennek alapfeltétele az volt, hogy végrehajtsák az operációt, melyet a reformmozgalom kezdettől célul tűzött ki: szakítani kellett az állampárti jelleggel és az
MSZMP politikai örökségével. Ennek jegyében is utasították el Grósz Károly álláspontját, amely nem új, hanem csak megújított pártot javasolt. A Központi Bizottság
önkritikus és kritikus beszámolója, valamint a bukott politikusként fellépő Grósz
Károly mondandója csak annyiban érdekelte a küldöttek nagy többségét, hogy kiolvassák belőle, mitől akarnak elhatárolódni.348
Grósz legalább következetesen kitartott álláspontja mellett, ellentétben Berecz
Jánossal, aki megszavazta a párt megszüntetését, majd később kijelentette, hogy az
nem is szűnt meg.349 A reformkörök radikálisai élesen reagáltak arra a fejleményre,
hogy a konzervatív szárny képviselői magukat reformkommunistának minősítve
igyekeztek a készülő kompromisszum keretei közé beilleszkedni. A reformszárny
képviselői ezért azokat a törésvonalakat keresték, amelyek mellett elválaszthatták az
összeegyeztethetetlen nézeteket.
Ágh Attila, a Reformszövetség szónoka az elvtelen egység létrejöttének kizárására mindenekelőtt a rendszerváltás és a demokratikus szocializmus céljának elfogadását, valamint „a politikai múmiák” és a „rejtőzködő konzervatívok” eltávolítását
jelölte meg.350 A demokratikus szocializmus fogalmát azonban kellőképpen rugalmasan kezelték ahhoz, hogy mindkét nagy platform hívei elfogadhassák. A Népi Demokratikus Platform nevében felszólaló Krausz Tamás a tőkés restauráció (illetve
a vele azonos liberális rendszerváltás) ellenpólusaként egy önkormányzati-önigaz347

A Magyar Szocialista Párt alapszabálya. Kongresszus ’89., 328–354.
A KB beszámolóját politikai tájékoztatóként adták ki. Uo. 290–302.; Grósz Károly szóbeli
kiegészítője: uo. 15–23.
349
BIHARI, 1990c, 23.
350
Kongresszus ’89., 44–45.
348
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gató tulajdonformára, a népi demokratikus hagyományra támaszkodó társadalom
szinonimájaként használta ugyanezt a kifejezést. A vele egyébként élesen polemizálókhoz hasonlóan azt remélte, hogy sikerül a többpártrendszerben a káderek és
karrieristák elitpárti hagyományától megszabadulni.351
Pozsgay Imre a programtervezet elfogadása mellett érvelve hangsúlyozta, hogy
az új pártban nem maradhatnak együtt az egymástól merőben eltérő nézeteket
képviselő csoportok, 352 de arra kevesen számítottak, hogy a párt egyben tartása
érdekében az eltérő nézetek képviselői retorikai fordulatokkal relativizálják a különbségeket.
Nyers Rezső volt az egyetlen vezető politikus, akit minden számottevő irányzat
elfogadott. Ő fenntartotta korábban is vallott koncepcióját, amely szerint a tagság
zöme úgy őrizhető meg az új pártban, ha nem tisztán reformkommunista, de nem is
tisztán szociáldemokrata programot fogadnak el, hanem a kettő értékeiből új szintézist
hoznak létre. Ő is csak azokat akarta eltávolítani az új pártból, akik nem vállalják a
demokratikus szocializmus értékeit, csakhogy egyre nagyobb bajok voltak ezzel a legfőbb kritériumnak szánt fogalommal: a szociáldemokratáktól a radikális antikapitalistákig minden irányzat nyakló nélkül használta saját elképzelései és céljai kifejezésére. Alkalmatlanná vált tehát arra, hogy mint elhatároló kritériumot használják.
Már Grósz Károly is csupán az új párt alakításának szükségességét vitatta
Nyers elképzeléseivel kapcsolatban, Berecz János pedig látványosan könnyebbült
meg, amikor kérdésére, miszerint a reformkommunisták befogadhatók-e az új pártba, igenlő választ kapott. Másodlagos volt, hogy Nyers kételyeit fejezte ki a kérdező
reformkommunistaságával kapcsolatban, hiszen teljesen elmosódtak ennek a kategóriának a határai is.
A radikális reformkörösök véleményének legélesebben hangot adó Keserű Imre
azt követelte, hogy fejezzék be a homályos fogalmak használatát, és a békés szétválás
érdekében húzzanak világos határvonalat az összeegyeztethetetlen nézetek között.
A pártoligarchia „reformereire” hagyta a „reformkommunista” elnevezést, mondván: „nem vagyunk reformerek, mert nem a fennálló struktúrát akarjuk átalakítgatni, hanem egy újat akarunk helyette létrehozni”.353
A különböző nézeteket képviselők egyértelmű szétválásának, külön-külön pártban szerveződésének terve mégsem valósult meg. A platformok megállapodása után az MSZP jellegéről szóló állásfoglalást a kongresszus október 7-én közel 85
százalékos többséggel megszavazta. A dokumentum deklarálta, hogy véget ért az
MSZMP mint állampárt története. Új párt alakul belőle, amely elhatárolja magát a
múlt bűneitől, tévedéseitől, állampártból korszerű baloldali tömegpárttá válik. Céljának a demokratikus szocializmust tekinti, hozzá kíván járulni az önkormányzatok
rendszerére támaszkodó parlamentáris demokrácia és a vegyes tulajdonon alapuló
szociális piacgazdaság kiépítéséhez. Az állásfoglalás a kommunista múlttól úgy határolódott el, hogy az új pártot egyúttal a szocialista és a kommunista mozgalom

351
352
353

Uo. 46–47.
Uo. 32–33.
Uo. 66.
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„időtálló hagyományai” folytatójának tekintette.354 Az MSZP alapszabálya a pártot
marxista szellemű politikai szervezetként határozta meg, célként ugyancsak a demokratikus szocialista társadalom megteremtését nevezte meg.355
Az MSZP új párt jellegét azzal is alá kívánták húzni, hogy a jogfolytonosság
fenntartása mellett nem tekintették automatikusnak a tagsági viszony meghosszabbítását. Annak, aki csatlakozni akart, aláírásával kellett elfogadnia az alapszabályban
és a programnyilatkozatban foglaltakat.
A programnyilatkozat nemcsak a két nagy platform kompromisszumát tükrözte,
hanem a nagy többségben lévő Reformszövetség konglomerátum jellegét, ideológiai
bizonytalanságát is. A dokumentumban sok felemás, óvatoskodó, problémakerülő
megfogalmazás maradt a múltra és a jövőre vonatkozóan egyaránt.
Az MSZP megalakulásakor platformok szövetségeként definiálta magát. A Nyers
Rezső elgondolásának megfelelő gyűjtőpárt alakult meg. Az így létrejött kisebb konglomerátumban benne volt a szociáldemokratizálódás, de más fejlődési irányok lehetősége is. Valójában a Reformszövetség egyedül sem lett volna képes a radikálisai
által követelt „tiszta” párt létrehozására, mivel a benne meghúzódó áramlatok sem
tisztázták egymáshoz való viszonyukat. A kongresszus előtt nem ment végbe ez a
tisztázó folyamat, magán a kongresszuson pedig a platformok harcoltak egymással.
A megdöbbenést és az elkeseredést az váltotta ki a reformkörösök radikális
szárnyában, hogy az MSZP alapító dokumentumai alkalmatlanok voltak arra az elhatárolódásra, amely az általuk elengedhetetlennek ítélt szétváláshoz szükséges lett
volna. Azt látták, hogy a velük homlokegyenest ellenkező nézeteket vallók többsége
is gond nélkül megszavazta azokat. Ez a felismerés ragadtatta Keserű Imrét arra,
hogy követelje a „tiszták” pártjának létrehozását.356
Az állásfoglalást és a programnyilatkozatot a kongresszuson csak a Marxista
Egységplatform és a reformkörök radikális kisebbsége utasította el. Ennek ellenére
a kongresszust követően az MSZMP tagságának óriási többsége, közel 95 százaléka (!)
nem írta alá a nyilatkozatot az MSZP-hez való csatlakozásról. Pedig a kompromisszum
egyik indoka az volt, hogy általa néhány százezres létszámú nagy párt születhet.
Helyette egy kicsi, ám zavaros összetételű konglomerátumot sikerült létrehozni. Jellemző a helyzetre, hogy végül a kongresszusi küldöttek jelentős része sem csatlakozott az új párthoz.
Az alapító kongresszus talán legkényesebb döntése az volt, hogy a politikai örökség elutasításával nem járt együtt a jogutódlás megszüntetése. Két döntő szempontja
volt annak, hogy az alapítók vállalták az MSZMP jogutódjának szerepét. Az egyik
a szemérmesen kezelt anyagi szempont volt: a vagyon megöröklése. Fontosabb érv
volt a politikai szempont: a még bizonytalan átmeneti időszakban az MSZMP-ből
354

A kongresszus állásfoglalása a Magyar Szocialista Pártról. Kongresszus ’89. Az MSZP
kongresszusi alapdokumentumai. Az állásfoglalás a kommunista múltat annyiban vállalja, hogy
megjegyzi: az új párt folytatója a szocialista és a kommunista mozgalom „időtálló hagyományainak”. Ez a megfogalmazás a reformszárny részéről – figyelembe véve korábbi megnyilvánulásait
– nem tekinthető elvtelen engedménynek.
355
Kongresszus ’89. Az MSZP kongresszusi alapdokumentumai.
356
Nekikeseredve jelentette ki: „a véres kezű gyilkosok kimaradtak, de a párt még nem szabadult meg a patkányoktól”. Népszabadság, 1989. október 9.
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kiváló más erők ne próbálhassanak az állampárti örökséget fenntartva jogutód pártot létrehozni.

AZ MSZP VEZETŐI

Mivel a programnyilatkozatban foglalt általános elvek elfogadása ellenére korántsem volt egyértelmű, hogy az új párt milyen politikát folytat majd, óhatatlanul a
személyi garanciák kérdése került előtérbe.
Az MSZP első vezetőségének megválasztását a reformmozgalom tagjainak többsége súlyos kudarcként élte meg, annál is inkább, mert a Reformszövetség nagy
többsége révén elvileg könnyen elérhette volna céljait a kongresszuson. Eredetileg
a platformok erőviszonyait pontosan tükröző, ún. zárt listás szavazást szerettek
volna.357 A módszertől remélt eredmény az ellentétébe fordult, mivel a platformok
elfogadták, hogy csak egyetlen, kompromisszumos listáról szavaznak, amelyet Nyers
Rezsőnek kellett előterjesztenie.
Az új elnökség tagjainak kiválasztása áldozatul esett a reformszárnyat vezető négy politikus, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Németh Miklós és Horn Gyula alkudozásának. Ebbe
pedig a küldöttek nem tudtak érdemben beleszólni.358 A platformok lehetősége jószerint arra korlátozódott, hogy „tiltó listákat” állítsanak össze az általuk nem kívánt személyekről. A helyzet abszurditását érzékelve Vitányi Iván követelte, hogy
a négyek álljanak a kongresszus színe elé, és adjanak számot a kulisszák mögött
folyó alkudozásokról. Csakhogy hiába tettek eleget e követelésnek, a küldöttek a
mellébeszélésen kívül mást nem kaptak, a négy felszólalás után sem lettek tájékozottabbak.359
A megszavazott kompromisszumos lista végül nagy csalódást okozott. Az alkudozás eredményeként 24 tagú, működésképtelen és a párt hitelességének megszerzésére alkalmatlan elnökséget választottak. A vezetésben többségbe kerültek
az MSZMP nómenklatúrájának tagjai.360 A reformkörök nem hogy elfoglalták volna
a pártot, alig tudták néhány képviselőjüket a vezetőségbe juttatni, a szűkebben vett
mozgalomból csak Géczi József és Vass Csaba került be az új párt vezetésébe. Mellettük a Reformszövetséget reprezentáló Vitányi Iván és Kósa Ferenc megválasztását könyvelhették el eredményként.
Még egy fontos személyi döntés született: az MSZP alakuló kongresszusa megerősítette, hogy Pozsgay Imrét jelölik a köztársasági elnöki tisztségre.
357

A reformkörök Országos Koordinációs Tanácsa szeptember 23-i döntése volt.
A tiltakozásokról lásd: BENKŐ–KEREKES–PATKÓS, 1989, 38–39.
359
Horn Gyula, Németh Miklós, Pozsgay Imre és Nyers Rezső felszólalásai: Kongresszus ’89.,
228–234.; Rendszerváltók a baloldalon, 424–428.
360
Az MSZP első elnöksége: Nyers Rezső (elnök), Boros László, Fábry Béla, Géczi József, Hámori Csaba, Horn Gyula, Katona Béla, Kárászné Rácz Lídia, Kósa Ferenc, Kovács Jenő, Körösfői
László, Lakos László, Mádlné Maár Ilona, Menyhárt Lajos, Nagy Imre, Németh Miklós, Ormos
Mária, Pál László, Pozsgay Imre, Szabó György, Szili Sándor, Vass Csaba, Vastagh Pál, Vitányi
Iván. Az elnökség tagja volt továbbá a parlamenti képviselőcsoport mindenkori vezetője. Az öszszetételt elemzi: BIHARI, 1990c, 25.
358
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HATÁROZATOK A NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEKRŐL

A kongresszus a népszavazási kezdeményezéssel érintett másik három kérdésben
is döntött. Állást foglalt a Munkásőrség megszüntetése mellett, ennek nyomán fogadta
el az Országgyűlés október 17-én a fegyveres testület felszámolásáról rendelkező
törvényt. A kongresszus elismerte a párt vagyonelszámolására vonatkozó igény jogosságát. Voltak, akik a vagyonról való lemondást, a „tiszta lap” politikáját szorgalmazták, de a többség vállalta a jogutódlással együtt járó politikai hátrányokat.
A pártok munkahelyi szervezeteivel kapcsolatban azonban nem született hasonló
döntés. Nyers Rezső a szociáldemokrata hagyományokra és az európai példákra is
utaló hatásos beszédében amellett érvelt, hogy ne fogadják el a párt munkahelyi
szerveződésének megtiltására vonatkozó indítványt. Maga sem gondolta, hogy a
helyzet hosszú távon fenntartható, de nem akarta, hogy törvény erejével, megszégyenítő módon kitiltsák az üzemekből a párt szervezeteit. Okkal tartott attól, hogy
egy ilyen döntés a párt jelentős szervezeti meggyöngülését eredményezi.361 A népszavazási kampány idején aztán hamar kiderült, hogy a kongresszus határozata
tarthatatlan. Az Országgyűlés a kormány javaslatára október 17-én úgy döntött,
hogy törvényben tiltja el a pártokat a munkahelyi szervezetek működtetésétől.362

AZ ÁLLAMPÁRT FELSZÁMOLÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Az állampárt hetek alatt szervezetileg is összeomlott, miközben az új párt megszervezése komoly nehézségekbe ütközött. Megszűntek a területi pártbizottságok, és a
leépítéssel, költözködéssel, az iratok átadásával kapcsolatos rohammunka mellett
kevés energia maradt az új szervezet megteremtésére. A szervezeti káosz éppen
a népszavazási kampány idején kezdett kibontakozni, majd a választási harc előtt
tetőzött. Az épülő, önbizalomtól duzzadó ellenzékkel egy leépülő, tétova, utódpártként szidalmazott párt állt szemben.
Az MSZMP tagságának óriási többsége kihasználta a kedvező alkalmat a távozásra. A munkahelyi szervezetek hirtelen megszűnése csak erősítette ezt a folyamatot; különösen a fővárosban vált kritikussá a helyzet, ahol az MSZP tagságának
jelentős részét a lakóterületi pártszervezetekben maradt nyugdíjas párttagok adták.
Ráadásul a harcot a helyi vezetésért még mindenütt meg kellett vívni.
A nézetek és törekvések tisztázása nélkül kötött kompromisszum senkiben nem
hagyott jó benyomást, inkább csak a folytatódó belső harcok alapját vetette meg.
A platformharcok a hosszú választási harc alatt a nyilvánosság előtt szüneteltek,
miközben az elvi ellentétek fönnmaradtak.
A Nagykanizsán 1989. november 11-én lezajlott reformkörös találkozón kemény
vita alakult ki azok között, akik az MSZP-t létrehozó kompromisszumot felmondva
új párt alakításában látták volna a kiutat, illetve azok között, akik nem hittek a terv361

Nyers Rezső sajtóértekezlete. Népszabadság, 1989. október 10.
1989. október 30-án lépett életbe a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989:
XXXIII. törvény.
362
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ben. Ez utóbbiak tudomásul vették, hogy az MSZP megalakításával csupán lehetőséget kaptak egy valóban új, a kor követelményeinek megfelelő baloldali erő megszervezésére; a csalódott reformkörösök egy része azonban távol maradt az MSZP-től.
Akadtak bőven, akik árulásnak tekintették a kongresszuson történteket. Az
MSZMP kommunista pártként való fenntartását kívánók rövidesen hozzáláttak
pártjuk újjászervezéséhez. Grósz Károly először úgy nyilatkozott, hogy az MSZP-t
mintegy ezer ember új pártként alakította meg, de a kongresszus nem mondta ki
az MSZMP feloszlatását.363 1989. október 27-én országos aktívaértekezletet tartottak,
ahol bejelentették, hogy az MSZMP jogilag sem szűnt meg, Grósz Károlyt tekintik
főtitkárnak. Ideiglenes ügyvezető testületet hoztak létre Puja Frigyes vezetésével,
majd 1989. december 17-én megtartották az MSZMP XIV. kongresszusát. Grósz
Károly azonban végül nem vállalta a vezetést, passzivitásba menekült, talán hogy
ne kelljen megpróbálnia megakadályozni a megakadályozhatatlant. Miután Berecz
János sem akart az élre állni, a korábban alig ismert KB-alkalmazott, Thürmer Gyula lett az MSZMP vezetője.
Az MSZP megalakulása és a hozzá kapcsolódó kommunikációs offenzíva rövid
időre pozitív hatást tett, az új párt népszerűsége a hanyatlásnak indult MSZMPhez képest emelkedett. A politizálás stílusában és a külsőségekben megmutatkozó
változások jelei is megtették hatásukat, nem fontos, ám jellegzetes képe volt ennek,
ahogy az új elnökségi tag, Fábry Béla ütött-kopott Trabantjával bepöfögött a Fehér
Ház elé. A közvélemény-kutatási eredmények ismét azt sugallták, hogy a szocialisták biztosan pályázhatnak a legerősebb párt pozíciójára, de legalábbis fel tudják
venni a versenyt az MDF-fel.364
A népszerűség emelkedése azonban átmenetinek bizonyult. A népszavazási kampányban, majd a hosszú választási harcban súlyos teherként nehezedett az
MSZP vállára, hogy elvállalta az MSZMP jogutódlását, és ez megnehezítette, hogy
elszakadjon a politikai örökségtől. Ráadásul a múlttól való elhatárolódás felemás és
bizonytalan maradt. Az MSZP az elődpárt pozitív reformörökségéhez kapcsolta magát, márpedig a rendszerváltás napirendre kerülésével ez a kísérlet csak az utódpárti arculatot erősíthette, amelyet az egyre keményebb antikommunista retorikával
fellépő ellenzék természetesen propagandájának középpontjába állított.
Sajátos módon éppen akkor indult meg a frontális támadás az utódpártként
megbélyegzett MSZP ellen, amikor az állampárt megszűnt, amikor a demokratikus köztársaság alkotmánya és sarkalatos törvényei megszülettek. A kommunista
párt minden bűne azokra a „jogutódokra” is hárult, akik el akartak határolódni a
múlttól, akik maguk is rendszerváltó erőként akartak részt vállalni az új út politikai
küzdelmeiben.
Az új pártvezetésbe a négy ismert és népszerű reformpolitikuson kívül a közvélemény számára többségében ismeretlen emberek kerültek, így az új pártot is Pozsgay, Nyers, Németh és Horn reprezentálták – kiegészülve az ideiglenes köztársasági

363
364

Népszabadság, 1989. november 1.
A közvélemény 1989-ben. Magyarország politikai évkönyve, 1990, 448., 461.

Rendszervaltas.indb 481

2006/5/8 14:53:36

482

A kerekasztal-tárgyalások és a Magyar Köztársaság létrehozása

elnökként funkcionáló Szűrös Mátyással.365 A miniszterelnök és a külügyminiszter
a következő hónapokban a pártról leváló kormány politikusaiként szerepeltek, Szűrös Mátyás pedig ideiglenes államfői funkciójánál fogva is igyekezett pártatlannak
mutatkozni.366

A PARLAMENTI VISZONYOK ÉS A KORMÁNY LEVÁLÁSA AZ MSZP-RŐL

Az MSZMP felszámolásával formálisan megszűnt a hatalmon lévő párt parlamenti
többsége. A régi típusú befolyás megszűnése éppen feszült helyzetben, a köztársasági alkotmány létrehozása és az átmenet sarkalatos törvényeinek elfogadása előtt
következett be. Az egykori MSZMP-tag képviselők többsége a független státust választotta. November végén 140 tagja volt az MSZP-frakciónak, amelynek vezetésére
Hámori Csaba kapott felhatalmazást.367
Az MSZP deklarálta, amit az új alkotmány egyértelművé is tett, hogy nem rendelkezik közhatalmi jogosítványokkal. Németh Miklós az Országgyűlés 1989. október 17-i ülésén jelentette ki, hogy kormánya a „nemzet kormányának” tekinti magát, tetteiben a nemzeti és történelmi felelősség vezeti. Mint mondta: „A nemzeti
sorskérdések intézését nem tehetjük függővé a pártpolitikai erőviszonyoktól.”368 Az
MSZP vezetői és a miniszterelnök hamarosan egybehangzóan jelentették ki, hogy
a kormány csakis a parlamentnek felel tevékenységéért.369 Ennek jeleként Németh Miklós kormányfő december 17-én a Minisztertanács ülésén Nyers Rezsőhöz intézett
levelét felolvasva bejelentette, hogy lemondott az MSZP elnökségében betöltött tisztségéről.370
A választásokra készülő MSZP egyik legfőbb dilemmája éppen az volt, hogy a
kormány ugyan elhatárolódhatott tőle a racionális gazdaságpolitika jegyében, ám a
párt nem határolódhatott el „saját” kormányától, nem támadhatta annak irányvonalát. Márpedig, mint azt Hankiss Elemér megállapította: „Azzal a radikálisan liberális, már-már thatcheriánus gazdasági programmal, amelyet az MSZ(M)P kormánya
hirdetett meg, talpra lehet állítani néhány év vagy évtized leforgása alatt az ország
gazdaságát, de nem lehet megnyerni az 1990-es választásokat.”371
A kormányától megfosztott, hatékony vezetéssel nem rendelkező MSZP ezek
után csak sodródott az eseményekkel, tényleges befolyása nem volt. Releváns programot nem alkotott, a kormányra hagyta, hogy a válság problémáival birkózva tech365
Ők öten jelentek meg összefogózva – az alakuló kongresszuson készült képet felhasználva
– az MSZP 1990-es választási plakátján, de valójában ez volt az egyetlen alkalom, amikor legalább
formálisan egységet demonstráltak.
366
Szűrös Mátyás 1989. október 26-án bejelentette, hogy vállalná a jelölést és a megméretést
egy közvetlen elnökválasztáson.
367
Hámori Csaba nyilatkozata. Magyar Nemzet, 1989. november 24.
368
Országgyűlési Napló, 1989. október 17. 4895–4896. h.
369
Az MSZP elnökségének közleménye. Mai Nap, 1989. november 23.
370
Az erről szóló hírt néhány nap múlva közölték: Magyar Nemzet, 1989. december 21.
371
Hankiss Elemér: Átfestőművészet. A hatalomszerzés esélyei I. Heti Világgazdaság, 1989. november 4. 73.
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nokrata módon reformprogramokat készítsen elő. Az MSZP és a Németh-kormány
működésének elválása azt is jelentette, hogy azok a vezetők, akikre az MSZP reformmozgalmának tagjai mint a legismertebb és legnépszerűbb politikusokra számítottak, nem töltötték be a párt reprezentatív vezetésének szerepkörét. A kormány
önállósodását a közvélemény elismeréssel fogadta, ugyanakkor valamennyi megszorító intézkedése és hibája a szocialistákra hullott vissza.
A kormány leválása az MSZP-ről nem volt öncélú, az élesedő politikai harcban
ez volt a feltétele annak, hogy fenn lehessen tartani az ország működőképességét, s
hogy a súlyos feszültségeket keltő, ám elengedhetetlen gazdaságpolitikai lépéseket
elfajulással fenyegető konfliktusok nélkül meg lehessen tenni.

AZ ELLENZÉK VISZONYA AZ MSZP-HEZ ÉS A KORMÁNYHOZ

Októberben még biztosnak látszott, hogy ha önállóan nem is, de egy koalíció meghatározó erejeként az MSZP a választások után is hatalmon maradhat. Az MDF élére került Antall József október végén még sietve le is szögezte: „az MSZP nélkül nincs
és nem is lehet stabil, a nemzet érdekét szolgáló koalíció”.372
A Németh-kormány kifejezetten törekedett arra, hogy az átmenetet szolgáló, elengedhetetlen válságkezelő lépéseit elfogadtassa a legfontosabb ellenzéki pártokkal.
Németh Miklós levélben üdvözölte az MDF második országos gyűlését, kijelentve:
„A kormány nagyra értékeli azt a nemzeti felelősséget és elkötelezettséget, amelyet a Magyar Demokrata Fórum a politikai egyeztető tárgyalásokon és a közélet
más fórumain tanúsít. Szervezetük már most olyan politikai erő, amelynek konstruktív ellenzékisége a politikai stabilitás egyik fontos tényezője.”373 1989. november
1-jén Németh Miklós külön megbeszéléseket tartott az MDF, az MNP és a Magyar
Parasztszövetség vezetőivel a gazdasági és politikai helyzetről, a békés átmenetről,
a kormány és az ellenzéki pártok kapcsolatáról.374 November 21-én, az MDF sajtótájékoztatóján Csengey Dénes a találkozóra visszautalva elmondta: Németh Miklós
lojális ellenzéki magatartást kért az átmenet idejére, amire ígéretet is kapott azzal a
feltétellel, hogy a kormányzásban nem pártpolitikai érdekek érvényesülnek.375
Az ellenzék másik meghatározó ereje, az SZDSZ igyekezett élesen elválasztani a kormányhoz és az MSZP-hez fűződő viszonyát. A szabad demokraták 1989. október 27–29-én megrendezett küldöttgyűlésükön bejelentették, hogy nem tekintik az
utódpártot tárgyalópartnernek, ezért a Nemzeti Kerekasztalnál az MSZP helyett a
kormányt látnák szívesen.376 Az SZDSZ azt javasolta, hogy a kormány alakuljon az
átmenet kormányává, terjesszen elő válságkezelő programot, és kérje hozzá a pártok

372
Az MDF II. országos gyűlése után nyilatkozott az elnökké választott Antall József. Népszabadság, 1989. október 23. – Kiemelés tőlem, R. Z.
373
Népszabadság, 1989. október 20.
374
Magyar Nemzet, 1989. november 2.
375
Magyar Nemzet, 1989. november 22.
376
Népszabadság, 1989. október 28.
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és politikai szervezetek támogatását. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy az SZDSZ politikai célból nem támadja az elfogadható válságkezelő lépéseket.377
Novembertől kezdve aztán megváltozott a helyzet, az MSZP éles támadások
kereszttüzébe került. A szocialisták egyszeriben kérlelhetetlenül ellenséges környezetben találták magukat, és ezt – tekintettel a békés átmenetben játszott szerepükre
– méltatlannak ítélték.

377
A Szabad Demokraták Szövetsége a politikai helyzet stabilitásáról, a szabad választásokhoz vezető útról. Szabad Demokrata, 1989/19. (november 1.)
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A NÉPSZAVAZÁSTÓL
A KORMÁNYALAKÍTÁSIG
1989. NOVEMBER–1990. MÁJUS

A RENDSZERVÁLTÁS RADIKÁLIS
ANTIKOMMUNISTA SZAKASZA
1989 őszén a békés rendszerváltás új, a korábbitól lényegesen eltérő periódusa vette
kezdetét. A kerekasztal-tárgyalások eredményeinek törvénybe foglalása közepette
megrendült a konszenzusos politizálás alatt a talaj, és szertefoszlott azok reménye,
akik az átmenet egész folyamatát a „nemzeti egyetértés” illúziójára építették.
Az ősz és tél folyamán kibontakozó antikommunista offenzíva sajátossága volt,
hogy alig talált ellenfélként olyanokat, akik „igazi” kommunistaként álltak volna a
rendszerváltás útjában. A múltjától éppen szabadulni próbáló MSZP védekezésre
kényszerült az őt ért vádakkal szemben. A felkorbácsolt indulatok közepette egyre
kevésbé tudta elfogadtatni, hogy mentesülnie kellene a válságért és a négy évtizedes
diktatúráért viselt felelősség következményei alól, és hogy éppen az „utódpártra”
kellene bízni az ország kormányzását. Mire a közvetlen parlamenti választási kampány megindult, már nyilvánvaló volt, hogy a szocialisták elveszítik a választást és
ellenzékbe szorulnak.
A változás legfontosabb oka a kelet-közép-európai államszocialista rendszerek gyors
összeomlása volt, amely a nemzetközi viszonyokat tekintve is elhárította az antikommunista indulatok áradásának akadályait. Döntő belpolitikai tényezője pedig az ún.
négyigenes népszavazás kampánya, majd a referendum eredményének hatása volt.
Mire a népszavazási kampány kibontakozott, a kerekasztal-tárgyalások megoldatlanul maradt négy alapvető kérdéséből háromra megszületett a válasz, természetesen nem függetlenül attól, hogy a referendum eredménye ezekben az ügyekben
nem lehetett kétséges. Mint láttuk, az MSZP kongresszusa döntött a Munkásőrség
felszámolásáról, és elfogadta az elvet, hogy el kell számolni az állampárt vagyonával. Az MSZP kongresszusának döntése ellenére, de a kormány előterjesztésére a
harmadik kérdésben is megszületett a törvény: a pártokat kitiltották a munkahelyekről. Mindössze egy kérdés sorsa maradt függőben, amelyik formálisan a köztársasági elnök megválasztásának időpontjáról szólt.1 Valójában arról, hogy engedjék-e
1
Emlékeztetőül: az elfogadott megállapodás szerint az időpont függvénye volt a megválasztás módja. Eszerint csakis a szabad választások előtt és egyszeri alkalommal választhatta a nép
közvetlenül az államfőt.
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a győzelem lehetőségéhez jutni Pozsgay Imrét a parlamenti választások előtt egy
közvetlen államfőválasztáson.
A népszavazási kampány középponti kérdése az új párt hiteltelenítése, utódpárti
jellegének hangsúlyozása és hatalomátmentő szándékainak leleplezése lett. A felszított antikommunista közhangulatban minden politikai pártnak elemi érdekévé vált,
hogy elhárítsa az utódpárttal való együttműködés vádját. Ennek nyomán kezdett
kibontakozni a hosszú választási harc legjellemzőbb vonása, a hisztérikus jelenségeket sem nélkülöző radikális antikommunizmus. Az elvi rendszerváltó radikalizmus
magától értetődő antikommunizmusa „a kommunisták” elleni differenciálatlan támadássá változott.2

A SZABAD DEMOKRATÁK STRATÉGIÁJA ÉS A NÉPSZAVAZÁS
A NÉPSZAVAZÁS FUNKCIÓJA

Általánosan elfogadott értékelés szerint a kerekasztal-megállapodások aláírásának
és az aláírás megtagadásának is megvolt a maga rendeltetése az átmenetben. A tárgyalások eredményeinek törvénybe foglalása megteremtette a közjogi alapokat a
harmadik köztársaság létrejöttéhez és a többpárti választásokhoz, az aláírás megtagadása és az azt követő népszavazás pedig megakadályozta, hogy a hatalmi viszonyok megmerevedjenek, elérte, hogy teljesüljön a valóban szabad választások minden
alapfeltétele.3 Vagyis ilyen funkcionális értelemben az ellenzék megosztottsága utólag kifejezetten szerencsésnek volt tekinthető.4
Kockázatos lépés volt a kezdeményezés, de az aláírás megtagadói számára valójában az egyetlen reális lehetőséget kínálta arra, hogy kilépjenek abból a lehetetlen helyzetből, amelybe akkor kerültek volna, ha magyarázkodásra kényszerülnek,
miért is ellenzik a köztársasági elnök nép általi választását. A referendum volt az
egyetlen lehetőség, hogy maga a nép legitimálja a köztársasági elnöki tisztség közvetett, parlamenti választását, egyúttal indirekt módon állást foglaljon a reformkommunista jelölttel szemben.
A népszavazási kezdeményezés emellett a megállapodás pillanatában kísérletet
jelentett arra, hogy a tárgyalásos átmenetet – legalább részlegesen – felszabadítsa az
elitek alkujának vádja alól. Felkínálta annak illúzióját, hogy maga a társadalom is beleszólhat a rendszerváltás folyamatába: legalább állást foglalhat a megszűnő rendszer
elutasításáról. Úgy tűnt, meg lehet haladni a tárgyalásos átmenet legitimitáshiányából fakadó gondokat.
A népszavazás kezdeményezése több szempontból is a csapdahelyzetből való
kitörés, illetve a csapdába esés elkerülésének kísérlete volt. Az SZDSZ-ről az a kép
2

BAYER, 1991, 242.
Az első megfontolás szerint nyomást akartak gyakorolni a kezdeményezéssel az aláírás
elutasítása érdekében, majd Kis János javaslatára használták a referendumot korrekciós célra.
HARASZTI, 1999. 68–69.
4
B OZÓKI, 2000, 43.; KIS, 1999, 43.
3
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alakult ki, amely szerint a kisebbségi tudatából kikászálódni képtelen „kemény
programpárt” esélytelen a választásokon. Lengyel László az SZDSZ október végi küldöttgyűlése idején megjelent elemzésében kilátástalannak látta a kispárti létezés leküzdését. Úgy vélte, a szabad demokratáknak bele kell nyugodniuk, hogy intellektuális erejük és társadalmi támogatottságuk között nagy a távolság.5 A stratégiaváltás
annak a helyzetnek a fölismeréséből fakadt, hogy csakis együtt, egymást feltételezve
valósítható meg az SZDSZ kitörése kisebbségi állapotából, valamint a rendszerváltás teljessé
tétele.
Nem abban rejlett kockázat, hogy az SZDSZ befolyása csökkenhet. A csekély
taglétszámú, 4-5 százalékos népszerűségi indexszel rendelkező pártnak sokkal inkább attól kellett tartania, hogy ha nem hajt végre fordulatot, hiába rendelkezik a
legjobbnak vélt modernizációs programmal és szakértői bázissal, eltűnik az akkor
még magas támogatottságú utódpárt, a harmadikutas MDF és a zavaros képet mutató „nosztalgiapártok” között.
Annak kockázata is csökkent, hogy a rendszerváltás békés jellegét veszélyezteti,
ha nem a lengyel típusú átmenet valamilyen változata valósul meg. Az állampárt
megszűnt, a rendszerváltást elfogadó és abban maguknak helyet kereső reformerek
átvették a kezdeményezést, kiszorították a hatalomból a visszarendeződéssel fenyegető kommunistákat. Nem volt ugyan megjósolható a berlini fal közeli leomlása, de
az NDK állampolgárok átengedése a magyar határon és annak – elmaradt – következményei fontos tanulságokkal szolgáltak.
A szabad demokraták az aláírás megtagadásával a korlátozatlan, teljes rendszerváltást tekintették közvetlen célnak, mégpedig oly módon, hogy a siker feltételének
tartották valamennyi reformkommunista-szocialista alakulat kiszorítását a hatalomból. Ez utóbbi pedig – az adott erőviszonyokból kiinduló értelmezésük szerint
– nagyjából egyet jelentett azzal, hogy megakadályozzák az MSZMP MDF-fel kötendő
koalícióját. Mint láttuk, október végén az MDF új elnöke, Antall József is elkerülhetetlennek és szükségesnek ítélte a szocialisták részvételét a kormányban. A szabad
demokraták felfogása szerint ebből a látszólagos kényszerhelyzetből is ki kellett szabadítani az ellenzéket.

