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Dippold Pál

A Magyar Demokrata Fórum programjának
megjelenítése a Hitel első számának publicisztikáiban

Rendkívül izgalmas szellemi kalandban 
van része annak, aki az 1990-ben be-
teljesített rendszerváltozást megelőző 
néhány év sajtótermékeit vizsgálja� Még 
izgalmasabb az ügy, ha a folyamatban a 
legjelentősebb szerepet játszó és a leg-
több embert megmozgató Magyar De-
mokrata Fórum tevékenysége kerül gór-
cső alá� 1990 előtt sok mindenről nem 
beszélhettünk, mégpedig azért, mert 
nem volt hol megmutatni a hivatalos-
tól eltérő álláspontokat, véleményeket, 
elképzeléseket� Az úgynevezett sajtó- 
és véleményszabadság megteremtése 
a szocialista rendszer szétfeszítésének 
egyik legfontosabb eleme volt� A ’70-es 
évek végén, a ’80-as évek elején erre a 
kétségtelenül legbátrabb és hatását te-
kintve legjelentősebb lépésre a Mozgó 
Világ című periodika volt a legmegfele-
lőbb eszköz� A KISZ KB, a hatalom ál-
tal kezdetben megértő, elnéző, támogató 
gesztusaitól kísérten – hadd’ lázadjon 
az ifjúság, szükségünk van gőzleeresz-
tő csapokra – igen hamar túlnőtte kez-
deti jólfésült önmagát� Mivel elsősorban 

irodalmi, művészeti lapról volt szó, nem 
pedig deklaráltan társadalompolitikai 
orgánumról, a művészi szabadság és a 
művészek szabadsága nevében a szocia-
lista sajtó más lapjaitól eltérően a Mozgó 
Világban egyre szabadabban és nyíltab-
ban láthattak napvilágot a némelykor 
kifejezetten rendszerellenes alkotások� 
A hatalom hosszú ideig nem tudott mit 
kezdeni a Mozgó Világgal, már csak 
azért sem, mert az ott dolgozó szerkesz-
tők és a lapban publikálók a művészi és 
szakmai világ legkiválóbbjai voltak� Mit 
tehettek volna például Veress Miklós-
sal, az egyik legjelentősebb magyar köl-
tővel, a lap első főszerkesztőjével? Vagy 
utódával, Kulin Ferenccel, aki óriási 
népszerűségnek örvendett az egyetemi 
hallgatók körében, nem mellesleg kivá-
ló irodalomtörténészként tartották szá-
mon? Hogy még erősebb példát vegyünk 
elő, idézzük fel a minden vitán felül zse-
ninek mondható zenész, Kocsis Zoltán 
alakját, akivel semmilyen hatalom soha 
és semmikor nem tudott mit kezdeni� 
Kocsis Zoltán szabad ember volt, senki 
nem korlátozhatta véleménye kimon-
dásában� És ott voltak még rengetegen 
mások: fi atal írók, költők, festők, szocio-
gráfusok, akik kissé bele is szédültek a 
váratlan szabadságba� Ezért alig hitték 
el, hogy 1983-ban a Mozgó Világot rövid 
időre betilthatják, szerzőit, szerkesztőit 
szélnek ereszthetik, aztán kommunista 
káderekkel újraindíthatják a lapot� Már-
pedig ez történt� Az idő múltával, főleg 
a rendszerváltozás után, már-már tra-
gikomikussá vált ez az új Mozgó Világ, 
magára valamit is adó szerzők nem ad-
tak oda kéziratot, gyanútlan fi atalokat 
édesgettek magukhoz a szélsőségesen 
baloldali és liberális szerkesztők� Nem 
mellesleg a régi, legendás Mozgó Világ 
egykori pártcenzorai írták és írják tele a 
lapot�
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A Magyar Demokrata Fórum sok kitű-
nő képviselője kötődött a régi Mozgó Vi-
lághoz� A későbbi nagy hatású szerző, 
Csengey Dénes rendszeresen publikált 
ott, akárcsak Czakó Gábor, de megje-
lent a lapban például Esterházy Péter 
is� Maga a főszerkesztő, Kulin Ferenc 
1990 és 1994 között az MDF színeiben 
kapott komoly politikai szerepet, akár-
csak Alexa Károly (ő az egyik legjelentő-
sebb kormány mögötti intézménynek, az 
MTI-nek lett a vezérigazgatója)� Feltétle-
nül megemlítendő, hogy a rendszervál-
tozás előkészítésében és véghezvitelében 
óriási szerepet játszó Írószövetség és a 
József Attila Kör igen sok tagja is aktív 
szereplője volt a lap keltette társadalom-
formáló hullámoknak� A legendás JAK 
– Lezsák Sándor, Csengey Dénes, Csaj-
ka Gábor Cyprian és mások vezetésével 
– magától értetődő természetességgel 
került aztán az Illyés Gyula, Csoóri Sán-
dor, Pozsgay Imre és Bíró Zoltán kihar-
colta, 1988 végén végre megjelenő Hitel 
című laphoz� Kihagyhatatlan a vázlatos 
névsorból az értékőrző és értékterem-
tő költészet legnagyobbjai közé tartozó 
Nagy Gáspár és Tóth Erzsébet feltűnése 
az MDF és a Hitel háza táján�

Az irodalomnak a rendszerváltozás éve-
iben lényegesen nagyobb szerepe volt a 
közéletben, a politikai mozgások befo-
lyásolásában, mint manapság� Írónak 
lenni rang volt, mivel még nem követ-
kezett el az úgynevezett kommuniká-
ciós forradalom – azaz az a sajnálatos 
állapot, amikor ezerféle eszközön több 
milliárd ember beszél össze-vissza, amit 
aztán véleményszabadságnak és szabad 
információáramlásnak neveznek, hol-
ott valójában nem más, mint tét nélküli 
szócséplés, ellenőrizetlen és ellenőrizhe-
tetlen információkkal és egyre kevésbé 
titkolt manipulációs szándékokkal�

A kommunizmusban a tömegtájékozta-
tás szigorúan ellenőrzött, központilag 
irányított tevékenység volt� Látszólag 
egyetlen vélemény jellemezte az egész 
társadalmat� Ez nagyjából azt jelentette, 
amit a Kádár-kor áldemokratikus – de 
mondhatjuk akár úgy is: népi demok-
ratikus – választásai� Választhattunk 

abból az egy jelöltből, akit az állampárt 
kijelölt nekünk� A hivatalostól eltérő vi-
lágkép megmutatására egyszerűen nem 
volt sem lehetőség, sem megfelelő esz-
köz� A nyolcvanas években ugyan erős 
amerikai titkosszolgálati támogatással 
elindultak az úgynevezett szamizdatok, 
másként fogalmazva vezető pártkáderek 
védett gyerekei a liberális eszmerend-
szer alaptételeit terjeszthették a hatalom 
hallgatólagos beleegyezésével, látványos 
titokzatoskodással�

A másik út a már érintett írószövetségi, 
a törvényeket tiszteletben tartó, a hata-
lommal nem nyegléskedő és pimaszkodó, 
felelős, a magyar társadalom egészének 
érdekeit képviselő, és azokat közérthető 
formában megfogalmazó írástudók fellé-
pése volt� Sokáig tartott, míg végre a Hi-
tel hivatalosan is megkaphatta a lapen-
gedélyt, ám hatása százszor erősebb 
volt, mint a szamizdatoké� A magyar nép 
ugyanis megtanulta, ha élni akar, jobb 
óvatosnak lenni� A magyar nép nem ve-
zető pártkáderek ellenállót játszó gye-
rekeiből állt� A magyar nép közérthető, 
tiszta, őszinte beszédet várt, és kapott 
is a Hiteltől� A megjelenés után néhány 
hónappal központi beavatkozásra volt 
szükség a lap húszezres példányszámát 
illetően, később ezt hatvanezerben limi-
tálták� A hivatalos irodalmi-közéleti lap, 
az Élet és Irodalom példányszáma is ek-
kora volt, ennél pedig a Hitel nem kap-
hatott nagyobb keretet�

Mielőtt a Magyar Demokrata Fórum 
programjának Hitelbéli, publicisztikák-
ban megjelenő elemeit sorra vennénk és 
elemeznénk, nézzünk körül a rendszer-
váltást közvetlenül megelőző időszak 
politikájában� Megállapíthatjuk, hogy az 
MSZMP-vel és a szocialista államberen-
dezkedéssel szembefordult kisebb-na-
gyobb ellenzéki csoportosulások, pártok 
programjai igen sok ponton érintkeztek, 
nemritkán azonosak voltak� A kommu-
nizmus válságának megítélésében min-
denki egyetértett� A szocialista rendszer 
állapota teljesen kilátástalan volt� Totá-
lis és radikális reformokra volt szükség� 
Tipikus jelenség volt az is, hogy a pártok 
kezdetben mozgalomként szerveződtek 
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meg – a Magyar Demokrata Fórum szelle-
mi szövetségként, a Fidesz ifjúsági moz-
galomként, a szabad demokraták meg 
hálózatként� 1989-ben jött el az ideje a 
pártosodásnak – tudniillik ahhoz, hogy 
egy csoport indulhasson a rendszervál-
tó parlamenti választásokon, pártként 
kellett bejegyeztetnie magát� Az ellenzé-
kiek ekkor még azt hangoztatták, hogy 
az állampárttal szemben nem szétapró-
zódni, megosztódni, hanem összefogni 
kell� Ugyanígy egyetértés mutatkozott 
abban is, hogy a rendszerváltás egyen-
lő a társadalmi berendezkedés megvál-
toztatásával� Közös elem továbbá, hogy 
erős ideológiai hátországot építettek ki 
maguknak, programjaik mögött szerve-
zett politikai erők alakultak ki, és képe-
sek voltak tömegeket mozgósítani� Jól 
ismertek a közelmúlt történelméből a 
sokakat egy helyre vonzó események, 
amelyek szervezésében a pártok általá-
ban közösen vettek részt: a bős-nagy-
marosi vízlépcső elleni tömegtüntetés, 
az erdélyi falurombolás elleni hatalmas 
tiltakozó gyűlés, Nagy Imre és mártír-
társainak újratemetése� Igen rövid idő 
alatt kétosztatú politikai tagolódás ala-
kult ki� Ennek egyik oldalán a megosz-
tott, szakadáshoz közeli állapotban lévő 
MSZMP, a másikon az ellenzéki pártok 
és mozgalmak sokszínű csoportja� Meg-

alakult az Ellenzéki Kerekasztal, ahol 
formálisan is összeállt az ellenzék, majd 
a Nemzeti Kerekasztal tanácskozásain 
létrejött megállapodásokat 1989 végén, 
1990 elején átültették a gyakorlatba�

Programja megalkotásakor a Magyar 
Demokrata Fórum még nem ezt a ne-
vet viselte� Az első lakiteleki találkozón, 
1987-ben nyilvános szellemi mozgalom-
ként defi niálta magát, és a folyamatos, 
nyilvános párbeszéd fórumának kínálta 
ezt a formát� Mindössze másfél oldalas 
alapító levelét közfelkiáltással fogadták 
el� Az első lakiteleki találkozó utáni nyi-
latkozat legfontosabb megállapításai a 
következők: Magyarország súlyos vál-
ságban és széttagoltságban él� A társa-
dalomnak nincs jövőképe� A közös fela-
dat a reform kereteinek kidolgozása, a 
válság csak a társadalom részvételével 
orvosolható� Mindehhez egy független 
orgánum – néven nevezve a Hitel – el-
engedhetetlen� A lakiteleki nyilatkozat 
nyilvánosságra hozatalát az állampárt 
megtiltotta� Mindössze egy egyperces 
rádiótudósításból és a Magyar Nemzet 
Pozsgay Imrével készített interjújából 
– amelynek végén az államminiszter is-
mertette a nyilatkozat teljes szövegét – 
értesülhettek a magyarok arról, hogy mi 
is történt Lakiteleken�
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A Lakiteleki Nyilatkozat a következőkép-
pen szólt:

„A magyar szellemi élet több mint más-
félszáz tagja baráti eszmecserére gyűlt 
össze 1987. szeptember 27-én, vasárnap 
Lakiteleken. Erre a találkozóra meghív-
ták Pozsgay Imrét, a Hazafi as Népfront 
főtitkárát.

A magyarság történelmének egyik sú-
lyos válságába sodródott. Népmozgalmi 
erejében megroppant, önhitében és tar-
tásában megrendült, kohéziójának kap-
csai tragikusan meglazultak, önismerete 
megdöbbentően hiányos. Összeomlással 
fenyegető gazdasági válságnak néz elé-
be. A magyar etnikumot példátlan szét-
tagoltság sújtja. Nemzetünknek nincs kö-
zösen vállalható jövőképe.

Az országot megrázó társadalmi-gaz-
dasági válság, a demokrácia, a politi-
kai intézményrendszer elégtelensége, 
a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a 
kulturális élet, a közoktatás aggasz-
tó tünetei, megmaradásunk gondjai 
kaptak hangot az eszmecsere során. A 
magyarság esélyeit kutató jelenlevők 
és felszólalók a józanság és megfon-
toltság jegyében igyekeztek mérlegelni 
a kilábalás és a kikerülhetetlen meg-
újhodás, az igazán hatékony reformok 
módozatait.

Az ország és a magyarság sorsáért ér-
zett felelősségtől áthatva az egybegyűl-
tek szükségesnek és időszerűnek érzik 
olyan keretek létrehozását, amelyek arra 
szolgálnak, hogy a társadalom tagjai va-
lódi partnerként vehessenek részt a köz-
megegyezés kialakításában. Viták után 
a résztvevők egyetértettek abban, hogy 
egy ilyen közmegegyezés csak valameny-
nyi progresszív társadalmi erő összefo-
gásával teremthető meg.

Az a véleményük, hogy csak a társada-
lom részvételével lehet megoldani a válsá-
got, mégpedig mind a társadalom, mind 
az ország politikai vezetőinek részvételé-
vel. A politikai és társadalmi szervezetek 
jelenlegi rendszerében nincs biztosítva az 
önálló és független nézetek kifejtése.

Ezért javasolják a Magyar Demokrata 
Fórum létrehozását, amely a folyamatos 
és nyilvános párbeszéd színtere lehetne. 
Ez a fórum alkalmas lenne súlyos gond-
jaink megvitatására, egy-egy témakör 
elemzésére, alternatív megoldási javas-
latok elkészítésére.

A fórumot a résztvevők nyitottnak képze-
lik, egyszerre demokratikus és nemzeti 
szelleműnek. Munkájában különböző vi-
lágnézetű és pártállású emberek együtt-
működésére számítanak. Fontosnak tar-
tanák, hogy ezeknek az eszmecseréknek 
és elemzéseknek az anyagát megismer-
hesse az ország közvéleménye. Ezért 
szükségesnek érzik alkotmányos kere-
tek között működő, független sajtóorgá-
numok létrehozását.

Hisszük, hogy a megújhodás erőinek 
széleskörű összefogásával kijuthatunk a 
válságból.”

