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Szekér Nóra
Átkelés a Rubiconon
Az Erdély-tüntetés 1988-ban

Nicolae Ceauşescu román államfő és a 
Román Kommunista Párt főtitkára ha-
talomra kerülése óta nagy hangsúlyt he-
lyezett az erőszakos iparosításra, ezzel 
együtt – a román sovinizmusnak megfe-
lelően – a nemzetiségi területek felszámo-
lására� Az 1972-es területrendezési ter-
vekben már nyíltan megfogalmazódott, 
hogy az elmaradottnak minősített falusias 
településhálózatot fel kell számolni� A ro-
mániai területrendezés legnagyobb felhá-
borodást kiváltó terveit Ceauşescu 1988� 
április 29-én jelentette be: a „település-
rendezési és -szisztematizálási program” 
keretei között Románia tizenháromezer 
falva közül hét-nyolcezer megsemmisí-
tését tervezték, helyettük 558 agráripa-
ri centrumot hoztak volna létre� A terv 
különösen hátrányosan érintette Románia 
nemzetiségeit, köztük kiemelkedően az 
erdélyi magyarságot� A magyarlakta falvak 
többsége nem érte el az életképesnek 
nyilvánított két-háromezer főnyi alsó 
határt, emellett a magyarlakta városok 
történelmi központjainak lerombolása is 
a településrendezési program része volt� 
Az erdélyi falvak átrendezése a magyarság 
etnikai egységének végső megszüntetését 

jelentette volna� A terv, amely súlyosan 
sértett minden nemzetközi egységok-
mányt és józan emberi érzést, hatalmas 
felháborodást váltott ki a román ellenzék 
körében éppúgy, mint Magyarországon és 
a nagyvilágban�1

Ceauşescu brutális terve, mely az erdélyi 
magyarság végső felőrlődésének rémét ve-
títette elő, az utolsó lökést adta a mind-
jobban mértékét vesztett diktátor őrült 
politikájával szembeni fellépéshez� A ma-
gyarországi ellenzéki mozgalmak – vagy 
ahogy akkoriban nevezték őket, az alter-
natív szervezetek – részéről határozottan 
megfogalmazódott egy széles társadalmi 
bázison nyugvó tiltakozás terve� Május 
16-án, az MDF Jurta Színházban tartott 
Nyilvánosság című fórumán bejelentésre 
került, hogy május 30-ára a román 
nagykövetség elé nagyszabású tiltakozó 
demonstrációt szerveznek�2 (A tüntetés 
végleges időpontjáról és menetéről május 
23-án, Dragon Pál szentendrei lakásán 
döntöttek�)

A tüntetés több évtizedes küzdelem része 
volt� „Erdély gondja és fájdalma […] min-
den előző lépésünkben […] benne volt”3 
– fogalmazott Csurka István 1988-ban� A 
határon túlra rekedt magyar kisebbséget 
ért atrocitások, valamint a környező szo-

1 Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése 
Magyarországon (1988–2013). Szerk. Katona And-
rás–Kiszelly Zoltán–Salamon Konrád–Simon Já-
nos–Zachar Péter Krisztián. Lakitelek, Antológia, 
2014. 64–65.; 1988–falurombolás Romániában. 
Múlt-kor, 2003.05.05. htt p://mult-kor.hu/cikk.
php?id=452&pIdx=4 (Utolsó letöltés 2016.02.02); 
Novák Csaba Zoltán: A területrendezés kezdetei 
Romániában. Transindex, 2012.02.11. htt p://itt -
hon.transindex.ro/?cikk=16559 (Utolsó letöltés 
2016.02.02). 

2 ÁBTL 2.7.1. III/III. – 97/a – 16/1988.05.16.
3 Csurka István: Az MDF ’88-a. In: Magyarország politi -

kai évkönyve, 1988. Szerk. Vass László–Sándor Péter–
Kurtán Sándor. Budapest, R-Forma Kiadó, 1989, 305.

A szerző történész, az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltárá-

nak (ÁBTL) kutatója.
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cialista országokhoz fűződő előirányzott 
„testvérbarátság” között óriási törésvonal 
húzódott� Elég, ha csak Illyés Gyula Vá-
lasz Herdernek és Adynak című 1977–
1978-ban megjelent írására, az azt kiváltó 
vitákra és konfl iktusokra gondolunk� (E 
tanulmány mindazonáltal nem kíván ki-
térni a határon túli magyarokért folyó 
küzdelem évtizedeken átívelő küzdelmére, 
csupán az 1988-as évhez kötődő társadal-
mi tiltakozások hátterét világítja meg�)

1988 elejére a romániai politikai elnyo-
más következtében tömegek menekültek 
Romániából Magyarországra� 1988 ta-
vaszán a Romániából érkező menekül-
tek száma 13 000 körül mozgott, míg a 
hivatalosan be nem jelentettekkel együtt 
létszámukat 20 000 főre becsülték�4 Ál-
lambiztonsági adatok szerint csak az év 
májusában 705 román állampolgár lép-
te át illegálisan a határt, közülük 532 
fő kapott tartózkodási engedélyt és 170 
főt küldtek vissza a román szerveknek�5 
A menekültek többsége erdélyi magyar 
volt, de szép számmal akadt köztük ro-
mán nemzetiségű is� A menekültkérdés 
gyakorlati problémái nehéz helyzetbe 
hozták a magyar állam apparátusát�6 A 
problémák mögött ott húzódtak ráadá-
sul az égető társadalmi és politikai kér-
dések is, melyek rávilágítottak a magyar-

4 Kaszás Veronika: A magyarországi „alternatí v szer-
vezetek” fellépése az erdélyi menekültek ügyében 
1988-1989-ben. Múltunk, 2014/1, 221–266.; Kaszás 
Veronika: Erdélyi menekültek Magyarországon – 
1988–89. Budapest, Gondolat, 2015. A menekül-
tek segítésében a legmeghatározóbb szerepet a 
magyarországi egyházak játszott ák. A dolgozat az ő 
szerepükre nem tér ki. Erről részletesen lásd: Kaszás 
Veronika: Magyarországi egyházak az erdélyi mene-
kültekért 1987–1989 között . Egyháztörténeti  Szem-
le, 2012/4, 70–89. 