AZ ANTIKOMMUNIZMUS ARCULATVÁLTÁSA

Októbertől az SZDSZ taktikájának lényegéhez tartozott, hogy az MSZP-t kizárólag
az állampárt utódpártjaként emlegessék. Nyilvánvaló analógiája volt ez Mindszenty
József 1956-os kitételének a „bukott rendszer örökösei”-ről. Szerepe is ugyanaz volt:
egyértelművé tenni, hogy „semmiféle kommunistákban” nem lehet megbízni.
Az MDF felfogása az aláírás után ezzel éppen ellentétes volt. Csurka István úgy
nyilatkozott, hogy a megállapodás aláírásával az „egypárti hatalom megtett egy
olyan lépést a nemzet irányába, amit feltétlenül szükséges lett volna egyértelmű
helyesléssel fogadni”. Megszavazott annyi bizalmat az átalakuló MSZMP-nek és
5

LENGYEL, 1989c, 73–75.; uő., 1991, 51–52.
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köreinek, hogy kihasználják az esélyt „a nemzeten belül kerülésre”, méltó helyet
foglaljanak el az új demokráciában. Az SZDSZ-ről és a Fideszről viszont úgy nyilatkozott: sajnálatos, hogy vezetőikben „nem volt ezúttal annyi nemzeti elkötelezettség és szolgálatkészség, hogy radikális vagy álradikális fenntartásaikról le tudjanak
mondani”.6
Mivel a hiteles baloldal pártja címért folyó vetélkedésbe az SZDSZ maga nem
szállhatott be, a népszavazási kezdeményezéshez utólag csatlakozó Szociáldemokrata Pártot minősítette annak.7 Valójában nem törekedtek arra, hogy ezzel a bukás
felé haladó szociáldemokratákat hozzák jobb helyzetbe. Az erős baloldal nélküli
helyzetet tartották kívánatosnak. Az SZDSZ jobboldali erői számára ez természetes
volt, Kis János és köre pedig úgy látta: az SZDSZ-nek mint szociálliberális középpártnak lenne a hivatása betölteni ezt a helyet is.8
Az SZDSZ taglétszáma az aláírásgyűjtési kampány során gyorsan növekedett,
az október végi küldöttgyűlés idejére 6500 fölé emelkedett, és a belépők többségét
éppen az elmúlóban levő rendszerrel és az azt megtestesítő párttal szemben megmutatkozó engesztelhetetlen magatartás vonzotta elsősorban.9 Az erősödő akcionista politizálás azt ígérte, hogy meg tudják haladni az elitpártiságból fakadó dilemmát. Az állampárttal kötött elvtelen és a hatalommegosztásra irányuló kompromisszum
elutasítása, a mindennapokban is érzékelhetővé váló rendszerváltás ígérete kapcsolódhatott a szabad demokratákhoz.10

AZ SZDSZ ARCULATA, ELLENFELEIK ÉS SZÖVETSÉGESEIK

Az új stratégia képlékennyé tette az SZDSZ arculatát. Az október végi küldöttgyűlés hangulata jelzésértékű volt, és talán fontosabb is, mint az elhangzottak tartalma,
hiszen ez utóbbiból olyan következtetésre is lehetett jutni, mint Kis János, aki úgy
fogalmazott: a radikális rendszerváltás stratégiájában csak annyi változás történt,
hogy annak új szakaszába léptek.11 Önbizalomtól duzzadó, a népakaratot képvise6

C SURKA István: Aláírtuk. Hitel, 1989/21. 63.
Pető Iván és Petrasovits Anna az MSZP megalakulását követően a televízióban a legnagyobb egyetértésben ilyen értelemben nyilatkoztak, lényegében fölöslegesnek minősítve a Magyar
Szocialista Pártot a magyar politikai palettán.
8
Kis János egy évvel későbbi nyilatkozata szerint: „Ami a szociáldemokrácia állítólag üresen
hagyott helyét illeti, az a benyomásom, hogy nincs ilyen üres hely. Úgy gondolom, hogy klasszikus értelemben vett szociáldemokrata párt a belátható jövőben nem jöhet létre Magyarországon.”
Filozófus a politikában. Beszélgetés Kis Jánossal. Az interjút Pogonyi Lajos készítette. Kritika,
1990/11. 8.
9
Az MSZP-vel szemben tanúsított kérlelhetetlenül elutasító magatartás „sok olyan embert
vonzott, akik az Elvi Nyilatkozat egyetlen sorát sem vallják”; ők azok, akik később úgy érezték:
„nem ebbe a pártba léptünk be”. FODOR, 1992, 20.
10
Kis János nyilatkozata szerint: „eddigi tevékenységünkkel sikerült megmutatnunk, hogy mi
nem az elitek közötti új alkun dolgozunk, hanem a valódi rendszerváltáson, amely minden egyes ember
számára rendszerváltást hozhat. Nemcsak a politikában, de a munkahelyeken is.” Magyar Nemzet,
1989. november 4.
11
Uo.
7
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lő, cselekvőképes párt képét mutatták a szónokok. A lelkesültség érthető volt, hiszen meghaladhatónak tűnt az elitpárti jelleg, megvalósulni látszott a régi vágy: az
SZDSZ törekvései olyan módon találkoztak a népakarattal, hogy ez a politikai cselekvésben is megnyilvánult.12
A küldöttgyűlésen Kis János elismerte, hogy az MSZMP-MSZP átalakulási kongresszus hozott változást, de a lényeg annak kiemelése volt, hogy ezt a társadalom
nem ismeri el. Visszautasították az MSZP kísérletét, hogy a „három igen” álláspontjával csatlakozzanak a rendszerváltás pártjaihoz. A hangulatra jellemző a küldöttgyűlésen részt vevő szocialista politikus nyilatkozata, aki szerint már a demokráciát
is veszélyeztető lelki nyomást érzékelt pártja iránt, sőt egyenesen a bolsevik programpárt örököseként tüntette fel az SZDSZ-t.13
A régi rendszerrel való leszámolás hívei, akik mindennek személyi következményeit is a maguk radikális módján kívánták levonni, kevéssé voltak fogékonyak
Kőszeg Ferencnek a toleranciára intő, a boszorkányüldözést elutasító, az antikommunista megfogalmazások kiüresedettségére figyelmeztető szavaira. Alighanem
Tamás Gáspár Miklósnak is csak deklarált jobboldalisága miatt és retorikai képességei következtében nézték el „szélsőségesen liberális” nézeteit a volt kommunista
vezetők tőkepénzessé válásának elfogadásáról.14
A küldöttgyűlésen elfogadott nyilatkozat a szabadság és szolidaritás pártjaként
definiálta az SZDSZ-t, mintegy áthidalva ezzel a szociálliberális jelzővel szembeni
ellenérzéseket.15 Kis János négy áramlatot is felsorolt, amelyek megtalálhatók az
SZDSZ-ben,16 nem szólt azonban a radikális antikommunisták egyre növekvő táboráról. Pedig éppen rájuk való tekintettel szorgalmazta a „némileg szélre sodródott”
párt elmozdítását a közép irányába, és tartotta fontosnak, hogy az SZDSZ mögé
felsorakozó tömeget a program mögött álló erőként jelenítse meg.17
Ekkor vált igazán fontossá, hogy a szabad demokraták önképének központi eleme volt a kontinuitás a Kádár-kori demokratikus ellenzékkel. Az újonnan megválasztott vezetés összetétele is ezt demonstrálta.18 A demokratikus ellenzék nimbu12
A bevezetőt tartó Mécs Imre szerint az SZDSZ „tojásfejűek” pártjából a nemzet lelkiismeretévé válik, Tamás Gáspár Miklós arra mutatott rá, hogy a nép kívánságaival esnek egybe az SZDSZ törekvései, akciójuk az e kívánságok útjában álló akadályok eltávolítására irányul.
A küldöttgyűléseken történtekről részletesen a Magyar Nemzet, szűkebben a Népszabadság 1989.
október 30-án számolt be.
13
Fábry Béla, az MSZP első elnökségének tagja szerint szervezeti jellegében mutatta az SZDSZ
a bolsevik párt sajátosságait: elit vezette élcsapat, amely erőszakosan tör a hatalomra, kemény és
radikális rendszerváltozást akar, határozott küldetéstudattal rendelkezik, a népakarat kizárólagos letéteményesének tünteti fel magát. Népszabadság, 1989. október 30.
14
Lásd még: R IPP, 1995, 40–41.
15
Mi az SZDSZ, kik a szabad demokraták? Magyarország politikai évkönyve, 1990, 598–600.
16
A klasszikus és a szociáldemokráciához közel álló csoportok, valamint a zöldek mellett
megemlítette a „nagy létszámú keresztény csoportot”.
17
Magyar Nemzet, 1989. november 4.
18
Az Ügyvivői Testületet a demokratikus ellenzék „kemény magja” alkotta – Demszky Gábor, Haraszti Miklós, Kis János, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint, Mécs Imre, Rajk László, Szabó
Miklós, Tamás Gáspár Miklós –, kiegészítve az újabban feltűnt és vezető szerephez jutott Pető
Ivánnal és Tölgyessy Péterrel.
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sza jelentős vonzerőt jelentett, immár kockázatmentes csatlakozást kínált egy növekvő
presztízsű hagyományhoz.
Az SZDSZ látványos erősödésével új módon vetődött fel a jövendő koalíció problémája. A küldöttgyűlésen Tölgyessy Péter nagy tapstól kísérve jelentette be, hogy
az „utódpárt” szóba sem jöhet jövendő partnerként. A kampányban azután Pozsgay
Imrét szinte „potenciális diktátorként” állították be köztársasági elnöki ambíciói
miatt, és ezt nemcsak az MSZP köreiben érezték méltatlan támadásnak.19
Az SZDSZ-nek nem az ellenfél kijelölésével volt gondja. Riválisai az ellenzéki
oldalon is bőven támadtak, a népszavazási kampányban tovább éleződtek ellentétei
az MDF-fel. Stabil szövetségesekben volt hiánya. Elvi lehetőségként fölmerült, hogy
a népszavazási kampányban közösen fellépő pártok hosszabb távú együttműködésére törekedjenek, ezt a megoldást azonban inkább a kényszer diktálta. A Tölgyessy
által javasolt – és el is fogadott – elvi deklaráció, amely az Ellenzéki Kerekasztal életre keltésére vonatkozott, arra utalt, hogy minden demokratikus párt iránt nyitottságot igyekeztek mutatni. Az ellenzéki pártok közötti ellentétek mélyülését azonban
ezzel nem lehetett megakadályozni.

A NÉPSZAVAZÁSI KISKOALÍCIÓ
A szabad demokraták által kezdeményezett referendumhoz a Fidesz azonnal, már
az aláírási ceremónián, a kerekasztal-megállapodást csak fenntartásait jelző záradékkal aláíró MSZDP pedig hamarosan csatlakozott. A négypárti koalíció akkor vált teljessé, amikor novemberben a Független Kisgazdapárt is felsorakozott a
„négy igen” kampányához.

A RADIKÁLIS, LIBERÁLIS, ALTERNATÍV FIDESZ

A népszavazási kampányban a fiatal demokratáknak is jelentős szerepük volt a közvélemény hangulatának alakításában. Különösen a Munkásőrséget támadó megmozdulásaik keltettek föltűnést, amelyeket október 29-ére, a fegyveres erők napja
környékére időzítettek.20 Hamarosan időszerűvé vált, hogy radikalizmusukat elhatárolják a szélsőségességtől. Ellenfeleik ugyanis (főleg Orbán Viktor június 16-i beszéde óta) mindent megtettek, hogy a fiatal demokratákat ilyen színben tüntessék
fel. A már említett „agyagba döngölős” megnyilvánuláshoz hasonló,21 polgár- vagy
inkább „elvtárs”-pukkasztó megfogalmazásoktól a Fidesz-aktivisták továbbra sem
tartózkodtak, ugyanakkor a választásokra készülve komoly párt benyomását is kel19
Kis János később egy korabeli cikkére (Magyar Hírlap, 1989. szeptember 12.) visszautalva
megjegyezte, hogy az elnöki rendszer nem feltétlenül antidemokratikus, de térségünkben erős
veszélye volt annak, hogy személyi diktatúra számára készíti elő a talajt. KIS, 2000, 143.
20
B OZÓKI, 2003, 104. Dokumentumai: Tiszta lappal, 204–205.
21
Németh Zsolt szeptember 12-én elhangzott szavait a Fidesz választmánya hibásnak minősítette, de visszautasította a Fideszt ért vádakat. Vö. DEBRECZENI, 2002, 127.
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lett kelteniük magukról. A Fidesz-lapnak számító Magyar Narancs22 közölte Bozóki
András írását, amely kifejtette, miért nem jelent a Fidesz-radikalizmus sem szélsőségességet, sem kalandorságot, sem pedig politikai avantgardizmust.23
A szabad demokratákkal vállalt stratégiai együttműködés és akcióegység azt is
jelentette, hogy a Fidesz az SZDSZ legszorosabb szövetségeseként tűnt fel, semmi
jele nem volt annak, hogy a két domináns ellenzéki erőtől egyforma távolságra helyezkedett volna el. Biztosnak látszó 7-8 százalékos támogatottságukkal elégedettek voltak,
számukra elvi álláspontjukon és rendszerváltó politikai céljaik érvényesítésén kívül
nem volt egyéb kényszerítő körülmény, amely miatt a népszavazási kampányban
részt kellett volna venniük.24
A Fidesz 1989. október 13–15-én rendezte meg 2. kongresszusát, immár a választási felkészülés jegyében. Végeérhetetlennek látszó és egyre élesedő vita alakult
ki a köztársasági elnöki probléma körül. Végül Orbán Viktor határozott fellépése
után úgy határoztak: a Fidesz kitart álláspontja mellett, mely szerint a parlamenti
választások után helyes megválasztani az államfőt, de amennyiben a népszavazás
eredménye más lesz, közös ellenzéki jelöltet támogatnak.25
Mivel a választásokon csak pártok indulhattak, le kellett győzni a Fidesz köreiben továbbra is igen erős pártellenes nézeteket. Korábban Orbán Viktor is úgy nyilatkozott, hogy a párttá alakítás csupán formálisan, a választásokon való részvétel
miatt elfogadható: „A fiataloknak elegük van a hierarchikus szervezetekből. Ha a
választásokon csak pártok indulhatnak – amit helytelenítenék –, akkor talán létre
fogunk hozni egy választási pártot, amit azonban a választások után sürgősen feloszlatunk.”26
A Fidesz kongresszusa elfogadta a választási program irányelveit is, amely határozottan liberális elvek alapján épült fel, hasonló vonásokat mutatva, mint a szabad
demokraták rendszerváltó programja.27 A Fidesz arculatát és a pártszerkezetben
elfoglalt helyét bemutató írás radikális, liberális és alternatív szervezetként jellemezte
a pártot,28 pozícióját pedig a polgári szociálliberális centrumban, a baloldali szocialista-kommunista és a jobboldali keresztény-nemzeti-konzervatív értékrend között
határozta meg.29 Döntöttek az új választmány összetételéről, de ebbe Orbán Viktor
– oxfordi tanulmányai miatt – nem jelöltette magát.30

22

A Magyar Narancs 1989. október 14-én jelent meg, Kövér László volt a felelős kiadója.
B OZÓKI András: Mi a Fidesz és mi nem? Magyar Narancs, 1989. október 23.; lásd Tiszta lappal, 213.
24
WÉBER, 1996, 21.
25
DEBRECZENI, 2002, 128.
26
Heti Világgazdaság, 1989. augusztus 26.
27
Egy új Magyarországért. A Fidesz programjának preambuluma. Tiszta lappal, 129.
28
A Fidesz képviseletében Tóth István János és Vágvölgyi B. András részt vett a Liberális Internacionálé 1989. október 12–15. között rendezett párizsi kongresszusán.
29
B OZÓKI András: Mi a Fidesz és mi nem? Tiszta lappal, 213.
30
Uo. 809.
23
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A SZOCIÁLDEMOKRATÁK ÉS A HITELES BALOLDALISÁG

A szociáldemokraták csatlakozása a népszavazási kampányhoz nemcsak azért volt
természetes, mert az EKA vitáiban végig a liberálisokkal voltak egy platformon.
Az MSZP megalakulása után elemi érdekük volt, hogy a domináns balközép párt
pozíciójáért harcba szállva a szocialistákat az utódpárti szerepkörbe zárják.
Az MSZDP antikommunista kampányát a liberálisok is fontos hozzájárulásnak
ítélték a népszavazási akció sikeréhez, ezért hangsúlyozták, hogy a szociáldemokratákat tekintik hiteles baloldali pártnak. Ez a párt azonban éppen a választópolgárok
szemében korántsem tűnt hitelesnek, de még baloldalinak sem igazán.
A nyáron csak időlegesen nyugvópontra jutott belviszályok a november 5-i kongresszuson ismét fellángoltak, és pártszakadáshoz vezettek. A pártelnökké választott
Petrasovits Anna és a szociáldemokrata vezetés a vad antikommunista kirohanásokat „munkásbarát” szociális demagógiával vegyítve próbálta csekély támogatottságát feltornászni. A szociáldemokrata értékek iránt fogékony választók csak elborzadtak attól, amit tapasztaltak.
Hiába kísérelt meg az MSZDP „felülről” munkásbázist szervezni a párthoz, a
kétkezi dolgozók idegenkedéssel, sőt ingerültséggel fogadták az újsütetű értelmiségi politikusok és az acsarkodó „történelmiek” zavaros együttesének próbálkozását.
A szociáldemokraták számítottak a széthullott MSZMP tagjaira, de csak elriasztották őket az antikommunista retorikával, az örökös intrikákkal, a reformerek elüldözésével. Az inkább klikkekre szakadt, mint irányzatokra osztott MSZDP-ben esély
sem volt koherens szociáldemokrata program kidolgozására, az ellentéteket nem
elvi megfontolások, hanem személyi küzdelmek okozták a centrum, a történelmiek
és a Megújulás-csoport között.31
A népszavazási kiskoalícióban és a kampányban való részvétel nem hozta meg a
remélt eredményt, nem növelte a párt népszerűségét. Minden gyümölcsét a liberálisok szüretelték le, miközben a szociáldemokrata attitűdhöz kevéssé illeszkedő radikalizmus képe rajta ragadt az MSZDP-n. A szociáldemokraták magatartása csak
kiemelte a rendszerváltás liberális irányultsága és a hagyományos szociáldemokrata
értékek közötti diszharmóniát.32

A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT „ÁTÁLLÁSA” ÉS VISZÁLYAI

Az FKGP erősen antikommunista vidéki tagságában elégedetlenséget váltott ki,
hogy a párt vezetői az aláírással – úgymond – lepaktáltak a kommunistákkal. Népszavazásügyben a fordulat első jeleként Freisinger Jenő megjelent az SZDSZ küldöttgyűlésén, és a „Döntsön a nép!” feliratú kulissza előtt „a kisgazdák kérges tenyerét”
nyújtotta a szabad demokratáknak a harc közös megvívására.33

31
32
33
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A kisgazdák „lopakodó” átállása után az időleges kiskoalíció formálisan is létrejött 1989. november 8-án, amikor az FKGP aláírása is szerepelt a két liberális párt és
a szociáldemokratáké mellett a felhíváson, amely a négy igennel szavazásra buzdította a választópolgárokat.34
Az átállás után a kisgazdák egyre erőteljesebben támadták azt az MDF-et, amelylyel korábban közös platformra helyezkedtek. A pálfordulást meg kellett magyarázni, és ennek során a párt vezetői kifejtették: „Az MSZMP-vel kompromisszumot
kellett kötni ahhoz, hogy a hosszú ideje dédelgetett álom [ti. a szabad választások]
belátható időn belül valósággá váljon. A Kisgazdapárt vállalta ennek a kompromiszszumnak az ódiumát, a gyengeség vádját; így diktálta a politikai ésszerűség. Azóta
azonban változott a helyzet. A néhány napja még uralkodó párt darabokra hullott,
s az SZDSZ népszavazást kezdeményező lépése új irányt szabhat az eseményeknek.”35
A kisgazdák ugyancsak nem sokat profitálhattak a négyigenes népszavazásból.
Ez az időszak sem múlhatott ugyanis el belső viszályaik kiéleződése nélkül. Ezúttal
a polgári tagozat megalakulása körül robbantak ki az ellentétek, és került sor újabb
kizárásokra. Október 30-án kizártak több vezető politikust, köztük Ravasz Károlyt
és Pálos Györgyöt is. Decemberben Boross Imre pártfőügyészt is felfüggesztették
funkciójából, mert a kizártak védelmére kelt.36 1989. december 29-én Szegeden Boross Imre vezetésével megalakult a Nemzeti Kisgazda- és Polgári Párt.37
A népszavazási „koalíciós kaland” nem volt hosszú életű a kisgazdáknál. Vezetőségük sietett kijelenteni: a párt a jövőben teljesen függetlenül, önállóan működik,
alaptalanok a koalíciós elköteleződésről szóló híresztelések.38

AZ MDF ÉS A NÉPSZAVAZÁSI BOJKOTT KUDARCA
A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM ÉS A SZOCIALISTÁK

Az MDF ellenkező irányba indult el – ahogyan azt Csurka István korábban idézett
írásai is mutatják –, mint az antikommunista radikalizmust fölerősítő népszavazási
kiskoalíció pártjai. Októberben már a közeledés egyértelmű jeleit mutatta az MSZPhez. Az MDF politikusai igazolva érezhették kompromisszumos stratégiájukat, hiszen a köztársasági elnöki tisztség kivételével sorra rendeződtek a függőben maradt
ügyek.
Annál kényesebb volt az elnökválasztás kérdése. Formális alku természetesen
nem, de informális, hallgatólagos egyetértés azért létezett az MDF meghatározó
csoportja és Pozsgay Imre között az államfői tisztségről. Pozsgay Imre később így
34

Dátum, 1989. november 9.
Kis Újság, 1989. november 23.
36
A viszályról: BENKŐ, 2000, 40.
37
Népszabadság, 1990. január 6. A Nemzeti Kisgazdapárt december 29-i alakuló gyűlésén történtekről beszámoló: Pártszakadás, avagy a fiskálisok lázadása. Népszabadság, 1990. január 10.
38
Lásd erről Bejczy Sándor kijelentését az Ellenzéki Kerekasztal november 30-i ülésén:
A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 237.
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emlékezett: „Azt valóban megemlítettem Antallnak, hogy el tudnám képzelni őt
abban a rendszerben miniszterelnöknek, ahol én vagyok a köztársasági elnök. Paktumról azonban szó sem esett Antall és én közöttem.”39
Az MDF október 20–22-én megrendezett II. országos gyűlésén nemcsak Antall
József elnökké választásáról döntöttek. Ezen a legmagasabb döntéshozó fórumon
kellett meghatározni, indítsanak-e önálló jelöltet a november végére kitűzött választáson a köztársasági elnöki tisztség elnyerésére. A vezetők többsége egyszerűen nem
akart a szövetségesnek tekintett Pozsgay Imrével szemben jelöltet állítani; Bíró Zoltán volt
az, aki a leghevesebben érvelt az önálló jelöltállítás ellen.
Az MDF azonban, legerősebb ellenzéki szervezetként, nem engedhette meg
magának, hogy ne legyen saját jelöltje.40 Ráadásul a népszavazási kampány során
az SZDSZ és a Fidesz „kommunistabarát” és „kollaboráns” vádakkal illette a Fórumot, és ezek cáfolataként ugyancsak szükséges volt saját jelölt felmutatása. Az MDF
elnökségének többsége (Csengey Dénes, Csurka István, Lezsák Sándor és Szabad
György érvei alapján) Bíró Zoltán és Csoóri Sándor véleményével szemben úgy döntött, hogy Für Lajost kérik fel a jelöltség elvállalására, aki nem könnyen, de végül
kötélnek állt.41
Különös módon tették meg javaslatukat. Mivel nem akarták, hogy a döntés a
korábban támogatott Pozsgayval való szembefordulásnak tűnjön, úgy magyarázták a
lépést, hogy nem vele szemben, hanem „mellette” indítanak egy másik kiváló jelöltet.
Csurka István magyarázatként még elmondta: az MDF vezetősége korábban Pozsgay Imrét kívánta támogatni az államfői posztra, változatlanul nagyra is becsülik,
de tekintélye időközben csorbult a társadalom szemében.42

A BOJKOTTFELHÍVÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Az MDF-ben eleinte azt gondolhatták, hogy a népszavazási kezdeményezésnek
nem lesz sikere. A köztársasági elnök közvetlen megválasztásának kitűzött napjáig, november 26-áig mindössze két hónap volt az aláírásgyűjtés megkezdésekor.
Nehezen is indult az akció, október 5-éig mindössze 20 ezer aláírás gyűlt össze, a
minimálisan szükséges ötöde. Az MSZMP összeomlása után aztán rohamosan kezdett nőni az aláírások száma. Miután Király Zoltán parlamenti felszólalásában éles
kirohanást intézett az aláírásgyűjtők ellen, még nagyobb lendületet vett az akció:
három nap alatt újabb 60 ezren csatlakoztak.43
Az MDF elnöksége 1989. november 13-án nem halogathatta tovább a világos állásfoglalást a népszavazás ügyében. A párt képtelen helyzetének megfelelően kép39

A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 144.
Ekkor már Pozsgay Imrén kívül is voltak potenciális államfőjelöltek. 1989. október 13–14-én
a Hazafias Népfront kongresszusa Kulcsár Kálmán igazságügyi minisztert nevezte meg jelöltjeként. A Magyar Október Párt jelöltje Rácz Sándor volt. A Független Kisgazdapárt budapesti szervezete október 7-én aláírásgyűjtő akciót kezdett Habsburg Ottó jelölése érdekében.
41
FÜR, 1993, 490.
42
Magyar Nemzet, 1989. október 21.
43
BABUS, 1990, 210.
40
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telen döntést hozott: a referendum bojkottálására hívott fel. Valamennyi racionális
alapja volt a döntésnek, mivel a szemben álló feleknek mind voltak mögöttes szándékaik. A népszavazás nem csupán arról szólt, amit a feltett kérdések tartalmaztak.
A jövendő hatalmi viszonyokra vonatkozó valódi kérdésre viszont az MDF vezetése el
akarta kerülni, pontosabban halasztani akarta a választ.
Ennek megfelelően mind a négy kérdésre úgy válaszoltak, hogy nem szavaznak
rájuk. Háromra azért nem, mert a törvényhozás időközben megoldotta a problémát:
megszüntette a Munkásőrséget, rendelkezett a munkahelyi pártszervezetek felszámolásáról és a választásokon való indulás feltételeként előírta a pártok vagyonelszámolását. Bonyolultabb volt a bojkott indokolása a negyedik kérdés ügyében. Rámutattak arra, hogy a köztársasági elnök alkotmányos jogkörét megválasztásának
módja és ideje nem befolyásolja. Kijelentették: „pártérdekeket szolgáló politikai tűzijáték helyett gyors és valóságos demokratikus fordulatot akarunk, ezt pedig nem
tegnapi döntések látványos és költséges megerősítése szolgálja, hanem a parlamenti
választások mielőbbi kiírása”. Végül pedig indulatosan vágták oda: „elegünk van az
áldöntésekből, a látszatdemokráciából”. A felhívást azzal zárták, hogy igazi tétje a
rendszerváltó parlamenti választásnak lesz, akkor mind el is mennek majd szavazni.44
A többi párt természetesen azonnal reagált a nyilatkozatra, a népszavazási „kiskoalíció” pedig egyöntetűen bírálta a bojkottfelhívást. Az MSZP, amely a „három
igen, egy nem” jelszavával készült a választásra, vagyis egyedül Pozsgay elnökké választása mellett igyekezett a többséget megnyerni, ugyancsak elutasította a távolmaradásra szóló felhívást. A párt elnöksége állásfoglalásában kijelentette: nem értenek
ugyan egyet a feleslegesnek és kierőszakoltnak tartott népszavazással, de mert az
törvényes, senkit nem buzdítanak a távolmaradásra.45
A leghatékonyabb választ a bojkottra az SZDSZ találta meg néhány nap múlva.
Az „Aki otthon marad, a múltra szavaz” jelszó alkalmas volt arra, hogy a rendszerváltó szándékok mellett mozgósítsa a választókat. Arra pedig különösen, hogy tovább
táplálja az MDF és az MSZP közötti alku gyanúját. Ennek megfelelően a népszavazási kampány tovább rontotta az MDF és az SZDSZ amúgy is feszült viszonyát,
különösen hogy az MDF a szabad demokratáknak szánt válaszul bevetett egy rossz
ízű, a későbbi kampány kirekesztő szólamait előrevetítő jelszót is: „Aki magyar, otthon marad.”46

A NÉGYIGENES NÉPSZAVAZÁS
A november 26-án megtartott népszavazás nagy kérdése az volt: vajon sikerül-e a
kezdeményezőknek elegendő embert mozgósítaniuk a referendum érvényességéhez?
A nagy tét pedig az volt, hogy megszerzik-e a többséget az egyetlen nyitva maradt
kérdésben: megakadályozzák-e Pozsgay Imre államfői tisztségbe emelését a szabad
választások előtt.
44
45
46

Magyar Nemzet, 1989. november 15.
Az állásfoglalások: Magyar Nemzet, 1989. november 16.
BABUS, 1990, 212.
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Az SZDSZ és szövetségesei igen intenzív kampánnyal is csak egy hajszállal tudták elérni a kitűzött célt. A szavazásra jogosultak 58 százaléka jelent meg az urnáknál; az első három kérdésre adott válaszok 95 százaléka igen volt. Ez az eredmény
mintegy előre jelezte, hogy mekkora támogatottsággal rendelkeznek a régi kommunisták, hiszen egyedül az újjászerveződő MSZMP érvelt a „négy nem” mellett.
A köztársasági elnök választására vonatkozó kérdésben csak 50,07 százalék volt az érvényes
szavazatok között a győztes „igen” aránya, 47 ám minimális, mindössze hatezer voksot
jelentő többség is elegendő volt ahhoz, hogy alapvető fordulatot hozzon az erőviszonyokban.
A nagy nyertes az SZDSZ lett. Számára a siker a felemelkedés kezdetét jelentette, kitört az alacsony támogatottságból, fokozatosan az MDF esélyes riválisa lett
belőle.48 A népszavazási kiskoalíció többi pártja nem profitált hasonló módon a sikerből, az ő megítélésük nem is változott különösebben, sőt szavazótáboruk egy
része átáramlott a szabad demokratákhoz.
Az MDF jelentős presztízsveszteséget szenvedett el. Ugyanakkor azzal, hogy
nem miattuk esett kútba Pozsgay államfővé választása, ráadásul az MSZP népszerűsége nyomban zuhanni kezdett, ki is szabadultak abból a helyzetből, hogy koalíciós vagy más együttműködési formán kelljen gondolkodniuk a szocialistákkal. Így
aztán maguk is teljes erővel bekapcsolódhattak a radikális antikommunista kampányba.
A referendum nagy vesztese az MSZP lett. Elemzők szerint többet veszítettek,
mint a népszavazást: időt veszítettek. Ha nem ragaszkodtak volna az államfői tisztséghez, és a sarkalatos törvények elfogadásával együtt azonnal kiírják a parlamenti
választásokat, esélyük lett volna a második hely elérésére, és talán arra is, hogy
részesei legyenek egy koalíciós kormánynak. Helyette defenzívába kerültek, miközben ellenfeleik folyamatosan erősödtek, s „egymással vetélkedtek azon, hogy
melyikőjük az igazibb antikommunista”.49

47
Az Országgyűlés 41/1989. sz. határozatát a népszavazás részletes eredményéről közli: Magyarország politikai évkönyve, 1990, 213–214.
48
A nyári 3%-ról november végére 12%-ra nőtt az SZDSZ támogatottsága az összes választók körében (ez akkor fele volt az MDF 24%-os eredményének), és a trend a népszavazási győzelemmel folytatódott. Az SZDSZ taglétszáma a kampány alatt csaknem megháromszorozódott: 4
ezerről 11 ezerre emelkedett.
49
BRUSZT–STARK, 2000, 81.
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DOMINÓELV – A SZOVJET TÁBOR
ÖSSZEOMLÁSA
A négyigenes népszavazás egyre élesebben antikommunista kampányának különös
nyomatékot adtak a szovjet tábor közép-európai országaiban zajló események. A televízió olyan képeket közvetített az NDK-ból és Csehszlovákiából, amelyek még
néhány hónappal (sőt héttel) azelőtt is elképzelhetetlennek tűntek.
A hírek a gorbacsovi reformoknak is ellenálló, rigid keletnémet és csehszlovák
diktatúrák megroppanásáról, majd összeomlásáról szóltak. A Lipcsében, Drezdában és más keletnémet városokban zajló tömegtüntetésekről, majd a csehszlovákiai
„bársonyos forradalom” előkészületeiről és kibontkozásáról szóló tudósítások világossá tették, hogy a kommunista pártok ezekben az országokban is hatalmuk
végnapjait élik.
Az események felgyorsulását egy találó megállapítás jelezte: amihez Lengyelországnak 10 évre, Magyarországnak 10 hónapra, az NDK-nak 10 hétre volt szüksége,
az Csehszlovákiában 10 nap alatt végbement.50 A „dominók eldőlése”, a keletnémet
és a csehszlovák, majd a bolgár, a román, az albán és a jugoszláv államszocialista
rendszerek egymást követő gyors bukása nemcsak a különféle reformkommunizmusokat tette anakronisztikussá, de véget vetett Magyarország és Lengyelország kivételezett helyzetének is. Nyugaton kevesebb ösztönzést éreztek a „reformországok”
kiemelt pénzügyi-gazdasági megtámogatására.
Magyarország éllovas szerepe megszűnt, annyi előnye maradt, amennyi a hoszszú reformfolyamatból, az átmenet gondosabb előkészítéséből és az ellenzék alaposabb felkészüléséből származott. A Nyugat vezető politikusai már nem a jószerint
„elintézett” lengyel és magyar fejleményekre figyeltek. Sokkal inkább Európa sok
évtizede szunnyadó, de hirtelen aktuálissá vált központi problémájára, a német kérdésre fordították figyelmüket.