A Magyar Nemzet az 1988-as évben a 
következőképpen tudósított a Magyar 
Demokrata Fórum tevékenységéről: „A 
Lakiteleken 1987. szeptember 27-én 
megalakult Magyar Demokrata Fórum 
1988. január 30-án Budapesten tartotta 
összejövetelét. A Fórum résztvevői azért 
gyűltek össze, hogy eszmecserét foly-
tassanak a képviseleti demokráciáról, 
különös tekintettel az Országgyűlésre. A 
résztvevők a tanácskozás és a vita alap-
ján az alábbi nyilatkozat közzétételéről 
döntöttek:

Társadalmunkban súlyos politikai vál-
ság van. A feszültségek növekedése elke-
rülhetetlen a szocializmus rendszerének 
mélyreható reformja nélkül. A demokrá-
cia intézményes feltételei és garanciái 
nélkül nincs társadalmi fejlődés, nincs 
nemzeti kibontakozás, nem érvényesül-
hetnek az állampolgári, a személyiségi 
jogok, a politikai, vallási és etnikai ki-
sebbségek jogai, nincs biztosítéka az er-
kölcsi, szellemi értékek gyarapodásának 
és közkinccsé tételének és a gazdasági 
fejlődésnek. Ezért fel kell számolni az 
ellenőrizhetetlen hatalmi monopóliumo-
kat és annak lehetőségét, hogy bármely 
szervezet vagy személy az alkotmány és 
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a törvények fölé emelkedhessék. A részt-
vevők egyetértettek abban, hogy nyilvá-
nosan működő, demokratikusan meg-
választott, csak a választóiknak felelős 
parlamentre van szükség. A szocialista 
politikai rendszer demokratikus reformja 
érdekében javasoljuk:

(1) Az Országgyűlés alkosson új, demok-
ratikus választójogi törvényt; az ennek 
alapján megválasztandó Országgyűlés 
dolgozzon ki új alkotmányt; az alkot-
mány fejezze ki a társadalomban létre-
jött változásokat, küszöbölje ki a jelen 
alkotmány ellentmondásait, tisztázza az 
állam és a párt közjogi viszonyát, tétele-
sen sorolja fel az állampolgárok szemé-
lyes és politikai jogait és ezek garanciáit, 
rendelkezzék alkotmánybíróság felállítá-
sáról.

(2) Kívánatosnak tartjuk már a jelenlegi 
Országgyűlés működésében is a követ-
kező reformokat:

1. A törvényhozási jogok gyakorlása és 
a végrehajtás ellenőrzése érdekében az 
Országgyűlés működése legyen folya-
matos.

2. A párt vezető testületei hozzák nyilvá-
nosságra a törvénytervezetekkel kapcso-
latos javaslataikat és véleményüket.

3. A parlamenti nyilvánosságot és a kép-
viselők interpellációs és javaslattevő jo-
gát korlátozó szabályokat és gyakorlatot 
el kell törölni.

4. Az azonos véleményt valló képviselők 
egy-egy vita kapcsán egyedi jelleggel is, 
folyamatos működés alapján is parla-
menti frakciókat alakíthassanak.

5. Intézményesíteni kell a kormány prog-
ramja és politikája, illetve egyes minisz-
terek fölötti bizalmi szavazást; a bizalmi 
szavazás és a személyi választások tit-
kosak legyenek; bármely képviselő kez-
deményezhesse a bizalmi szavazást.

6. Meg kell teremteni a feltételeit annak, 
hogy a képviselők hivatásszerűen is el-
láthassák képviselői megbízatásukat; 

képviselői feladataik ellátásához kép-
viselői irodát és szakértőkből álló dön-
tés-előkészítő stábot tarthassanak fenn. 
Ennek anyagi és szervezeti előfeltételeit 
egyenlően kell biztosítani minden képvi-
selő számára.

7. A parlamenti ülések és a bizottsági 
viták jegyzőkönyvét gyorsított eljárás-
ban teljes egészében nyilvánosságra kell 
hozni. Végül pedig a Magyar Demokrata 
Fórum előkészítő bizottságot fog fölkérni 
a demokratikus parlament elveinek és 
működésének kidolgozására.”

1988 szeptemberében került sor a má-
sodik lakiteleki találkozóra� Itt az ala-
pítók megfogalmazták a lényegében az 
MDF programját magába sűrítő Alapító-
levelet, amelyet aztán a Hitel első szá-
mában, 1988� november 2-án teljes ter-
jedelmében közzé is tettek�

Elérkeztünk dolgozatunknak azon ré-
széhez, amelyben egy-egy konkrét írás, 
publicisztika tartalmát megvizsgálva ke-
ressük az MDF programjának elemeit, 
illetve az ezek mind teljesebb megértését 
segítő fogásokat, stíluseszközöket�

A Hitel első számában Csoóri Sándor A 
visszaszerzés reménye címmel közzétett 
esszéjében mesteri módon fogja össze 
azoknak az üzeneteknek a lényegét, ame-
lyek a Magyar Demokrata Fórum műhe-
lyeiben születtek meg� Elmondja annak 
a tíz évnek a történetét, amely a Hitel 
megszületését megelőzte� Többször utal 
a lap szülőatyjára, Illyés Gyulára, akinek 
munkásságához, emlékéhez csak egy 
mindenféle rétegérdekeken felülemelke-
dő – ahogy Csoóri mondja, „túlemelke-
dő” –, valódi magyar összefogást repre-
zentáló lap illik� Mivel a Hitel törvényes 
keretek közötti megjelentetése az MDF 
megalakulása óta elemi és nélkülözhe-
tetlen ígéret és igény, Csoóri leírja, hogy 
miért is nem vállalták azt a fajta illega-
litást, amit a szamizdat-Beszélő képvi-
selt: „…nem a gyávaságunkon bukott el, 
s nem is a mindenáron való alkudozás 
ügyetlenségén, hanem egy hosszútávra 
tervezett megfontoláson… Természetes-
nek, sőt üdvözlendőnek tartjuk, ha egy 
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kimondottan politikai célokért küzdő fo-
lyóirat elszakítja magát minden kötött-
ségtől, minden cenzúrától, és a föld alá 
vonul� Döntése önmagában is beszédes 
eszköz� Mi azonban, akik egy lap segít-
ségével nemcsak a politikai s hatalmi 
rendszert akartuk megváltoztatni, ha-
nem a magyarság megrontott életösztö-
nét, stílusát, lelkületét, sehogy se kezd-
hettük volna riadalmat keltő, radikális 
eszmékkel és radikális módszerekkel… 
Radikalizmus helyett itt csak a minden-
re kiterjedő gyógyítás segíthet�”