5 ÁBTL 2.7.1 – III/IV – 118/1988.07.05. 
6 1988. február 25-i 3046/1988. Minisztertanácsi ren-

delet alapján létrehoztak egy Állami Tárcaközi Bi-
zott ságot, amelynek feladata az erdélyi menekültek 
helyzetének rendezése és az ezzel kapcsolatos min-
dennemű politi kai kérdés értékelése volt. Elnökévé 
Gál Zoltán belügyminiszter-helyett est nevezték ki. 
A Bizott ság munkájában részt vett  az Igazságügyi, 
a Művelődési, a Külügy-, a Pénzügy-, a Szociális és 
Egészségügyi Minisztérium, az MSZMP KB Külügyi 
Osztálya, az Állami Egyházügyi Hivatal, a Hazafi as 
Népfront és a Magyar Vöröskereszt. 

ság Kárpát-medencei sorskérdéseire, egy 
testvéri szocialista ország diktatúrájának 
természetére, a rendszer üldözötteivel való 
szolidaritás érzésére, valamint az emberi 
és polgári jogok korlátaira: a tabukra és a 
rendszer által erősen kontroll alatt tartott 
„szabadgondolkodás” érzékeny pontjaira� 
A menekültek ügyének felkarolása és a 
romániai diktatúra elleni tiltakozás spon-
tán szerveződő közösségek egész hálóza-
tát hívta életre, ezzel a kommunista dikta-
túra számára mindig is aggodalmat keltő 
társadalmi együttműködést teremtett� Ezt 
a rendszer a legkülönfélébb eszközökkel 
igyekezett felszámolni�

A menekültek megsegítésében élen járt az 
1986-ban alakult Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Baráti Társaság�7 Keretei között szervező-
dött meg 1988 elején a Társaság Menedék 
Bizottsága Dénes János, Domokos István, 
Szekeres László, Ruttkay Levente és má-
sok részvételével� Mint a Hazafi as Népfront 
kötelékébe tartozó szervezet, széles társa-
dalmi kapcsolatokkal rendelkezett, aktívan 
együttműködött az Erdélyt Védő Magyar-
országi Független Bizottsággal, az egyhá-
zakkal, az erdélyi, valamint az emigrációs 
szervezetekkel is� Egy állambiztonsági je-
lentés szerint a külföldi segélyszervezetek 
közül sokan a Bajcsy-Zsilinszky Társasá-
gon keresztül jutatták Magyarországra se-
gélycsomagjaikat, sőt e Társaság kapcso-
latrendszerét kívánták felhasználni arra, 
hogy valamilyen formában legálissá váljon 
a segélyszállítmányok szétosztása�8 A Tár-
saság információs anyagot állított össze a 
romániai menekültek ügyéről, az emberi 
és kisebbségi jogokkal való visszaélések-
ről, majd 1988� január 19-én nemzetközi 
sajtótájékoztatót tartott, ahol a nemzetközi 
szervezeteket kérték fel arra, hogy tiltakoz-
zanak a törvénytelenségek ellen�  

1988� január 29-én alakult meg a Romá-
niából érkező menekültek támogatására 
a Menedék Bizottság, amely a demokrati-
kus ellenzékhez és az 1979-ben szerveződő 

7 Kaszás i. m. 2014.; Bossányi Katalin: Szólampróba. 
Beszélgetések az alternatí v mozgalmakról. [Interjú 
Zétényi Zsoltt al]. Budapest, Láng, 1989, 12–23.

8 ÁBTL 2.7.1 – III/III-57/1988; ÁBTL 2.7.1. NOIJ, BRFK 
63/1988. 
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Szegényeket Támogató Alap (SZETA) köré-
hez kapcsolódott� Az alapító tagok többek 
között Ara-Kovács Attila, Donáth László, 
Könczöl Csaba, Lengyel Gabriella, Rad-
nóti Sándor, Szent-Iványi István, Tamás 
Gáspár Miklós és Szilágyi Sándor voltak� 
A Bizottság a kérdést alapvetően nem ma-
gyar problémaként kezelte, tiltakozásaik 
során a magyarságot ért sérelmek helyett 
sokkal inkább az emberi jogok megsértését 
hangsúlyozták� A menekültek segélyezésé-
ben is nagy hangsúlyt helyeztek a román 
nemzetiségű menekültek támogatására, 
akiknek érdekvédelmét szintén igyekeztek 
ellátni� Emellett élesen felszólaltak a visz-
szatoloncolások ellen is� „Én nem tartoz-
tam a »pántlikás magyarok« közé, emellett 
nem jártam még Erdélyben, nincsenek ott 
rokonaim sem� Tehát nem annyira érzel-
mi motivációk vezettek ide, mint inkább 
egy »állampolgári felháborodás« a kormány 
politikája miatt, és felelősségérzet a bajba-
jutottak iránt� […] Mi nem szűkítettük le 
ezt az egész problémát, csak Erdély vagy a 
romániai magyarság kérdésére� Mi ugyan-
úgy segíteni próbálunk a többi román vagy 
német nemzetiségű menekülten is” – fo-
galmazott Lengyel Gabriella, a Menedék 
Bizottság egyik fő szervezője� A Menedék 
Bizottság támogatásával alakult meg 1988 
februárjában főként román nemzetiségű 
menekültekből a Román Menekülttanács, 
azzal a céllal, hogy saját szervezet keretei 
között tudják érdekvédelmüket ellátni, va-
lamint hogy demonstrációkat, éhségsztráj-
kokat szervezzenek, nyilatkozatokat ad-
janak ki� Az első akciójuk Ceauşescu 
ausztráliai útja alkalmából az ausztrál 
nagykövetség elé tervezett tüntetés lett vol-
na, erre azonban nem került sor�9

Ha nem is közvetlenül a Menedék Bizott-
sághoz, de a körülötte lévő értelmiségi 
csoporthoz kapcsolódik az 1988� február 
1-jén, a budapesti román nagykövetség 
előtt tartott tiltakozó demonstráció�10 Gadó 
György, Haraszti Miklós, Tamás Gáspár 
Miklós és Molnár Tamás a nemzetközi 
közvéleményhez intézett tiltakozó felhí-
vást fogalmaztak meg a romániai diktatú-
ra visszaéléseivel szemben, és arra kérték 

9 ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III. 68/1988.
10 Krassó György: Ott hon történt… Irodalmi Újság, 

Európa országait, hogy 1988� február 1-jén 
a román nagykövetségek előtt tartott de-
monstrációkkal fejezzék ki tiltakozásukat� 
A Charta ’77 mozgalom csatlakozva az ak-
cióhoz egy felhívást tett közzé, melyben feb-
ruár 1-ét a román néppel való szolidaritás 
napjává tűzte ki� A budapesti nagykövet-
ség előtti tüntetés 3-400 ember részvételé-
vel ennek a megmozdulásnak volt a része� 
A rendőrség – „némi rángatástól eltekint-
ve”11 – nem lépett fel támadólag a demonst-
rálókkal szemben, annak ellenére, hogy a 
tüntetést nem engedélyezte, sőt az illeté-
kesek a szervezőket igyekeztek lebeszélni 
annak megtartásáról� „A követség épületé-
nek alsó szintjén leeresztették a redőnyö-
ket, a második emelet egy oldalablakából 
azonban fénykép- és fi lmfelvételeket ké-
szítettek� A szomszédos utcában URH-ko-
csis rohamrendőrség állt beavatkozásra 
készen, de a helyszínen csak civil ruhás 
nyomozók tartózkodtak, akik egy alezredes 
vezetésével igyekeztek szétoszlatásra bírni 
a tömeget”12 – foglalta össze a történteket 
Krassó György� Miközben a résztvevők „Le 
a diktatúrával!” „Szabad és demokratikus 
Romániát!” jelszavakat skandálták, Tamás 
Gáspár Miklós a követség kerítésének fém-
párkányára felkapaszkodva mondta el be-
szédét� „Barátaim! Azért gyűltünk most itt 
össze, mert szolidárisak vagyunk a román 
néppel és az erdélyi magyarsággal� Nem 
vagyunk nacionalisták, a kelet-európai 
népek közti barátságot, az együttérzést, a 
népek közötti rokonszenvet képviseljük� 
Fölkérlek Benneteket, hogy szavaim után 
– mivelhogy engedélyezetlen a tüntetés – 
menjünk haza� Azzal az egy ideje már szo-
katlan jelszóval végzem szavaimat, hogy 
»Éljen a magyar–román barátság!«”13

Az 1987 szeptemberében alakult Magyar 
Demokrata Fórum fontos küldetését jelen-
tette a határon túliak ügyéért való küzde-
lem� Alapító nyilatkozatában is kiemelten 
hangsúlyozta a magyar kisebbségek iránt 

1988/2, 23.; Kaszás i. m. 2014, 253–254.; A tünte-
tés. Beszélő, 1988/1. 

11 Lengyel Gabriella szóhasználata. In: Bossányi Kata-
lin: Szólampróba. Beszélgetések az alternatí v moz-
galmakról. [Interjú Lengyel Gabriellával]. Budapest, 
Láng, 1989, [152–163] 159.

12 Krassó i. m. 1988, 23. 
13 Uo.
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érzett szolidaritás fontosságát� Az MDF 
– fogalmaz a dokumentum – „a nemzet 
elidegeníthetetlen részének tekinti a tör-
ténelmi Magyarország felosztása és a ma-
gyarság tömegeinek szétszóródása után 
az ország határain kívül rekedt magyar 
kisebbségeket�”14 A mozgalom az ország 
határain kívül élő magyar nemzetiségek 
megmaradásáért folytatott érdekvédelmi 
munkában nem csupán a kivándorlást 
kiváltó jogtalanságokra, a menekültek 
segélyezésére koncentrált, hanem – mint az 
erdélyi magyar kultúra megmaradásának 
szempontjából kulcsfontosságú kérdést – 
a szülőföldre való visszatérés lehetőségét 
is napirenden tartotta�

Ennek jegyében kezdődött meg Joó Ru-
dolf koordinálásával, Entz Géza és Kiss 
Gy� Csaba szervezésében egy feltáró mun-
ka, amely jelentős részben a Magyarság-
kutató Intézet 1986-tól folyó kutatásaira 
épült� Bekapcsolódtak a legkülönfélébb 
szellemi irányzatok szakértői, értelmisé-
giek, művészek, írók, történészek� Ezen 
összehangolt munka eredményeképpen 
130 oldalas jelentés született az erdélyi 
helyzetről, az ott élő kisebbségek életkö-
rülményeiről�15 A szöveget a Selyemgom-
bolyítóban – többek között Tamás Gáspár 
Miklós, Ara-Kovács Attila részvételével 
– tartott szakmai vitában véglegesítet-
tek� Az „Erdély-jelentést” március 6-án és 
március 21-én a Jurta Színházban tartott 
fórumon ismertették a nyilvánosság előtt� 
A Für Lajos lakásán rendezett nemzetkö-
zi sajtótájékoztatón a világ közvéleményét 
is tájékoztatták az erdélyi helyzetről, a 
jelentés angol nyelvre lefordított változa-
tát pedig eljuttatták a nagykövetségekhez 
és a nemzetközi szervezetekhez� A doku-
mentum konkrét adatokkal alátámasztva 
tárta fel a hazai és a nemzetközi nyilvá-
nosság előtt a Romániában élő kisebbsé-
gek helyzetét, tudatosította Európa legna-
gyobb nemzeti kisebbségének, a 2 milliós 
erdélyi magyarságnak a jogfosztottságát 
és kiszolgáltatottságát�16

14 A Magyar Demokrata Fórum Alapítólevele. Hitel, 
1988/1, 50–52. 

15 ÁBTL 2.7.1 NOIJ BRFK 68/1988.
16 Für Lajos (Szerk.): Az erdélyi magyarságért. Do-

A különböző oldalról érkező ellenzéki 
csoportosulások és személyek 1988� ja-
nuár 4-i keltezéssel egy, a román népnek 
címzett levelet fogalmaztak meg, mely-
ben együttérzésüket fejezték ki a dikta-
túra okozta szenvedések miatt� A levelet 
több mint 420-an írták alá, többek kö-
zött Csoóri Sándor, Mészöly Miklós, Sza-
bó Miklós, Benda Gyula, Kiss Gy� Csa-
ba, Für Lajos, Bíró Zoltán és Vásárhelyi 
Miklós� E szolidaritási üzenetben erősen 
hangsúlyozódott a kelet-közép európai 
lét sajátosságaiból eredő sorsközösség, 
amely a két népet összekapcsolja� A dik-
tatúra elleni közös küzdelemben „a tör-
ténelmileg kialakult együttélés értékeire 
kell építenünk”17 – fogalmazott a levél� A 
nyilatkozatot a Für Lajos lakásán tartott 
nemzetközi sajtótájékoztatón is felolvas-
ták, ahol Vásárhelyi Miklós, a rendez-
vény egyik fő szónoka kifejtette: kezde-
ményezésük céljai közé tartozott az is, 
„hogy nyomást gyakoroljanak a magyar 
kormányra, tegyen további és az eddi-
gieknél komolyabb lépéseket a románi-
ai helyzet javítása érdekében�”18 1988 
tavaszán érkezett meg „Kedves magyar 
barátaink!” megszólítással a romániai 
ellenzék válasza, mely így fogalmaz: „A 
magyar kormány tartózkodó politikája a 
román állampolgárokban azt a hamis ér-
zetet kelti, hogy magukra hagyták őket, s 
hogy sorsunk másoknak közömbös� Úgy 
véljük, hogy a magyar kormány visszafo-
gottsága a sztálinista doktrína maradvá-
nya� A szocialista országok közül azon-
ban Magyarországnak van leginkább 
megfelelő erkölcsi alapja és joga megten-
ni a tiltakozást� A magyar kormány még 
habozik, a magyar nép már döntött� A 
Ceauşescu-ellenes érzelmek annyi ener-

kumentumok, beszédek. Budapest, Eötvös, 1989, 
9–10.; Az Erdély-jelentést lásd: Ara Kovács Atti  la–
Dávid György–Joó Rudolf–Kőszegi László–Nagy Jó-
zsef–Tóth Károly Antal–Vásárhelyi Judit: Jelentés a 
romániai magyar kisebbségi helyzetről. In: Jelenté-
sek a határon túli magyar kisebbségekről. Medve-
tánc Könyvek (1988). Szerk. Magyar Bálint–Miklós 
Tamás; Kaszás i. m. 2014, 230. 

17 ÁBTL 2. 7. 1. NOIJ Tolna 18/1988.; A tüntetés i. m. 
1988; Kaszás i. m. 2014, 245.

18 ÁBTL 4. 1. – A – 2003/1. 171. A Rádiófi gyelő Szol-
gálat összefoglalója Kasza László Sajtókonferencia 
Budapesten című rádiójelentéséről. 1988.01.19.
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giát halmoztak fel Magyarországon, hogy 
senki sem csodálkozhat azon, hogy ez az 
ország több ezer román állampolgár me-
nedékhelye lett�”19

Ceauşescu falurombolásról szóló 1988� 
áprilisi bejelentése tehát már a szerve-
zett tiltakozás légkörében érte a magyar 
közvéleményt� Az e bejelentés ellen szer-
veződő tüntetés 100-150 ezer ember fe-

19 ÁBTL 2.7.1. NOIJ Tolna 18/1988.

gyelmezett kiállása volt egy ügy mellett, 
és egy diktatórikus, pusztító akarattal 
szemben� E tüntetés azonban nem csak 
a követelések nagy hordereje miatt volt 
döntő jelentőségű esemény a magyar-
országi rendszerváltozás történetében; 
1956 után először fejezték ki az emberek 
százezres nagyságrendben az akaratu-
kat a hivatalosan előirányzott vélemény-
nyel szemben utcai tüntetésen, szerve-
zett keretek között� Ahogy Zétényi Zsolt, 
a tüntetés egyik szervezője megfogal-
mazta: „A demokratikus tömegmozga-
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lom és a hatalom számára is átkelés volt 
a Rubiconon, döntő, jelképes lépés�”20 
Az ellenzéki szervezetek egyértelművé 
tették, hogy jelentékeny mozgósító erő-
vel bírnak, komoly társadalmi háttérrel 
szervezett és öntudatos fellépésre képe-
sek, és olyan politikai erővé értek, ame-
lyet nem hagyhat fi gyelmen kívül sem-
milyen hatalmi erő�

A tüntetés menetéről és időpontjáról 
május végén született döntés, és ezután 
kezdődött meg a bő egy hónapig tartó 
lázas szervezés� Hivatalosan számos 
szervezet vett ebben részt (ahogy azt 
a tüntetés felhívása is bizonyítja),21 az 
előkészítés és a szervező munka zömét 
azonban az Erdélyt Védő Magyarorszá-
gi Független Bizottság,22 az MDF, a Baj-
csy-Zsilinszky Társaság, a Szentendrei 
Petőfi  Kör és a Széchenyi Casino végezte� 
A szervezőgárda 15-20 fős magja a 2� 
kerületi Török utcai borozóban jött ösz-
sze rendszeresen� Az első találkozóra 
május 30-án került sor� A résztvevők 
amellett, hogy megbeszélték a tüntetés 
menetére vonatkozó, Dr� Nagy László 
ügyvéd által kidolgozott forgatókönyvet, 
megfogalmaztak egy táviratszöveget Mi-
hail Gorbacsovhoz és Ronald Reaganhez 
címezve, melyben az erdélyi magyarság 
és a német kisebbség helyzetére hív-
ták fel a fi gyelmet� E táviratot átadták 
20 Bossányi i. m. 1989, 19.
21 A tüntetésen való részvételre szóló Felhívás szöve-

gét az Erdélyt Védő Magyarországi Független Bizott -
ság, a Magyar Demokrata Fórum, a Klubtanács, a 
Szabad Kezdeményezések Hálózata, a Széchenyi Ca-
sino Hagyományőrző Egyesület, a Bajcsy-Zsilinszky 
Baráti  Társaság, a Bibó István Szakkollégium, a Ve-
res Péter Társaság, a Szabó Dezső Emléktársaság, a 
Forrás Kör és az Erdély Művészetért Alapítvány írta 
alá. Lásd: Hősök tere, ’88. június 27. Szerk. Varga 
Csaba. Budapest, Eötvös, 1988, 7.

22 A Bizott ság 1988. április 15-én alakult az erdélyi ügy 
védelmében. Meghatározott  tagsággal nem ren-
delkezett , de számos segélyszervezett el, egyházi és 
társadalmi csoportosulással állt kapcsolatban. A me-
nekültek és Erdély védelmében az egyes személyek, 
valamint társadalmi csoportok munkájában játszott  
összekötő, koordináló szerepet. Törzsmagját Berecz-
ki Vilmos, Fónay Jenő, Dénes János, Debreczeni Dóra, 
Dragon Pál, Kun Csaba, Szekeres László, Tött ösy Ist-
vánné, Danis György, Nagy László, Rutt kay Levente, 
Regéczy-Nagy László, Mécs Imre jelentette. 

a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült 
Államok budapesti nagykövetének�23

A tüntetés szervezésével kapcsolatban két 
fontos kérdés merült fel; hogyan lehet mi-
nél több embert tájékoztatni a demonstrá-
cióról, illetve, hogyan biztosítsák a legális 
kereteket� A tüntetés nyílt meghirdetésére 
a médián keresztül nem volt mód� A júni-
us 27-ét megelőző vasárnap A Hét című 
műsor és néhány napilap beszámolt ugyan 
a rendezvény helyszínéről, időpontjáról, 
de csak azzal az ürüggyel, hogy a BRFK 
tüntetéssel kapcsolatos fi gyelmeztetéseit 
tették közzé, amely a rendbontástól és a 
provokációktól óvott�24 A Magyar Nemzet 
a tüntetés napjának reggelén külön cik-
ket szentelt az eseménynek� Bodor Pál, 
a cikk szerzője lelkesen üdvözölte a kez-
deményezést, ugyanakkor A Hét üzene-
téhez hasonlóan óva intett a provokáci-
óktól� Hangsúlyozta, hogy sokak érdeke 
lenne, ha be tudnák bizonyítani: „nem a 
jogos féltés és aggodalom, nem a mélysé-
ges együttérzés és felháborodás vitte ki 
az embereket a terekre, hanem a gyűlö-

23 A távirat szövege: „Mihail Gorbacsov és Ronald Re-
agan Őexcellenciájának, Moszkva, Kreml. Engedjék 
meg, hogy nagy fontosságú tanácskozásukhoz sok si-
kert kívánjunk. Egyútt al kérjük, fordítsák fi gyelmüket 
a közép-európai térség legneuralgikusabb pontjára, a 
végveszélybe került romániai magyarságra és a vele 
sorsközösségben élő német etnikumra is. Nagyra 
becsüljük az Önök közös erőfeszítéseit, melyet az 
emberi jogok egyetemes érvényre jutt atása tekintet-
ben kifejtenek. Bízunk Önökben és szabadságszerető 
népeik szolidaritásában. Budapest, 1988. május 30. 
Erdélyt Védő Független Bizott ság. Aláírták: Bereczky 
Vilmos, dr. Nagy László, Mikes Tamás, Danis György, 
Regéczy-Nagy László, Fodor L. Bertalan, Páska Csaba, 
Debreczeni Dóra.” Hősök tere i. m. 1988, 3.; ÁBTL 
NOIJ III/III. 104/4/1988. 06.01.

24 A közlemény szövege: „A Budapesti  Rendőr-főka-
pitányság tudomására jutott , hogy állampolgárok 
különböző csoportja Budapesten június 27-én de-
monstrációt szervez. Felhívja a tervezett  tüntetés 
szervezőinek és résztvevőinek fi gyelmét a Magyar 
Népköztársaság alkotmányos rendjének megfelelő 
felelős állampolgári magatartására, a nemzetközi 
jogból eredő kötelezett ségek, ezen belül a külképvi-
seletek sérthetetelnségének ti szteletben tartására, 
a nemzeti  gyűlölködés és viszály szításának ti lalmá-
ra….” idézi: Hősök tere i. m. 1988, 9. Lásd még: Ripp 
Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon – 1987–
1990. Budapest, Napvilág, 2006, 176.  
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let�” Majd írását így zárja: „Legyenek hát 
a felvonulók azok, akik vigyáznak a meg-
mozdulás szellemi becsületére, erkölcsi 
támadhatatlanságára�”25

E néhány híradás azonban nem volt 
elég az országos hírverésre� A tüntetésre 
való toborzás tehát főként még a klasz-
szikus mozgalmi eszközökkel történt, 
plakátokon, röplapokon és személyes 
kapcsolatokon keresztül� A legelső be-
jelentés a május 27-i bős-nagymaro-
si vízlépcső elleni tiltakozáson történt, 
innentől minden rendezvényen, Jurta 
Színházban zajló összejövetelen felolvas-
ták a tüntetés felhívását� Fontos szerep 
jutott a klubmozgalmaknak, elsőként is 
a Rakpart Klubnak, a szentendrei Petőfi  
Körnek, akik saját tagságukat nemcsak 
résztvevőként, de szervezőként is moz-
gósították�26  Az egyetemisták körében 
a Fidesz vállalta a szervezést, az ő mun-
kájukat Sasvári Szilárd, Németh Zsolt, 
Deutsch Róbert és Bot Vilmos koordi-
nálta�27 Június 6-ra készült el Csurka 
István fogalmazásában a tüntetésre 
szóló felhívás, amelyet Aknay János 
szentendrei művész plakátjával együtt 
tízezres példányszámban nyomtattak 
ki�28 A rendezvény kiadásait a szervezők 

25 Bodor Pál: Egy tüntetés elé. Magyar Nemzet, 
1988.06.27. 1.; részletesen lásd: Járdi Roland: Az 
erdélyi falurombolás elleni tüntetés. Szakdolgozat, 
ELTE BTK, 2009, 35.

26 Részletesen lásd: Járdi i. m. 2009, 30. 
27 ÁBTL NOIJ III/III 115/1988.; Járdi i. m. 2009, 30.
28 Hősök tere i. m. 1988, 5–7. A Felhívás szövege: „A 

népirtó Ceauşescu-rezsim pusztulásra ítélte Romá-
nia falvait, köztük az erdélyi magyarság megnyomo-
rított  és rett egésben tartott  utolsó végvárait. Ma-
gyar, német és román ott honok százezrei vannak 
lánctalpas buldózer-halálra ítélve, évszázados te-
metők kíméletlen felforgatásra, templomok lerom-
bolásra kiszemelve. Az európai kultúra pótolhatat-
lan értékeit, három nép évszázadok alatt  kikovácsolt 
ősi létf ormáit akarja szétverni a tébolyult erőszak. 
Magyarok! Ez az a történelmi pillanat, amikor már 
nem hallgathatunk és nem maradhatunk tétlenek! 
Négy és fél évti zeddel a szörnyű háború után újra 
merénylet készül az emberiség ellen. A gyilkos 
szándék most elsősorban magyar testvéreink ellen 
irányul. Emberek! Tiltakozzatok! Fejezzétek ki szoli-
daritásotokat a bajbajutott akkal! Tiltakozó felvonu-
lásra hívunk benneteket 1988. június 27-én este hét 
órára a Hősök terére. Hozzatok magatokkal gyertyát 

és a támogatók anyagi hozzájárulásából 
fedezték�29

A hatalom, mint ahogy arról később szó 
lesz, nem lépett fel fenyegetően a tünte-
téssel szemben� Az állambiztonsági szer-
vek azonban nagy fi gyelemmel követték 
a szervezés legapróbb részleteit, és ahol 
tehették, igyekeztek nehezíteni a tüntetés 
hírének terjedését� Egy június 9-i napi je-
lentésben például a következőt olvashat-
juk: „Ismeretlen elkövetők folyó hó 16-19 
között Budapest belső kerületeiben több-
féle szövegváltozatú, a román falvak le-
rombolása ellen tiltakozó és a június 27-re 
tervezett demonstrációra mozgósító röpla-
pokat terjesztettek� A helyszínelés, adat-
gyűjtés és beszolgáltatás útján összesen 
79 db került szerveink birtokába� Ugyan-
csak Budapesten, aluljárók falára, vala-
mint a Margit-szigeti szökőkút oldalára 
ismeretlen tettesek az említett demonst-
rációra mozgósító feliratokat festettek 
kétféle szövegváltozatban: »Demokratikus 
tüntetés június 27-én 18 órakor a Hősök 
terén; Békés tüntetés erdélyi testvéreink 
érdekében június 27-én 19 órakor, Hősök 
tere«� Intézkedés: Folytatják a helyszíni 
szemléket, az adatgyűjtést, tanúkutatást; 
a feliratokat megsemmisítették, a röpcé-
dulákkal kapcsolatos szakértői vizsgála-
tokat elvégzik�”30 Számos egyéb jelentés is 
tanúskodik arról, hogy a röplapok terjesz-
tőit és a plakátozókat hatóságok zaklat-
ták, a postai úton terjesztett röpcédulákat 
a postaforgalomból kiemelték�31

és fáklyát! Jelenlétetekkel is fejezzétek ki eltökéltsé-
geteket az embertelenség feltartóztatására! Baráta-
ink! Gyertek a Hősök terére ti szta szívvel hitet tenni 
összetartozásunk és egymásért való felelősségvál-
lalásunk mellett ! Gyertek kart-karba fűzve higgadt, 
demokrati kus méltósággal felhívni a világ népeinek 
fi gyelmét a készülő népgyilkosságra. Világ népei, se-
gítsetek! Emberi jogokért küzdő csoportok, tartsa-
tok rokonszenvtüntetéseket! Egyházak, felekezetek 
szólaltassátok meg a harangokat! Gyűlésünkön fel-
kérjük a magyar kormányt, forduljon ebben a tragi-
kus ügyben az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. El 
a kezekkel a romániai, erdélyi falvaktól!”