50

Idézi: ROMSICS, 2003, 204.
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A BERLINI FAL LEOMLÁSA ÉS A NÉMET EGYSÉG
A német egység „engedélyezése” nemcsak Moszkva szándékaitól állt távol, de Nyugat-Európa nagyhatalmainak terveiben sem szerepelt. Szeptember végén, amikor
Margaret Thatcher Londonban Gorbacsovval tárgyalt, az Egyesült Királyság miniszterelnöke elismerően vette tudomásul, hogy a szovjet vezető (a Varsói Szerződés érintetlenül hagyása mellett) „szabadjára engedte” a szovjet blokk országait,
amennyiben rájuk bízta, milyen utat választanak maguknak. A német kérdésben
azonban bizalmasan azt közölte tárgyaló partnerével, hogy a nyugat-európaiaknak
nem fűződik érdekük az egységes Németország létrehozásához és Kelet-Európa destabilizálásához, és sem nekik, sem az amerikaiaknak nincs szándékukban, hogy a Szovjetunió biztonsági érdekeit veszélyeztetve beavatkozzanak a térség országainak ügyeibe.51 Hasonló tapasztalatokkal érkezett haza Franciaországból Vagyim Zaglagyin,
aki szerint Párizsban is úgy vélték: nincs szükség egységes Németországra.52
Gorbacsov az összeomlás kezdetéig megmaradt korábbi politikája mellett, a stabilitás fenntartása érdekében nyilvánosan nem bírálta a vaskalapos kelet-európai
vezetőket, 53 akik pedig süketek voltak a változásokat ösztönző szavakra. A szovjet
főtitkár október 6-án Kelet-Berlinbe látogatott, hogy részt vegyen az NDK megalakulásának 40. évfordulójára rendezett nagyszabású ünnepségeken, miközben a napokban a keletnémet nagyvárosokban már tömegtüntetések jelezték, hogy a Német
Szocialista Egységpárt napja is leáldozóban van.54 Az NDK polgárai a legkevésbé
sem vették tudomásul, hogy Gorbacsov (ha finoman is) elutasította a német egyesítés gondolatát.
Október 17-én, egy nappal a Lipcsében lezajlott hatalmas tiltakozó demonstráció
után a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottsága puccsszerűen (de Moszkva tudtával) leváltotta a minden változást ellenző Erich Honeckert. Másnap Egon
Krenzet választották a párt főtitkárává, aki azt tervezte, hogy a peresztrojkához
kapcsolódva rugalmasabb politikával úrrá lesz az elmélyült válságon.55 November
1-jén Gorbacsov kifejtette Krenznek, hogy a német kérdésben szerinte ragaszkodni
kell az addigi irányvonalhoz. Világosan utalt arra, hogy minden „komoly politikai
tényező” (Thatcher, Mitterrand, Andreotti, Jaruzelski, de talán még az Egyesült Államok is) visszariad a két német állam egyesülésének gondolatától. A nyugati orientációt
választó lengyel és a magyar esetet úgy ítélte meg, hogy azokat az erős pénzügyi

51

Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher megbeszélése, London, 1989. szeptember 23. Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990, 127. sz. dokumentum.
52
Anatolij Csernyajev 1989. október 9-i naplófeljegyzése, uo. 131. sz. dokumentum.
53
Ezek közül utólag a legsúlyosabb hibának Gorbacsov romániai tárgyalásait és Nicolae Ceauşescu Lenin-renddel való kitüntetését ítélték. Vö. az SZKP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
1990. január 5-i memorandumát: Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 290.
54
1989. október 4-én Lipcsében a tüntetők összecsaptak az erőszakosan fellépő rendőrséggel.
A következő napokban a hatóságok brutálisan szétverték a demonstrációkat a keletnémet nagyvárosokban.
55
NÉMETH, 2001, 30–31.
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függés determinálja; Magyarországgal kapcsolatban külön is kiemelte a Nemzetközi
Valutaalap „ultimátumát”.56
A folytatódó tüntetések hatására november 7-én lemondott Willy Stoph kormánya, de mire az utód, Hans Modrow vezetésével megalakították az új kabinetet,
leomlott a berlini fal – bár még nem fizikai valójában. Egy apró lökés elég volt az
összeomláshoz. November 9-én Egon Krenz tájékoztatta a Központi Bizottságot az
új utazási rendelkezésekről, majd a PB-tag Günter Schabowski tartott sajtótájékoztatót, amelyen egy félreérthető fogalmazás következtében az sugallta, hogy az NDK
polgárai előtt megnyílik az út nyugat felé. Az utasítás nélkül maradt, tanácstalan
határőrök eligazítására Krenz kénytelen volt elrendelni a határátkelők megnyitását.
Másnap elhangzott Willy Brandt híres mondása: „most összenő, ami összetartozik”.
Nem lelkesedett mindenki ennyire a határ megnyitása miatt. A szovjet külügyminiszter, Eduard Sevardnadze úgy emlékezett vissza ezekre a kritikus órákra,
hogy akár háború is kirobbanhatott volna, ha a keményvonalas Jegor Ligacsov, Valentyin Falin és társaik, az ortodox tábornokok megvalósítják tervüket a belnémet
határ lezárására.57
Hamarosan Gorbacsov és Helmut Kohl között is feszültség támadt, miután a
kancellár november 28-án bejelentett tízpontos terve, amelyben segítséget ajánlott
az NDK-nak, feltételeket is szabott hozzá: szabad választások után demokratikus
kormány alakuljon, ráadásul a végcélt is megjelölte a két német állam egyesítésében.58
December 5-én Gorbacsov Hans-Dietrich Genscher külügyminiszterrel találkozva
tőle szokatlan eréllyel tiltakozott az NDK belügyeibe beavatkozó Kohl tízpontos „ultimátuma” ellen. Tartott a különböző szövetségi rendszerekhez tartozó két német
állam tervezett szövetsége esetén a stabilitás vészes megbomlásától is.59
Hiába próbált Gorbacsov keménységet mutatni, ismét tehetetlennek bizonyult
a sodró eseményekkel szemben. December 3-án véget ért Egon Krenz rövidre szabott főtitkársága, Gregor Gysi foglalta el a helyét az új nevet (Demokratikus Szocializmus Pártja) felvett párt elnökeként. Másnap Modrow kormányfő (aki korábban
már „szerződésközösséget” ajánlott az NSZK-nak) fölvetette a német konföderáció
lehetőségét.
Ekkoriban naponta mintegy kétezer keletnémet lépte át a nyugati határt, és az
elégedetlenség sem csillapodott. A keletnémet ellenzék a lengyel és magyar példát
követve kerekasztalt hozott létre, hogy tárgyalóképesen lépjen fel a kormánnyal
szemben.
December 19-én újabb áttörés következett be: Kohl és Modrow közös nyilatkozatot adtak ki, amely szerint elfogadták a keletnémet vezető javaslatát a „szerződésközösségre”. Néhány nap múlva Berlinben a Brandenburgi kapunál megnyitották
a határt a gyalogos forgalom számára, ezzel lényegében szabaddá vált az átköltözés.
56
Mihail Gorbacsov és Egon Krenz megbeszélése, 1989. november 1. Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990, 134. sz. dokumentum.
57
NÉMETH, 2001, 31.
58
Mihail Gorbacsov és Helmut Kohl telefonbeszélgetése, 1989. november 11. Rendszerváltozás
Magyarországon 1989–1990, 136. sz. dokumentum.
59
Mihail Gorbacsov és Hans-Dietrich Genscher megbeszélése, 1989. december 5., uo. 140.
dokumentum.
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Szilveszterkor valóságos népünnepély keretében mintegy félmillióan haladtak át a
határon.
Amikor 1990. február 10-én Kohl és Genscher moszkvai tárgyalásai során Gorbacsov beleegyezett a német egyesítésbe, valójában csak rábólintott arra, ami visszafordíthatatlannak tűnt. Február 13-án a második világháború négy győztes nagyhatalma és a két Németország külügyminiszterei Ottawában közös nyilatkozatot adtak
ki a német újraegyesítésről, amely szerint a két Németországnak kell megállapodnia
az egyesítés gazdasági, jogi és politikai feltételeiről, majd ezt követően vitatják meg
velük a nagyhatalmak az egyesülés kül- és biztonságpolitikai vonatkozásait.60

A CSEHSZLOVÁK BÁRSONYOS FORRADALOM
Csehszlovákiában még gyorsabban a kommunista párt hatalma omlott össze.
A „bársonyos forradalom” éppen a magyarországi népszavazási küzdelem időszakában ment végbe. 1989. november 17-én egy legális évfordulós demonstráció61 alkalmát kihasználva kezdődtek a rendszerellenes tüntetések, amelyeket az NDK-hoz
hasonlóan először itt is kemény rendőri fellépéssel próbáltak megfékezni. Hasztalan volt, a tüntetések folytatódtak és terebélyesedtek.
November 19-én Prágában megalakult az ellenzéki Polgári Fórum, majd másnap
Szlovákiában a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalom. Nyomban kapcsolatba is
léptek egymással, egyeztették lépéseiket, kijelölték azokat, akiket a hatalommal való
tárgyalásokra kívántak delegálni. A CSKP kapkodva, tehetetlenkedve reagált, napok alatt elvesztette lába alól a talajt. November 28-án Ladislav Adamec kormányfő
tárgyalásokat kezdett Václav Havel cseh és Ján arnogurský szlovák ellenzéki vezetőkkel, akik a kormány lemondását követelték, a CSKP vezető szerepének törlését
az alkotmányból, a cenzúra megszüntetését, a represszív törvények visszavonását,
Gustáv Husák és a többi lejáratódott politikus eltávolítását, valamint a népi milícia
felszámolását és új koalíciós kormány felállítását.62
Prágában már 1989. november 29-én megindultak a tárgyalások a kormány és az
ellenzék között, december 10-én pedig a tárgyalások eredményeként a kommunista
Marián alfa vezetésével megalakult a nemzeti megegyezés kormánya. Egyidejűleg
Gustáv Husák lemondott az államfői posztról, helyére december 29-én Václav Havelt választották meg ideiglenes köztársasági elnökké.63 A poszt eredeti várományosa,
Alexander Dubček a szövetségi parlamenti elnöki tisztséget kapta.

60
1990. március 18-án voltak az NDK-ban a választások, a nyugatnémet pártok erőteljes bekapcsolódásával. Április 12-én a kereszténydemokrata Lothar de Mazière alakított koalíciós kormányt. NÉMETH, 2001, 32.
61
1938-ban ezen a napon záratták be Csehországban a német megszállók a felsőoktatási intézményeket.
62
HAMBERGER, 2001, 38–39.
63
Václav Havel 1990. július 5-től vált ideiglenesből „teljes értékű” köztársasági elnökké. Csehszlovákiában júniusban került sor a parlamenti választásokra, amelyet kiforrott pártok hiányában
a két vezető ellenzéki mozgalom nyert meg, ám ezek hamarosan felbomlottak.
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A CEAUŞESCU-REZSIM BUKÁSA ÉS A BALKÁNI VÁLTOZÁSOK
ROMÁNIA: PUCCS VAGY FORRADALOM?

A „kommunizmus” keletnémet és csehszlovákiai felbomlása önmagában is elegendő volt arra, hogy Magyarországon a rendszerváltó radikalizmus kibontakozásához
megteremtse a kedvező nemzetközi hátteret, a legnagyobb belpolitikai hatása a közvetlen magyar érintettség miatt mégis a romániai eseményeknek volt.
Magyarország és Románia között már jó ideje pattanásig feszült volt a helyzet,
Moszkva is végképp feladta, hogy legalább a béke látszatát megőrizzék a két ország
között. A romániai magyarok a mindenkit érintő elnyomás mellett még nemzeti
kisebbségként is megalázó helyzetben éltek, minden magyarországi próbálkozás
falba ütközött, amely helyzetük javítására irányult.
A romániai fordulatot az is külön „magyar érdekeltségűvé” tette, hogy az eseményeket elindító heveny válság kialakulásában kulcsszerepet játszott a magyar
kisebbségi ellenállás emblematikus alakja, Tőkés László temesvári református lelkész. Ebben az időszakban Tőkés többször megjelent a Magyar Televízió és a Rádió
műsoraiban, hogy ezzel is segítse – ahogy mondta – „áttörni a hallgatás falát”. Az
ellenzéki megnyilatkozásai miatt házi őrizetben tartott irodalmár, Doina Cornea
mellett ő lett az ellenállás legismertebb személyisége.
Valamennyi kelet-európai diktatúra közül Ceauşescu személyi kultusszal övezett
sztálinista típusú rendszere volt a legvisszataszítóbb, mégis ennek megdöntése kapcsán merült fel a legtöbb jogos kétely: vajon forradalom, avagy puccs zajlott le 1989
karácsonya táján? Ahogy előkerültek a dokumentumok és kezdett összeállni a történet, annál többen vélték úgy, hogy a súlyos emberáldozatokkal járó lövöldözések
csak arra voltak jók, hogy elfedjék a hatalmi központban zajló puccs valódi természetét, ahogy a kommunista vezetés egy csoportja átvette és tömegmegmozdulással
legitimálta a hatalmát.64
Alighanem akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, ha a felkelésre önmagában még nem elegendő erejű népi tiltakozást olyan lökésnek tekintjük, amely lehetőséget adott a Ceauşescu eltávolítására képes és a lehetőséget megragadni kész
kommunista csoportnak a hatalom átvételére-átmentésére. A puccsba fordított népi
megmozdulás provokációkkal, a háttérben titkos machinációkkal tarkított folyamat
volt. Afféle „televíziós forradalom”, amelyben különleges szerep jutott a tömegkommunikációs manipulációnak. Az emberek nem résztvevői, sokkal inkább az eszközei és főleg közönsége lettek a hatalomátvételnek. A változás eufóriájában a magyar
közvéleménynek sem tűntek fel az élőben közvetített „forradalom-műsor” hamis
felhangjai.
Bush és Gorbacsov december eleji csúcstalálkozója után nem sok kétség lehetett,
hogy a Balkán sem marad ki a nagy kelet-európai átalakulásból. Mindkét nagyhatalomnak érdeke volt, hogy az anakronisztikus Ceauşescu-rezsimet mihamarabb
leváltsák. Az Egyesült Államok vezetőit messze jobban foglalkoztatta, hogy a december 20-án Panamában megkezdett fegyveres beavatkozást, az ország vezetését
64

Vö. KISS GY., 1998.
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megszerző Noriega tábornok eltávolítását zökkenőmentesen véghezvigyék, mint az,
hogy az ezzel egy időben Romániában zajló események nyomán milyen csoport került hatalomra.
Romániában az eseményeket a Tőkés László védelmére szolgáló akció indította
el. A belügyi szervek által folyamatosan zaklatott temesvári lelkész kilakoltatását
december 15-én kellett volna végrehajtani, ám a védelmére összegyűlt sokaság ebben megakadályozta a hatóságot. Másnapra élő láncot alkotva sok száz ember, egyre növekvő tömeg vette körül a parókiát. A magyar ’56-hoz hasonlóan a tüntetők
kivágták a címert a román nemzeti zászlóból, Ceauşescu- és rendszerellenes jelszavakat skandálva Temesvár centrumába vonultak. A brutális karhatalmi fellépést
a folytatódó demonstráció során már lőfegyver használata is követte, száz körüli
volt a halálos áldozatok száma. Tőkés Lászlót családjával együtt a számára kijelölt
eldugott kis faluba száműzték.
A magyar parlament természetesen hiába szólította fel a román kormányt, hogy
tartsa tiszteletben a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit, mint ahogy
a kormány is hiába tiltakozott az atrocitások ellen. A budapesti Hősök terén december 18-án több ezres tüntetés zajlott Tőkés mellett, miközben a román hatóságok
lezárták a magyar határt.
Ceauşescu magabiztosságát jelzi, hogy december 17-én bejelentette: átveszi a
hadsereg parancsnokságát, majd miután a belügyminiszter biztosította őt lojalitásáról, másnap hivatalos látogatásra Teheránba utazott. Hazaérve, december 20-án
televíziós beszédében éles hangon támadta a tüntetőket, egyúttal felszólította az
embereket, a szocializmus védelmére. Másnap a Román Kommunista Párt székháza elé összehívott népgyűlésen azonban szokatlan dolog történt: a megszokott ünneplés helyett a nép fellázadt. Amikor a diktátor még utoljára megpróbált a néphez
szólni, csak helikopterrel tudták onnan kimenekíteni. Véres összecsapások zajlottak
Bukarest és más román városok utcáin.
A kaotikussá vált helyzetben a Victor Stanculescu parancsnoksága alatt álló hadsereg néhány alegységével együttműködve egy magát Nemzeti Megmentési Frontnak nevező csoport elfoglalta a televízió épületét, és onnan kezdte el folyamatos
egyenes adásban irányítani a „forradalmat”. Az NMF vezetője először Corneliu
Mănescu volt – tőle a Front december 28-án megválasztott tanácsának elnöke, Ion
Iliescu vette át az irányítást. Tagjai, Petre Roman, Silviu Brucan, Dumitru Mazilu a
kommunista párt káderei voltak, akik Ceauşescu alatt nem kompromittálódtak súlyosan, de hitelesítőként bevontak értelmiségieket és olyan ismert ellenzékit is, mint
Doina Cornea.
A hatalomátvétel bejelentése után – ugyancsak a fordulat hitelesítése érdekében –
„ellenforradalmat” rendeztek, hogy legyen mit leverni. Az utcai lövöldözést a televíziós közvetítés jóvoltából mindenki láthatta, elhitették az emberekkel, hogy a „Nagy
Kondukátor” kiszabadítására törekvő erők támadását hárítják el. Ez is indokolta,
hogy a Ceauşescu-házaspárt december 25-én egy rögtönítélő bírósági tragikomédia keretében halálra ítélték, és azonnal kivégezték. A kritikus napok feszültségét
jelzi, hogy december 22-én Ausztria, Magyarország és az NSZK az ENSZ-ben kérte a Biztonsági Tanács összehívását, s némelyek fontolgatták a Szovjetunió beavatkozásának lehetőségét. A „televíziós forradalommal” leplezett puccs mindenesetre
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sikeres volt, „forradalmi” legitimációt teremtett egy reformokat bevezetni kívánó
kommunista csoport számára.65 A fordulat a magyar kisebbség számára komoly
biztatást jelentett, már december 26-án megalakulhatott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség mint a kisebbségi magyarság egységes pártja.
A magyar közvélemény rendkívüli érdeklődéssel és reménnyel figyelte a romániai eseményeket, egyúttal kiemelkedően nagy mértékű szolidaritást tanúsított.
Azonnal áramlani kezdett a segítség, magánemberek és szervezetek gépkocsioszlopai özönlöttek át a határon, a pártok is egymást túllicitálva igyekeztek részt venni a
szolidaritási és segélyakciókban. Valamennyien törekedtek ugyanakkor arra, hogy
az akciókat mentesítsék mindenféle etnikai elfogultság vádjától. Az euforikus hangulatban úgy tűnt, jó esély van a leküzdhetetlennek vélt román–magyar ellentét
meghaladására. Annál nagyobb lett a megdöbbenés és a csalódás 1990 kora tavaszán, amikor Marosvásárhelyen több napon át súlyos atrocitásokhoz vezető etnikai
konfliktusra került sor román és magyar tüntetők között.

NEMZETI KONFLIKTUSOK A BALKÁNON

A balkáni térségben valósulhatott meg – meglehetősen torz formában – az „elnöki
szocializmusnak” az a terve, amelyet a moszkvai stratégák eredetileg a „reformországok” átalakulásának lehetséges forgatókönyveként fontolgattak. Ebben a régióban a régi kommunista pártból kinövő, élre törekvő politikusi gárda tagjai csakis
nacionalista alapon tudtak legitimációt szerezni hatalmukhoz.
1989 végén, 1990 elején a Balkánon a nacionalizmus konfliktusképző ereje elsősorban az etnikai-felekezeti alapon bomlásnak indult Jugoszláviában mutatkozott
meg. A szerb nacionalista Slobodan Milošević vezette Szerb Kommunista Szövetség
tömegmozgalmat szervezve akarta kikényszeríteni, hogy a hat köztársaságot tömörítő föderáció centralizált állammá váljon – nyilvánvalóan a „legerősebb” etnikum
dominanciájával. 1990. január 5-én Vuk Drasković vezetésével megalakult a Szerb
Nemzeti Megújhodás mozgalma, amely szerb nemzetállam kialakítását tervezte etnikai és történelmi határai között.
Az albán kisebbség helyzete régóta robbanásveszélyes volt, különösen hogy Koszovótól – a magyarok által is lakott Vajdasággal együtt – megvonták a tartományi
autonómiát. Az albán kisebbség tüntetései oda vezettek, hogy Ibrahim Rugova vezetésével megalakult a Koszovói Demokratikus Szövetség, elindulva azon az úton,
amely július elején a „Koszovói Köztársaság” kikiáltásához vezetett. De nem ez volt
az egyedüli konfliktuspont 1989 végén. Decemberben a szerb és a szlovén tagköztársaság között kiéleződő viszony következtében Szerbia gazdasági bojkottot hirdetett, januárban pedig a Szlovén Kommunista Párt kivált a Jugoszláv Kommunisták
Szövetségéből. A horvát nacionalisták sem maradtak tétlenek, Franjo Tudjman vezetésével a Horvát Demokrata Közösség létrehozásával a maguk oldaláról is megkezdték Jugoszlávia szétbontását.

65

VOGEL, 2001, 42–44.; ROMSICS, 2003, 217–220.
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Ezekhez a fejleményekhez képest a bolgár pártvezető, Todor Zsivkov bukását és
a bulgáriai változásokat Magyarországról szinte észre sem lehetett venni.66 Újabb
veszélyforrásként tűnt viszont fel a Macedónia státusa kapcsán kialakuló szerb–bolgár ellentét. A délszláv térségben zajló vészterhes események a belpolitikai viharoktól felzaklatott Magyarországon egyelőre nem keltettek jelentőségüknek megfelelő
figyelmet, inkább a magyar kisebbségek helyzete okozott aggodalmat.

A MÁLTAI CSÚCSTALÁLKOZÓ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
A „kommunizmus vége” hangulat annak tudatával is együtt járt, hogy nem Magyarországon kezdődik új történet, ahogyan azt még fél éve is gondolták, hanem
egész Európa és azon keresztül az egész világ állapota is gyökeresen megváltozik.
A közép- és kelet-európai térségben a Szovjetunió helyzetének és álláspontjának
alakulása okozta a legtöbb fejtörést. Még itt állomásoztak a szovjet csapatok, létezett
a Varsói Szerződés, és egyelőre nem tűnt aktuálisnak, hogy provokatív módon a felbontásáról kezdjenek tárgyalásokat.

A MÁLTAI CSÚCSTALÁLKOZÓ

Az 1989. december 2–3-án Máltán lezajlott Gorbacsov–Bush csúcstalálkozón történtekre szokás visszavezetni – nem is ok nélkül – az események felgyorsulását,
amelyek végül a kétpólusú világrend megszűnéséhez vezettek. A publicisták sem
hagyhatták ki azt az alkalmat, amely a Jalta és a Málta nevek hasonlóságából fakadt.
Málta „Jalta végének”, a „jaltai világrend” felszámolásának fontos aktusaként jelent
meg az elemzésekben. Valójában ahogy Jalta nem volt egy titkos paktum szülőhelye,
úgy Máltán sem született formális megállapodás „a világ újrafelosztásáról”. Nem is
volt ilyesmire szükség. A „hidegháború végének bejelentése” e nélkül is egyet jelentett a Szovjetunió vereségének közvetett beismerésével.
Az új világrend felé tett nagy lépések abból a felismerésből származtak, hogy
menthetetlenül felbomlik a szuperhatalmak korábbi egyensúlya: Moszkva kimerítette a lehetőségeit, és képtelen a verseny folytatására. A szovjet elemzők azt is
világosan látták, hogy az európai integráció tervezett elmélyítése ugyancsak komoly kihívást jelent számukra, hiszen a létrejövő új demokráciák is egyértelműen
Nyugat-Európa felé orientálódtak. Nem is látszott más esélyük a kimenekülésre a
rohamosan dezintegrálódó keleti blokk romjai alól. A szovjeteknek is lépniük kellett
a Gorbacsov-féle „közös európai otthon” érdekében, ha nem akartak kimaradni az
együttműködésből.
Máltán is látszott, hogy új Marshall-tervről szó sem lehetett. Az Egyesült Államok stratégiája e téren változatlan volt. Továbbra is azt az álláspontot képviselték,
66
December közepén az ellenzéki koalíció nyomására a Bolgár Kommunista Párt lemondott
alkotmányban rögzített vezető szerepéről. 1990. január 16-án Szófiában is megkezdődtek a kerekasztal-tárgyalások.
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amelyet Bush a nyári lengyelországi és magyarországi utazása során: „Gazdasági
téren… annak a Nyugat-Európának kell felvállalnia a volt szovjet tömb gazdasági
talpraállítását, amely a Marshall- segélyt kapta.”67
A máltai találkozón nem csupán a kelet-európai helyzet került terítékre, hanem
Afganisztán ügye, valamint a közép-amerikai gerillamozgalmak szovjet támogatásának feladása is. A legkényesebb kérdés természetesen az egységes Németország
frissen felmerült problémája volt, amelyben Gorbacsov nem kötelezte el magát semmire. Más ütőkártyája nem is igen maradt.
A nyilvánosság teljes kizárásával tartották a megbeszéléseket, de utána Bush
és Gorbacsov tájékoztatást adott a tárgyalás néhány eredményéről. Nagy jelentőségűnek ítélték a kelet-európai eseményeket. Megállapodtak, hogy 1990 júniusáig
aláírják a stratégiai fegyverek korlátozásáról szóló ún. START-szerződést, továbbá
az esztendő végéig a hagyományos fegyverekről szóló megállapodást is, valamint
lépéseket tesznek a kémiai fegyverek globális betiltása érdekében. Megállapodtak a
szovjet–amerikai kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséről, és Bush kilátásba helyezte
a „legnagyobb kedvezmény elve” érvényesítését a Szovjetunió számára is, ha további lépéseket tesz az emberi jogok biztosítására.68 A kétpólusú világrend megszűnéséről Málta kapcsán még nem lehetett beszélni, hiszen a Szovjetunió egyelőre létezett,
és katonai értelemben továbbra is szuperhatalomnak számított. Éppen azért volt
jelentősége Moszkva visszavonulásának ezen a téren, mert láthatóvá tette, hogy feladja törekvését pozícióinak megőrzésére.
A megrendült „belső birodalom” megmentése is egyre nagyobb nehézségekkel
járt: 1990 elején a közép-ázsiai szovjet köztársaságokban már súlyos fegyveres incidensek voltak, márciusban Litvánia, május elején pedig Észtország és Lettország
kiáltotta ki függetlenségét.

SEMLEGESSÉG VAGY NYUGATI INTEGRÁCIÓ?

1990 elején még Németország semlegessége volt Gorbacsov számára a feltétele, hogy
beleegyezzen a két német állam egyesülésébe. 1990. március 17-én a prágai VSZ-ülésen Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia a szovjet állásponttal szembeszegülve hajlott arra, hogy elfogadja az egységes Németország NATO-tagságát.
Magyarország számára is a semlegesség elérése látszott reális külpolitikai célkitűzésnek. Éppen ezért okozott jókora felzúdulást Horn Gyula február 20-i kijelentése,
amely arra utalt, hogy Magyarországnak – biztonsága érdekében – a nem is távoli
jövőben a NATO-hoz kellene csatlakoznia.69 Kijutott neki az ellenzéki bírálatokból,
még az „atlanti héja” ironikus jelzőt is megkapta. Azt feltételezték, hogy a választási kampány céljait szolgálja ez a meghökkentő kitétel. Horn ekkor még egyedül volt
67

B ORHI, 2001.
A találkozó egyes részeiről azóta hozzáférhetők dokumentumok is: P ÉTERFI, 2001.; CNN
Cold War – Historical Documents, www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/24/ documents/
malta.
69
Népszabadság, 1990. február 21.
68
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véleményével, az SZDSZ és az MDF koncepciója, hasonlóan a kormány hivatalos
álláspontjához, a semlegesség kivívását tekintette kívánatosnak és reálisnak.
Valójában a megkezdett folyamat, a Szovjetunióról való leválás és az egyre határozottabb nyugati orientáció következményeinek végiggondolása húzódhatott
meg a Horn-féle tézis mögött. Moszkvában Gorbacsov tanácsadói körében 1989
októberében már azzal számoltak, hogy az évezred végéig felszámolható lesz a két
nagy szövetségi rendszer, amelynek első lépéseként 1995-ben katonai szervezeteiket szüntethetnék meg. Georgij Sahnazarov javasolta, hogy a terv komolyságának
alátámasztására egyoldalúan vonják ki csapataikat Lengyelország, Csehszlovákia és
Magyarország területéről. Egyebek mellett azzal érvelt, hogy ezeknek a hadászati
jelentősége csekély, inkább az ellenzéki erők elrettentésére szolgált, ez a funkciója
azonban megszűnt, és jelenlétük csak ingerli az embereket. Jobbnak tartotta, ha
maguk kezdeményezik a távozást, mint ha ezen országok követelésére kell majd
cselekedniük.70

A CSAPATKIVONÁSOK

Málta után a magyar ellenzék addig igencsak óvatos szárnya számára sem volt kétséges többé, hogy a szovjet csapatok magyarországi jelenléte ellenére elmúlt annak a
veszélye, hogy külső erők akadályozhatnák a rendszerváltás folyamatát. E felismerés
nyomán a szovjet csapatok kivonásának és a Varsói Szerződés fölszámolásának felvetése is
a választási harc fontos tényezője lett. A liberális ellenzék radikális elvi rendszerváltó
politikájának megalapozottságát a geopolitikai változások visszaigazolták, és még
inkább megerősítették elkötelezettségüket a teljes rendszerváltás koncepciója mellett. Az ellenzéki erők a nemzeti függetlenség kérdését, a semlegesség programját a
korábbinál határozottabban képviselték.
A kormány sem tétlenkedett. Horn Gyula 1989. október végén, a Varsói Szerződés külügyminiszteri tanácskozásán bejelentette, hogy Magyarország és a Szovjetunió között kétoldalú tárgyalások kezdődtek a csapatok kivonásáról. Dimitrij Jazov szovjet honvédelmi miniszter decemberben közölte, hogy a csapatkivonások
folytatásaként újabb hatezer katonát vonnak ki Magyarországról.71 Németh Miklós
1990. január 15-én Szófiában a KGST ülésszakán tárgyalt Nyikolaj Rizskov szovjet
miniszterelnökkel, és egyetértésre jutottak abban, hogy a szovjet csapatok jelenléte
sem politikai, sem katonai szempontból nem indokolt, ezért mielőbbi kivonásuk
szükséges. Németh január 23-án jelentette be a nyilvánosság előtt, hogy a Szovjetunió elvileg beleegyezett a csapatkivonásba.

70
Egyedül csapataiknak az NDK-ból való kivonását nem javasolta a NATO ellentételezése,
vagyis az amerikai csapatoknak az NSZK-ból való kivonulása nélkül. Georgij Sahnazarov feljegyzése Mihail Gorbacsov számára a szovjet csapatok Kelet-Európából való kivonulásáról, 1989.
október 14. Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel, 281–282.
71
Uo. 281.
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A teljes csapatkivonásról szóló hivatalos tárgyalások 1990. február 1-jén kezdődtek meg Moszkvában, és még a választások előtt véget is értek.72 Horn Gyula és
Eduard Sevardnadze külügyminiszterek 1990. március 10-én Moszkvában aláírták
a megállapodást, mely szerint a szovjet csapatok legkésőbb 1991. június 30-ig elhagyják Magyarország területét.73 Két nap múlva a kivonulás demonstratív módon
meg is kezdődött.
Az ellenzék természetesen rossz néven vette, hogy közvetlenül a választások
előtt sor került ilyen megállapodásra, már aláírása előtt meg is támadták. Kijelentették, hogy a tervezettnél gyorsabb ütemben is megvalósítható a távozás. Antall
József az 1990. március 5-i pártközi tárgyaláson úgy nyilatkozott: ha a kormánynak nem sikerül elérni, hogy az aláírás után három hónapon belül kivonuljanak a
szovjet csapatok, akkor nem szabad megkötni a szerződést. Orbán Viktor ugyanitt
úgy vélekedett: helyesebb lenne, ha a magyar kormány most már nem kötne megállapodást a szovjet csapatok kivonásáról, majd hozzátette, hogy a Fidesz a Némethkormány által aláírandó szerződést csak akkor tartja magára nézve elfogadhatónak,
ha az utolsó szovjet katonát 1990. június 16-ig kivonják az országból.74 Az ellenzék a
megállapodás újratárgyalását helyezte kilátásba a kormányváltás után.75
A populista szólamok sem hiányoztak a távozást „elősegítő” lépésekről. Ekkoriban már kockázatmentesen ragaszthatta ki az MDF a nem különösebben ízléses
„Tovariscsi konyec!” plakátot, Torgyán József pedig a kisgazdák szekereivel akarta
felgyorsítani a nehézfegyverekkel bőven felszerelt szovjet haderő hurcolkodását.

DIPLOMÁCIAI SIKEREK

A szovjet befolyástól mentesült magyar diplomáciai offenzíva lendülete nem lankadt. Decemberben 13-án Németh Miklós Londonban Margaret Thatcher miniszterelnökkel találkozott rövid munkalátogatáson, majd 16-án Helmut Kohlt fogadta
Budapesten, aki ez alkalommal meleg hangú beszédet is mondott a magyar parlamentben.76 Korántsem volt protokolláris a nyugatnémet kapcsolat. Nyilvánvaló volt,
hogy a Szovjetunióról leváló Magyarország első számú partnere Németország lesz,
és a magyar gazdaság kritikus állapotában igencsak rászorult a német segítségre.77
A magyar diplomácia 1989. szeptember 18-án már rendezte egyik régi adósságát: helyreállította a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. Ebben az időben megtették
az első jelentős lépéseket annak érdekében is, hogy a Vatikánhoz fűződő viszonyt is
72

Csehszlovákiával már ezt megelőzően, február 22-én aláírták a csapatkivonási egyez-

ményt.
73

Az egyezmény szövegét lásd: Magyar külpolitikai évkönyv 1990, 129–131. Vö. HORN, 1991,
267–269.
74
Az országos választási listát állító pártok 1990. március 5-i tanácskozása. A rendszerváltás
forgatókönyve, 5. köt. 636–637.
75
A kivonulás határideje később sem módosult, az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én
távozott Magyarországról.
76
Helmut Kohl kancellár felszólalása: Országgyűlési Napló, 1989. december 18. 5708–5713. h.
77
Lásd ehhez: HORVÁTH–NÉMETH, 1999, 385–388.
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rendezzék. Németh Miklós még 1989. szeptember 5-én levelet intézett Agostino Casaroli bíboros államtitkárhoz, amelyben javasolta a Vatikán és Magyarország között
a diplomáciai kapcsolatok felvételét. Többfordulós tárgyalások után 1990. február
7-én Casaroli bíboros találkozott a magyar kormányfővel, majd két nap múlva aláírták a diplomáciai kapcsolatok – nagyköveti, illetve nunciusi szintű – helyreállításáról
szóló megállapodást.
A Németh-kormány és a régi Országgyűlés működésének utolsó szakaszában
számos fontos döntés előzte meg a Vatikánhoz fűződő viszony rendezését. A parlament január 24-én, hosszú előkészületek és több egyeztetés után elfogadta a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvényt.78 Hatályon
kívül helyezték azt a korábbi megállapodást, amely a magyar állam hozzájárulásához kötötte a katolikus főpapok vatikáni kinevezését.

78
Az Ellenzéki Kerekasztal 1990. január 2-i ülése, valamint az EKA és az egyházak képviselőinek 1990. január 17-i tanácskozása: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 306–307. és 405–440.
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KORMÁNYZÁRÁS
A GAZDASÁGI KÁOSZ ELKERÜLÉSE
A „NEMZETI CSÚCS” KUDARCA

Németh Miklós kormánya hű volt októberi elhatározásához, amellyel levált az
MSZP-ről, és megpróbált „nemzeti kormányként” viselkedni. Mivel a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon a gazdasági kérdésekben nem jutottak eredményre, a kormánynak viszont a tervezett kemény lépésekhez szüksége volt a fontos politikai
tényezők legalább minimális egyetértésére, 1989. december 8. és 10. között nagy
nekikészülés után egy nemzeti csúcstalálkozónak elnevezett háromnapos tanácskozást szerveztek az Országházban. Ennek során a kormány tárgyalt a pártok és az
érdekvédelmi szervezetek képviselőivel, valamint a parlament tisztségviselőivel,
mindenekelőtt a következő év gazdasági és pénzügyi kérdéseiről.79
A csúcstalálkozó azonban kudarcot vallott. A kormány hiába vonultatta fel legjobb szakembereit, hogy elfogadtassa az ellenzék pártjaival gazdaságpolitikai terveit, jószerével süket fülekre talált. A pártok többsége nem sok figyelmet szentelt
az égető gazdasági problémák megoldásának. Békesi László sommás ítélete szerint
az SZDSZ kivételével senkinek nem volt gazdasági szakértője. (Igaz, ő a kormány és az
MSZP között húzódó ellentétekről is markáns véleményt formált, rámutatva, hogy
milyen ellenállást váltottak ki a párt választási esélyeit rontó gazdasági lépések.80)
Pedig Németh Miklós, Békesi László és Kemenes Ernő drámai képet festettek a
helyzetről, és különösen azokról a kilátásokról, amelyek akkor következnének be, ha
a parlament nem fogadná el a súlyos megszorításokat tartalmazó 1990. évi költségvetést. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a robbanásszerű kelet-európai
változások megváltoztatják Magyarország státusát, könnyen a „prioritási skála aljára” kerülhet.81 Szigorú monetáris és fiskális politika folytatása nélkül nem kapják
meg a működőképesség fenntartásához szükséges hitelt, márpedig ha az IMF kemény követelményeinek nem felelnek meg, akkor erre nem lesz esélyük.

79
A tanácskozás 1989. december 8-i ülésnapjának jegyzőkönyve: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 571–633.
80
A puha diktatúrától a kemény demokráciáig, 146–147.
81
A „nemzeti csúcstalálkozó” 1989. december 8-i ülésének jegyzőkönyve. A rendszerváltás
forgatókönyve, 5. köt. 575.
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Kemenes Ernő mellbevágó adatokat közölt a következő évben esedékes nyugati
adósságszolgálati, kamatfizetési és tőketörlesztési követelményekről. Az ő végkövetkeztetése is az volt, hogy kritikus a helyzet, késésben vannak, csak akkor finanszírozható a gazdaság működése, ha sikerül az IMF-megállapodás tető alá hozása,
ahhoz pedig kemény gazdaságracionalizálási programot kell végrehajtani. Békesi
László is világosan kifejtette, mivel jár, hogy a kormánynak az egyensúlyi kérdéseket abszolút prioritásként kezelő, megalkuvásmentes válságmenedzselő gazdaságpolitikát és ehhez illeszkedő költségvetést kell elfogadtatnia és végrehajtania.
Figyelmeztetett: ha nem lesz IMF-megállapodás, nem juthatnak hozzá azokhoz a
forrásokhoz sem, amelyeket az Európai Gazdasági Közösségtől vagy egyes nyugati
országoktól remélnek.82
Tölgyessy Péter az SZDSZ nevében megígérte, hogy felelős magatartást tanúsítanak, és nem támadják a kormányt a megszorító intézkedések miatt, de elsősorban
azt sürgette, hogy mihamarabb kerüljön sor a választásokra, hogy az új kormány
hozzáláthasson a szükséges „operációhoz”. A Fidesz nevében Kövér László is hasonlóan nyilatkozott. A gazdasági kérdésekkel érdemben nem foglalkozott, ő is
a választások megtartását sürgette.83 A pártok képviselői a választások kiírásával
foglalkoztak és a politikai viszonyokat taglalták. Annyi eredménye azért volt a tanácskozásnak, hogy a pártok megértették, a destabilizálódás a következő kormányt is
kilátástalan helyzetbe hozhatja. Azt azonban a tanácskozás után sem lehetett biztosra
venni, hogy a parlament megszavazza a költségvetést.
A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban korántsem mentek olyan zökkenőmentesen a dolgok, mint a diplomáciában. A kormány az IMF képviselőivel folytatott
tárgyalásokon jó ideig nem jutott eredményre. 1989 végén, a kelet-európai diktatúrák akadálytalan összeomlása idején a visszarendeződés esélye a minimálisra csökkent, így a Valutaalapot immár végképp semmi nem sürgette, hogy a közelgő választások
előtt könnyítsen a magyar kormány helyzetén. Az IMF Budapesten tárgyaló delegátusai
időlegesen eltávoztak az országból,84 miután december 7-én Németh Miklós fogadta Patrick de Fontaney-t, a Valutaalap delegációjának vezetőjét, akivel tárgyalásokat
folytatott a megállapodás feltételeiről.85 Január közepén tervezték, hogy egy szakértői csoport visszatér megvizsgálni a Magyar Nemzeti Bank adósságkorrekciós
számításait.
Németh Miklós drámaira hangszerelt novemberi bejelentése a parlamentben,
amely feltárta az adósságok a valódi mértékét, nem rázta meg különösebben a jól
tájékozott nemzetközi bankvilágot, legkevésbé az IMF-et, ám a készenlétihitel-megállapodáshoz pontos adatokkal kellett előállni. A kormányt sürgette az idő, hiszen
nyilvánvaló volt: ha január végéig nem lesz megegyezés a Valutaalap képviselőivel,
82

Uo. 576., 580–581., 588.
Uo. 592–594., 608–609.
84
Az AFP francia hírügynökség 1989. december 6-án adta hírül, hogy súlyos nézeteltérések
támadtak a Nemzetközi Valutaalap és a magyar kormány között folyó tárgyalásokon a fizetési
mérleg elfogadható hiánya és a költségvetési deficit mértéke ügyében. Magyar Hírlap, 1989. december 7.
85
A tárgyalásokról Bartha Ferenc, az MNB elnöke adott tájékoztatást. Magyar Nemzet, 1989.
december 8.
83
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akkor a március eleji – a magyarországi választások előtti utolsó – igazgatótanácsi
ülésen nem születhet meg a döntés.86 1990 elején az IMF és a mögötte álló politikai
körök már pontosan látták, hogy a választások radikális változást hoznak, egyre
kevésbé állt szándékukban, hogy a Németh-kormánnyal jussanak hosszabb távú
megállapodásra.87
A kormány szociális feszültségeket és politikai támadásokat kiváltó költségvetési
törvényjavaslatát nagy nehézségek árán lehetett csak keresztülvinni az Országgyűlésben. Igazi kuriózum volt a vendég Helmut Kohl rendhagyó parlamenti felszólalása, amelyben a kormány szigorú gazdaságpolitikájának elfogadására buzdította
a képviselőket. Miután a kormány elérte a költségvetési törvény elfogadását, folytatódhattak a tárgyalások az IMF delegációjával. A szakértői megbeszélések 1990.
január 26-án befejeződtek, az IMF képviselői rábólintottak a költségvetésre és a
kormány gazdasági terveire,88 majd az IMF igazgatótanácsa 1990. március 14-én
Washingtonban jóváhagyta a készenléti hitel folyósítását.

A HÍD-CSOPORT, A KÉK SZALAG BIZOTTSÁG ÉS AZ „INDULATOS RÖPIRAT”

Az ellenzéki pártokkal folytatott gazdasági tárgyaláskísérletek kudarcai nem jelentették, hogy ne lett volna informális, ám annál fontosabb szakértői egyeztetés. 1989
novemberében Soros György kezdeményezése nyomán jött létre az ún. Híd-csoport,
amelyben független közgazdászok mellett az SZDSZ és az MDF gazdasági szakértői is helyet foglaltak, hogy a következő időszak válságkezelő gazdaságpolitikájáról
alakítsanak ki közös álláspontot. Január végére el is készült a tanulmányuk, amely
arra keresett választ, hogyan lehet megakadályozni a fizetési mérleg hiányának további „elfutását”, és fékezni az infláció „felpörgését”. A javaslatok kemény restrikciós gazdaságpolitikára ösztökélték a kormányt.89
Létezett egy másik szakértői csoport is, az ún. Kék Szalag Bizottság, amely azt tűzte
ki feladatként, hogy magyar és nyugati közgazdászok együttműködésével a következő
kormány számára készít az indulás megkönnyítésére gazdaságpolitikai programjavaslatot. Az 1989 őszén létrejött bizottság társelnökei Tardos Márton (az SZDSZ vezető
gazdaságpolitikusa) valamint a kanadai Sylvia Ostry voltak, de részt vett benne az
Antall József legközelebbi tanácsadói közé számító O’sváth György is.
86
KOCSIS Györgyi: Készenlétbizonytalanság. Az IMF és Magyarország. Heti Világgazdaság,
1990. január 13. 4–5.
87
Lásd ehhez az akkori pénzügyminiszter értékelését: KÉRI, 1994a, 58–59.
88
Békesi László tájékoztatta erről a sajtót, valamint arról is, hogy várhatóan március közepén
aláírják a szerződést a Nemzetközi Valutaalappal. Népszabadság, 1990. január 27. Lásd még: Karnyújtásnyira az IMF-megállapodás. Magyar Hírlap, 1989. december 30.
89
Híd-csoport: Híd a közeli jövőbe (100 nap gazdasági programja). Közgazdasági Szemle,
1990/4. 442–458. Vö. A mussz-adag 100 napja. Válságkezelő gazdasági program. Heti Világgazdaság, 1990. január 27. 4–7. A csoport tagjai voltak: Kádár Béla, Matolcsy György (koordinátorok);
Bakó Ede, Botos Balázs, Botos Katalin, Csaba László, Juhász Pál, Király Péter, Kupa Mihály, Nagy
Zoltán, Obláth Gábor, Riecke Werner, Soós Károly Attila, Tardos Márton (szerzők); Bauer Tamás,
Herczog László, Horváth Piroska, Kopátsy Sándor, Lengyel László, Rózsa Géza Róbert, Szalkai
István (külső szakértők).
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Berend T. Iván visszaemlékezésében arról írt, hogy ez a csapat nagyjából ugyanazokat a szakértőket vonta be, akik az ő vezetésével a kormány számára készítettek javaslatokat, ám éles vita bontakozott ki a hazai viszonyokra jobban tekintettel
lévő hazai szakértők, mindenekelőtt Surányi György, illetve az általános neoliberális
megoldások alkalmazását szorgalmazó külföldiek között. A „Magyarország átalakulásban a szabadsághoz és prosperitáshoz” című javaslat mindenesetre áprilisig
elkészült.90
Szakértői javaslatokban nem volt hiány, de ezek közül kiemelkedett Kornai János
Indulatos röpirat az átmenet ügyében címmel 1989 őszén megjelent műve. Kornai nem
keltett illúziókat a válságból való gyors kilábalás iránt, de olyan „műtéti eljárást”, valamint logikus sorba rendezett elő- és utókezelést javasolt, amely középtávon fellendülést ígért. A hatalmas érdeklődés,91 amely a később több nyelven is kiadott könyv
megjelenését kísérte, nem párosult azzal, hogy a politikusok komolyan mérlegeljék
javaslatainak megvalósítását.92

A MEGSZORÍTÓ GAZDASÁGPOLITIKA ÉS A TILTAKOZÓ AKCIÓK

A legerősebb ellenkezést nem az ellenzéki pártok, hanem a szakszervezetek és a
szigorú intézkedésekkel sújtott csoportok tanúsították. Példátlanul magas áremelkedések voltak várhatók: a lakbéreket 35 százalékkal, a víz- és csatornadíjat 3–400 százalékkal, a tömegközlekedés díjait a különböző kategóriákban 20 és 55 százalék között,
az alapvető élelmiszereket is hasonló mértékben, az üzemanyag árát pedig 10-15
százalékkal tervezték megemelni. Nagy felzúdulást váltott ki, hogy a kormány egyoldalúan módosítani akarta a lakáshitel-szerződéseket. Január 8-án, az áremelkedések napján a fővárosi taxisok tiltakozásként órákra megbénították a közlekedést.
Az MDF sem tudta megtartóztatni magát attól, hogy tiltakozó megmozdulást szervezzen. A Hősök terén a január 15-i tüntetésen Csurka István szónokolt – az emberek
igazságérzetének kielégítését követelve. A feltüzelt tömeg a Hősök teréről az Országház elé vonult, szovjet- és kommunistaellenes jelszavakat skandálva.93 Korábban az
MDF vezetői 1989. december közepén úgy fogalmazták meg pártjuk álláspontját
a követendő gazdaságpolitikáról, hogy nincs alternatívája az IMF feltételei „globális”
elfogadásának, különben az ország nem jut hitelhez, de ezen belül „olyan költségvetésre és gazdaságpolitikára van szükség a válság kezelésében, amely csökkenti a
lakosságot sújtó terheket, megerősíti a szociálpolitikai intézkedéseket”.94 Ehhez hasonló, képtelenül ellentmondó politikai nyilatkozatokra számolatlanul lehetett példát
találni.
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BEREND T., 1997, 305–306.
Lásd pl. Réti Pál interjúját Kornai Jánossal: Miénk az ország. Heti Világgazdaság, 1989. november 11. 4–5.
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MIHÁLYI, 1999. 47–54.
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Magyar Nemzet, 1990. január 16.
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Népszabadság, 1989. december 16.
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A SZOT december közepén sztrájkkal fenyegetőzött, éppen amikor a kormány a
legnagyobb gondban volt az IMF-tárgyalásokon. Január 5-én a szakszervezeti vezetők az áremelések miatt adtak ki tiltakozó nyilatkozatot. Nem is maradtak el az akciók. Január 23-án a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozói kétórás munkakésleltető
sztrájkja miatt omlott össze a főváros közlekedése, 29-én pedig a Vasas Szakszervezet rendezett húszezres tüntetést az Országház előtt. Reális veszélynek tűnt, hogy
elszabadulnak az indulatok. A tüntetés résztvevői mindenesetre ambivalens módon
reagáltak a SZOT vezetői, Nagy Sándor és Sándor László beszédeire: egyetértettek
az elhangzottak jó részével, de újsütetű bátorságukat, a tőlük elhangzó kritikát nem
találták hitelesnek.95

DUNAGATE
A drasztikus áremelkedések mellett 1990 első napjaiban egy nagy hullámokat felverő politikai botrány foglalta le a közvélemény figyelmét: az egykori amerikai Watergate-botrány után „Dunagate” névvel illetett skandalum. Napvilágra került, hogy
az új alkotmányos rend megteremtése ellenére folytatódott az ellenzék törvénytelen
titkosszolgálati megfigyelése. 1989. október 23-a után tarthatatlanná vált a „belső biztonsággal” foglalkozó III/III. számú csoportfőnökség addigi tevékenysége, a titkosszolgálatok működésére vonatkozó új szabályok kidolgozása azonban elmaradt,
nem alakították át pártsemlegesen működő intézménnyé a szolgálatokat.96

A III/III. CSOPORTFŐNÖKSÉG „IRÁNYVONALA”

A belbiztonsági szolgálat vezetői azzal mentegetőztek, hogy új szabályok híján a
szokásjog, a „tehetetlenségi nyomaték” vitte tovább a szervezet működését. Valójában nagyon is igyekeztek ellátni instrukciókkal a szolgálat vezető munkatársait.
A számukra meghatározott „politikai irányvonal” az átmeneti helyzetből fakadó
kétarcúságot mutatta.
1989. november 6-án Horváth József csoportfőnök felhívta a parancsnokok figyelmét, hogy a rendszerváltás elkezdődött, és nem mindegy, hogy a pártok – akár az
átmenetben betöltött szerepe alapján is – miként fogják megítélni az állambiztonsági
szolgálatot. Biztos volt abban, hogy a legitim hatalomnak a többpártrendszerben is
szüksége lesz titkosszolgálati információkra, így szakemberekre is, ezért úgy vélte:
„a létrejövő koalíciós kormány nem jelenthet alapvető egzisztenciális problémát, bár
vezetői szinten kisebb mozgás elképzelhető”. Optimizmusra az a várakozása adott
okot, hogy a jövendő kormányzatot „az MDF–MSZP dominanciája fogja jellemezni”.
Utalt arra, hogy a Nemzeti Kerekasztal szervezeteivel folyamatban van az állam-

95

Magyar Nemzet, 1990. január 30.
Az állambiztonsági szervezet reformjának elmaradásáról: R ÉVÉSZ B., 2004–2005, III. 49–51.;
uő. 2003, 42–56.
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biztonságról szóló törvény kidolgozása, amely majd jogállami keretek közé illeszti a
szolgálat működését.
Horváth vezérőrnagy a törvény elfogadásáig sem kívánta passzivitásra kárhoztatni munkatársait. Arra biztatta őket: segítsék elő, hogy az operatív helyzet a konszolidáció felé mozduljon, különös tekintettel arra, hogy „a politikai vezetés jelenleg
sajnos nem tud kellő súlyú hatást gyakorolni a társadalmi folyamatokra”. Egyúttal kijelentette, hogy felül kell vizsgálni a folyamatban lévő ügyeket, a módosított büntető
törvénykönyv szerint már nem tartható anyagokat meg kell semmisíteni. Jelezte, hogy
utasítás is készül a selejtezés végrehajtására.97
Egy hónappal később, december 6-án az újabb parancsnoki értekezletet a csoportfőnök a politikai helyzet teljes elbizonytalanodása közepette tartotta. Mint mondta:
senki nem tudja, hogy a választások után mi várható, „nem tudjuk, melyik a barikád
jobb- és baloldala, ki melyikhez tartozik, az azonos oldalon lévők mit akarnak”. Fő
feladatnak a békés átalakulás biztosítását nevezte, szerinte ugyanis időközben az lett
a kérdés, hogy elkerülhető-e egy általános gazdasági, politikai összeomlás. Sorolta a
kedvezőtlen jeleket: kiélezett, szélsőségektől sem mentes választási harc készül, amelyen a radikális irányzatok erőteljesen lépnek fel; a gazdasági helyzet javítására tett
erőfeszítések eredménytelenek, a politikai harc elveszi az energiákat; erősödik a
kommunistaellenesség, „gyakoribbak a fasiszta, antiszemita és egyéb antiszociális
megnyilvánulások”; reális veszéllyé kezd válni egy általános leszámolás, amelynek
hátterében legális pártok védőernyője alá húzódó személyek és csoportok állnak.98
A belbiztonsági szolgálat zavarodottsága ellenére rutinszerűen tovább készítette
és küldte az ellenzék tevékenyégéről szóló operatív jelentéseket és összefoglalókat
a kormány és az MSZP vezetőinek, akik ezt ugyancsak rutinszerűen kezelték. 1989.
november 21-én például Szűrös Mátyás, Németh Miklós és Pozsgay Imre számára
készítettek összefoglaló jelentést a politikai helyzetről és a különféle pártok szándékairól, egyúttal jelezték, hogy a közeljövőben hasonlókat készítenek és terjesztenek
eléjük.99 Az állami vezetők közül senki nem kifogásolta vagy próbálta leállítani a
törvénytelen adatgyűjtés folytatását.

A BOTRÁNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1990. január 5-én az SZDSZ és a Fidesz sajtótájékoztatón jelentette be a törvénytelen titkosszolgálati adatgyűjtés tényét. Közölték, hogy feljelentést tesznek a BM
Állambiztonsági Csoportfőnöksége ellen, továbbá követelték a belügyminiszter és
az ügyben érintett belügyi vezetők lemondását.100 A sajtótájékoztató előtt egy órával
97

BM III/III. Csoportfőnökség, Emlékeztető az 1989. november 6-i parancsnoki értekezletről,
1989. november 9. ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT – 58. doboz, 45-73/3/57.
98
BM III/III. Csoportfőnökség, Emlékeztető az 1989. december 6-i parancsnoki értekezletről,
1989. december 7. ÁBTL 1.11.1 – ÁBMHT – 58. doboz, 45-73/3/61.
99
Közli: R ÉVÉSZ B., 2004–2005, II. 51–53.
100
Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 1990. január 6. – A lapok azonnal átvették a
sajtótájékoztatón Magyar Bálinttól elhangzott kifejezést, és „magyar Watergate”, illetve „Dunagate” névvel illették az esetet.

Rendszervaltas.indb 516

2006/5/8 14:53:45

Kormányzárás

517

Kis János és Fodor Gábor átadták pártjaik levelét Németh Miklósnak, amelyben
felszólították a miniszterelnököt, hogy határolódjon el a törvénysértő tevékenységtől, és azonnal rendelje el a belső elhárítás működésének leállítását, iratanyagainak
zárolását, továbbá hogy nevezzen ki feddhetetlen kormánybiztost a titkosszolgálat
gyökeres átalakításának irányítására.101 Hatalmas botrány támadt az ügyből, a közvélemény ítéletéhez kétség sem férhetett.102
Hamarosan kiderült, hogy Végvári József őrnagy szolgáltatta az információkat
a leleplezéshez.103 Ő volt az is, aki Lovas Zoltán újságírót, a Fidesz sajtófőnökét és a
Fekete Doboz operatőrét becsempészte a BM épületébe, hogy leleplező és bizonyító
felvételeket készíthessenek az állambiztonsági szolgálat visszaéléseiről.104 A botrány
kibontakozása során kiderült, hogy a BM-ben tömeges iratmegsemmisítő akció is
zajlott. Január 20-án a Belügyminisztérium előtt az SZDSZ és a Fidesz szervezésében tüntetés volt, amelyen mintegy kétezren tiltakoztak a titkosszolgálatok tevékenysége ellen.105
Pallagi Ferenc belügyminiszter-helyettes először úgy tett, mint akinek egyáltalán nincs tudomása a törvénytelen titkosszolgálati tevékenységről, és kijelentette,
hogy politikai vezetőknek más pártokra vonatkozó titkos információt nem adtak át.
A kormány ellenben január 7-én nyilatkozatot adott ki arról, hogy eltökélt a titkosszolgálatok antidemokratikus módszereinek felszámolásában. Horváth István belügyminiszter elrendelte az inkriminált iratanyag zárolását, igazoló jelentést kért
Horváth József vezérőrnagytól, és vizsgálóbizottságot állított fel az ügy feltárására.
Ezzel párhuzamosan a belbiztonsági szolgálatnál jókora felháborodást keltett, hogy
az államtitkokat kiszolgáltató információk a hivatásos állomány egy tisztjétől származtak. Horváth belügyminiszter is megpróbálkozott a viszonttámadással, arra
utalt, hogy a feljelentők egy „jól megírt forgatókönyv” alapján választották ki célpontjaikat azzal a szándékkal, hogy már a választások előtt csatát nyerjenek. Pozsgay Imre az MSZP-re háramló negatív következményeket igyekezett mérsékelni.
Kijelentette, hogy pártjának nem áll érdekében az inkriminált tevékenység folytatása, hiszen az csak a lejáratására alkalmas.106
A BM érintett szervei és az ellenzék közötti szópárbaj a nyilvánosság előtt bontakozott ki. A demokratikus ellenzék tagjaként sokat zaklatott Solt Ottilia ironikus és
kemény választ adott névtelen belbiztonságiak támadó hangvételű írására: „Kénytelenek vagyunk tehát megvédeni törvényes rendünk biztonságát, s megszabadulni
az önök bűnös és veszélyes közösségétől.”107
1989. január 16-án elkészült a vizsgálóbizottság jelentése, amely alátámasztotta a
Dunagate-botrány kirobbantóinak állításait. Beigazolódtak az iratmegsemmisítésről
101

A levelet közli: R ÉVÉSZ B., 2004–2005, I. 53–54.
Uo. 47.
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Végvári József 1989. január 18-án jelentette be, hogy ő juttatta el az SZDSZ-hez és a Fideszhez a leleplező dokumentumokat, ennek következtében nyomban felfüggesztették állásából.
104
L OVAS Zoltán: Szomorújáték. Magyar Narancs, 1990. február 5. Újraközölte: Tiszta lappal,
250–257.
105
Orbán Viktor és Haraszti Miklós mondott beszédet. Tiszta lappal, 812.
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R ÉVÉSZ B., 2004–2005, I. 54.
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Népszabadság, 1991. január 8.; Solt Ottilia nyílt levele: Magyar Nemzet, 1989. január 11.
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szóló vádak is.108 A belügyi vezetők védekezése végképp hiteltelenné vált, január
17-én Horváth József, a belbiztonsági szolgálat főnöke, január 20-án Pallagi Ferenc
miniszterhelyettes, végül január 23-án maga a miniszter, Horváth István is lemondásra kényszerült. Helyét a kormányban Gál Zoltán vette át, aki államtitkárként
irányította a tárcát a választásokig.
A kormány lépései nem tudták megakadályozni a Dunagate-botrány jelentős hatását a választási harc kimenetelére. Mindenesetre intézkedtek a további törvénysértések megakadályozására: az Országgyűlés már január 25-én elfogadta a titkosszolgálatok tevékenységéről rendelkező törvényt. A törvény felhatalmazása alapján azután
a Minisztertanács rendeletet alkotott a nemzetbiztonsági szolgálatok működésének
ideiglenes szabályozásáról – a korábbiakhoz képest merőben új elvek alapján. Új
szolgálatok alakultak, amelyek élére új vezetőket neveztek ki.109
Az SZDSZ és a Fidesz leleplező akciójának sikere tovább növelte a liberális-radikális ellenzék ismertségét és támogatottságát, egyúttal hozzájárult a szocialisták
diszkreditálásához.

A MÉDIAHÁBORÚ KEZDETE
Miután a kerekasztal-tárgyalások során elmaradt a média helyzetének rendezése, a
rádió és a televízió továbbra is Pozsgay Imre államminiszter felügyelete alatt működött, egészen januárig, a választási kampány kezdetéig. Pártatlanságról szó sem
lehetett. Pozsgay az MSZP elnökségének tagja volt, később pártja kampányfőnökévé
is kinevezték.110 Az abszurd helyzetet az SZDSZ sérelmezte és tette szóvá a legerőteljesebben. Már csak azért sem lehetett csodálkozni ezen, mert az államminiszter
Pozsgay korántsem tartott egyforma távolságot az ellenzék két szárnyától.

TÖBBPÁRTI VAGY PÁRTATLAN FELÜGYELET

Pozsgay Imre 1989. november 8-án sajtótájékoztatón jelentette be: folynak a tárgyalások, miként történjen a nemzeti média felügyelete, irányítása, hogyan biztosítsanak esélyegyenlőséget a hírközlésben a különböző pártok számára, de megállapodás még nem jött létre.111 Ugyanezen a napon a négypárti népszavazási koalíció
sajtótájékoztatóján Haraszti Miklós tiltakozott a Pozsgay által tervezett megoldás
ellen. Az ugyanis a nagyobb társadalmi szervezeteket (SZOT, HNF, Magyar Kulturális Kamara) is bevonva a televízió felügyeletét egy többpárti grémiumra kívánta bízni.
A tiltakozók szerint ez a közszolgálati intézmények depolitizálása helyett többpárti
108
Az Országgyűlés is létrehozott – ellenzéki képviselők, mint Debreczeni József és Tamás
Gáspár Miklós – bevonásával egy ad hoc vizsgálóbizottságot az ügy kivizsgálására. A bizottság
1989. február 26-án kelt jelentését közli: TŐKÉS, 1998, 401–407.
109
KISS T., 1991, 264.
110
VÁSÁRHELYI, 2000, 592.
111
Magyar Hírlap, 1989. november 9.
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diktatúrával fenyegetett.112 Még mindig ugyanezen a napon az Ellenzéki Kerekasztal ülésén is vita alakult ki a helyzetről, s az derült ki, hogy konszenzusra nincs
esély. Hegedűs István a Fidesz nevében azt javasolta, hogy utasítsák el a kormány
tervét a 15 tagú felügyelő testület létrehozására, maradjanak hűek korábbi közös
álláspontjukhoz, térjenek vissza a pártatlan bizottság felállításához, és próbáljanak
végre megegyezni az általuk delegálható öt fő személyében. A Néppárt nevében
Varga Csaba azonnal és kategorikusan nemet mondott. Arra hivatkozott, hogy a
televízióban uralkodó káosz nem tűr további halasztást egy grémium létrehozására, ezért támogatniuk kell a kormány javaslatát. Hack Péter, az SZDSZ képviselője
kételyeinek adott hangot, hogy pártatlan bizottságot pártokból létre lehetne hozni, s
rámutatott, hogy a rengeteg új párt okkal teheti szóvá kimaradását. Éles vita után a
döntést el kellett halasztani, bár Varga Csaba szerint ezt fölöslegesen tették, hiszen
a kormány már döntött az ügyben.113
Valójában a kormány csak 1989. november 20-án döntött formálisan is a tizenöt
tagú felügyelőbizottság létrehozásáról. A határozat értelmében tagjait a miniszterelnök nevezte ki.114 Bereczky Gyula egy héttel később a TV Híradóban jelentette be,
hogy lemond az MTV elnöki tisztségéről, mivel a felügyelőbizottság létrehozása kíméletlen pártharcok színterévé változtatta a szerkesztőségeket és alkotóműhelyeket,
így a vezetés megbénult.
Az Ellenzéki Kerekasztal nyomban a döntés után ismét tárgyalt a közmédia felügyeletéről. Miután szavazásra került sor, hogy elfogadják-e a kialakult helyzetet,
vagy javasolják az eredeti koncepciónak megfelelő, szakemberekből álló ötfős bizottság felállítását, újra helyreállt a „régi rend”. Öt-négy arányban leszavazták az
SZDSZ–Fidesz–MSZDP–Liga csoportot.115 Nem volt módjuk megakadályozni, hogy
a többi ellenzéki szervezet részvételével legitimálja a bizottságot. A Nyilvánosság
Klub és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is hiába tiltakozott a liberálisok
érveivel egybehangzóan az egypártit felváltó „többpárti cenzúra” ellen.116

A VÁLASZTÁSOK ÉS A MÉDIA FELETTI BEFOLYÁS

A választási kampány közeledtével, 1990 elején újabb tiltakozást kiváltó döntésekre ragadtatta magát a kormány. 1990. január 4-től elnökséget nevezett ki a Magyar
Televízió élére, amelynek Nemeskürty István volt az elnöke, tagjai pedig Chrudinák Alajos, Czigány György, Dömölky János, Gombár János, Horváth Ádám, Kővári
112

Magyar Nemzet, 1989. november 9.
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. november 8-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt.
157–168.
114
A 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről.
A bizottság tagjai: Bálint Attila, Bihari Mihály, Bogár László, Domonkos István, Fábián János, Karcsay Sándor, Kőhalmi Ferenc (koordinátor), Kósa Ferenc, Molnár Tamás, Szeredi Pál, Timkó Iván
és Zelnik József. A bizottság titkárságának vezetője Szilvásy György lett.
115
Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. november 21-i ülése: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt.
211–222.
116
A népszavazási koalíció pártjainak állásfoglalását lásd: Népszabadság, 1989. november 24.
113
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Péter, Pálfy G. István és Vitray Tamás.117 Nagy vihart váltott ki, hogy január 9-én
Pozsgay Imre – még mindig a médiát felügyelő államminiszterként – a legfontosabb
hírműsorok, a Híradó és A Hét főszerkesztőjévé nevezte ki Pálfy G. Istvánt, akinek
közismertek voltak kötődései a népi-nemzeti irányzathoz.118 Ezek után Pozsgay már
különösebb kockázat nélkül mondhatott le január 16-án a rádiót és a tévét felügyelő
bizottság ellenőrzéséről. Pedig éppen ekkor történt, hogy Csurka István, az MDF
médiapolitikáját ismertetve, valósággal hadat üzent a közszolgálati média függetlenségének.119
Az áldatlan állapotokat jelezte a közmédia eldurvuló hangja, mindenekelőtt a
Vasárnapi Újság című nagy hallgatottságú műsoré. Január 14-én hangzott el a „népnemzeti gerincűek” nevében Csurka István hírhedt „magyarságébresztő” jegyzete,
amelyben kódolt antiszemita kirohanások közepette támadta a marxista-lukácsista
gyökerű, magukat éppen liberálisnak nevező, „törpe kisebbséget”.120
A választási kampányban súlyos ellentétek forrása lett a közszolgálati média
feletti ellenőrzés problémája. A március 15-i megmozdulások közvetítése kapcsán
támadt a legélesebb konfliktus a pártok között. A szabad demokraták, akik nagy
hangsúlyt fektettek az ellenzéki hagyományaiknak megfelelő demonstrációra, tiltakoztak az ellen, hogy a televízió szelektív módon akart tudósítani az eseményekről.
Visszatetszőnek nevezték, hogy a szabad sajtó ünnepén a televízióból ne szerezhessen tudomást az ország az elhangzott beszédekről.121
Végül senki nem érezte úgy, hogy a politikai műsorok elfogulatlanságát sikerült volna biztosítani. Az egyik oldal azt látta, hogy Pozsgay Imre hívei és a hozzá
közel álló ellenzékiek kerültek kulcspozícióba. A másik fél a liberálisok túlsúlya,
„véleménydiktatúrája” miatt berzenkedett. A pártatlan felügyelet problémájának
megoldása a választások utáni parlamentre maradt. Ki gondolta volna, hogy ehhez
másfél évtized is kevés lesz?

117

Népszabadság, 1990. január 5.
Magyar Nemzet, 1989. január 10.
119
SÜKÖSD, 1992, 64.
120
Apokaliptikus látomása szerint: „Elmúlt az őszirózsás forradalom, ez már a kunbélák
időszaka, még akkor is, ha Lenint szidják az új Lenin-fiúk. Mi jöhet erre? Terror! Katonák! Vér és
végső összeomlás…” Megjelent: Magyar Nemzet, 1990. január 23.
121
Magyar Nemzet, 1990. február 28.
118
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BELLUM OMNIUM …
Az Országgyűlés 1989. december 21-én mondta ki saját feloszlatását, az ország működőképessége és fontos törvények meghozása érdekében nem azonnali, hanem
1990. március 16-i hatállyal.122 Ezt követően Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági
elnök 1990. március 25-ére kiírta az országgyűlési választásokat. A döntéssel új szakaszába lépett a hosszú választási harc, amely valójában már a népszavazási kampánnyal kezdetét vette.
A rendszerváltás jellege volt a választások alapkérdése, noha a békés átmenet során a külső szemlélőnek sokáig úgy tűnhetett, hogy az ellenzéki pártok között ebben van a legnagyobb egyetértés, és a különbségek árnyalatnyiak, illetve taktikai
jellegűek. A megteremtendő új rendszer kívánatosnak ítélt vonásait a pártok főként
szimbólumokkal, arculati elemekkel, jelszavakkal tudták megjeleníteni, „fogyaszthatóvá” tenni a választók nagy része számára.
A választási harc jellegzetes vonása volt a direkt és indirekt remény- és illúziókeltés. Ezek szinte természetes módon tartoztak hozzá a nagy rendszerváltó vállalkozáshoz, különösen hogy az emberek nagy része óhajtotta vagy elfogadta a változást,
de nem volt annak tevékeny részese. Az illúziókeltést valamelyest korlátozta, hogy
a régi rendszer kritikája – amely a választási harc legfőbb témája volt – a kommunisták okozta válság súlyosságának kiemelését követelte meg. A katasztrofális helyzet
képe ellentmondott a könnyű átmenet ígéretének. Az első szabad választások előtti illúziókeltésben legalább annyi volt az önáltatás, mint a minden kampányra jellemző
megtévesztés.
A rendszerváltó választási helyzetben különösen nehezen lehetett elhatárolni
a kialakítandó rendszer jellegének távlatos elgondolásait a soron lévő kormányzati
feladatoktól és lehetőségektől. Ahhoz képest, hogy a rendszer bukását közvetlenül a
gazdasági válság idézte elő, a válságból való kibontakozás konkrét tervei és azok realitása valójában másodlagos szerepet játszottak a pártválasztás szempontjai között.
Fontosabbak voltak a pártok irányvonalához és attitűdjéhez kötődő vonzalmak és
ellenszenvek. Az illúziók különféle típusai is ezekből az egyes pártokra jellemző
122
Az Országgyűlés név szerinti szavazással (320 igen, 2 tartózkodás mellett) döntött saját
maga feloszlatásáról. Országgyűlési Napló, 1989. december 21. 5997–6006. h.
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koncepcionális eltérésekből származtak. A belőlük fakadó várakozások mégis döntően a közeljövőre vonatkoztak.
A nyilvánvalóan alkalmatlan programokból, populista ígérgetésekből, alaptalan ábrándokból és szimpla hazudozásokból eredő illúziók nem érdemelnek különösebb
taglalást. A választások kimenetelét azonban alapvetően befolyásolta, hogy miféle
remények éledtek azoknak a pártoknak az üzenetei nyomán, amelyek a választók
többsége szerint releváns (csak éppen különböző) rendszerváltó koncepciót képviseltek.
A remények elsősorban a „győztes Nyugat” mintáihoz kötődtek, ám differenciálatlan kép élt az emberek többségében az ottani jóléti-fogyasztói társadalmakról.
Pedig a német típusú szociális piacgazdaság és az angolszász neoliberális modell
mint orientációs minták közötti választás olyan kérdéseket vetett fel, hogy mekkora
a társadalmi ára a válságkezelés és a gazdaság átalakítása sikerének, mi a liberalizálás optimális mértéke és sebessége, milyen módon érhető el leggyorsabban és a
legjobb kondíciókkal az euro-atlanti integráció. A rendszerváltáshoz fűződő remények és illúziók problémájával a választók nagy többsége természetesen nem ilyen
kérdések keretében találkozott. A pártok közötti választás sokak számára egyszerűen „sötétbe ugrás” volt.

POLITIKAI IRÁNYZATOK ÉS PÁRTJAIK
Az 1990-es választási harcban részt vevő pártok a politikai irányzatok teljes skáláját megjelenítették. Márpedig ez inkább különlegessége volt a magyar átmenetnek,
mintsem magától értetődő fejlemény.123 A magyar választók nem panaszkodhattak
a kínálat szűkösségére, a minőséget már több okkal kifogásolhatták. A három nagy
irányzatot megjelenítő domináns erők gyűjtőpártnak is túlságosan eklektikusak
voltak, hiszen a különféle áramlataik közötti viszonyok rendezésére nem volt sem
idejük, sem módjuk.

A KERESZTÉNY-KONZERVATÍV-NEMZETI RADIKÁLIS PÁRTCSOPORT

Amikor Antall Józsefet pártelnökké választották, ő nem egyszerűen vezetni akarta a
„létező MDF-et”, hanem kormányzásra alkalmas jobbközép párttá próbálta formálni. Világosan látta, hogy arra a népi-nemzeti harmadikutas koncepcióra, amelyet a
pártot uraló lakiteleki értelmiség képviselt, nem építhető kormányprogram. Eszménye a magyar hagyományokra építő, de a német kereszténydemokrata pártmodellt
követő konzervatív jobboldali párt volt. Az MDF-et három irányzat, a népi-nemzeti,
a kereszténydemokrata és a nemzeti liberális szerves egységbe foglalásával kíván123
Az irányzatok rendszerezését a politológusok gyorsan el is végezték. B OZÓKI, 1989, 96–110.;
KÖRÖSÉNYI, 1991, 75–79.; BIHARI, 1991, 39–43.; Csizmadia Ervin, Fricz Tamás, Kéri László, Kiss József tanulmányai A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985–1991. című, Bihari Mihály
által szerkesztett kötetben.
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ta megjeleníteni, így próbált kormányképes jobbközép gyűjtőpártot szervezni. Sok
ideje nem maradt erre a választásokig.
Antall kísérlete csak akkor sikerülhetett, ha a választási harcban mindegyik irányzat hívei magukénak érzik a pártot. Ezt a feladatot a választásokig meg tudta oldani.
A „nemzeti oldal” képviselőinek öntudatával voltak jelen az MDF-ben a népi-nemzeti
radikalizmus bal- és jobboldali reprezentánsai, az egykori keresztény-nemzeti középosztály politikai kultúrájának képviselői, és azok a középosztálybeli-értelmiségi
választók, akik számára az MDF egy mérsékelt polgári párt ígéretét hordozta. Az
MDF irányzatai között lappangó konfliktusokat célszerűbb volt eltagadni.124
A pártelnökként rendelkezésére álló néhány hónap alatt Antall nem lehetett képes az MDF-et a „maga képére” gyúrni, abban továbbra is a Lezsák Sándor, Csurka
István, Für Lajos fémjelezte nemzeti radikális áramlat, a „lakiteleki vonal” volt a legerősebb. Nem volt más lehetősége, mint hogy kézben tartsa a pártot, és megpróbálja
jövendő kormányába „telepíteni” az általa képviselt, félig-meddig kereszténydemokrata, félig-meddig konzervatív irányzatot.
A választásokhoz közeledve világosan látszott, hogy az MDF egymaga – akármilyen széles profilú gyűjtőpárt – nem lehet képes kormányt alkotni. Antall sosem
titkolta meggyőződését, hogy az egynemű kormányt tartja ideálisnak, és ha erre
nincs mód, akkor az egymáshoz legközelebb álló pártok részvételével szeretne koalíciót alkotni. Hol volt már az októberi álláspont, mikor elkerülhetetlennek vélte az
MSZP részvételét a következő kormányban?! Immár egyedül az MSZP-t zárta ki
kategorikusan a lehetséges koalíciós partnerek köréből, de világossá tette, hogy a
velük ellentétes póluson álló szabad demokratákkal csak súlyos kényszerhelyzetben vállalnának „nagykoalíciót”.
Antall reménytelinek látta a két megnevezett potenciális szövetséges, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Független Kisgazdapárt szavazatszerző képességét:
„Úgy ítélem meg, hogy ennek a jobbközép politikai irányzatnak nagyobb ma a
hatósugara, ha a régi pártok és az új pártok együttesen nyúlnának le a hagyományos gyökerekhez. Ma, amikor még erős szerepet játszik az emlékezés, ezek a pártok többet tudnak külön-külön összegyűjteni, mintha már egyesültek volna.”125
A kereszténydemokratákról nem kellett föltételezni, hogy közös kormányzás esetén komoly gondot okoznának. Igényeik túlnyomó része a KDNP világnézeti párt jellegéhez kötődött. A politikai katolicizmus fölélesztésével próbálkozó párt avíttsága
ellenére kezelhetőnek látszott, olyan pártnak, amely kevés ellenszolgáltatás fejében
„szállítja” a tervezett koalíció számára a klérus által közvetlenül befolyásolt, mélyen
vallásos katolikus választók egy részét. Más felekezeti alapon szerveződő politikai
erő nem volt a színen, az MDF-ben egyaránt megtalálhatók voltak a protestáns radikális népiek és a katolikus konzervatívok. Fontosnak ítélték a valláserkölcsöt, de
nem arra építették ideológiájukat.

124
Antall József hangsúlyozta, hogy az MDF-en belül az áramlatok között nincsenek éles ellentétek, semmiféle hasadás nem tapasztalható a pártban. Lipovecz Iván interjúja: Szent Háromság? Heti Világgazdaság, 1990. március 23. 72.
125
Uo. 73.
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Annál bizonytalanabbak voltak a Független Kisgazdapárttal tervezett koalíció
várható következményei. Az FKGP hamar levált a népszavazási kiskoalícióról, és
visszatért „természetes” szövetségeseihez, arculata és programja azonban nehezen
volt összeegyeztethető az MDF „antallista” vonásaival. Ekkor látszott csak igazán,
hogy milyen jó érzékkel menekült el a kisgazda gyökerekkel rendelkező Antall
József az újjászerveződő FKGP környékéről. Arra azonban, ami a kampányban bekövetkezett, legrosszabb álmaiban sem igen számíthatott. A kisgazdák választási
harcuk középpontjába az 1945–1947-es földbirtokviszonyok helyreállítását, a „földek
visszaadását” helyezték, nem sokat törődve a megvalósítás nehézségeivel és a várható katasztrofális gazdasági következményekkel.
Propagandájukban nagy hangsúlyt kapott a kisgazda hagyomány, azon belül is
az 1945-ös kiemelkedő választási eredmény, mintegy a párt erejének és kormányképességének történelmi bizonyítékaként. A kisgazdák nemcsak durván antikommunista, kirívóan populista kampányt folytattak, hanem egész hangvételük avítt és
bárdolatlan, a kisgazdák elsődleges célrétegén kívül esők számára pedig komikusan anakronisztikus volt. A „faragatlan” üzenetek mellett a hajdan volt választásokat idéző kortesfogásoktól sem riadtak vissza.126
Az FKGP arculatának ezeket a vonásait mintegy megtestesítette Torgyán József,
akinek csillaga a kampány során gyors tempóban emelkedett. A régi kisgazda vezetők minden rossz érzése dacára a párt első számú „frontembere” lett. Afféle botrányhősként, meghökkentő kijelentésekkel és vérbő populista megnyilvánulásokkal
elérte, hogy magára irányítsa a közfigyelmet.
Ahogyan a kereszténydemokraták a „Hit, Remény, Szeretet” jelszót újították fel,
a kisgazdák az „Isten, Haza, Család” szlogent helyezték a középpontba, valamint a
többi tradicionális szimbólumot: a koronás címert, a keresztet, a nemzeti trikolórt,
a búzát és a kenyeret. A Torgyán által uralt kampány az ígérgetésben nem ismert
mértéket: győzelmük esetén az élelmiszerárak azonnali és nagymértékű csökkentését és az életszínvonal javítását helyezték kilátásba. 1990. január 31-én tízezres
tüntetést szerveztek, amelynek fő jelszava volt: „Akitől a földet kapom, szavazatom
annak adom!”127

LIBERÁLISOK – SZÖVETSÉG ÉS RIVALIZÁLÁS

A jobboldal igazi ellenpólusa nem a vereségre ítélt baloldal, hanem a liberális-radikális irányzat két pártja, az SZDSZ és a Fidesz volt. Kettejük szövetsége külsőre szorosabbnak tűnt, mint amilyen a valóságban volt. Az önállóságuk elismertetéséért
küzdő fiatal demokraták nem akartak az SZDSZ ifjúsági szervezeteként feltűnni,
ezért a választási harcban bizonyítani akarták különállásukat is. Mivel a két liberális párt programjában nem volt jelentős eltérés, a fiatal demokraták az életkorukból
fakadó sajátos előnyökre építették kampányukat.128
126
127
128
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Orbán Viktor és valamennyi ismert fideszes hangsúlyozta: a programok közelsége és a szövetségesi elkötelezettség ellenére a választási harcban az SZDSZ riválisaként lépnek fel. A két liberális párt közötti feszültséghez hozzájárult, hogy a szabad
demokraták a jelöltállítás során nem voltak tekintettel a Fidesz érdekeire, így a fiatal
demokraták nem tudták elérni, hogy a két liberális párt „erős” jelöltjei elkerüljék
egymást az egyéni választókerületekben. A Fidesz vezetőinek úgy tűnt, a szabad
demokraták többre értékelnék azt a 3–4 százalékot, amelyet a két liberális párt között ingadozó szavazók elhódítása jelenthetett, mint azt az 5–8 százalékot, amelyet
a Fidesz-frakció szövetségesként az új parlamentben kínálhatott.129
A Fidesz a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy kivonja magát
a két nagy ellenzéki erő kultúrharcos ellentétéből, és „elvált szülők gyermekeként”
közöttük helyezze el magát. A választások előtti hetekben-hónapokban a fiatal demokraták érveltek a leghatározottabban amellett, hogy a választások után nagykoalíció alakuljon, amelyben az MDF és az SZDSZ egyaránt részt vesz. Nemcsak azért
tartották volna fontosnak, hogy ezáltal meg lehessen haladni az anakronisztikus
népi–urbánus ellenétet, ennél fontosabb szempont volt az ország súlyos helyzete.
Úgy vélték, a soron lévő feladatokat tekintve az MDF és az SZDSZ koalíciója lenne
az egyetlen helyes kormányzati felállás, amely kizárná az utódpártot a kormányzásból, és az egyéb, nem feltétlenül kormányképes erőket is távol tarthatta volna attól.
A Híd-csoport és a Kék Szalag Bizottság munkájára utalva, amelyben mindkét
nagy ellenzéki párt szakértői részt vettek, úgy látták, a konkrét gazdasági teendőkben meg tudnának egyezni.130 A Fidesz javaslatában nyilván benne volt az a megfontolás is, hogy a két nagy párt koalíciójával szemben az ellenzéki szerep kedvező
lehetőséget ígért volna önállóságuk bizonyítására és támogatói körük bővítésére.
A nagykoalíciótól elzárkózó Antall Józseffel ellentétben az SZDSZ ambivalens
módon viszonyult a javaslathoz. A szabad demokraták csaknem elkerülhetetlennek
vélték a nagykoalíciót a hatékony kormányzás érdekében, de kényszerjellegét és
hátulütőit sem hallgatták el. Olyan mélyen gyökerező ellentéteik voltak az MDF
harmadikutas, nemzeti radikális szárnyával szemben, olyan kibékíthetetlen ellenszenvek kerültek felszínre, amelyek gyanakvással töltötték el őket a Fórum egészével szemben. Annak ellenére történt így, hogy respektálták Antallt és az általa
képviselt jobbközép politikát. A szabad demokraták a kampányban egyértelművé
akarták tenni, hogy a két nagy párt közötti választás a tét. Tölgyessy Péter úgy fogalmazott: „Jó volna elkerülni, hogy a szavazók a két nagy ellenzéki szervezetet egy
bizonytalan sorsú érdekházasságba kényszerítsék.”131
Csak az SZDSZ győzelme adott volna lehetőséget arra, hogy egyfelől lélektani
alapja, másfelől legitimitása legyen egy olyan, az erő pozíciójából kötött megegye129

„Nem az SZDSZ ifjúsági szervezete.” Jakus Ibolya interjúja Orbán Viktorral. Heti Világgazdaság, 1990. március 3. 72.
130
Meggyőző kifejtését lásd URBÁN László: A nagy koalíció. Heti Világgazdaság, 1990. február
24. 66. Később a „gyenge kormány és gyenge ellenzék” felállás veszélye miatt tartották elhibázottnak a két nagy párt koalíciójának elvetését. Lásd: NÉMETH Zsolt: Rekviem a nagykoalícióért,
uo. 1990. április 6. 67.
131
A demokrácia diszkrét tája. Babus Endre interjúja Tölgyessy Péterrel. Heti Világgazdaság,
1990. március 23. 75.

Rendszervaltas.indb 525

2006/5/8 14:53:48

526

A népszavazástól a kormányalakításig

zésnek, amely a kormányzás érdekében az SZDSZ és az MDF antalli centruma között jön létre – a jobboldali radikálisok, zavaros populisták és egyéb „mezei hadak”
háttérbe szorításával. Mivel az „utódpárt” szóba sem jöhetett, és a népszavazási
kiskoalíció meghosszabbítása sem bizonyult életképes ötletnek, a szabad demokraták minden ellentét dacára nem vethették el a nagykoalíció gondolatát. A súlyos
válságra való tekintettel az SZDSZ-szel kapcsolatot tartó nyugati politikai körök is
egy ilyen konstrukciót láttak volna megnyugtatónak.132
Az MDF elzárkózása nem sok jót ígért az SZDSZ programjának megvalósításához. Márpedig a szabad demokraták vezetői kevés dologban voltak olyan biztosak,
mint abban, hogy csakis az általuk képviselt gazdasági program alkalmas a hatékony válságkezelésre és a nyugati típusú piacgazdaság kialakítására. A kampánylogika eluralkodása mellett e meggyőződés hangoztatása is erősítette a minden áron
hatalomra törekvő, radikális párt képének kialakulását.
Az SZDSZ párton belüli irányzatai továbbra is léteztek, de a kampány során az
elvi rendszerváltó antikommunizmus és a közönséges antikommunista radikalizmus különbsége elmosódott. Az SZDSZ arculatának baloldali vonásaiból jószerével
semmi nem látszott. A választási küzdelem során igyekeztek is bagatellizálni a belső nézetkülönbségeket, alárendelni annak a közös felfogásnak, amely a szabad demokratákat a szocialistáktól, illetve az MDF-től és szövetségeseitől elválasztotta.133
Az SZDSZ liberális arculatát a pártot feltöltő „radi-szadi” torzította el leginkább.
Sokan csatlakoztak az SZDSZ-hez olyanok, akik az MDF antikommunizmusát is
túlságosan „lagymatagnak” tartották, de az avítt „nosztalgiapártokhoz” sem vonzódtak. Annál erősebb vonzerőt jelentett a Kádár-kori ellenzékiség nimbusza.
Az SZDSZ bázisának növekedéséhez hozzájárult a hazai szociáldemokrácia siralmas állapota. Jobb híján a modern baloldal értelmiségi támogatóinak egy része
is az SZDSZ-ben találta meg a maga pártját. A kisvállalkozók jelentős csoportjai
ugyancsak a domináns liberális pártban fedezték fel az érdekeik képviseletére alkalmas erőt. Az SZDSZ tehát komoly ellentmondásokat rejtő, konfúzus gyűjtőpárt
lett, nem pedig, mint vezetői magja látni és láttatni szerette volna, a rendszerváltó
program mögött felsorakozó szociálliberális néppárt.

A SZÉTESETT BALOLDAL

A harmadik nagy politikai irányzat csaknem elvérzett a rendszerváltó választási
harcban. A magát baloldaliként definiáló rendszer bukása idején a fragmentált baloldal számára egyre inkább a puszta fennmaradás tűnt elérhető célnak. A balközép
orientációjú szavazók „hontalanságának” érzete tömeges távolmaradásukat eredményezte. A másik jellemző magatartás a „kisebb rosszra” szavazás elvének köve-

132

TAMÁS Gáspár Miklós: Az SZDSZ becsülete. Beszélő, 1995. március 23. 28.
Tölgyessy Péter érvelt így arra a felvetésre válaszolva, hogy Eörsi István figyelmeztetett
egy „balkáni thatcherizmus” magyarországi kialakulásának veszélyére. Heti Világgazdaság, 1990.
március 23. 75.
133
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tése volt, a választási harc fejleményei a hagyományos baloldali értékeket kevésbé fenyegető erők támogatására ösztönözték őket.
Az MSZP-t valamennyi ellenfele diszkreditálni akarta, szóba se igen álltak vele.
Az októberi kongresszus után létrejött „kis konglomerátum” képtelen volt koherens
programot képviselni és vonzó arculatot mutatni. Az MSZP-nek szövetségesei sem
maradtak. Az egykori állampárt szatellitái közül a SZOT éppen vehemens támadásokat intézett a kormány ellen. A Hazafias Népfront Kulcsár Kálmán igazságügyi
miniszter vezetésével Hazafias Választási Koalíció néven jelölteket és országos listát
állító párttá vált. A jellegtelen „nemzeti centrumprogramot” hirdető alakulat csak
arra volt jó, hogy a választópolgárok egy csekély hányada a szavazásban is kifejezésre juttathassa tanácstalanságát.
Az ellenzék által „zöld bárókként” támadott termelőszövetkezeti vezetők hozták
létre az Agrárszövetséget, abban bízva, hogy programjukkal az utódpárthoz csatlakozni nem kívánó, baloldali irányultságú agrárnépesség számára vonzó választási
lehetőséget kínálnak. Végül azonban sem programjával, sem vezetőinek vonzerejével nem volt képes ellensúlyozni a kisgazdák populizmusát.
Az MSZDP előtt elvileg megnyílt a jó szereplés lehetősége, ám ennek kihasználása helyett a választási kampányban fölerősítették az addig is érvényesülő negatív tendenciákat.134 A szociáldemokrata vezetők igyekeztek egyaránt elhatárolódni a más irányzathoz tartozó rendszerváltó erőktől és a reformista szocialistáktól,
de a kampány során csak tetézték korábbi baklövéseiket. Igazodtak az általános
trendhez, és egyre erőteljesebb antikommunista propagandát folytattak az MSZPvel szemben, egyúttal bőségesen alkalmazva a balos populizmus eszköztárát. Nem
tudták igazolni alkalmasságukat a napirenden lévő modernizációs feladatok megoldására, ugyanakkor a szociáldemokraták tradicionális munkásbázisa is távol maradt tőlük.
Az újjászerveződő MSZMP önálló indulása választási lehetőséget kínált az „igazi” kommunisták számára, akik az MSZP rendszerváltó párttá válását, illetve már
ennek puszta ambicionálását is árulásnak tartották. Mintegy a kommunisták kilátástalan helyzetét szimbolizálta, hogy a Kádár-korszak neves kommunista politikusai félreálltak, így maradhatott az MSZMP megjelenítője a pártbürokrata Thürmer
Gyula. A választásokon induló kommunista pártra leginkább a Münnich Ferenc
Társaság vonalát követők szavaztak. A kevésbé eltökéltek a hasznos szavazat elve
alapján jó eséllyel az MSZP-t választották.

RENDSZERVÁLTÓ ANTIKOMMUNIZMUSOK
A választások rendszerváltó jellegét legegyszerűbben a kampány antikommunista
hangvételével lehetett érzékletessé tenni. Különösen hogy főpróbája a négyigenes
népszavazásban sikeresnek bizonyult. Az antikommunista kampánynak három
funkciója volt: 1. mozgósítani a rendszerváltás mellett, az elitek alkujából a társadalom

134

A történelmi szociáldemokrácia kudarcának okairól: R IPP, 2003, 46–48.
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ügyévé tenni az átalakítást; 2. a rivális pártot „lekommunistázva” diszkreditálni; 3. elérni
az MSZP teljes kiszorítását a hatalomból.

LEVÁLÁS A KÁDÁR-KORSZAKRÓL, AVAGY A BŰNBAKKÉPZÉS

Az ellenzék politikai identitását természetesen a „kommunista rendszerrel” szemben formálta meg. Amikor mozgósítani próbálták a tárgyalásos rendszerváltásból
„kifelejtett” tömegeket, lehetőség kínálkozott, hogy a régi rendszer képviselőivel
szemben felkorbácsolják az érzelmeket. Kockázata már nem volt, a kelet-európai
„dominók” eldőlte után kiderült, hogy a Szovjetunió tudomásul veszi vereségét a
térségben.
Az antikommunista kampány a Kádár-korszak kisemberének felkínálta azt a
lehetőséget, hogy személyében is elszakadjon a korábban kényszerűen ugyan, de
elfogadott rendszertől. Az antikommunista indulatok elszabadulása azonban gyorsan túlment a rendszerváltás addigi fejleményei alapján indokoltnak és „normálisnak” tekinthető mértéken. „Beindultak a kollektív bűntudat-keltés, bűnbakkeresés mechanizmusai, amelyek sok embernél egyfajta felelősség-áthárításként is működtek:
másokban igyekeztek leküzdeni azt, ami saját életük része volt. Mindez hozzájárult
a régi rend képviselőinek, valamint a lelkiismeret-furdalástól megbénult szocialista
reformerők passzivitásához, s ennyiben a rendszerváltás szempontjából funkcionális volt. De veszélyes leszámolási hangulatot keltett, és »békétlenné« tette a megegyezéses, békés átmenet folyamatát.”135

AZ ANTIKOMMUNIZMUS-VETÉLKEDŐ

A hatalomért rivalizáló két nagy ellenzéki erő, az MDF és az SZDSZ viaskodásában
az antikommunizmus a hitelességért folytatott verseny döntő tényezője lett, de a kisebb pártok sem akartak elmaradni tőlük. Abban vetélkedtek, hogy melyikük tudja
élesebben elítélni a „negyven évet”. A programdokumentumok visszafogottságával
szemben a választási propagandaanyagok gyakorta meghökkentő módon fogalmaztak, mintha nem egy békés, megegyezéses átmenet záró szakaszában lettek volna, hanem
éppen egy véres diktatúra összeomlasztása lett volna a soron lévő feladat.
Az SZDSZ azzal támadta a Magyar Demokrata Fórumot, hogy sokáig nem határolódtak el élesen az állampárttól, a Pozsgay-szárnnyal kokettáltak, és még 1989
őszén is elkerülhetetlennek vélték a koalíciót az MSZP-vel. Kifigurázták Pozsgay
„kiretusálását” a lakiteleki tablóról.136 Ezzel szemben a magukat a legkeményebben
és legkövetkezetesebben antikommunista pártnak állították be, igyekeztek felépíteni és
kihasználni a Kádár-korszakban üldözött demokratikus ellenzék nimbuszát.
135

BAYER, 1991, 242. – Kiemelés tőlem, R. Z.
Pozsgay Imre egy interjúban maga is utalt arra, hogy az MDF szeretne szabadulni a lakiteleki „emléktől”. Horváth Zoltán interjúja: Hány év magány. Heti Világgazdaság, 1990. március 17.
72.
136
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Az antikommunista kampány eszkalációjának legfontosabb következménye az
lett, hogy a közvéleményben is erőteljes jobbratolódás következett be, amely azután a
szabad demokratákra is visszaütött. Az MDF politikusai a szabad demokraták „bolsevista” módszereit támadták, a párt népi-nemzeti vonulatához tartozók – levetkezve
addigi gátlásaikat – alig burkoltan antiszemita felhangokkal „ékesített” kampányba
fogtak,137 amelyet összekapcsoltak a demokratikus ellenzék „kemény magjához” tartozó több politikus baloldali múltjának felhánytorgatásával. Ennek legjellegzetesebb
és egyúttal a legnagyobb felháborodást keltő aktusa Grezsa Ferenc „Apák és fiúk”
című írása volt, amelyet a két választási forduló között jelentettek meg.138
Az ilyen típusú visszavágást az MDF köreiben kárörvendően, mint a hamis vádakért kapott, jól megérdemelt büntetést fogták fel – még mérsékelt nézeteket valló
fórumosok is.139 Az antikommunista és a vele együtt megjelenő antiszemita kampányfogások a választási harc egészére rányomták bélyegüket. Egymás plakátjainak
durva átrajzolása, szélsőséges feliratozása mindennapos jelenség lett. A hangulat
elfajulását jelezte, hogy a Baloldali Ifjúsági Társulás egyes aktivistái sem maradtak
érintetlenek ettől.

KISZORÍTÁS A HATALOMBÓL

Az antikommunista kampány fontos rendeltetése volt a hatalomátmentés megakadályozása. Ennek is meglettek a negatív következményei. Az ellenzék nagyarányú
elitcserét helyezett kilátásba, amivel a közigazgatásban dolgozók sokaságát is megriasztotta. Leghatékonyabban az MDF ijesztgetett a „tavaszi nagytakarítás” jelszóval.
Igaz, hogy a plakáton kiselejtezendő tárgyak jelképezték, mitől is kívánnak a takarítással megszabadulni,140 de aligha akadt valaki, aki a felfokozott hangulatban ne
személycserékre és a leszámolásra gondolt volna.
A kisgazdák propagandájuk szerint mindazokat el akarták távolítani a közszférából, akik a nómenklatúrához tartoztak, vagyis kinevezésükhöz az MSZMP jóváhagyása
kellett, ez pedig igencsak sok embert érintett. Mindennapos jelenség volt a „vörös és
zöld bárók” elleni támadás, amire a spontán privatizációs folyamat jelenségei adtak jó
alapot.141 Nem hiányoztak az olyan megnyilvánulások sem, amelyek arra utaltak, hogy
a győzteshez való lojalitás lesz a pozíciók újraosztásának fő szempontja. A hisztéria
137

Az MDF politikusainak többsége természetesen mentes volt mindenféle antiszemitizmustól, okkal háborították fel őket az ezzel kapcsolatos vádak, amelyek Antall Józsefet sem kímélték.
(DEBRECZENI, 1998, 74.) Az eldurvuló harc közepette mégis „megértéssel” viszonyultak olyan megnyilatkozások iránt is, amelyeket egyébként tűrhetetlennek kellett volna minősíteniük. Ez vezetett
oda, hogy néhány hónap múlva, már az Antall-kormány idején, Csoóri Sándor közreadta antiszemita felhangokkal terhelt írását: „Nappali Hold” (2.), Hitel, 1990. szeptember 5.
138
GREZSA Ferenc: Apák és fiúk. Magyar Fórum, 1990. március 31. (Az írásban érintett szabad
demokraták személyiségi jogaik megsértése miatt beperelték a szerzőt, és meg is nyerték a pert.)
139
DEBRECZENI, 1998, 76.
140
Uo.
141
Csurka István a szakértelem fontosságára vonatkozó kibúvókat is elutasította a Magyar
Fórum 1990. április 14-i számában megjelent írásában.
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lecsillapítására Antall Józsefnek kellett fellépnie, ő próbálta megnyugtatni a szakembereket, hogy ne meneküljenek el a fenyegető tisztogatások elől.142

„KOMMUNISTÁK” AZ ANTIKOMMUNIZMUSBAN

Az antikommunista kampány egyik sajátosságát egy elterjedt bonmot fejezte ki érzékletesen: „Mindenkinek a másik kommunistája a büdös.” Egyik nagy ellenzéki párt
sem volt mentes a „rovott múltúaktól”, mindenütt voltak olyanok, akik egy időben
tagjai voltak a kommunista pártnak vagy szorosan együttműködtek azzal. A Kádárkorszak végén az állampárthoz tartozás az esetek nagy részében teljesen formális
volt, bizonyos állások betöltéséhez szükséges mellékes feltétel, amelyet azonban a
rendszerváltó választások időszakában szelektív módon kezdtek megítélni. Az elitcsere követelményének elvei tisztázatlanok maradtak és komoly konfliktusokat vetítettek előre.
A választási kampány időszakában nem került felszínre, de ott lappangott egy
másik megoldatlan ügy is: a titkosszolgálatok ügynökei beépültek valamennyi új és
történelmi párt elitjébe.
Az antikommunizmus eszkalációja nyomán az MSZP választási küzdelme reménytelenné vált. Tömegesen váltak le az addig szilárdnak vélt támogatók. A párt
átalakulásával elégedetlen reformer értelmiség nagy része is távol maradt. Az MSZP
képtelen volt kilépni a defenzív pozícióból, a rendszer bukása átmenetileg maga alá
temette azokat a baloldali értékeket is, amelyeket megpróbáltak fogyasztható választási programmá gyúrni.
Az MSZP kétségbeesett erőfeszítésekkel próbálta magát elhatárolni azoktól a
bűnöktől, amelyekkel ellenfelei utódpártként vádolták. 1990. január 4-én a párt elnöksége ki is jelentette, hogy a Szocialista Párt elhatárolja magát az MSZMP korábbi vezetőinek tevékenységétől és a Lázár-kormány hibás gazdaságpolitikájától, sőt
konkrétan megnevezett néhány személyt, akiket fő felelősnek tartottak a kisiklásért:
Biszku Bélát, Gáspár Sándort, Németh Károlyt, Korom Mihályt. Talán azt hitték, néhány múltbéli politikusra mutogatva lezárhatják a felelősség ügyét. Ezzel szemben
egyre sokasodtak a szocialistákat ért támadások, s nem csupán a Kádár-korszak
„tévedéseiért” és a bűnökért, hanem az államszocialista rendszer egész kudarcáért
viselniük kellett a felelősséget.

A VÁLASZTÁSI HARCOK RÉSZTVEVŐI
SZOCIALISTÁK A LEJTŐN

A hosszú és intenzív választási kampány menetét a három főszereplő erőpozíciójának változása, illetve a változás tendenciája jellemezte. Fél esztendővel korábban
a szocialisták még a relatív győzelem reményével vágtak neki a választási felkészü142
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lésnek, de hamarosan az maradt számukra a tét, hogy pártjuk talpon tud-e maradni
egyáltalán. Az MSZP – mint a választások kijelölt vesztese, a legyőzendő és kitaszítandó ellenség – folyamatosan veszített támogatottságából, ez pedig azzal járt, hogy
az MSZP kampányának hatékonysága lett a legkisebb: az elért eredményhez képest
fajlagosan messze ők fektették be a legtöbb energiát.
Az MSZP tevékenységét a defenzív kampány és a zavaros választási üzenetek
jellemezték. Az új rendszerben is fenntarthatónak ítélték azokat a baloldali vonásokat, amelyek a Kádár-korszak pozitívumai voltak, és emellett hellyel-közzel teljességgel időszerűtlen célokat is megfogalmaztak, mint a „dolgozói tulajdont” követelő,
rémisztő küllemű szocreál plakát tanúsítja. Érthető, hogy megpróbálták átmenteni a
baloldali értékeket, de abban a helyzetben ez kudarcra volt ítélve.
Ezzel együtt erősen ambicionálták, hogy elismerjék a szocialisták részvételét a
rendszerváltásban, továbbá részesedni kívántak a pártról leváló kormány szakértői
presztízséből. Az új rendszer mint szociális piacgazdaság célkitűzése, a létbiztonság
ígérete nem igazán harmonizált a baloldal bázisát elijesztő neoliberális kormánypolitika támogatásával. Az MSZP gazdaságpolitikájáról szóló választási dokumentum
kijelentette: nem fogadják el azt a liberális felfogást, amely egyedül a magántulajdont tekinti gazdaságilag racionális tulajdonformának.143
Az MSZP a munkavállalókat a „szélsőséges jobboldali átrendeződés” veszélyének fölemlegetésével igyekezett maga mellé állítani. Védelmet ajánlottak a dolgozóknak az átalakulás minden terhét rájuk hárító jobboldali politikával szemben. Azt
ígérték, hogy útját állják a szövetkezetek erőszakos felszámolásának, és egyúttal
azt is, hogy megakadályozzák „a földnek és a nemzet javainak elkótyavetyélését”.
Kijelentették: az MSZP szembeszegül azzal, „hogy a bürokrácia uralmát a pénz, az
adósság új rabszolgasága váltsa fel”.144 A választások utáni felmérés azután jelezte,
hogy ezek az üzenetek nem értek célba, a szocialisták által megcélzott alacsonyabb
társadalmi státusú választói rétegek maradtak távol legnagyobb számban a szavazástól.145 A közigazgatásból elmenekülők és az új viszonyok közé berendezkedni
kívánók számára is az MSZP-hez fűződő kötelék elszakítása volt az ésszerű magatartás.
Tovább zajlott eközben az ellenzék által sokat bírált folyamat, a „nómenklatúraburzsoázia” kialakulása. A vállalati menedzserek és a hatalmi szférából kilépő politikusok igyekeztek mihamarabb helyet találni a formálódó magángazdaságban.146
Ez a folyamat sem használt az MSZP népszerűségének.

143

Heti Világgazdaság, 1990. január 13. 73.
A Magyar Szocialista Párt választási felhívása. Magyarország polgáraihoz! Magyarország
politikai évkönyve, 1991, 764.
145
SIMON, 1991, 119–123.
146
Szalai Erzsébet felmérései szerint: „nem igazán plasztikus leírása a valóságnak az az
eléggé általánosan elfogadott nézet, mely szerint a »régi uralkodó osztály« korábbi politikai hatalmát gazdasági hatalommá konvertálja. A »régi uralkodó osztály« vezető erői főként nyugdíjba
mennek. Akik konvertálnak, azok már döntően az új technokrácia tagjai.” SZALAI, 2000, 188–189.
(eredetileg megjelent: Valóság, 1990/6.)
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„TUDJUK! MERJÜK! TESSZÜK!” – AZ SZDSZ FELEMELKEDÉSE

Az SZDSZ támogatottságának alakulása a szocialistákéval ellentétesen alakult.
A népszavazási siker előtt úgy látszott, nincs semmi esélye a választások megnyerésére, sőt arra sem, hogy a választások után az egyik meghatározó párt legyen. Ehhez képest március közepére támogatottsága megközelítette az MDF szintjét, s így
nyitottá tette a választás kimenetelét.147 Az SZDSZ aktivitása lett a választási harc
dinamikáját meghatározó legfontosabb tényező.
Az SZDSZ kampánya rendkívül hatékony volt, ám paradox módon éppen e hatékonyság speciális vonásai akadályozták meg, hogy a párt támogatottsága egy bizonyos szint fölé emelkedjen. A „Tudjuk! Merjük! Tesszük!” jelszavakkal folytatott választási harc során egy okos, bátor, céltudatos és tettre kész csapat képét mutatva el
tudták hitetni, hogy az MDF-nek van kormányképes ellenzéki alternatívája.
A fölemelkedéshez szükséges radikális hangvétellel öngerjesztő folyamatot indítottak el. A szabad demokraták négyigenes népszavazással elkezdett új politikája
az elitpártiság meghaladását ígérte. Az SZDSZ-hez lehetett kapcsolni a tömegek
közvetlen bevonását a politikába, az elitek alkujának elvetését, az állampárttal kötött
elvtelen és a hatalommegosztásra irányuló kompromisszum elutasítását. Sokak, mindenekelőtt a leváltandó rendszerrel aktívan szembefordulni kívánók számára sikerült
a mindennapokban is érzékelhetővé tenniük a rendszerváltást.148
Az SZDSZ antikommunista kampánya mint afféle „forradalompótlék” jelent meg.
A szabad demokraták igyekeztek felkelteni a társadalom mozgalmának eredményeképpen bekövetkezett rendszerváltás gondolatát. Esélyt láttak arra, hogy a változást, a demokrácia kialakulásának folyamatát a nép megmozdulása legitimálja.149
Valójában azonban a rendszer valóságos összeomlása utáni, imitált és felülről gerjesztett „népmozgalom” volt ez.
Az SZDSZ hangsúlyozottan politikai mozgalmat kívánt törekvései mögé állítani.
Erősen tartott a megvalósíthatatlan gazdasági-szociális követelések elharapózásától,
a „kommunista szakszervezetek” demagógiájától.150 Maguk tartózkodtak is a lehetetlen követelések megfogalmazásától, közvetve mégis hozzájárultak az illúziókeltéshez. Az SZDSZ radikalizmusával a legalsó rétegekben is reményt keltett, azokban, akiknek nem volt vesztenivalójuk. Elsősorban azonban a középkorú és fiatal
városiak adták rájuk szavazatukat. Sokan tartoztak közülük a közép- és felsőfokú
végzettségűek és a magas jövedelműek közé. Rájuk nemcsak a szakszerűség nimbusza és a színvonalas program gyakorolt hatást, de valóban jobb életet, lehetőségeik
bővülését, magasabb státust remélhettek az ígért nyugatias fejlődés esetén. Kevéssé
támogatta viszont az SZDSZ-t az alsó középosztály.151
A választási kampányban mutatott radikalizmushoz szervesen kapcsolódott az
SZDSZ gazdasági programjáról kialakult közfelfogás, miszerint a liberálisok kímé147
148
149
150
151
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letlen sokkterápiával, mindent fenekestől felforgatva kívánják véghezvinni a gazdasági rendszerváltást – szemben mások nyugodt, biztos átmenetet ígérő terveivel.
A szélsőséges liberalizmussal való ijesztgetést valamelyest ellensúlyozta a vonzó
nyugatosság, az SZDSZ-től remélt gyors felzárkózás perspektívája. A piacgazdaságra való gyors áttérés ígéretéhez sokan hozzákapcsolták azt a reményt, hogy a
társadalmat fenyegető bajokon is gyorsan túl lehet jutni. A pozitív várakozások nem
voltak függetlenek az SZDSZ szoros nyugati kapcsolatairól szóló hírektől, amelyek
szerint kormányra jutásuk esetén gazdasági segítséget és tőkebőséget lehetett remélni. Az SZDSZ támogatottságának növekedését mindazonáltal korlátozta, hogy a
választók többségének elege volt ugyan a hosszú ideje tartó süllyedésből, a kilátástalan zötyögésből, de a mindent fölforgató radikális változtatásoktól sem remélhettek
gyors felemelkedést. Ezért inkább az MDF által ígért fontolva haladást, a fájdalommentesebbnek vélt fokozatos átmenetet óhajtották.152
A szabad demokraták legélesebben a tulajdonviszonyok kérdésében határolták
el gazdasági programjukat más pártokétól. Az MSZP programjában a közösségi
tulajdonformák dominanciájáról szóló tételt kifogásolták, míg az MDF programját
irreális, harmadikutas elképzelésnek nevezték. Nem hittek ugyanis abban, hogy
széles tulajdonosi középosztály alakulhatna ki, hogy ne válna szét a társadalom tulajdonosokra és alkalmazottakra. Súlyosan bírálták az MDF-et, amiért a privatizáció
lassabb ütemét tervezték, ráadásul erős fenntartásokkal a külföldi tőke bevonását illetően. Piacellenességet vetettek a szemükre, amiért a „sajátos magyar viszonyokra”
hivatkozva a pénz hatalma és a piaci koordináció dominanciája ellen léptek fel. Azt
is hangsúlyozták, hogy nem akarat vagy nem akarat kérdése a gazdasági restrikció,
és irreálisnak tartják az MDF megszorításokat elutasító elképzeléseit.153
Komoly versenyhátrányt jelentett az SZDSZ számára, hogy nem tudott Antall
Józsefhez mérhető lehetséges kormányfőjelöltet megnevezni. Egyetlen jelölt kiválasztása helyett a sajtó számára Tölgyessy, Kis és Pető megnevezését határozták el,
azzal a kiegészítéssel, hogy a koalíciós lehetőségek függvényében más jelölt is szóba
jöhet.154 A plakátokon is hármasával szerepeltették – egyébként igen hatásosan – az
SZDSZ arculatát megjelenítő csapat tagjait.

A „NYUGODT ERŐ” – AZ MDF

Az MDF politikusai látszólag egyszerűbb helyzetben voltak, mint a szabad demokraták, hiszen a választási harc kezdetén „csupán” az volt a feladatuk, hogy megőrizzék az ellenzéki pártok között hosszú ideje birtokolt vezető pozíciójukat. Ennek

152
Kis János is úgy értékelte utólag: az ország „nem a liberalizmus és a hagyományos, térségünkre jellemző konzervativizmus, hanem a fájdalommal is járó radikális fordulat és a fájdalommentesnek képzelt fokozatos átmenet között választott”. KIS, 1991, 6.
153
A Beszélő 1990. március 15-i száma „Van különbség!” címmel összeállítást közölt, amely
összehasonlította az SZDSZ gazdasági programját más pártokéval.
154
Szabad Demokrata, 1990. február 28.
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ellenére voltak nehézségeik, mindenekelőtt a kudarcos népszavazási bojkott káros
következményein kellett túljutniuk.
Az MSZP-vel kilátásba helyezett koalíciótól való eltávolodás nem ment egy csapásra. Első alkalommal Csengey Dénes pendítette meg a népszavazás után a Magyar Nemzetben megjelent cikksorozatában, hogy el kell határolódniuk a szocialistáktól mint lehetséges koalíciós partnertől.155 Antall József sokáig ódzkodott attól,
hogy kategorikusan elhatárolódó kijelentéseket tegyen. Az MSZP-től való elzárkózás kinyilvánítására csak február 4-én került sor, amikor az MDF képviselőjelöltjei
kijelentették: személy szerint semmiféle együttműködésre nem hajlandók az utódpárttal.156 Februárban azután már elkezdték utólag is hamisításnak nevezni azt az
álláspontot, amely szerint az MDF együttműködést tervezett volna az MSZP-vel.157
Antall még március elején-közepén is nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy a Németh-kormány egyes tagjait bevonja a majdan általa vezetett kormányba.158
Az MDF széles bázisának kialakulásához hozzájárult, hogy a kialakulatlan pártrendszerben sokak számára jó ideig inkább baloldal felé nyitott, mint jobbközép alakulatként jelent meg. E tévhitben közrejátszott, hogy az MDF arculatát és politikáját
meghatározó, a Pozsgay Imréhez szorosan kötődő harmadikutas csoport Antall
elnöksége idején is jelentős szerepet vitt a nyilvánosság előtt a párt megjelenítésében. Az antikommunista kampányban az MDF is részt vett, de arra vigyáztak,
hogy az SZDSZ (és a Fidesz) megtartsa vezető helyét az ilyesfajta radikalizmusban.
A kisgazdák vehemens „torgyánista” kampánya is elősegítette, hogy az MDF mérsékeltebb benyomást keltsen, már csak azért is, mert az MDF programja és választási üzenetei a balközép választók számára is vonzó kormánypolitikát helyeztek
kilátásba. Így fordulhatott elő, hogy számos baloldali szavazott az MDF-re. Látványosan mutatkozott ez meg a szocialisták táborának második fordulós átszavazási
hajlandóságában.
Az MDF kettős arcot mutatott: egyfelől a kormányképes „nyugodt erőt”, amelyet
Antall József jelenített meg, másfelől a nemzeti-antikommunista radikalizmust, amelynek Csurka István volt az első számú képviselője. Az MDF sikerének fontos eleme
volt, hogy a rendszerváltó radikalizmusban folytatott vetélkedés során hatékonyan
tudta a „nemzeti kártyát” megjátszani ellenfeleivel szemben. Ezzel a nemzeti alapú
antikommunizmussal magához vonzotta az elmúlt negyven évben sérelmeket szenvedettek java részét.
A romániai fejlemények – főként a kampányfinisben lezajlott marosvásárhelyi
magyarellenes atrocitás – és a szovjet csapatok kivonásának napirendre kerülése
egyaránt kiemelt témává avatta a nemzeti problematikát. A nemzeti függetlenség
kivívása a szovjet birodalom összeomlásával vált lehetővé, nem „saját erőből”, de ezt
érzelmileg kompenzálni tudták az olyan jellegű üzenetekkel, mint amilyet a „Tovariscsi konyec!” plakát hordozott.
155
156
157

R ÉVÉSZ S., 1995, 51.
DEBRECZENI, 1998, 76.
Kiss Gy. Csaba cikke a Magyar Fórum 1990. február 10-i számában, idézi: R ÉVÉSZ S., 1995,
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Az MDF a vallásos világnézetű választók megnyerésében is előnyben volt fő riválisával szemben. A szabad demokraták hagyományaikat követve konzekvensen
kiálltak a lelkiismereti és vallásszabadság mellett, de egyúttal liberális pártként az
állam és az egyház szétválasztásának elvét tartották a legfontosabbnak, továbbá a
Kádár-korszakban különösen sokat támadott kisegyházak védelmezőjeként léptek
fel. Ezzel szemben az MDF (a KDNP-vel és a kisgazdákkal együtt) meg tudta szerezni a nagy történelmi egyházak támogatását, már csak azért is, mert ezen egyházak számára vonzó értékrendet vallott és nekik ismerős retorikát használt.
A választási harcban megmutatkozó alapvető törésvonalak közül nemcsak a
nemzeti és az antikommunista, hanem a modernizációs törésvonal helye is alapvetően befolyásolta az MDF erőpozícióját. Az MDF versenytársai már nem a Némethkormány technokratái, inkább az SZDSZ liberálisai voltak, akiknek meglehetősen
jó volt a nyugati reputációjuk. Antall elnökké választásáig az MDF ezen a téren jelentős hátrányban volt. Ezt követően azonban a helyzet megváltozott. Antall képes
volt gyorsan kiépíteni és látványosan be is mutatni pártja nyugati elismertségét,159 és
el tudta érni, hogy egy másfajta nyugatosság képével szálljon versenybe a szabad demokratákkal. A szociális piacgazdaság nyugatnémet modelljét állította elérendő eszményként, és ez – bár realitását riválisai erősen vitatták – szociális elkötelezettsége
révén vonzóbbnak mutatkozott az SZDSZ kemény gazdasági programjánál.160
A választásokat követő új rendszer jellegének problémája végigkísérte az MDF és
az SZDSZ éleződő konfliktusát. A kampányban mégis csak az utolsó pillanatokban
vetődött fel egészen kendőzetlenül a konfliktus, mivel az egymás ellen vívott politikai harcot formálisan a régi rendszer és az MSZP ellen összpontosították. Annál gorombább formában jelent meg a kérdés a választás előestéjén Tamás Gáspár Miklós
nagy vihart kavart „Új reformkor vagy új Horthy-korszak?” című cikkében. A vezető szabad demokrata politikus a választási harc tapasztalatain okulva jelentette
ki: ha nem az SZDSZ győz, nem lesz demokratikus kormány, és nem lesz jogainak
birtokában levő ellenzék. Ha az SZDSZ nem lesz kormányerő, lesznek vezetőváltások, de a rendszer marad. Tehát: „Mucsa és félelem – vagy szabad demokrata többség.
Nincs harmadik út.”161
Ez a „hadüzenet” inkább az SZDSZ-nek ártott. Még akkor is, ha a két forduló között az MDF kampányában szaporodtak azok az elemek, amelyek mintha csak igazolni kívánták volna a liberálisok aggodalmait. A kampány – súlyosbítva a kezdődő
médiaháborúval – csak elmérgesítette a „népi–urbánus” szembenállás hagyományát
követő kultúrharcot. Az MDF nemzeti radikális szárnya a rivális SZDSZ-t a „magyarságtól idegen” pártként állította be, és az alig burkoltan antiszemita támadás
rányomta a bélyegét a két nagy ellenzéki párt viszonyára.162
159

DEBRECZENI, 1998, 74–75.
A szabad demokraták a választások időszakára a Kék Könyvben foglalt programot nem újították meg, hanem kiegészítették egy rövidebb távú válságkezelő-gazdaságátalakító és szociális
programmal. Beszélő, 1990. március 15. Melléklet, 2–7.
161
TAMÁS Gáspár Miklós: Új reformkor vagy új Horthy-korszak? Beszélő, 1990. március 24.
– Kis János elhatárolódott az írás hangvételétől, miközben mondanivalóját igyekezett pozitív formában átmenteni. KIS János: Új reformkor vagy… Beszélő, 1990. április 6.
162
KISS J., 1992, 201–203.
160
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„HALLGASS A SZÍVEDRE!” – A FIDESZ ARCULATKAMPÁNYA

A választási harc legszínesebb jelensége a Fidesz sajátos „arculatkampánya” volt,
amellyel elérték, hogy fiatalos radikalizmusuk ne félelmet, hanem bizakodást keltsen. Volt saját liberális programjuk, de eszükbe sem volt, hogy belemenjenek a
programok közötti vetélkedésbe. Fiatalságukat és a jövő iránti elkötelezettségüket
hangsúlyozó, érzelmekre ható kampányt folytattak, amelyet pontosan fejezett ki a
„Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre!” jelszó. Plakátjaik is szellemesek és provokatívak voltak, mindenekelőtt a nevezetes „csókolózós” plakát, amely egy fiatal pár
ellentettjeként Brezsnyev és Honecker csókváltását állította.
Orbán Viktor a kampány kezdetén átvette a kezdeményezést és az irányítást, ő
lett a fiatal demokraták legismertebb frontembere – jóllehet egyelőre csak informálisan vezette a Fideszt. A kampányban az Orbán–Fodor–Deutsch trió volt hivatva
megjeleníteni a Fidesz hármas, radikális-liberális-alternatív arculatát.
A fideszesek eredeti célja az volt, hogy bejussanak a parlamentbe. Népszerűségük növekedésével és az MSZP mélyrepülésével étvágyuk is fokozódott: szerették
volna felülmúlni a kampány során kérlelhetetlenül támadott utódpártot. Ez a törekvésük ugyan nem sikerült, mivel sokkal többen tartották a fiatal demokratákat rokonszenvesnek és a jövő embereinek, mint ahányan megkockáztatták volna, hogy
rájuk adják a szavazatukat, de az elért eredménnyel így is elégedettek voltak. Kérdéses volt azonban – ellentétben a kisgazdák és a kereszténydemokraták táborával
–, hogy a második fordulóban hová állnak majd ideológiailag kevéssé elkötelezett,
főleg a legfiatalabb és az idősebb korosztályból kikerült szavazóik – különösen azok
után, hogy a kampányban az SZDSZ és a Fidesz között a közvélemény számára is
érzékelhető feszültségek támadtak.163

163
Ilyen volt a március 15-e megünneplése kapcsán kialakult konfliktus, amelynek során
a Fidesz nevében Deutsch Tamás és Rockenbauer Zoltán megállapodott a szabad demokratákkal közös kétpárti ünneplésben, majd ezt a Fidesz választmánya visszavonatta. DEBRECZENI, 2002,
138–139.
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AZ ELSŐ FORDULÓ ÉS A GYŐZELMI ESÉLYEK
1990. március 25-én rendezték meg az országgyűlési választások első fordulóját.
Összesen huszonnyolc párt próbálkozott mandátumszerzéssel, többségük azonban
csak néhány vagy egyetlen egyéni választókerületben tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges jelölő cédulákat. Tizenkilenc párt tudott területi (megyei, illetve
budapesti) listát állítani, és tizenkettő szerzett jogot arra, hogy országos listát is
állítson. A 4 százalékos parlamentbe jutási küszöböt azonban csak hat párt érte el.
A tét nagyságához képest alacsony volt a részvétel: a 7 822 661 szavazásra jogosult
választópolgár 65,09 százaléka, összesen 5 091 871 választó jelent meg az urnáknál,
az érvényes szavazatok száma 4 909 713 volt.
A választások első fordulójában az országos listát állító pártok erősorrendjét a
területi listákra leadott szavazatok alapján az 1. táblázat mutatja.164
1. táblázat
Szavazatok száma

Szavazatarány (%)

Magyar Demokrata Fórum

1 213 820

24,72

Szabad Demokraták Szövetsége

1 050 440

21,40

Független Kisgazdapárt

576 256

11,74

Magyar Szocialista Párt

534 897

10,89

Fiatal Demokraták Szövetsége

439 448

8,95

Kereszténydemokrata Néppárt

317 183

6,46

Magyar Szocialista Munkáspárt

180 899

3,68

Magyarországi Szociáldemokrata Párt

174 409

3,55

Agrárszövetség

154 003

3,14

92 684

1,89

Vállalkozók Pártja
Hazafias Választási Koalíció

91 910

1,87

Magyar Néppárt

37 047

0,75

164

Az adatok forrása: HUBAI, 2001, I. 93.
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Az élen végzett két párt között az egyéni jelöltekre adott szavazatok alapján még
kisebb volt a különbség, hiszen az MDF 24,01 százalékával szemben az SZDSZ 22,23
százalékot ért el. Ha a pártok a kerekasztal-tárgyalásokon eredetileg tervezett 3 százalékos küszöbértéknél maradtak volna, az MSZMP, az MSZDP és az Agrárszövetség is tagja lehetett volna az első szabadon választott parlamentnek.
A második fordulóban, ahová választókerületenként az első három helyezett jutott tovább, a legtöbb állva maradt jelöltje az MDF-nek volt: 154. Az SZDSZ 138, az
FKGP 70, az MSZP 57, a Fidesz 11, a KDNP pedig 24 jelöltet indíthatott. 171 választókerületben nem dőlt el az első fordulóban a mandátum sorsa, ezek közül 79-ben az
MDF, 63-ban pedig az SZDSZ vezetett. Németh Miklós kormányfő független jelöltként indult saját szülőföldjén, és nagy fölénnyel már az első fordulóban megszerezte
a mandátumot. A többi négy első fordulós győztes mind az MDF jelöltje volt: Debreczeni József, Deme Zoltán, Király Zoltán és Raffay Ernő. Csúnyán leszerepelt Sopronban Pozsgay Imre, aki csak a harmadik helyet szerezte meg, legyőzte őt a Fidesz
jelöltje, Szájer József. Az egyébként igen népszerű Szűrös Mátyás és Horn Gyula
sem tudott az élen végezni, ami azt mutatta, hogy minden korábbi várakozásnál
erőteljesebben érvényesült a pártok közötti választás szempontja. A 199 független
jelölt nagy része esélytelen volt. A pártvezetők közül a legnagyobb bukást Petrasovits Anna, az MSZDP elnöke szenvedte el, aki mindössze 3,5 százalékot kapott.

SZÖVETSÉGEK ÉS KILÁTÁSOK

A második választási fordulóra az MDF viszonylag csekély előnnyel, mégis magabiztosan készülhetett. Jóllehet csak 16-tal volt több az olyan választókerület, ahol az
MDF jelöltje állt az élen, mint ahol a szabad demokratáké, az adatok részletesebb
elemzése alapján jó esélye volt arra, hogy biztosan megszerezze a legerősebb párt
pozícióját. Bizonytalan volt azonban, hogy milyen erőviszonyok alakulnak ki a két
nagy párt között, hogy a mandátumarányok lehetővé teszik-e egy szilárd többséggel
rendelkező és működőképes koalíció megalakítását.
A két forduló között számos választókerületben született a pártok között együttműködési megállapodás. Az MDF a kisgazdákkal és a kereszténydemokratákkal állapodott
meg, március 31-én hivatalos pártközi egyezményt írtak alá egymás támogatásáról.
A kisgazdákkal azonban egyáltalán nem ment magától értetődően a megállapodás.
Az első fordulót az FKGP vezetői csalódottan vették tudomásul, többre számítottak:
az előzetes kalkulációk 90–100 mandátumról szóltak. Pártjuk Politikai Bizottsága
március 28-án nagy vita után úgy döntött, hogy a megyei szervezetek a számukra
legkedvezőbb megállapodást köthetik a különböző pártokkal. Prepeliczay István főtitkár nyilatkozott is arról, hogy egyik párthoz sem kívánnak csatlakozni, hiszen az
előrevetítené egy koalíció lehetőségét, amelyet pedig nem kívánnak megelőlegezni.
Mire március végén az MDF, az FKGP és a KDNP országos vezetői között megszületett az egyezség a visszalépésekről és egymás esélyes jelöltjeinek támogatásáról, több alföldi megyében már létrejött a kisgazdák és az SZDSZ közötti megállapodás
egymás állva maradt jelöltjeinek támogatásáról. Zavaros és konfliktusos helyzet
keletkezett, végül a kisgazdák többféle helyi választási koalícióban vettek részt.
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A második fordulóba bejutott 70 kisgazda jelölt közül nyolcan visszaléptek, főleg
MDF-esek javára, a tovább nem jutott kisgazdák szavazóinak többsége a jobboldali
pártokat támogatta.165
Az SZDSZ szövetségkötési lehetőségei meglehetősen beszűkültek, csak a Fideszszel állapodhatott meg. Nyitott kérdés volt, hogy a szocialisták tíz százaléknyi tábora milyen magatartást tanúsít a második fordulóban: elmennek-e szavazni, és ha
igen, kire adják a voksukat.
A szabad demokraták a kormányzásból való kimaradást tekintették vereségnek,
az elért eredményt ennek alapján mérlegelték. Az első fordulós különbség nem vetítette előre a második fordulóban bekövetkező eltolódást. Éppen ellenkezőleg, a
kiegyensúlyozott eredmény nyomán a két forduló között tűnt legvalószínűbbnek a
nagykoalíció.166

BEHOZHATATLAN HÁTRÁNY

A szabad demokraták hátránya nem mértékénél fogva bizonyult behozhatatlannak.
A második fordulóra megérlelődő eredmény összetevői közül hármat kell feltétlenül
kiemelni:
1. Az antikommunista kampány diszfunkcionálissá vált. A választás első fordulója kétségtelenné tette a rendszer bukását, az „utódpártot” jelentéktelen szerepre
ítélte. A szélsőséges antikommunista rétegek – különösen a választásoktól való távolmaradásra hajlamosabb alacsony státusúak – számára nem volt tovább tétje a
szavazásnak. Ráadásul az antikommunista propagandát folytató nemzeti radikális
jobboldal éppen a két választási forduló közötti időszakra koncentrálta az SZDSZ
elleni támadását.
2. A második forduló fő kérdésévé a következő kormány politikájának jellege vált.
Miután a rendszerváltás bekövetkezte bizonyossá vált, megerősödött a nyugalom
és biztonság igénye. A nagyon karakterisztikus, markáns elképzeléseket megfogalmazó liberális programmal szemben a homályosabb, többet ígérő, biztonságos
átmenettel kecsegtető MDF szélesebb körök számára bizonyult vonzónak. Hozzájárult mindehhez Antall József sikeres kampánya, nyugalmat árasztó személyisége.
A nyugalom iránti igényt jelezte, hogy a második fordulóban – párthoz tartozástól
függetlenül – az egyéni választókerületekben sorra vesztettek azok a politikusok,
akik megnyilvánulásaik alapján radikálisként voltak elkönyvelve.167 Az SZDSZ által
is támogatott Orbán Viktort például Budapest 13. sz. választókerületében az MDFpiacokat szervező Zacsek Gyula nagy fölénnyel, 60:40 arányban győzte le. De veszített a második fordulóban Csurka István, Csengey Dénes, Deutsch Tamás és Tamás
Gáspár Miklós is.
3. A szabad demokraták vereségének harmadik döntő eleme a tartalékok hiánya, a
más pártokhoz, illetve azok szavazóikhoz való viszony volt. A már legyőzött MSZP
165
166
167

BENKŐ, 2000, 66–71.
KONRÁD György: A harcosokból kollégák lesznek. Magyar Hírlap, 1990. március 30.
LENGYEL László: Fürtökben hullanak a csillagok. Világ, 1990. április 12. 9.
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ellen az utolsó pillanatig vívott kíméletlen harc következtében a szocialisták szavazói többségükben – vélt kisebb rosszként, netán bosszúból – az MDF-et választották.
A választási szövetséges Fideszhez fűződő kapcsolat sem volt felhőtlen az első forduló
előtt, és ennek hatása nem múlt el nyomtalanul. A fiatal demokraták elszántan harcoltak saját identitásukért. Visszaütött, hogy az SZDSZ-vezetők rossz taktikai érzékkel bántóan viselkedtek velük az első forduló előtti jelöltegyeztetési kísérletnél.168
Az SZDSZ és a Fidesz együttműködése a második fordulóban közel sem működött
olyan olajozottan, mint az MDF, a KDNP és az FKGP szövetsége. Választóik átszavazási hajlandósága kisebb volt.

A VÉGEREDMÉNY ÉS A KOALÍCIÓ LÉTREHOZÁSA
Az április 8-án lezajlott második választási forduló földcsuszamlásszerű eltolódást
hozott az MDF javára, a szoros listás eredmény után a mandátumok arányát tekintve hatalmas győzelmet eredményezett.
Ezúttal a választásra jogosultak 45,5 százaléka jelent meg a szavazóhelyiségekben. Az alacsonyabb részvétel ellenére az MDF-re 240 ezerrel többen szavaztak,
mint a március 25-i első fordulóban. Az MDF a 176 egyéni képviselői helyből öszszesen 114-et szerzett meg, ezzel szemben az SZDSZ csak 35 állva maradt jelöltjét
tudta győztesként befuttatni. Végeredményben az MDF a mandátumok több mint
42 százalékát, az SZDSZ pedig kevesebb mint a negyedét szerezte meg. Mögöttük
a további sorrend nagyjából az első forduló arányait tükrözte. A listás és az egyéni
választókerületi mandátumok összesített számát tekintve a parlamenti erőviszonyokat a 2. táblázat mutatja.169
2. táblázat
Egyéni
mandátum

Területi
listás

Országos
listás

Összes
mandátum

Arány
(%)

114

40

10

165

42,49

SZDSZ

36

34

23

93

24,09

FKGP

11

16

17

44

11,40

MSZP

1

14

18

33

8,55

Fidesz

1

8

12

21

5,44

KDNP

3

8

10

21

5,44

Agrárszövetség

2

-

-

2

0,26

SZDSZ–Fidesz

2

-

-

2

0,52

SZDSZ–Fidesz–KDNP

1

-

-

1

0,26

Függetlenek

5

-

-

5

1,30

MDF

168
169
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A JOBBOLDALI KOALÍCIÓ

A nagyarányú választási győzelmet az MDF köreiben természetesen euforikus hangulatban ünnepelték. Kétség nem fért hozzá, hogy a megszerzett mandátumok száma alapján Antall József vezetésével megalakulhat a hárompárti jobbközép koalíció,
amelyet az adott politikai viszonyok között addig is a kormányzás optimális formájának tekintettek.
Antall közvetlenül a választások első fordulója előtt elmondott beszédében még
csak azt fogalmazta meg teljes határozottsággal, hogy mely pártokkal nem kívánnak
semmiképpen sem közösen kormányozni. Akkor csupán az MSZP-vel való együttműködéstől határolódott el egyértelműen, de az SZDSZ-ről is kijelentette: a magyar
politika külön pólusait alkotják. „Nem tudunk velük gazdaságpolitikai kérdésekben
és főleg nem stílusban és mentalitásban azonosulni.”170 Életrajzírója szerint bizalmasabb körökben ennél nyersebben és ironikusabban fogalmazott: „MDF–SZDSZkoalíció esetén nem tudnám szavatolni a kormányüléseken a miniszterek testi épségét.”171 Antall már az első forduló után úgy nyilatkozott, hogy az SZDSZ-szel
egyetértésben azon a véleményen vannak: „e két rivális pártnak nem szabad egymással koalícióra lépni”.172
Az MDF április 12-én megtartotta III. országos gyűlését, amelyen a csaknem
1200 küldött lelkesen ünnepelte a győzelmet és a párt miniszterelnök-jelölt elnökét,
akit egyúttal felhatalmazott a koalíciós tárgyalások megkezdésére – mindenekelőtt
a „természetes szövetséges” KDNP és FKGP vezetőivel. Egyelőre személyi kérdésekről (legalábbis a nyilvánosság előtt) nem tárgyaltak.173
Antall viszonylag egyszerűen megegyezett a kiszemelt koalíciós partnerekkel.
Írásbeli koalíciós megállapodást nem is kötöttek. Április 29-én az FKGP Nagyválasztmánya ülést tartott, amelyen csaknem teljesen kicserélte a párt vezetését. Olyanok vették
át az irányítást, akik messzemenően támogatták az MDF, pontosabban Antall József
politikáját. Vörös Vincét Nagy Ferenc József váltotta a pártelnöki poszton, a liberálisok felé orientálódó Prepeliczay István helyett Kiss Gyula lett a főtitkár. Torgyán
József a pártfőügyészi tisztséget kapta s hozzá még a parlamenti frakció vezetésének feladatát.
A koalíciós tárgyalások sarokpontját a földbirtokviszonyok kérdése jelentette, mivel a kisgazdák ragaszkodtak az 1945–1947 közötti állapotok helyreállításához, a
reprivatizációhoz. Április 18-án az MDF és az FKGP vezetői a probléma megoldását elnapoló nyilatkozatot írtak alá, amely szerint kölcsönösen elfogadják tárgyalási alapként egymás agrárprogramját, s ennek értelmében bízzák meg az illetékes
tárcákat a földbirtoktörvény kidolgozásával. A kisgazdák négy helyet szereztek a
koalíciós kormányban: Nagy Ferenc József a földművelésügyi, Győriványi Sándor a

170

Antall József 1990. március 23-i beszéde a MOM Művelődési Házban. ANTALL, 1994, II.

171

DEBRECZENI, 1998, 80.
Magyar Nemzet, 1990. március 29.
Magyar Nemzet, 1990. április 13.

39.
172
173
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munkaügyi tárcát kapta, Gerbovits Jenő és Kiss Gyula tárca nélküli miniszter lett.174
Torgyán József igazságügyi miniszteri ambícióját Antall sikerrel szerelte le.
A részletes koalíciós szerződés elmaradását jelentős részben a leendő miniszterelnök iránti feltétlen bizalom magyarázta. Enyhe túlzás, de találó az a megállapítás,
hogy Antall két koalíciós partnerét „úgy kezelte, mintha azoknak is ő volna az elnöke”.175 A KDNP élére rövidesen új vezető került: Keresztes Sándort 1990. április
23-án a kereszténydemokraták tiszteletbeli elnökévé választották, helyette Surján
László lett a párt elnöke, akit Antall a kormányában a népjóléti tárcához juttatott.
Az MDF-ben alig akadtak, akik a nagykoalíció hívei lettek volna, ezzel szemben
az országos gyűlésen többségben voltak azok a küldöttek, akik úgy vélték: meg kellene próbálni a Fideszt is bevonni a megalakuló koalícióba. Antall szkeptikus volt ennek esélye iránt, hiszen nyilvánvaló volt: ha a Fidesz belép a kormányba, eljátszhatja
esélyét a parlamentbe jutásra a következő ciklusban. A Fidesz Fodor Gábort küldte
el a puhatolózó tárgyalásra, ezzel is világosan kifejezésre juttatva, hogy nem mérlegelik komolyan a koalícióba való belépést.176

AZ MDF–SZDSZ-PAKTUM
A koalícióalkotás időszakának legfontosabb tárgyalásaira Antall József nem kért
felhatalmazást az MDF országos gyűlésétől. A két legnagyobb párt, az MDF és az
SZDSZ titokban tartott tárgyalások után kötött egyezséget, amely a köztudatba a
kissé pejoratív felhangokat hordozó paktum néven került be.177

A MEGÁLLAPODÁS INDÍTÉKAI ÉS SZEREPLŐI

A megállapodás mindkét félnek érdekében állt, de Antall József számára volt sürgető, ennek megfelelően ő kezdeményezte a tárgyalást. A hárompárti koalíciós
kormány élén megoldhatatlan nehézségek elé nézett volna az alkotmány módosítása nélkül. A kerekasztal-tárgyalásokat követő alkotmányozás során ugyanis az
új alaptörvényben jogszabályok sokaságát sorolták fel, amelyek megváltoztatásához
a parlament kétharmadának szavazata kellett. Olyan törvények is voltak közöttük,
amelyekről minden normális parlamenti demokráciában a kormánytöbbség maga
dönthet. A hatalomba készülő Antall-kormánynak így az SZDSZ vagy az MSZP
képviselőinek jóváhagyó szavazatára is szüksége lett volna. (A Fidesz képviselői ehhez kevesen voltak.) A szavazatok megszerzése érdekében pedig folyvást nehezen
vállalható alkukat kellett volna kötnie. Ennek elkerülésére kezdeményezte Antall az
174

BENKŐ, 2000, 75–77.
DEBRECZENI, 1998, 101.; vö. TÖLGYESSY, 1999, 31.
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DEBRECZENI, 1998, 83.
177
A történtekről részletesen beszámol: DEBRECZENI, 1998, 84–89., ill. „Az MDF-kormány öszszeveszett szinte valamennyi hatalmi ággal.” Farkas Zoltán interjúja Tölgyessy Péterrel. Mozgó
Világ, 1992/3. 32–33.
175

Rendszervaltas.indb 542

2006/5/8 14:53:52

Választások és kormányalakítás

543

egyszeri paktumot a szabad demokratákkal, amely révén a stabil kormányzás feltételeit biztosíthatták. Hatástalanítani kellett azokat az „időzített bombákat”, amelyek a
kerekasztal-tárgyalások után a módosított alkotmányban benne maradtak, illetve a
megállapodások szellemétől és szövegétől eltérve kerültek a közjogi rendszerbe.
Antall ajánlata úgy szólt, hogy régi jó ismerősének, a kisgazda múlttal rendelkező, ám a rendszerváltás idején már az SZDSZ egyik vezetőjeként politizáló Göncz
Árpádnak ajánlja fel a köztársasági elnöki tisztséget, amelynek ellentételezéseként a kétharmados törvények körének szűkítését, valamint a kormányzás stabilitását biztosító
konstruktív bizalmatlansági indítvány bevezetését kéri.
A kijelölt kormányfő először Tölgyessy Péterrel vette fel a kapcsolatot, majd Göncz
Árpád közvetítésével javaslatát eljuttatta az SZDSZ vezetőihez, Kis Jánoshoz és Pető
Ivánhoz. Tölgyessy el is készített egy feljegyzést, amelyben leírta javaslatait az érintett közjogi kérdések rendezésére. Antall ezt követően sem fordult a tervvel saját
pártja vezetőihez, hanem azokkal a jogászokkal nézette át a javaslatot, akikkel a
kerekasztal-tárgyalások idején is együttműködött, és akik azután az MDF nevében
(mint az MDF-frakció szervezőbizottságának tagjai) vele együtt aláírták a paktumot: Balsai Istvánnal, Kónya Imrével, Kutrucz Katalinnal és Salamon Lászlóval. Az
SZDSZ részéről Tölgyessy Péter, Kis János és Pető Iván (valamint a személyében
érintett Göncz Árpád) vett részt az egyezség megkötésében.

A PAKTUM MEGKÖTÉSE

A tárgyalások 1990. április 27–29. között zajlottak le. A szabad demokraták hosszas
vita után egyeztek bele a konstruktív bizalmatlanági indítvány elfogadásába (vagyis
abba, hogy a miniszterelnökkel szemben csakis akkor lehessen bizalommegvonó
szavazást kérni, ha egyúttal egy másik kormányfőjelölt számára a többséget biztosítani tudják), valamint abba is, hogy a köztársaságielnök-jelölti tisztség betöltése ne
feltételek nélkül illesse meg az SZDSZ-t, hanem Göncz Árpád személyéhez legyen
kötött.178
Antall elérte amit akart, kormánya megalakulása és stabil működése elől elhárította a közjogi akadályokat, már csak arra volt szükség, hogy a paktumban érintett
két párt vezetői is tudomásul vegyék a megállapodást.179
A közjogi problémák rendezése mellett Antall Józsefnek volt még egy célja a
paktummal: a kormányzás előtt meg akarta szilárdítani helyzetét az MDF élén. A szabad demokraták ezt a törekvését is támogatták, hiszen komolyan aggódtak a Fórum
harmadikutas, népi-nemzeti szárnyának befolyása miatt.
Az SZDSZ részéről a paktumhoz vezető tárgyalások java részét Tölgyessy Péter
folytatta le, s az ő számára a megállapodás nem elsősorban politikai alkut jelentett,
hanem a tárgyalásos alkotmányozás korrekcióját, a közjogi rendszer kialakításának
178
Antall József sajtótájékoztatóján is hangsúlyozta ezt a személyhez kötöttséget. Népszabadság, 1990. május 3.
179
Az MDF és az SZDSZ megállapodásának teljes szövegét először közreadta: Beszélő, 1990.
május 5. 21–24. Mellékleteivel együtt közli: A rendszerváltás forgatókönyve, 5. köt. 644–654.
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tisztes befejezését. Okkal értékelte később így a paktumot: „Az egyezség közjogi és
politikai értelemben nem összekötötte, hanem szétválasztotta a két pártot. Érvényre
juttatta a parlamenti váltógazdálkodás logikáját.”180

AZ SZDSZ ÉRVEI ÉS SZÁNDÉKAI

A szabad demokraták számára azonban a paktum megkötésének a közjogi kérdések
rendezése mellett voltak más összetevői is. Az SZDSZ-t a választási vereség feldolgozásának szakaszában érte a paktumajánlat. A vereség okainak felmérése, az új
helyzet elemzése és a követendő stratégia meghatározása szorosan összekapcsolódott a javaslatra adandó válasz megfogalmazásával.
A nagykoalíciós elképzelések összeomlásával veszni látszott a liberálisok érdemi szerepvállalásának esélye a rendszerváltás jellegének meghatározásában. Az
SZDSZ vezetése számára éppen az volt a legégetőbb kérdés, miképpen lehet változtatni a jövendő domináns kormánypárt, illetve az ellenzék fő erejét képező SZDSZ elmérgesedett viszonyán, miképpen lehet elérni, hogy a magyar politikát meghatározó
frontok legalább a demokratikus konszenzuson belül és a modernizáció némileg elétérő
koncepciói között húzódjanak. Nem sok jót ígért az SZDSZ-nek az a lehetőség, hogy
Antall meggyengülésével netán a Csurka István fémjelezte népnemzeti radikálisok
kerülnek az MDF politikáját meghatározó pozícióba.
Az SZDSZ rendkívüli küldöttgyűlésének előkészítése egybeesett a titkos tárgyalásokkal, melyek során a paktum konstrukcióját kialakították. Az új helyzetben
folytatandó politika elfogadását mintegy előkészítette Konrád György cikke, amely
amellett, hogy az SZDSZ balközép irányultsága mellett tett hitet, a konstruktív ellenzékiség fogalmát is bevezette. Minden bizonnyal a vereség okainak elemzése is
hozzájárult ahhoz, hogy a radikalizmus feladásával a mértékletesség és konstruktivitás politikájára ösztökélje pártját. A döntő azonban az MDF jellegének megváltozásába vetett megelőlegezett bizalom volt, mintegy a kormány iránti lojalitás fölajánlása
cserébe azért, ha a másik fél viszonzásként feladja a kampányban alkalmazott eszközöket, és – Konrád György szavaival élve – minden magyar állampolgárhoz lojális
kormányként működik.181
Az SZDSZ a rendszer ellenzékéből a kormány ellenzékévé vált – így foglalta össze
tömören az új helyzetet a küldöttgyűlésen hivatalosan is pártelnökké választott Kis
János. A logikus érvelés szerint az ország válságos helyzetében és egyúttal rendszerváltó helyzetben olyan felállás biztosíthatja a szükséges stabilitást, amelyben
egy normális jobbközép kormánnyal szemben konstruktív magatartást tanúsító szociálliberális ellenzék áll. Kis János felajánlotta pártja támogatását, amennyiben a
kormány működőképes programmal áll elő, és megígérte, hogy nem viszik utcára
az embereket a szükséges, de népszerűtlen intézkedések ellen.
A szabad demokraták a lojális magatartás ellentételezéseként lényegében csak anynyit akartak, hogy biztosítva legyenek az ellenzéknek a demokratikus jogállamban ter180
181
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mészetes jogai és lehetőségei. Azt kívánták elérni: az MDF a kampány rágalomhadjáratára rácáfolva ismerje el, hogy az SZDSZ nem valamiféle nemzetidegen erő, és
ennek megfelelően is viselkedjék. Külön hangsúlyt kapott a pártsemleges, független
média létrehozása, az a követelés, hogy a kormány ne próbálja a maga kezébe venni
a közszolgálati tájékoztatási eszközöket.182 Az SZDSZ követelésére a közjogi kérdések mellett a közmédia szabályozásának ügye is a paktum egyenrangú részévé vált. Más
kérdés, hogy ez volt az egyetlen pontja az egyezménynek, amely nem teljesült.
Miután 1990. április 29-én aláírták a megállapodást, az SZDSZ vezetői a megegyezés mellett érvelve világossá tették, hogy a szabad demokrata vezetés elsősorban azokat a követeléseket kívánta a paktumban érvényesíteni, amelyeket a küldöttgyűlés is az együttműködés feltételeként szabott meg. Bauer Tamás külön kiemelte,
hogy éppen ez a megállapodás lényege, nem pedig az, amit Antall és a sajtó is előtérbe
állított, nevezetesen a személyi ügyek megoldása és a kétharmados törvények csökkentése.183
Kis János is igyekezett meggyőzni a közvéleményt, de főleg saját pártja tagjait,
hogy nem egyszerűen csereüzlet történt, vagyis hogy a kormány nagyobb működési
szabadságáért viszonzásul megszerezték a köztársasági elnöki posztot. A paktumtól
azt várták, hogy általa a koalíciónak nem csupán biztos többsége lesz, de működőképes
kormány is létrejöhet, mégpedig a kormánypártok belső erőviszonyainak az SZDSZ
számára kedvező átrendeződése révén. Azt remélték, a kormány így függetlenedhet
a bársonyszékek körül tülekedő, ásatag nézeteket valló demagógoktól, bizonytalan
körvonalú pártok vezetőitől, és megállítható lesz az MDF-en belüli radikális szárny,
amely kezdettől fogva az SZDSZ felmorzsolásában gondolkodott. Göncz Árpád köztársasági elnökké választását olyan gesztusnak tekintették, amely bizonyítja, hogy az
SZDSZ is a politikai rendszer elismert, nagy tekintélyű részese.184

ANTALL JÓZSEF POZÍCIÓJÁNAK MEGSZILÁRDULÁSA

Antall Józsefet nyilván kevéssé foglalkoztatták az SZDSZ szándékai. Erős kormányzati pozíciót akart, valamint a parlamenti jobboldal egészének összefogását, mégpedig
az ízléséhez nem egészen illő erőket is a kormánytáborban tartva és megszelídítve. Ezen túl
pedig időt akart nyerni, amíg kormánya programot állít elő, politikája végrehajtására képes embereket talál, és megkezdi az új kurzus berendezését.
Az MDF elnökségét Antall csak a paktum aláírása után tájékoztatta, és rögtön
kész helyzet elé is állította: a testület jóváhagyásától tette függővé, hogy elvállalja-e
a kormányfői megbízatást. A párt vezetői és az alakuló parlamenti frakció egyaránt
támogatta a megállapodást. Nem mintha nem lettek volna kételyek vele szemben a
„lakitelekiek” körében. Akadtak a pártvezetők között, akik kifogásolták a paktum
megkötésének módját és ultimátumszerű előadását. Bíró Zoltán a nyilvánosság elé
is lépett aggályaival: „Szabad-e, célszerű-e úgy indítani a »demokratikus« hatalom182
183
184
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gyakorlást, hogy két párt néhány embere váratlan és kész helyzetet teremt egy külön-megállapodással a parlament számára, az ország közvéleménye számára?”185 Az
ország egyik legismertebb és legnépszerűbb politikusát, Király Zoltánt úgy felháborította a paktum, amely törölte az alkotmányból az ő indítványára utólag beillesztett
közvetlen köztársaságielnök-választást, hogy kilépett az MDF-ből.
Amikor Antall a paktum megkötését alátámasztó érveket sorolta, azokból sem
hiányoztak a parlamenti váltógazdálkodás szempontjai, az ellenzék és a kormányoldal világos elkülönülésének szükségessége és lehetősége. De az is kétségtelen,
hogy egész hatalmi-politikai koncepcióját szolgálta a paktummal létrehozott közjogi
konstrukció. Akármennyire tisztában is volt azzal, hogy milyen nehéz feladatra
vállalkozik az első szabadon választott kormány – hiszen egyenesen kamikázekormánynak titulálta –, eszménye a hegemón jobbközép párt hosszú távú berendezkedése
volt. Ennek megteremtéséhez pedig jól illeszkedett a megingathatatlan miniszterelnöki túlsúlyú kormány, olyan rendszer, amelyben a parlament előtt a programért
és a miniszterekért is ő viseli az egyszemélyi felelősséget, rajta múlik a kormánytagok
leváltása és kiválasztása.
Antall nemcsak arról gondoskodott, hogy a koalíciós partnerpártok vezetői neki
alárendelt miniszterek legyenek, de arra is ügyelt, hogy a „preantalliánus” MDF-et
meghatározó politikusokat távol tartsa a kormányzati pozícióktól. (A frakcióvezető
sem közülük került ki, hanem a korábban a Független Jogász Fórum színeiben szerepet vállalt Kónya Imrét választották meg, miután Antall József kormányfői megbízást kapott.)

A PAKTUM NEMZETKÖZI ÉS HAZAI FOGADTATÁSA

Lényeges volt az MDF és az SZDSZ megállapodásának nemzetközi háttere. A szabad demokraták nyugati támogatói számára a megegyezés az elmaradt nagykoalíció
pótlékaként szolgálhatott – mint a szükséges stabilitás megteremtője. Kis János meg
is említette, hogy nyugati kormánykörök komoly aggodalommal néztek az alakuló kormánykoalícióra, és ez rövid idő alatt elérte a pénzvilágot: akadozni kezdtek
a rövid lejáratú hitelek, a befektetők kivonták pénzüket.186 A szabad demokraták
nyugati kapcsolataik révén – mintegy közvetítőként megjelenve – felértékelhették
belpolitikai szerepüket, bizonyíthatták az ország sorsa iránt érzett felelősségüket;
mindemellett nyilván úgy vélték, a paktum léte által az Antall-kormány nagyobb segítséget kaphat a Nyugattól egy liberális gazdaságpolitikához. Ezt egyben biztosítéknak
is vélték a kormány irányvonalát illetően.
Árulkodó, hogy a paktummal kapcsolatos nemzetközi gazdasági összefüggések éppen akkor kerültek elő, amikor az egyezséget el kellett fogadtatni az MDF
nemzeti radikális szárnyával. Csurka István számára a paktumot az az érv tette
megemészthetővé, hogy ezáltal sikerült biztosítani azoknak a hatalmas politikai és
pénzügyi erőknek a bizalmát, akik különben nem álltak volna az MDF-kormány ve185
186
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zette ország mellé.187 Paradox módon tehát éppen a szabad demokraták démonizált
nyugati tőkés kapcsolatainak képe segített „lenyeletni” a békát azokkal, akik ellen a
paktum az SZDSZ szándékai szerint irányult.188
Amilyen kedvező volt a két nagy párt megállapodásának nyugati fogadtatása, olyan nagy ellenkezést váltott ki a megállapodásból kihagyott pártok körében.
A paktum megkötésének egyik kulcsfigurája, Tölgyessy Péter ezt később így értékelte:
„Gyors hatpárti konszenzusra semmi kilátás nem volt. A parlamenti mandátumok több mint
kétharmadát nemrég elnyert MDF és SZDSZ vezetői úgy gondolták, a megállapodás tartalma igazolni fogja megkötését. Súlyosan tévedtünk. A megegyezésből kimaradt pártok, főleg
a Fidesz, a lehetőséget szinte azonnal felismerve, támadások özönét zúdították a két szervezetre. A miniszterelnöki kormány és a konstruktív bizalmatlansági indítvány ellen valóban
Orbán Viktor fogalmazta meg az azóta is használt leghatásosabb érveket. Sikerült az aláíró
pártokat a színfalak mögött gyanús alkukat megkötő szervezetekként bemutatni, amivel
különösen az SZDSZ politizálása nehezedett meg egy időre.”189