Csoóri Sándor a következőkben mesteri 
szóképekkel ismerteti az MDF alapítóle-
velében megfogalmazott gondolatokat, 
egyben azt is elmondja, hogy mi is lesz 
a Hitel feladata� Az összes, a Kádár-kor-
ban tabunak számító, de a nemzet 
egészséges éntudatának visszaszerzé-
séhez szükséges, őszintén megbeszélen-
dő tárgykör előkerül: Trianon tragédiá-
ja, a második világháborús szerepünk, 
1956 megtisztulást kereső példája� 
Azaz, ha ezekről nem beszélünk – már-
pedig addig nem lehetett –, nincs gyó-
gyulás� Nincs nemzettudat, ha pedig az 
hiányzik, előbb-utóbb nemzet sem lesz� 
Csoóri ritkán tapasztalt bátorsággal néz 
szembe saját és kortársai mulasztásai-
val: „Hiába ismertük föl… a körülöttünk 
s bennünk vergődő valóság életveszé-
lyes pillanatait, valamilyen félelemnek 
vagy szokásnak engedelmeskedve min-
dig a drámaiságától megfosztott, cson-
kább valóságról számoltunk be, nehogy 
végül a megnevezhetőt is letagadtassák 
velünk�” Hogy mindez miért történhe-
tett így évtizedeken át, annak kiderítése 
Csoóri szerint éppen a Hitel feladata�

Aztán folytatódik a problémák leltára� A 
bajok a rossz rendszer, a testi-lelki-szel-
lemi nyomorúságot előidéző kommu-
nizmus megszüntetésével gyógyíthatók 
csak� Sorolja a népességfogyást, az ál-
lamadósság növekedését, a halálozási 
arányszámokat, a gyors elszegényedést 
és a határokon túli magyarság véghely-
zetét� Mindezek eltüntetése a Hitel és az 
MDF 20� század végi programja� Nem-
csak úgy általában, írja Csoóri, hanem 
ennek a politikai szerkezet teljes átala-

kításával kell járnia� A bős-nagymaro-
si vízlépcső, a duna-kanyari szörny to-
vábbépítése Csoóri szerint maga a nagy 
metafora, ami a szocialista nemzetközi-
séget, a szocialista Magyarországot, 
annak tehetetlenségét, tehetségtelen-
ségét és számító – igaz, kiszolgáltatott-
ságunkból fakadó – gyávaságát mutat-
ja meg� Ez a nagy metafora ugyanakkor 
az utcára vitte az embereket: harminc 
év után először komoly és fegyelme-
zett tömeg szegült szembe a központi 
akarattal: „…az állam és a nemzet far-
kasszem-váltásának jóslatos pillanata” 
volt ez� Csoóri, az esszéíró húsz sornyi 
kérdéssel próbálja tisztázni, hogy miért 
történt Magyarországon ebben a konk-
rét ügyben mindaz, ami megtörtént� 
Ha ebben az egy ügyben nem születik 
egyetértés, nincs megegyezés és a nem-
zet akarata ellenére a hatalom megépíti 
a vízi szörnyet, akkor még csak látszó-
lag sem győz, mert mire végezne ezzel 
a munkával, túlszalad rajta az idő� Jól 
érezte tehát Csoóri Sándor, hogy mind-
azokban a kulcsfontosságú ügyekben, 
amelyek igen markáns formában jelen 
vannak a Magyar Demokrata Fórum 
alapítólevelében, gyorsan kell cseleked-
ni� Gyorsan, de nem kapkodva� Változ-
tatni kell, de meg- és átgondoltan� „A 
világ helyzete […] sose azokon múlott, 
akik nem hittek a változásban, hanem, 
akik hittek benne�” Helyzetkép követ-
kezik, immáron az MDF-en túli világ 
teljességének megmutatásával, ami 
megint csak az alapítólevélhez visz visz-
sza, hiszen az érzékletes képek ahhoz 
a következtetéshez vezetnek, hogy eljött 
az ideje a megosztottság, az egymás el-
len uszítás felszámolásának, és itt az 
ideje a visszaszerzésnek� Vissza kell 
kapnunk mindent, ami minden szabad 
embert megillet: a nemzetünket, kö-
zösségeinket, lelkierőnket, emlékeze-
tünket� Az esszé záró kérdése: „Vajon 
történelem-e az, ami most velünk törté-
nik? Minden bizonnyal�” Csoóri Sándor 
Hitelben publikált, viszonylag rövid ter-
jedelmű, ám szépen kimunkált monda-
tokkal megformált gondolatai a magyar 
világ teljességét mutatták meg� Ebben 
az időben nemigen volt más, aki a Ma-
gyar Demokrata Fórum programját a 
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publicisztika legnemesebb eszközeivel 
ilyen módon tudta volna a magyar olva-
sóközönség elé tárni�

Ezt az állításunkat a lap tizenharmadik 
oldalára lapozva azonnal pontosítani 
kell: itt találjuk ugyanis Csurka István 
Október 23., vasárnap című rövid írását� 
A Csoóri Sándor esszéinél korábban is, 
később is lényegesen szélesebb körben 
ható Csurka-publicisztikák meghatáro-
zó elemeinek e szövegben nyomát sem 
találjuk� Csurka ezúttal rövid monda-
tokkal, mesterien kezelt írói stílusesz-
közeit mellőzve, egyfajta leltárt készít az 
1988-as évről� Éppen írása szokatlan 
szikársága húzza magára szinte dele-
jes erővel az olvasó fi gyelmét� Már a cím 
olvastán felidéződik az MDF program-
jának egyik lényeges része, 1956 tisz-
telete, a forradalomban szereplők galád 
módon elrabolt méltóságának vissza-
szerzése� A Csurka-tudósítás így szól: 
„1988 a tüntetések és felvonulások éve-
ként íródik majd történelmünk emlék-
könyvébe� Bátor, petőfi -gallér villódzá-
sú, elszánt és méltóságosan emelkedett, 
nagy tömegeket megmozgató tüntetések 
követték egymást március 15-től kezd-
ve� Akármiről is lett légyen szó, Nagy 
Imre kivégzéséről, a Dunáról vagy erdé-
lyi testvéreinkről, Petőfi  szelleme mind-
egyik alkalommal itt lobogott a pesti ut-
cákon és tereken a felvonulók lelkében�” 
A képalkotási módszerek, a közérthető 
metaforák és irodalmi-történelmi uta-
lások teljesen világossá teszik, hogy hol 
is áll az író, és hol is lehetnek olvasói 
az 1988-as év történelmében� Csurka 
megállapítja, hogy az az összefogás, ami 
a felsorolt megmozdulásokat jellemez-
te, bizakodásra ad okot� Ellenpontként 
megemlíti az 1988� október 23-i félre-
sikerült budapesti tüntetést� Csurka 
leírása szerint az október 23-i tüntetés 
kezdeményezői (az elindító Fidesz és a 
hozzájuk csatlakozó szervezetek, a Sza-
bad Kezdeményezések Hálózata, a Baj-
csy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, 
a Történelmi Igazságtétel Bizottság és 
a Magyar Demokrata Fórum) nem vol-
tak körültekintőek a tüntetés előkészí-
tésében� Csurka ezt elsősorban azzal 
magyarázza, hogy az év korábbi nagy 

tömegmegmozdulásainak sikerei elbiza-
kodottá tették őket� Egy kicsit úgy jár-
tunk – állapítja meg –, mint más sikeres 
emberek: a siker elhomályosította a tisz-
tánlátásunkat�

A kudarc másik oka a hatalmához fog-
gal-körömmel ragaszkodó kommunis-
ta rendszer félelem diktálta merevsége 
volt� A rendőrség betiltotta a tüntetést, 
ez pedig azt is pontosan megmutatta, 
hogy mennyire voltak komolyak a kor-
mányzat megújulási szándékai� „Ez a 
betiltás halomra döntötte a rendszer 
minden eddigi bizalom-hirdetőoszlo-
pát�” Az 1956-os forradalom eszméinek 
és szereplőinek rehabilitálása – e prog-
rampont békés összejövetelen kinyilvá-
nított szándéka tehát azonnal előhívta a 
hatalom harminckét év óta megszokott, 
félelemből fakadó erőszakos gesztusait� 
Igaz ugyan, hogy fi zikai összeütközésre, 
gumibotozásra nem került sor, ám ez az 
évforduló minden eddiginél tragikomi-
kusabban mutatta meg a kommunista 
állam idétlen tétovaságát� Az utcákon 
több rendőr volt, mint tüntető� Az MDF 
a tiltást tudomásul vette és visszavonta 
a tüntetésre való felhívását� Nem akart 
mindenáron ütközni, már csak azért 
sem, mert ezen a napon világosan ki-
derült, hogy a magyar társadalomban 
nagymértékben ott él a félelem – lénye-
gében ugyanaz, mint a hatalom félelme: 
félelem a tabutól, 1956-tól és annak em-
lékétől� Nem mellékes szempont egyéb-
ként az sem, írja Csurka, hogy ebben a 
sakk-matt helyzetben a félelemben szo-
cializált nemzet már-már abszurd mó-
don nyilvánította ki véleményét bizonyos 
közügyekről: „… mindenek előtt vasár-
nap nem ér rá tüntetni�” Ez talán a leg-
lényegesebb szempont, amelyet a tünte-
tés meghirdetői és azon résztvevői nem 
vettek fi gyelembe, akik az MDF bölcs-
nek is minősíthető visszalépése után 
csak azért is nekirontottak a rendőrtö-
megeknek� Ezek a független, valamikori 
anarchista, maoista liberálisok néhány 
gyanútlan fi atalembert magukkal ránt-
va demonstrálták szabadságvágyukat� 
Ez pedig ilyen formában, néhány száz 
izgága álfelkelővel inkább sértette, mint 
dicsérte 1956 magyar történelemben 
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betöltött szerepét� Arról nem is szólva, 
hogy ez az év korábbi sikeres, százezres 
megmozdulásaihoz képest is nagy ku-
darcnak számított�

Csurka István mint a Magyar Demokrata 
Fórum egyik vezetője, írásában akkurá-
tusan tisztázza, hogy mi okozta azoknak 
a tévhíreknek az elterjedését, amelyek 
arról szóltak, hogy az MDF megosztott, 
és belviszályok jellemzik� Leírja, hogy 
miként született meg a tüntetésfelhívás 
visszavonása, és ennek indokairól milyen 
módon értesítették többek között Grósz 
Károly miniszterelnököt� Táviratot írtak 
neki, ami azonban nem került nyilvá-
nosságra� Ezért olyan látszat keletkezett, 
hogy Magyarországon vannak „meg nem 
alkuvó, hősi, forradalmian radikális” 
csoportok és az „azonnal meghunyász-
kodó” MDF� A kádergyerekek liberális 
hősködése, az MDF kigúnyolása azon-
ban nem árthat az országnak: „az MDF 
ki fogja bírni ezt a rossz hírbe keveredést, 
és ki is kell bírnia, a vállalt feladatának, 
a magyar társadalom valódi átdolgozásá-
nak és demokratikus talpra állításának a 
művét végre akarja hajtani”� Mindennél 
beszédesebb azonban, hogy a Hitelben 
Csurka István írása alatt megjelent an-
nak a táviratnak a teljes szövege, ame-
lyet Grósz Károlynak küldtek, és amelyet 
október 22-én még mind az öt szervező 
politikai csoportosulás aláírt – ami egy-
ben azt is jelentette, hogy visszaléptek a 
tüntetéstől� Hogy aztán másnap a szél-
ső-liberális mozgalmárok miként szegték 
meg ígéretüket, az egy teljesen más, ám 
kiszámítható és igen messzire vezető út 
közbülső állomását jelentette�

A Hitel első számának egyik legnevesebb 
szerzője Cseres Tibor, aki abban az idő-
ben a Magyar Írószövetség elnöke volt� 
Különös műfajú rövid írása – kisesszé, 
fi lmismertető, publicisztika – az MDF 
programjának egy rendkívül fontos alap-
elemét érintve a határon túli magyarság 
ügyéről szól� Idézzük az MDF alapító le-
velének ezt érintő részletét: „(Az MDF) 
tegyen meg mindent az ország határain 
kívül élő magyar nemzetiség létérdeke-
inek, jogvédelmének a lehetető legszé-
lesebb nyilvánosságáért, vegyen részt a 

megmaradásukért, önrendelkezésükért 
és fejlődési lehetőségeikért folytatott 
küzdelemben�”

A Sír az út mögöttünk című szikár írás 
Sára Sándor monumentális dokumen-
tumfi lmjét, a Sír az út előttemet értel-
mezi, és magyarázza el az olvasóknak 
úgy, hogy mesteri írói fogásaival óriási, 
fi gyelemfelkeltő reklámot is csinál a Sá-
ra-fi lmnek� Mindjárt az elején tisztázza, 
hogy a történet „balladás, katartikus 
magyar ügy, de nem magyar belügy, 
mert román, jugoszláv s német vonat-
kozásai miatt három-négy ország bel-
ügyének is mondhatjuk”� Megállhatunk 
itt egy pillanatra, és elgondolkodhatunk 
azon, hogy hányan vagyunk még Ma-
gyarországon, akik tudjuk, hogy mit is 
jelent ez a szó: Jugoszlávia� Az idő már 
csak ilyen: sok mindent elfúj, ami volt� 
Cseres Tibor óriási tárgyi tudása birto-
kában felsorakoztatja azokat a ténye-
ket, amelyek a trianoni tragédia után a 
határokon kívül rekedt magyarság sor-
sát jellemezték� Csupasz idézetekkel is 
pontosan tudja ábrázolni a történelmet: 
a székelység és a moldvai-bukovinai 
magyarság életének keserűségéről elég 
neki egy bizonyos Cretu nevű vezér-tan-
felügyelő 1937-es csíkszeredai beszédét 
felidézni: „A székely gyermekek lelkébe 
már az óvoda padjaiban bele kell csepeg-
tetni azt a történelmi tényt, hogy nem az 
vagy, akinek ismered magad, hanem egy 
vitéz, de sokáig idegen iga alatt nyögő 
más nép (a román) elidegenített gyerme-
ke�” Talán semmi mással nem tudta vol-
na ennél világosabban az olvasó tudtára 
adni Cseres Tibor, hogy mi történt Tria-
non után Romániában�

A határon túliak számára óriási kér-
dést jelentett a „menni vagy maradni”� 
Azoknak, akik elhagyták szülőföldjü-
ket, nem volt diadalmenet a Magyar-
országra költözés� A Sára-fi lm negye-
dik részének címe: Hazatértek� Miként 
Cseres Tibor, az olvasó is arra számít, 
hogy akik hosszú gyötrődés után az 
anyaországba költözés mellett döntöt-
tek, azoknak könnyebbé vált sorsuk� 
Jobban belegondolva – és ez kiderül a 
fi lmből is – egy ilyen döntés igen hosszú, 
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szenvedésekkel teli folyamat végállomá-
sa lehetett� Akik hazajöttek, azt gondol-
hatták, végre itthon vannak� Lelkesedé-
süket azonban azonnal szétrombolták a 
magyar hatóságok, a vesztegzár, a meg-
alázó egészségügyi vizsgálatok – akárha 
trópusi betegségeket hordozók jöttek 
volna ide� Mindezek ráébresztették a 
jobb életben reménykedőket arra, hogy 
az élet Magyarországon sem sétagalopp�

Cseres Tibor az MDF-alapítólevéllel egy-
becsengő módon minden kertelés nélkül 
bontja ki a tabutémákat, például azt, 
hogy a második világháború elején, Bács-
ka visszakerültével miként telepítették 
oda az addig Magyarországon élő derék 
szerbeket, és otthonaikat miként adták át 
a bukovinai székelyeknek� Mindenki min-
denkivel harcolt, a szerbek a székelyek-
kel, aztán Szabadkán a szerb partizánok 
a magyarokkal, hogyan gyilkoltak le ez-
által ártatlan ezreket, tízezreket kereszt-
be-kasul� Minden, amit Cseres Tibor leír 
a témáról, hiteles� A Hideg napok írójánál 
aligha ismerhette jobban bárki is ennek 
az időszaknak és ennek a térségnek a té-
nyeit� Nem hallgat arról sem, hogy a Szer-
bia északi részét visszafoglaló magyar ka-
tonák háromezernél több szerbet végeztek 
ki� Cseres Tibor felteszi azt a kérdést, hogy 
a korábban a szerbek által meggyilkolt 
negyvenkét bukovinai székely ember sor-
sáról érdemes-e beszélni az úgynevezett 
jugoszláv érzékenység megsértésének ve-
szélye nélkül� Válasza egyértelműen igen, 
hiszen a bukovinaiak története model-
lértékű, annak újra elmondása talán el-
indíthatja azt a kollektív lelkiismeretvizs-
gálatot, amelynek nyomán a szerbekben 
megfogalmazódhat a kérdés, hogy vajon 
az ő háromezer halottjuk nem ugyanúgy 
aránylik-e a negyvennégy bukovinai szé-
kely halálához, mint az 1944-es példátlan 
nagyságrendű szerb bosszúállás áldoza-
tainak száma – negyvenezer magyar megy-
gyilkolása – a hideg napokhoz� A tömegy-
gyilkosságokról a rendszerváltás korában 
még tilos volt beszélni� Nehezen beszélnek 
róla még ma is a területen élő magyarok, 
de a szerbek is� (Cseppet sem vigasztaló, 
hogy a későbbi, Jugoszlávia szétesését 
hozó nagy háborúban hasonló tömegmé-

szárlások történtek a horvát, a bosnyák 
vagy akár a szerb népesség körében is�) 
Cseres Tibor tényközlő mondatai 1944-ről 
megrendítőek: „Bezdán határában még 
közel ötszáz oszló hullára leltek kutakban, 
trágyadombokban – de azok máshonnan 
valók voltak�” Cseres az áldozatok pon-
tos megszámlálását szorgalmazza, és azt, 
hogy valamilyen módon állítsanak emlé-
ket az ártatlanul meggyilkoltaknak� Mára 
már tudjuk, hogy ez meglehetősen naiv 
elképzelés volt a részéről, a gyilkosságok 
és tömegsírok helyén állított kopjafákat, 
emlékoszlopokat, táblákat még a kétezres 
években is sorra pusztították el ismeret-
lenek� Ismeretlenek? Mindenki tudta – de 
nem mondta –, hogy az elpusztíthatatlan 
bosszú irányította az emlékműgyilkos 
szerb kezeket� A megbékélés ideje talán 
mostanra érkezett el� A ma sokadszorra 
felépített emlékművek nem két napig áll-
nak, hanem két hónapig, és mindenki ab-
ban bízik, hogy néhány év múlva már ta-
lán végleg a helyükön maradhatnak� Hogy 
miként Sára Sándor fi lmje, emlékeztesse-
nek azokra az időkre, amikor az embere-
ket állatokként kezelték, és minden más-
nak nagyobb értéke volt, mint az életnek� 
Cseres Tibor írása után egy klasszikus új-
kori ballada olvasható, amelyet 1950-ben 
a brassói vonaton jegyeztek le� A címe: 
A földvári fogolytábor� Ebben a lágerben 
őrizték azokat a magyar katonatiszteket 
a második világháború után, akik erdé-
lyi származásúként szabadulásuk utáni 
életüket szülőföldjükön tervezték leélni� 
A titokzatos földvári haláltáborról igen 
kevés dokumentum maradt fenn� Akiket 
ide bezártak, azokat elpusztították� Nem 
az Auschwitzból ismert módon, hanem 
éhen veszejtéssel� Nem érdemes dekázni, 
hogy melyik láger a kegyetlenebb, melyik 
emberpusztító módszer a visszataszítóbb� 
Az 1950-ben lejegyzett ballada arra viszi 
az olvasót, hogy a közismert és sokat su-
lykolt nagy lágertörténetek mellett vagy 
mögött vannak és voltak megrendítőbb 
és szörnyűbb helyzetek is� Cseres Tibor 
többek között ennek az igazságnak a ki-
mondása révén válhatott méltán elismert, 
nagy íróvá, aki egy apró írásban is min-
dent el tudott mondani a világról, amit 
akkor fontosnak tartott�




