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Magyar ellenzék ’87 
Háttérvázlat a „Demokratikus Magyarországért” keletkezéséhez 

 

Azon a nyáron sok minden érlelődött Magyarországon, biztos azonban csak egy volt: a 

válság további mélyülése. 

A helyzet mindenkit foglalkoztatott, leginkább természetesen a politikai helyzet 

változásában közvetlenebbül érdekelteket: az ellenzékieket. 

Augusztus első felében – szinte véletlenszerűen – magam is meghívást kaptam az ellenzék 

különböző irányzatainak akkortájt kezdődő tanácskozásaira. 

Mint ismeretes, Kenedi János Villányi úti lakásán találkoztak a „demokratikus ellenzék”, a 

„népi ellenzék”, valamint a „reformközgazdászok” képviselői, hogy a helyzet elemzésén túl 

megvitassák, az adott feltételek között mi a teendő. 

Többjüket előzőleg is ismertem személyesen, nézeteik különben sem voltak ismeretlenek 

előttem, arról viszont, hogy hogyan zajlik köztük egy megbeszélés, téves képzeteim voltak. 

Úgy gondoltam, hogy ott elvi csatározások folynak, s az esetleges közös teendő az ezek során 

leszűrt közös következtetések alapján fogalmazódik meg. 

Erről azonban szó sem volt. A két fő ellenlábas – a „népiek” és a „demokraták” – már 

határozott saját arculattal léptek színre (egyikben sem tudtam igazán gyönyörködni – 

mindmáig), s egyfajta elvi lezártsággal (és elzárkózással) vívott taktikai párharc tanúja 

lehettem. 

Nem csoda, hogy – kissé esetlen – próbálkozásom, hogy elvi vitát provokáljak, csak 

értetlenséggel találkozott. 

Be kell vallanom, magam is értetlen ember vagyok. A magyar nyelvterület különböző 

részein újra és újra fellángoló népi-urbánus vitákat lényegében mondvacsináltaknak tartottam. 

Számomra az igazság a gyakran szélsőséges formában megfogalmazott nézetek szintézisében 

rejlik. A kölcsönös személyes ellenszenvek – előttem mindinkább kibontakozó – aránytalan 

méretei is meghaladták a felfogóképességemet.
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Úgy véltem, az adott helyzetben a figyelmet (és az energiákat) inkább a közös ellenség felé 

kellene irányítani. A kommunista párt – Kádár mind nyilvánvalóbb szenilitása, a belső hatalmi 

harcok és helyenkénti tekintélycsorbulása ellenére – hatalmának teljes birtokában volt. S bár 

Gorbacsov bukása – amire a magyar vezetés számított – nem következett is be, az 

erőszakosabb fellépés lehetősége, éppen a súlyosbodó problémák következtében, nagyon 

lehetségesnek tűnt. Ez nemcsak az én benyomásom volt akkor, még ha némelyek ma már 

másként emlékeznek is. Egyik társunk például egy magánbeszélgetésben bírálta konspirációs 

készenlétünket: még azt sem szerveztük meg, hogy szükség esetén néhány embert 

elbújtassunk.
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Az erőviszonyokat tükrözte a röviddel azelőtt megjelent Társadalmi szerződés is, amelyet a 

„demokratikus ellenzék” tagjai fogalmaztak. Ez azáltal, hogy eleve kompromisszumot kínált a 

hatalomnak, az ellenzék gyengeségét és saját gyengeségének tudatát árulta el. Aki valóban 

tárgyalóképesnek érzi magát – ma is ez a véleményem –, az programot fogalmaz meg, s a 

kompromisszumnak a tárgyalások során kell kialakulnia. 

Az augusztus vége felé tartott következő összejövetelünkre elkészült a Demokratikus 

Magyarországért című írásom. Nyilvánvaló célom az volt, hogy felvessem egy olyan 
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 Viszonylag friss magyarországi lévén, megítéléseimben nem támaszkodhattam erdélyi tapasztalataimra, ahol a 

népi-urbánus ellentét szinte ismeretlen jelenség volt. Csak később értettem meg a dolgok hátterét, főleg miután 

a Szabad Demokraták Szövetsége ismételten szövetkezett Magyarország tönkretételére a Magyar Szocialista 

Pártot vezető, a korábbi rendszer hatalmi struktúrájából visszamaradt kommunistákkal.  
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 Gadó György fejtette ki nekem erről a véleményét a Kenedi-portánál esett egyik találkozásunk alkalmával.  
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szervezet létrehozását, amely – még ha nem is az általam javasolt párt formájában – az 

alkotmányba foglalt írott jogok megvalósítására való törekvés jegyében összefogja 

mindazokat, akik a demokratikus viszonyok megteremtésében érdekeltek. Elképzeléseim 

szerint ez az első lépés lehetett volna a többpártrendszer létrehozásában. 

Mint az egyik fél vezetőjének akkor elmondtam: „Szerintem ráértek az egypárturalom 

megdőlése után egymásnak esni.”
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Az írás tartalmaz egy elméletileg teljesen tarthatatlan pontot: azt igényli, hogy az 

országgyűlési képviselők titkos szavazással döntsenek a napirendi kérdésekben. Ez azért 

került az „alapítandó párt” általam javasolt programjába, mert feltételeztem, hogy a párttagok 

így esetleg függetleníthetik álláspontjukat a pártközpont utasításaitól. 

Mint általában, most is szkeptikus voltam a várható reakciókat illetően, a minden 

eshetőséggel való számolás jegyében azonban lélekben felkészültem arra is, hogy ha 

javaslatom valamilyen módon visszhangra talál, esetleg – talán más stílusban – 

megismétlődhetnek Magyarországon azok az élményeim, amelyekben a román 

állambiztonsági szolgálat részeltetett. Álláspontom az volt, mint az Ellenpontokkal 

kapcsolatban hajdanán: ha más haszon nem is származik az egészből, legalább arra 

kényszerítjük a rendszert, hogy bizonyíthatóan kimutassa természetének valódi lényegét. 

Dolgozatom fogadtatása egyértelmű volt: a hozzászólók egyetértettek tartalmával egészen a 

párt alapítását indítványozó részig. Ezt a lépést viszont senki nem tartotta időszerűnek.
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A több fordulóban zajlott ellenzéki tanácskozások végeredménye az Országgyűlés minden 

tagjához eljuttatott „Százak levele” lett; a helyi autonómiára vonatkozó passzus az én 

javaslatomra került a szövegébe. 

A „demokratikus ellenzék” egyik tagjától kaptam a meghívást a közös összejövetelekre, a 

„népiekétől” a lakiteleki találkozóra.
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A szeptember 27-én egy esküvői sátor alatt egybegyűltek akkor még csak baráti 

társaságnak nevezték magukat. Az előadók a rendszer nyílt bírálatának szellemében szóltak, 

az akkori magyar valóság legkülönbözőbb területeit elemezték, s az együttesből szélesen 

bontakozott ki a válság képe. Hiányzott azonban a „hogyan tovább” megfogalmazásának 

kísérlete; diagnózist hallottunk, programot még csírájában is alig. 

Ez késztetett arra – noha eredetileg csak közönség szándékoztam maradni –, hogy a délután 

folyamán magam is szót kérjek, s szándékomtól az ismételt lebeszélési kísérletek sem tudtak 

eltántorítani. Kifutottunk ugyanis az időből, s a végén minden felszólaló – ha jól emlékszem – 

öt percet kapott csupán. El akartam mondani a Demokratikus Magyarországért című írásom 

diagnózison túli lényegét, egyrészt, mert úgy éreztem, hogy ez kötelességem, másrészt 

immáron már csak a hecc kedvéért is. 

Az általam mondottak lényege: vonjuk le a következtetést a nap folyamán elhangzott 

helyzetelemzésekből. A bajokért az ellenőrzés nélkül irányító párt a felelős, ezért arra van 

szükség, hogy az Országgyűlés visszanyerje azt a szerepét, amelyre eredetileg hivatott. 

Elmondtam, hogy szerintem – némelyek talán már rögeszmének tekintették – egy pártot 

kellene létrehozni, melynek fő célkitűzése ennek megvalósítása lenne. A lehetőség az erre 

vonatkozó szabályozás hiányából adódik: sem az alkotmány, sem valamely más jogszabály 

nem tiltja pártok alakítását Magyarországon. 

A vitát vezető elnök a végén megjegyezte: mielőtt pártot alapítanánk, átadja a szót a 

következő jelentkezőnek. 
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 Ezt Kis Jánosnak jegyeztem meg. Egyébként ő volt az, aki egy cukrászdai találkozásunkkor – mikor beszélgetés 

közben megjegyeztem, hogy csinálni kellene már valamit – meghívott a Kenedi Jánosnál zajló ellenzéki 

találkozókra.  
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 Egyedül Csurka István jegyezte meg, hogy ő részt venne egy ilyen pártban.  
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 Csurka István hívott meg, és kocsijával Szécsi Margit társaságában ő vitt Lakitelekre és vissza. 
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Be kell „vallanom”, hogy akkori álláspontomat a magyarországi állapotokon kívül
6
 a 

kisebbségben élő magyarok helyzete is motiválta. Tapasztalataim alapján ugyanis számot 

kellett vetnem azzal, hogy mindaddig, míg a kommunista párt – melynek politikája, néhány 

vezetőjének későbbi megnyilatkozásai ellenére
7
, több szempontból is hazaárulásnak 

minősíthető – uralmon marad, a határokon túli magyarokról Magyarországon nyilvánosan 

érdemben szólni nem lehet. A plurális politikai szerkezet létrejötte ebből a szempontból is 

követelmény: csak így kaphatnak nyilvánosságot azok, akik fontosnak tartják e kérdés reális 

feltárását. 

Akadt néhány ember, akik hajlandók lettek volna egy pártalapítás részesei lenni, különösen 

egyik ismerősöm szorgalmazta ismételten, hogy vágjunk bele. Nem vállalkoztam rá, mert egy 

nem közismert emberek által létrehozott szervezetet az államhatalom valószínűleg kevés 

erőfeszítéssel szétvert volna, de ettől eltekintve is ismertem már annyira a magyar társadalmat, 

hogy tudjam: „névtelenek”, különösen a szorosabban semmilyen körbe nem tartozók nehezen 

rúghatnak ott labdába. Egy politikai tett pedig akkor hiteles, ha önmagán túli célra irányul, s 

nem a névszerzést szolgálja. Az idő múltával ugyanakkor mindjobban érlelődött az a döntés, 

hogy Erdély után családommal Magyarországról is emigrálunk. 

Talán a sors iróniája, hogy az általam felvetett joghézagot kihasználva azon a napon (1988. 

március 30.) alakult meg a FIDESZ, amikor mi Svédország irányában végleg elhagytuk az 

országot. Ezt megelőzően a feleségemmel még aláírtuk – elutazásunk előtti napon jött el 

hozzánk ezzel Solt Ottilia – a Szabad Kezdeményezések Hálózatát megalapító felhívást.  

Az addig érvényes logikával előre nem kiszámítható további változások közismertek: 

Kádár menesztése, a párt további belső bomlása s ennek következményei a magyar társadalmi 

és politikai életben. Egy szűk esztendővel a ‘87-es lakiteleki találkozó után (1988. szeptember 

5-én) a Magyar Demokrata Fórum független szellemi-politikai mozgalommá nyilvánította 

magát, ami lényegében a párttá alakulásnak körülírt megnevezése. Novemberben magalakult a 

Szabad Demokraták Szövetsége, s ugyancsak ebben a hónapban „indult újra” a Független 

Kisgazdapárt, az első szervezet, mely elnevezésében is vállalta pártjellegét. 

Az események azokat igazolják, akik pártalapítási javaslatomat ’87 végén időszerűtlennek 

tartották: a fokozatos építkezéssel zökkenőmentesebben jöhetett létre a többpártrendszer, 

lehetővé téve, hogy Magyarország immár meginduljon a polgári demokrácia megvalósítása 

felé.
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Hogy mi lett volna, ha a körülmények másként alakulnak (ha a gorbacsovi vonal megbukik, 

ha a magyar kommunista párt egységessé tudja „szervezni” önmagát, s gátat vet ennek a 

fokozatos és kompromisszumokkal tűzdelt átalakulásnak), az – így, múlt időben – a 

szakemberek szerint történelmietlen kérdés. 

 

Göteborg, 1991. június 23. 

 

(Megjelent a Hova-tovább? című kötetemben, Magyar Ökumenikus Önképzőkör, Stockholm; 

Savaria University Press, Szombathely, 1994. 173. o.) 
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 Elképzeléseim szerint az alapvető cél természetesen az MSZMP (a Magyar Szocialista Munkáspárt, vagyis a 

kommunisták) több mint négy évtizedes egyeduralmának a megtörése volt, amit a más pártok alapítását tiltó 

törvény hiánya tett volna lehetővé. Úgy véltem, az ellenzék elég nagyszámú ahhoz, hogy ezt – különösen az 

akkor kedvezően alakulni látszó külpolitikai helyzetben – meg lehessen kísérelni. De az ellenzék csoportjai 

közötti hatalmas ellentéttel nem tudtam igazán számolni. Az ellenséggel való hazaellenes szövetkezés 

hamarosan bekövetkező megvalósulásának lehetősége pedig végképp elképzelhetetlen volt számomra.  
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 E sorok írásakor elsősorban Szűrös Mátyásra, Pozsgay Imrére, Tabajdi Csabára és Szokai Imrére gondoltam.  

8
 Ma, 2010-ben már nem tudom, valójában hova indult akkor Magyarország, de hogy nem oda jutott, ahova én 

1991 júniusában még reméltem, az kétségtelen. 