AZ ÚJ PARLAMENT ÉS AZ ANTALL-KORMÁNY MEGALAKÍTÁSA
1990. május 2-án az új Országgyűlés megtartotta alakuló ülését. Az új tisztségviselők megválasztásáig a korelnök, az MDF-et képviselő Kéri Kálmán vezette az
ülést. Bemutatta a pártok megalakult frakcióinak vezetőit: Antall Józsefet, Tölgyessy
Pétert, Torgyán Józsefet, Pozsgay Imrét, Orbán Viktort és Füzessy Tibort, valamint
a függetlenek megbízott vezetőjét, Fodor Istvánt. Ezután került sor a házelnöknek,
valójában a köztársaság egyelőre még ideiglenes elnökének, Göncz Árpádnak a
megválasztására. Az Országgyűlés nagy többséggel, csupán a szocialisták ellenszavazatával megszavazta az új – egyelőre ideiglenes – államfő személyét, akit 1990.
augusztus 3-án iktattak be véglegesen köztársasági elnöki tisztségébe.
A parlament elnökének posztját gyakorlatilag már ekkor Szabad György kapta,
a paktumban foglaltaknak megfelelően őt kérte fel Göncz Árpád a tisztség betöltésére. Két helyettese Vörös Vince és Szűrös Mátyás lett. Az ülés vezetését folytató
Szabad György először a leköszönő kormányfőnek, Németh Miklósnak adott szót,
majd az új Országgyűlés elfogadta első törvényét, amely az 1956-os forradalomról
szólt, nemzeti ünneppé nyilvánítva október 23-át.190
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C SURKA István: Egy derűs nap. Magyar Fórum, 1990. május 5.
Bíró Zoltán még június elején is kételyeinek adott hangot a televízióban. Erre az MDF június 5-én nyilatkozatban reagált, amely jellemző módon külön kiemelte a megegyezés kedvező
nemzetközi visszhangját, valamint azt, hogy a Magyar Fórum is megnyugvással vette tudomásul a
paktumot. Egy évvel később az MDF eredeti terveit keresztülhúzó paktumot kárhoztatva Csurka
István azzal magyarázta a megegyezést, hogy az Antall-kormánynak és az MDF-nek ilyen módon
kellett meggyőznie az SZDSZ mögött álló amerikai köröket: nem lesz antiszemita kurzus Magyarországon. Magyar Fórum, 1991. március 15. Lásd ehhez: FARKAS, 1992, 3–12.
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TÖLGYESSY, 1999, 30.
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Népszabadság, 1990. május 3.
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Másnap a házelnökké választott Göncz Árpád, immár ideiglenes köztársasági elnökként hivatalosan fölkérte Antall Józsefet a kormányalakításra. A kijelölt miniszterelnök május 16-án ismertette leendő kormánya összetételét: a pénzügyminiszter
Rabár Ferenc, a külügyminiszter Jeszenszky Géza, a belügyminiszter Horváth Balázs, a honvédelmi miniszter Für Lajos, az igazságügyi miniszter Balsai István, a
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere Kádár Béla, az ipari és kereskedelmi
miniszter Bod Péter Ákos, a mezőgazdasági miniszter Nagy Ferenc József, a művelődés- és közoktatásügyi miniszter Andrásfalvy Bertalan, a népjóléti miniszter
Surján László, a környezetvédelmi miniszter Keresztes K. Sándor, a munkaügyi
miniszter Győriványi Sándor lett. A két tárca nélküli kisgazda miniszter közül Kiss
Gyula az egyházi és kisebbségi ügyekért volt felelős, Gerbovits Jenő pedig a mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakításának felügyeletét kapta feladatul.
1990. május 22-án Antall József a „Nemzeti megújhodás programja” címmel benyújtotta kormányprogramját, amelyet az Országgyűlés elfogadott, s ezzel az új
kormány megkezdhette működését. Parlamenti beszédében a miniszterelnök kormányát a szabadság, a nép, a gazdasági fordulat és az Európához való újracsatlakozás kormányának nevezte, céljának pedig a szociális piacgazdaság kiépítését tekintette. Antall új korszakot nyitó beszédében egyúttal a rendszerváltás eredményét is
méltatta:
„Ami az elmúlt két évben történt, az páratlan a mai történelmünkben, de egész
Európa történelmében sem akad sok párja. Rendkívüli tudatossággal és keménységgel, mégis egy csepp vér ontása nélkül vittünk végbe egy forradalmat, úttörőként és
példaként egész térségünk számára. S ezt így tartja számon a világ.”191
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Az Antall-kormány hivatalba lépésének ünnepélyes aktusa jelezte: megtörtént Magyarországon a békés rendszerváltás. Ezzel elkezdődött a piacgazdasághoz és a
polgári társadalom kialakulásához, s azzal összefonódva az ország euroatlanti integrációjához vezető hosszabb (bár történelmi léptékkel ugyancsak gyors) átmenet
új szakasza. Az Antall-kormánynak, de az azt követő kormányoknak is egyszerre
kellett megbirkózniuk a súlyos válságörökséggel, valamint a gazdasági rendszer
átalakításából és az új világhelyzetből származó nehézségekkel. Az értelmiségi ellenzékből egyszeriben vezető politikai szereplőkké vált rendszerváltó új elit tagjai
többségükben nem voltak (nem is lehettek) teljesen felkészülve a rendkívüli feladatra; „menet közben” – szükségképpen sok hibával, tévedéssel – kellett pótolniuk a
hiányokat.
A rendszerváltás nagy politikai céljai teljesültek, az ezekhez kapcsolódó illúziók, megalapozatlan várakozások viszont szertefoszlottak. Létrejött a demokratikus,
parlamentáris köztársaság, és ha zökkenőkkel is, de működőképesnek bizonyult a
tárgyalásos rendszerváltás során létrehozott alkotmányos jogállami rendszer, érvényesültek a polgári szabadságjogok. Magyarország visszanyerte önrendelkezését,
s bár a Szovjetunió katonai nagyhatalomként még nagyon is számottevő tényezője
maradt a világpolitikának, csupán idő kérdése volt, hogy formálisan is felbomoljon a Varsói Szerződés. Anakronisztikus törekvés lett volna, ha a politikai erők ragaszkodnak a rendszerváltás időszakának hangsúlyos céljához, a semlegességhez
– különös tekintettel a délszláv háború tanulságaira. Természetesen komoly munkát
kívánó diplomáciai előkészítésre és az integrációs feltételek teljesítésére is szükség
volt ahhoz, hogy a kelet-közép-európai új demokráciák előbb a NATO, majd az Európai Unió tagjaivá váljanak.
Akadálytalanul bomlott fel a kelet-európai gazdasági közösség, de ez nem vezethetett a régi értelemben vett önálló nemzetgazdaságok kialakulásához, hanem
csakis a nyugati tőke előtti kapunyitáshoz. Ennek a világgazdasági folyamatnak
a kibontakozása mintegy előfeltétele volt, hogy megszülessenek a térség politikai
integrációját is eredményező döntések. A jelentősen különböző induló politikai fejlemények ellenére a kelet-közép-európai térség hasonló adottságú országai tizenöt
év alatt nagyjából egy szintre értek. A kiegyenlítődés tendenciáját erősítette, hogy
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magatartásukat kevésbé az együttműködés, inkább a közöttük kibontakozó integrációs versengés jellemezte. Azokról a politikai törekvésekről, amelyek nacionalista
alapon igyekeztek ellenállni a globalizációs folyamatnak, sorra kiderült, hogy a gazdasági fejlődés útjában állnak. A megfelelési versengést követő „nagy bumm”, az
Európai Unió tíz országra egyszerre kiterjedő bővítése olyan politikai döntés volt,
amely azon a feltevésen alapult, hogy a kontinens egésze számára ez a fajta integráció jelenti a globalizációs versenyhelyzethez való alkalmazkodás legjobb esélyét.
A kelet-közép-európai régió sürgető gazdasági integrációja – nehezítve az adósságválságból való kilábalás követelményével – súlyos társadalmi következményekkel járt. A gazdasági átalakítás árát elsősorban az egyébként is hátrányos helyzetű
vagy a lecsúszástól fenyegetett rétegeknek, a rendszerváltó harcok idején a gyors
felemelkedés illúziójával áltatott emberek tömegeinek kellett megfizetniük.
Az 1990-es választások legitimálták az új politikai erőket. Az eredmény azt igazolta, hogy a rendszerváltó folyamat korántsem az „átlagemberek” ellenére ment
végbe, ám azt azért ők is sejtették – vagy ha nem, hát hamar rájöhettek –, hogy a
neheze még hátravan. Az ország előtt állt a pénzügyi válság leküzdése, a vállalati
csődökkel, egész iparágak megszűnésével, munkahelyek százezreinek elvesztésével
járó szerkezetváltás, a nagyüzemi-háztáji szimbiózisban működő mezőgazdaság átállítása gyökeresen más tulajdon- és birtokszerkezetre, és persze legfőképpen az
állami vagyon privatizálása, a magánszféra dominanciáján alapuló gazdaság kialakítása.
A következő évek történései emberek millióinak életét forgatták fel. A szabadság beköszöntött, és ezzel a váltásra kész és képes rétegek számára új, korábban
elképzelhetetlen pályák nyíltak meg. Egyúttal azonban eltűnt korábbi biztonságuk.
Versenyre kényszerültek az erre felkészületlen emberek milliói, százezrek kerültek
méltatlan és kilátástalan életkörülmények közé. Szélesre nyílt a jövedelmi olló, sokan
találták méltánytalannak az életviszonyokban kialakuló különbségeket.
Az új rendszert szavazataival legitimáló, de az átmenet politikai küzdelmeiből
kimaradó emberek jelentős része számára nem az volt a legfontosabb, hogy mely
gondok származnak az elmúlt rendszer hibáiból és melyek tulajdoníthatók az új
korszaknak. A pártok elkeseredett hatalmi harcai nyomán mégis a múlthoz (a „létezett szocializmushoz”, majd az egész 20. századi történelemhez) való viszony vált az
egyik legfőbb törésvonalképző tényezővé. A társadalmi konszolidáció szükségképpen elmaradt a gazdaság átalakításától, és ez részint azzal járt, hogy fölerősödtek a
leváltott rendszerrel szembeni indulatok, részint pedig azzal, hogy ennek mintegy
ellenhatásaként hamar megjelent a Kádár-korszak iránti nosztalgia. (Sok rendszerváltó megdöbbenésére Kádár János néhány év elteltével kiemelkedően pozitív értékelést kapott a magyarok többségétől).
A gazdaság átalakításának erős külső meghatározottsága elősegítette, hogy az
átmenet során megjelenő nehézségek mint „nemzeti deficit” jelenjenek meg. A liberális jellegű globalizációs folyamat keltette ellenszenv mintegy ráépült a feldolgozatlan
történelmi traumákra, egyúttal az antikommunista indulatokkal párosult. Ily módon a magyar társadalom jelentős részére nem a rendszerváltás céljainak teljesüléseként értékelte a kilencvenes években kibontakozó folyamatokat. A régi sérelmekre
és az új keletű félelmekre, valamint a globalizáció ellenszenves jelenségeire alapuló

Rendszervaltas.indb 550

2006/5/8 14:53:54

Epilógus

551

nacionalizmus különös életképességet mutatott, és anakronisztikus vonásai ellenére
térségünkben az egyik meghatározó politikai tényezővé vált. A szovjet utódállamok
némelyikével és a balkáni térséggel ellentétben Magyarországon a nacionalizmus
nem a magukat átmenteni szándékozó kommunista utódpártokhoz kapcsolódott.
Nem kétséges, ez volt a szerencsésebb eset, ám egyben azzal járt, hogy a társadalmat megosztó politikai törésvonalak közül az antikommunista és a nemzeti elválasztó
szempontok lényegében egybeestek.
A felszínen gyakorta provinciális benyomást keltő politikai csatározások folytak,
miközben zajlott a világtörténelemi korszakváltás, amely a térséggel együtt magába
szívta Magyarországot is. 1990-től nemcsak a gazdasági-pénzügyi válság leküzdése
és a piacgazdasági viszonyok kialakítása volt napirenden, amely önmagában is éles
vitákat gerjesztett, de hátravolt még az új politikai intézményrendszer kiépítése,
„finomhangolása” is, hiszen a rendszerváltó alkotmányozás csak az alapokat teremtette meg. A helyi önkormányzatok létrehozása, új intézmények sokaságának
megalkotása és a régiek működésének megváltoztatása, a parlamenti demokrácia
normáinak kialakítása mind az első kormányzati ciklus feladata volt. E téren is éles
viták bontakoztak ki, mindenekelőtt a nyugati normákhoz igazodó ún. liberális minimum követelményének teljesítése körül. A rendszerváltás tárgyalásos jellegéből
akár arra is lehetett számítani, hogy továbbra is a megegyezésre törekvés jellemzi
majd a magyar politikát. Ezzel szemben a konszenzusos demokrácia helyett szinte azonnal éles (de korántsem indokolatlan) politikai harcok indultak a kiépülő új
rendszer kívánatos vonásairól. A változásokkal elégedetlen, mindennapi gondjaik
megoldását remélő emberek tömegeiben idegenkedést is keltett az új politikai elit
pótcselekvés benyomását keltő „ideologizálása” – sőt kultúrharca –, amely e küzdelmek megjelenési formájaként eluralta a közéletet.
„Tetszettek volna forradalmat csinálni” – szólt Antall József nevezetes bonmot-ja,
amikor nyugalomra intette a kormányerők „igazságtételt”, vagyis a jogállami normákra is fittyet hányva megtorlást követelő radikálisait. Valójában az antiszemita felhangokkal dúsított, egyre szélsőségesebb jobboldali követelések mögött nem
pusztán az állt, hogy elégtételt vegyenek a „kommunizmus” bűneiért. Az általuk
(abszurd kifejezéssel) „liberálbolsevistának” nevezett erőket a nyugatos modernizációt szorgalmazó álláspontjuk miatt támadták, minden további nélkül egy kalap alá
véve a nemzetietlennek vagy akár hazaárulónak ítélt liberálisokat és baloldaliakat.
A rendszerváltást követően a magyar politikában az antiglobalizmus kifejezetten
jobboldali jelenséggé vált. Ésszerű alternatíva híján a populista érvekkel propagált
„magyar út” csakis egy autoriter és nacionalista rendszer kialakulását jelenthette volna, amelyben a megfelelő politikai „pedigrével” igen, tőkével azonban nem
rendelkező nemzeti burzsoáziát állami eszközökkel lehet vezető szerephez juttatni.
Kétségtelen, a régi rendszer elitje kedvezőbb induló pozíciót szerzett a versenyben.
A jobboldalon sokan minősítették a „kommunizmus” továbbélésként, a „rendszerváltás elmaradásaként”, ha a laissez faire liberális elve alapján engedik, sőt a külső
befektetőket vonzó kedvezményekkel kifejezetten serkentik, hogy a nyugati tőke
közreműködésével menjen végbe a modernizáció, ennek eredményeként alakuljon
ki a piacgazdaság és vele a polgári társadalom. Azóta is vitatott: volt-e valóságos
veszély abban, hogy a szélsőséges hangot megütő nemzeti radikális jobboldal már
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a kilencvenes évek elejétől agresszív módon lépett fel, és a kormányerők részeként
próbálta érvényesíteni akaratát? Vannak, akik szerint alaptalan volt a félelem, mert
a jobboldal mérsékelt szárnya magától, szervezett társadalmi tiltakozás nélkül is sikerrel megbirkózott volna velük. Mindenesetre nem elhanyagolható tünete az utóbbi másfél évtized magyar politikatörténetének, hogy a nacionalizmussal összefonódó populizmus időről időre újraéledt, és életképesnek mutatkozott.
A kelet-európai félperiféiráról felkapaszkodni készülő, gazdaságilag függő helyzetben lévő Magyarországnak nem volt más ésszerű választása – a nemzeti érdekérvényesítés törekvése mellett sem –, mint hogy a gazdasági és politikai integráció
révén kihasználja a globalizációs folyamatban rejlő modernizációs lehetőségeket,
elviselve az átalakulás negatív következményeit is. Ezen a meghatározó pártokat felölelő konszenzuson belül azonban korántsem volt egyetértés a kiépülő új rendszer
vonásait illetően. A magyar politikai erők alapvető konfliktusa 1990 után a gyakori
szólamok ellenére sem a legyőzött rendszerhez, hanem a liberalizmushoz – illetve a
liberális elveket követő átalakításhoz – fűződő viszonyban rejlett. Ez volt a korszak
döntő, az átmenet jellegét meghatározó kérdése.
A kifejezetten liberális tartalmú átmenet jellegzetes paradoxonja, hogy végrehajtása nem (vagy nem elsősorban) a liberális politikai erők kormányzása, illetve
meghatározó kormányzati szerepe mellett ment végbe. Ha most a rendszerváltás
főszereplőinek a további sorsát próbáljuk röviden áttekinteni, azt láthatjuk, hogy
mindannyiuk esetében a liberalizmushoz fűződő viszonyuk volt a meghatározó.
Az első ciklusban, az antalli koalícióban igencsak erősek voltak a kifejezetten
antiliberális erők, amelyek megszelídítése és kordában tartása nemcsak sok energiát
emésztett fel, hanem számos kompromisszumot is megkövetelt a kormánytól. Ráadásul Antall József a világháború utáni Adenauer–Erhard-féle német kereszténydemokrata mintát tartotta ideálisnak, miközben – tetszik vagy sem – sokkal inkább
egy „kelet-európai Thatcher” szerepe várt rá. Az átmenet első, különösen nehéz és
sok csalódást magával hozó éveiben nem is sikerült az a terve, hogy a mérsékelt keresztény-konzervatív irányzat dominanciája alatt létrehozza a tartós kormányzásra
hivatott jobbközép gyűjtőpártot. A kormányban felülkerekedett ugyan pártbeli ellenlábasain, ám ennek ára az MDF szétesése lett. A miniszterelnöknek nem sikerült
megakadályoznia pártja széttöredezését, mert nem tudta az ehhez kellő sikereket
felmutatni. A kudarcok sora és a társadalmi ellenállás frusztrálta a liberális elvektől egyébként is távol álló jobboldalt, amelyet a hatalom birtoklása és a kormányzás
felelőssége mellett is nehezen (és csak részlegesen) lehetett a ciklus végéig összetartani. Elsüllyedt a kor színvonalán álló konzervatív-liberális politika esélye az egyre
szélsőségesebb lakiteleki harmadikutasok, a horthysta keresztény-nemzeti kurzus
rémképeit ébresztő politikusok, a demagógiája miatt elhíresült Torgyán József uralma alá került kisgazdák és az avítt módon egyházias kereszténydemokraták között.
Az Antall-kormány velük kötött kompromisszumaiból egyenesen következett: az
anakronisztikus erőkkel megterhelt jobboldali koalíció nem képes a soron lévő modernizációs feladatok megoldására. Ezért a választók kevéssé méltányoltak azokat
az erőfeszítéseket, amelyeket a rendszerváltással hatalomra került „kamikazekormány” a demokratikus intézmények, a gazdasági válság kezelése és az európai in-
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tegráció érdekében tett, inkább a reményeikre rácáfoló hibákat és a hiányosságokat
kérte rajta számon.
Többféle megfontolás rejlett a döntés mögött, amelynek nyomán az MSZP az
1994-es választásokon szerzett abszolút többsége ellenére koalícióra lépett a liberális
SZDSZ-szel. Szilárd alapja az a belátás volt, hogy elodázhatatlan a súlyos pénzügyi
válság leküzdését eredményező stabilizációs műtét, a nyugati tőkét vonzó piacosítás, beleértve mindenekelőtt a gyors és nagyszabású privatizációt, amely egyúttal
felgyorsítja az ipari szerkezetváltás folyamatát. A szocialisták vezetői belátták, hogy
mindezeket a liberalizáló lépéseket akkor is meg kell tenniük, ha általuk ellentmondanak a baloldali eszményeknek, és megsértik pártjuk hagyományos választói
táborának közvetlen érdekeit. A gazdasági átmenet, az új kapitalista viszonyok kialakítása a második ciklusban végbement, Magyarországot felvették a fejlett piacgazdaságokat tömörítő OECD (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete)
és a NATO tagjai közé, sikerült kijutni az adósságcsapdából, és az ország gazdasága
fenntartható növekedési pályára állt.
A nézeteit tekintve korántsem liberális Horn Gyulától nem volt idegen a neoliberális doktrínához alkalmazkodó gazdaságátalakítás feladata, amennyiben az ilyen
politika mintegy felújítása és radikalizálása volt a technokrata bürokratikus modernizáció modelljének. Az utódpártként jó ideig karanténba szorított szocialisták kormányra jutva nagy hangsúlyt fektettek demokratikus elkötelezettségük igazolására,
tekintettel arra a kritikára is, amelyet korábban – a liberális ellenzékkel egybehangzóan – a jobboldali koalícióval szemben gyakoroltak.
Bizonyos értelemben a Horn-kormány pártjai is a liberalizálás „áldozatai” lettek. A szocialisták számára az volt a feladvány, hogy liberális gazdaságpolitikát
folytatva, amelyet elsősorban a baloldal elsődleges bázisának tekintett munkások
és alkalmazottak, az alsó középosztályi és szegény rétegek sínylettek meg, miként
tudják megőrizni támogatottságukat, amelynek 1994-es felívelésében egyaránt szerepe volt a modernizációs várakozásoknak és a kádárizmus iránti nosztalgiának.
Az MSZP-t első kormányzása idején végig kínozta a neoliberális gazdaságpolitika
következményeként keletkezett „baloldaliság-deficit”. Horn miniszterelnök perbenharagban állt koalíciós partnerével, miközben az SZDSZ-re támogatóként és nyomásgyakorlóként, de emellett „bűnbakként” is szüksége volt. Az 1998-as választásokon az MSZP megőrizte mintegy egyharmados támogatottságát, de a koalíciós
továbbkormányzás lehetősége elveszett, mindenekelőtt a liberálisok gyenge szereplése miatt. A vereségnek legalább egy pozitívuma feltétlenül volt a „liberális minimumot” túlteljesítő, a „kommunista visszarendeződés” miatt aggódókra rácáfoló
MSZP számára: ellenzékben jobb esélyt kapott a párt megkezdett, de még véghez
nem vitt szociáldemokrata jellegű átalakítására.
Magyarázatot leginkább az kíván, hogy miért süllyedt mélyre az érvényes rendszerváltó programot megfogalmazó és az átmenet nemzetközi „főáramának” megfelelő gazdaságpolitikát szorgalmazó liberálisok támogatottsága. Kézenfekvő, de
felületes a magyarázat, amely a kommunista utódpárttal vállalt együttműködésre
vezeti vissza a hanyatlást, hiszen a szociálliberális koalíció tevékenysége sokkal inkább a liberálisok, mintsem a szocialisták eredeti programjának felelt meg. Ha már
büntetésről beszélünk, inkább arról lehet szó, hogy a szabad demokraták a választói
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megrovást a rendszerváltás liberális koncepciója melletti következetes kitartásért,
ha úgy tetszik, a sikerért kapták. A kilencvenes évek során a kialakulóban lévő új
kapitalista rendszer korántsem lett olyan népszerű, mint azt tervezői előzetesen remélték. A szabad demokraták nem fogadták el, hogy a rendszerváltó liberalizmus
energiái kimerültek volna a kilencvenes évek utolsó harmadára. Ellenkezőleg, a liberalizálás eredményeit csak félsikernek, kiegészítendőnek ítélték; nem magának a
liberalizálásnak tulajdonították az átmenet ellentmondásait, negatív társadalmi következményeit hanem éppenséggel elégtelen, következetlen, felemás voltának tudták be.
Nem volt végzetszerű, hogy éppen úgy alakuljon a kapcsolat az új liberális
rendszer kiépülése és a liberális politikai erők szerepe között, ahogyan az történt.
A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized politikatörténetének talán legérdekesebb
fejezete a radikális-liberális pártként indult Fidesz különös pályafutása. Ennek a történetnek a vizsgálata adhat választ arra, hogy miért és miként került a politikai élet
diametrálisan szembenálló pólusaira a rendszerváltó liberalizmus két pártja.
A fiatal demokraták támogatottsága példátlan szélsőségek között mozgott az
első kormányzati ciklusban. Sikerként könyvelték el, hogy pártjuk bejutott a parlamentbe, ezután elképesztően gyors növekedést produkálva negyven százalék fölé
emelkedett pártjuk népszerűsége, majd erről a csúcspontról következett be a zuhanás: a Fidesz az 1994-es választásokon a leggyengébben szereplő parlamenti párt
lett. Négy évvel később, immár a jobboldal vezető erejeként a választások eredményeként kormányra kerültek, megkötve a kisgazdákkal az előzetesen képtelen feltevésnek minősített koalíciót.
A Fidesz támogatottságának első magasra emelkedését mindenekelőtt annak köszönhette, hogy az emberek jó része ki akarta fejezni csalódottságát a rendszerváltókban, és erre alkalmas volt a fiatal demokraták minden más pártétól elütő
arculata, friss hangvétele és elvszerű liberális fellépése a jobboldal ásatagnak ítélt
politikájával szemben. Kormánykritikájuk alapján egyértelmű volt a következtetés:
nincs párt, mely határozottabban szegülne szembe a tradicionális magyar jobboldal
világképével. Ezért fordultak el tőlük 1994-ben a kormányváltásban reménykedő
támogatóik, amikor liberális felfogásuknál fontosabbnak ítélték az antikommunista
attitűd fenntartását, a szocialisták félreszorítását, és a jobboldal felé orientálódtak.
Döntésük elválasztotta, majd egyre élesebben állította szembe egymással a rendszerváltás idején még szoros szövetséget alkotó két liberális pártot. 1994 és 1998
között a Fidesz Orbán Viktor vezetésével szívós munkával a legkisebb parlamenti
pártból az ellenzék legnagyobb támogatottságú szervezetévé vált, amely magát a
jobboldal integrálására képesnek, sőt arra hivatottnak tartotta. Igaz, ehhez liberális
eszméit le kellett vetkeznie, programját gyökeresen át kellett alakítania, és mindennek eredményeként kísérteties módon hasonlítani kezdett ahhoz a jobboldalhoz,
amelyet korábban élesen támadott. A Fidesz túllépett azon a stratégián, amely szerint a polgári liberális erők és hagyományos magyar jobbközép együttműködésével
kell legyőzni a „kádárista maradványokat”, helyette a „nemzeti oldal” törzsválasztóinak támogatására kezdte alapozni politikáját. Tudatosan kezdte két mereven szemben álló táborra szakítani a magyar politikát, amely oldalak között nincs átjárás,
ezzel a polarizációval igyekezett egyszer s mindenkorra felszámolni a pártrendszer
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önálló liberális pólusát. Ettől kezdve a Fidesz politikusai a szocialistákat támadó
harcnál is keményebb ideológiai hadjáratot folytattak hajdani eszmetársaik, a szabad demokraták ellen.
Az Orbán-kormány idején a Fidesz még határozottabban követte a „két Magyarország” stratégiáját, valóságos „belpolitikai hidegháborút” kezdeményezve. A kormányzati ciklus végére javarészt – ha nem is teljesen – megvalósította legfőbb pártpolitikai célját, a jobboldal elfoglalását. Szisztematikusan felmorzsolta és magába
olvasztotta szövetségeseit, abból a feltevésből kiindulva, hogy ez a feltétele tartós
hatalmon maradásának. Közben Orbán Viktor miniszterelnökként paternalista és
etatista politikával kísérletezett, állandósította a jobboldal ideológiai offenzíváját,
és meglehetős „nagyvonalúsággal” kezelte a liberális demokrácia normáit. Sikert
mindezzel nem ért el, elveszítette a 2002. évi választásokat. Ennek ellenére politikájának lényegén nem sokat változtatott, talán csak annyit, hogy lebontotta a gátakat
a nemzeti és a szociális demagógia alkalmazása elől, utat nyitva a populista politikának.
Ha valaki – mint afféle mesebeli Rip van Winkle – átaludta volna a rendszerváltást követő tizenhat esztendőt, ugyancsak csodálkozna, mivé lettek az egykori szereplők. Azt látná, hogy a rendszerváltó szabad választások két meghatározó
pártja, az MDF és az SZDSZ korábbi támogatottságának csak a maradványait őrzi,
az ötszázalékos parlamenti küszöb meghaladását is komoly eredménynek tekinti. Azt látná, hogy a megvert, mindenki által támadott, kommunista utódpártként
elmarasztalt MSZP három alkalommal is kormányra jutott, és a szocialisták legközelebbi szövetségesei, „állandó” koalíciós partnerei az 1990-es kampányban őket
legélesebben támadó szabad demokraták. Azt is láthatná, hogy az egykori liberális,
radikális és alternatív arculatú ifjúsági szervezet a keresztény-nemzeti ideológiát és
a populista retorikát egyesítve foglalja el a jobboldali gyűjtőpárt szerepkörét. Nem
találná viszont sehol a történelmi pártokat, legfeljebb egy-egy reprezentánsukat az
őket hajdan keményen bíráló, sőt gúnyoló Fidesz soraiban. Alkalomadtán együtt láthatná őket Pozsgay Imrével és Szűrös Mátyással is, akik az MSZMP-től eljutottak a
jobboldal támogatásához. Csurka Istvánt, a lakitelekiek egykori vezéralakját viszont
egy parlamentet is megjárt, majd hanyatlásnak indult szélsőjobboldali párt vezérének posztján találná.
Az alkotmányozó kerekasztal-tárgyalások főszereplői közül Antall József
1993-ban bekövetkezett haláláig Magyarország miniszterelnöke volt. Szabad György
az első szabadon választott parlament házelnöki tisztségét kapta. Sólyom László
1998-ig töltötte be az Alkotmánybíróság elnöki posztját, majd 2005-ben államfővé
választották. Kónya Imre, aki az Ellenzéki Kerekasztal megszervezésében és koordinálásában játszott fontos szerepet, az MDF frakcióvezetője, majd 1993-tól Boross
Péter kormányának belügyminisztere volt, később, az MDF szakadása után a Magyar Demokrata Néppárt képviselője lett, így 1998-ban már nem szerzett képviselői
mandátumot.
A Szabad Demokraták Szövetsége első elnöke, Kis János 1991-ig töltötte be ezt
a tisztséget, a továbbiakban vezető funkciót nem vállalt, majd 2002-ben, amikor
kiderült Medgyessy Péter titkosszolgálati múltja, és pártja nem ragaszkodott a miniszterelnök lemondatásához, ki is lépett az SZDSZ-ből. A szabad demokraták má-
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sodik elnöke, Tölgyessy Péter sok konfliktus után már korábban, 1996-ban elhagyta
pártját, hogy azután 1998-tól 2006-ig a Fidesz képviselőjeként foglaljon helyet az
Országgyűlésben. A rendszerváltó évek konzervatív liberalizmusának legkövetkezetesebb propagálója, Tamás Gáspár Miklós fordulata volt a legteljesebb, ő a globalizációkritikus radikális baloldal egyik vezéralakjává vált. Magyar Bálint, akit sokan
az „SZDSZ lelkének” tartottak, kulturális, illetve oktatási miniszteri tisztséget töltött be, előbb a Horn-, majd a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányban. Pető Iván
1992-től 1997-ig az SZDSZ elnöke volt, 1994-től egyúttal pártja parlamenti frakcióját
is vezette, ezt követően magas vezető funkciót nem töltött be.
A Fidesz rendszerváltó „triumvirátusából” Orbán Viktor 1990-től három éven
át a parlamenti képviselőcsoport vezetője, 1993-tól, az elnöki tisztség létrehozásától
2000-ig pártja elnöke, 1998-tól 2002-ig Magyarország miniszterelnöke volt. A választási vereség után ismét pártelnökké választották. Kövér László formális funkció
nélkül is mindvégig a Fidesz egyik meghatározó politikusa, Orbán közvetlen munkatársa volt, 1998–2002 között a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter tisztségét
töltötte be. Fodor Gábor 1993-ban több társával együtt kilépett a Fideszből és lemondott képviselői mandátumáról, mert nem értett egyet a párt fordulatával, később az
SZDSZ-hez csatlakozott.
A történelmi pártok első vezetői szinte nyomtalanul tűntek el a tárgyalásos
rendszerváltás után. Nyílt titok, hogy a KDNP élére Antall József javaslatára került Surján László, aki a vatikáni nagykövetté kinevezett Keresztes Sándor örökébe
lépett. Keresztes a KDNP széteséséhez vezető 1997-es csatározások idején kilépett
a pártból. A Független Kisgazdapárt főbb tárgyalói közül Boross Imrét már 1989
végén kizárták a pártból, decemberben egyik megalakítója volt a Nemzeti Kisgazdapártnak. Prepeliczay Istvánt akkor zárták ki a pártból, amikor 1992 februárjában
az akkor már Torgyán József vezette FKGP kilépett az Antall-kormányból, de ő a
„harminchármak” egyikeként a kormány támogatója maradt. Torgyán, aki előbb
csak frakcióvezető volt, majd 1991-től a pártelnöki tisztséget is megszerezte, túlélte a
kisgazdák sorait rendre feldúló sorozatos konfliktusokat és pártszakadásokat. Nagy
szerepe volt a Fidesz 1998-as második fordulós győzelmében, amikor a kisgazdajelölteket visszaléptette. Az Orbán-kormányban földművelési és vidékfejlesztési miniszter volt egészen addig, amíg a körülötte támasztott botrányok révén Orbán Viktor el nem érte lemondását.
Az MSZMP egykori vezetői közül Grósz Károly az állampárt felszámolása után
nem vállalt többé politikai szerepet, 1996-ban elhunyt. Pozsgay Imre, aki 1990-ben
a szocialisták frakcióvezetője lett, már az év novemberében kilépett az MSZP-ből,
és független képviselőként maradt az Országgyűlés tagja. A következő évben megalakította a Nemzeti Demokrata Szövetséget, de ezzel is kudarcot vallott. 1998-ban
az MDF képviselőjelöltjeként indult a választásokon – sikertelenül. Nyers Rezső,
az MSZP első elnöke csak 1990 májusáig állt a párt élén, amikor is Horn Gyula
váltotta őt. Horn 1998-ig volt az párt elnöke, 1994-ben győzelemre vezette a szocialistákat, a második ciklusban miniszterelnök volt, majd a vereség után leköszönt
pártvezetői tisztségéről. Németh Miklós exminiszterelnök 1990 után független képviselőként foglalt helyet a parlamentben, majd 1991-től az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank alelnöke lett, és csak az ezredforduló táján tért haza Londonból. Az
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MSZP-ben sokan szerették volna, ha őt választják a párt miniszterelnök-jelöltjévé,
de nagy viták után végül visszalépett a megmérettetéstől. Helyette 2001 júniusában
korábbi helyettesét, Medgyessy Pétert választották az MSZP kormányfőjelöltjévé,
aki a 2002-es választási győzelem után két esztendőn át volt a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke. A kormányzati ciklus közepére a koalíció válságba került, amit jelzett, hogy az MSZP alulmaradt a Fidesszel szemben az európai parlamenti választásokon. Medgyessy Pétert szeptemberben Gyurcsány Ferenc váltotta a kormányfői
poszton, akinek vezetésével a szocialisták megnyerték a 2006. áprilisi választásokat.
A rendszerváltás óta először fordult elő, hogy egy kormányzó koalíció meg tudta
őrizni, sőt növelni tudta parlamenti többségét, és folytathatja a kormányzást.
*
Mi más lehetne a rendszerváltás történetéről szóló könyv illendő záró passzusa,
mint a rendszerváltás, illetve az annak nyomán elindult új fejlődési pálya rövid, ám
egyértelmű értékelése? A történésznek azonban illendő kellő óvatosságot tanúsítania az ilyesfajta kérdésekben. Kétségkívül sikertörténetnek tekinthető az átmenet
másfél évtizede, ha nem az ellentmondásos társadalmi következmények felől ítéljük meg, hanem távlatosabb szemszögből, mint az európai fejlődés „fő vonalához”
való csatlakozás kísérletét tekintjük. Akad viszont egy másik, történeti szempontból ugyancsak érdekes kérdés, amelyet érdemes feltenni, még ha a megválaszolásához szükséges összehasonlító vizsgálatok hátra is vannak: vajon kuriózum vagy
inkább modell volt a békés, tárgyalásos magyar rendszerváltás? Fontos sajátossága
a magyar átmenetnek, hogy itt nem az államszocializmus összeomlása, hanem a felbomlása következett be. Úgy vélem, ez mutatja a legtisztábban a térségben lezajlott
folyamat igazi természetét. A magyarországi történések vizsgálatából mutathatók
ki talán legtisztábban, hogy miként vezettek a versenyképtelen államszocialista
rendszer bomlásából származó, egyúttal a reformok rendszerbomlasztó hatásától
fölerősített folyamatok a választási lehetőségek leszűküléséhez és ezáltal a békés
rendszerváltáshoz. Láthattuk, milyen sok összetevős, küzdelmekkel teli, egyáltalán
nem magától értetődő folyamat volt: az államszocializmus történelmi vereségének
felismeréséhez, majd a vereség politikai konzekvenciáinak levonásához végig kellett menni a bomlás stációin, egészen a rendszerváltásig. Ha úgy tetszik, Magyarország volt a gorbacsovizmus „mintaállama”. A modellváltást célul kitűző radikális
magyar reformkísérlet sorsa szimptomatikus esete annak, hogy a reform miként
vált szándékával ellentétesen a rendszerváltó folyamat részévé. Egyaránt köszönhető a hatalmat birtokló kései kádárizmus felvilágosul vezető rétegének és a felemelkedő új rendszerváltó elitnek, de mindenekelőtt a magyar nép bölcsességének, hogy
békésen, erőszak nélkül zajlott le a rendszerváltás.
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