29 ÁBTL NOIJ III/III 110/1988.06.09.; Bossányi i. m. 
1989, 17.

30 ÁBTL NOIJ III/III 118/11-20/1988.06.22.
31 ÁBTL NOIJ III/III-122/1988, ÁBTL NOIJ III/III – 

89/1988.
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A rendőrséghez és a hatalomhoz való vi-
szonyt az érvényben lévő kommunista 
rendszer diktatórikus szerkezete szabta 
meg� 1988 nyarán még nem volt a jogálla-
miságnak megfelelő gyülekezési törvény�32 
A tüntetések kezelését, engedélyezését, az 
esetleges rendőri fellépést nem szabályozta 
a jogrendszer, ezek nem a jog, hanem a po-
litikai döntés körébe tartoztak� 1988 gyor-
san változó politikai viszonyai és az egyre 
szélesebb tömegeket megmozgató tünteté-
sek a belügyi szerveket új helyzetbe hozták� 
Szekeres László az 1988-as tüntetésekre 
való visszaemlékezésében ki is emeli, hogy 
a rendőrség a kényesebb pillanatokban 
esetlenül viselkedett, és érzékelhetően nem 
volt ezekhez az újszerű, a legalitás határán 
mozgó politikai demonstrációk kezeléséhez 
kiforrott „retorikája”, megoldási stratégiá-
ja�33 Ezt a hiányosságot és az ebből eredő 
nehézségeket a párt legfőbb testületeiben is 
megfogalmazták� Grósz Károly a PB 1988� 
június 14-i ülésén, a két nap múlva ese-
dékes Nagy Imrére való megemlékezések 
kezelésével kapcsolatban így fogalmazott: 
„tudni kell, hogy az az álláspontunk, hogy 
a temetőben kegyeleti jellegű megemléke-
zésnek nem gördítünk az útjába akadályt� 
Másutt nem tudjuk elfogadni sem a kegye-
leti jellegűt, sem a politikai természetűt� […] 
No most jön az adminisztráció, mert azért 
ez eddig elv, amit meg lehet fogalmazni, de 
ezt megcsinálni nem olyan egyszerű� […] 
Itt kezdődik a probléma� Olyan parancs-
nok kell oda, akinek van politikai érzése 
[…] S ezt rendezőelvként nem lehet kiadni� 
[…]� Egy katona meg egy rendőr az egyfaj-
ta parancsot ismer: az igent meg a nemet� 
Arra nem lehet rábízni a méltánylást, meg 
az elemzést, meg »a majd meglátjuk«…”34 
Tehát a tömegtüntetések képlékeny, politi-
kailag kényes helyzeteiben az oszlatás vagy 
nem oszlatás kérdéséhez nem volt rendőr-
szakmai útmutató�

32 Szikinger István: A tüntetések és a rendőrség ’88. 
In: Magyarország politi kai évkönyve… i. m. 1989, 
360–369.; Riba András László: Rend (szerv)változás. 
In: Taxisblokád. I. Szerk. Szekér Nóra–Nagymihály 
Zoltán. Lakitelek, Antológia, 2015, 32–58.

33 Szekeres László: Tüntetések 1988-ban. In: Magyar-
ország politi kai évkönyve… i. m. 1989, 351–360.

34 A Politi kai Bizott ság 1988. június 14-i ülésén elhang-
zott  felszólalás, idézi: Kenedi János: Kis állambizton-
sági olvasókönyv. II. Budapest, Magvető, 1996, 204. 

Ugyanez a probléma az állambiztonsági 
szerveknél is megfogalmazódott� „A fen-
ti megváltozott feladatrendszer számos 
új problémát, gondot vet fel� Ennek oka 
egyrészt az, hogy az ellenzéki szervezetek 
a legalizálódás irányába fejlődnek, jelen-
leg egy pontosan nem körülhatárolható 
féllegális státuszban folytatják tevékeny-
ségüket� […] Hálózatainknak – zömmel 
operatív kombinációkban – többségében 
újszerű feladatokat kellett végrehajtaniuk� 
[…] A szervezetekben elfoglalt pozíciókból 
fakadóan önállóan kellett adott helyzetek-
ben dönteniük, ezzel jelentősen megnőtt 
a felelősségük”35 – fogalmaz a BM III/III� 
Csoportfőnökség 1988� évi munkájáról 
készült jelentés�

Az 1988� június 16-i megemlékezések ren-
dőri erőszak alkalmazásához vezettek� E 
megoldás a reformpártiságát erősen hang-
súlyozni kívánó pártvezetést kellemetlen 
helyzetbe hozta bel- és külföldön egyaránt, 
és talán több presztízsveszteséggel járt, 
mint amennyi visszatartó ereje volt�  

Ennek az ingoványos helyzetnek a kezelé-
sére az Erdély-tüntetés kapcsán született 
meg egy olyan gyakorlati megoldás, amely 
innentől a tüntetők és a hatalom közötti 
kapcsolattartás koreográfi áját jelentette, 
beleértve 1988-89 legnagyobb szabású tö-
megmegmozdulását, Nagy Imre újrateme-
tését is� Ennek menete szerint a tüntetés 
legalizálása nem zárul le azzal, hogy a hi-
vatalos bejelentés után a BRFK megadja az 
engedélyt, és biztosítja a helyszínt� A tün-
tetés szervezői a bejelentést követően kez-
dik meg a hivatalos szervekkel való hosz-
szas egyeztetést a politikai tűréshatárról, 
a hatalom által lefektetett feltételekről, lé-
nyegében azokról a politikai alapelvekről, 
amelyeket – Grósz szavaira utalva – nem 
lehet egy katonának vagy egy rendőrnek 
parancsban kiadni� A hatóságok pozitív 
hozzáállása ezen alapelvek elfogadásá-
nak a függvénye� Az alapelvek betartatása 
azonban már nem a rendőrség feladata, 
a felelősséget a rendezőknek kell vállalni-
uk� A helyszínt, a rendet a szervezők által 
toborzott rendezőgárda biztosítja, a rend-

35 Állambiztonsági játszmák – 1988–1989. Szerk. Han-
kiss Ágnes. Budapest, Hamvas Intézet, 2012, 34–37.
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őrség – látható formában legalábbis – igen 
alacsony létszámban vesz részt, még ha 
komoly erőkkel áll is készenlétben inkog-
nitóban, arra az esetre, ha a szervezők az 
általuk vállalt feladatot nem tudják tel-
jesíteni� Ez a megoldás jó a hatalomnak, 
hiszen nem kényszerül konfrontációra, de 
a feltételrendszerét mégis érvényesíteni 
tudja, ugyanakkor az ellenzék számára is 
kedvező, hiszen a rendőri önkénynek való 
kiszolgáltatottsága lényegesen kisebb, 
még ha nagyon súlyos felelősséget is kell 
magára vállalnia�36 „Tisztában voltunk az-
zal […], hogy a felfegyverzett rendőrök lát-
ványa önmagában is provokáló lehet a tö-
meg számára”37 – fogalmazott Bíró Zoltán�

Ez a forgatókönyv az Erdély-tüntetés ese-
tében a következőképpen formálódott�  
Június 6-án Csurka István, Fónay Jenő, 
dr� Zétényi Zsolt, Fodor L� Bertalan, Med-
vigy Endre, Mécs Imre és dr� Nagy Lász-
ló aláírásával bejelentették a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságon a rendezvényt, 
és kérték az útvonal biztosítását�38 A párt-
központ első reakciói nem voltak biztató-
ak� A rendezők felé – nem hivatalos üze-
netekben – elsősorban a fenyegetésekkel 
tarkított fenntartásaikat közvetítették, 
utalva a provokációk lehetőségeire és a 
nemzetközi következményekre�39 Minden-
nek ellenére a szervezők részéről megma-
radt az elszántság� Miután a pártvezetés 
mérlegelte ezt a hajthatatlanságot, va-
lamint szembesült a június 16-i rendőri 
erőszak alkalmazásának tapasztalatai-
val, tárgyalást kezdeményezett a tüntetés 
szervezőivel� Június 20-án Fejti György, az 
MSZMP KB titkára fogadta a Csurka Ist-
ván, Bíró Zoltán, Kósa Ferenc, Makovecz 

36 Szekeres i. m. 1989; Bossányi i. m. 1989, 17–18.
37 Idézi: Járdi i. m. 2009, 29.
38 „Szíves tudomásulvétel végett  bejelentjük, hogy 

1988. június 27-én este hét órakor ti ltakozó felvo-
nulást rendezünk a romániai falvak elleni merénylet 
megakadályozására, a Hősök terén. (…) Kérjük, az 
útvonal biztosítását elrendelni szíveskedjék. Tájé-
koztatjuk, hogy a rend fenntartására és a szükséges 
egyeztetésekre a demonstrációt szervező autonóm 
csoportok képviselőiből, tagjaiból operatí v testüle-
tet hozunk létre.” Idézi: Hősök tere i. m. 1988, 5. 

39 Kizárt a párt. Bihari Mihály, Bíró Zoltán, Lengyel 
László, Király Zoltán. Szerk. Ács Zoltán. Budapest, 
Primor, 1989, 222–224. 

Imre, Czine Mihály és Pálfy István alkotta 
küldöttséget, és közölte: a párt feltétele-
inek elfogadása esetén nem fogják meg-
akadályozni a tüntetést� A feltételek: ne 
hangozzanak el rendszerellenes kijelenté-
sek, soviniszta jelszavak, és ne legyenek 
utcai rendbontások� A megfelelő lebonyo-
lításért a személyes felelősség a rendező-
ket terheli� Fejti az esetleges provokációk 
veszélyeire is felhívta a fi gyelmet, és arra, 
hogy a román állam számára milyen elő-
nyökkel járna az események elfajulása� 
Ennek a lehetőségnek a komolyságával 
a rendezők is tisztában voltak, már csak 
azért is, mert folyamatosan kaptak infor-
mációkat (és dezinformációkat) a román 
állambiztonság által tervezett rendzavará-
si kísérletekről�40

A Fejtivel történt egyeztetés estéjén, június 
20-án 6 órakor a Török utcai borozóban 
zajlott a szokásos szervezői találkozó� Az ál-
lambiztonsági jelentés szerint miután Csur-
ka István és Bíró Zoltán beszámoltak a Fejti 
Györggyel való egyeztetésről, vita alakult ki 
a részvevők között� „A jelenlévők nagyobb 
része ellenezte a rendőrséggel való együtt-
működést, mert a rendőrség 16-án annyira 
lejáratta magát, hogy nem lehet velük kon-
taktusba lépni”41 – fogalmaz a jelentés� Vé-
gül Nagy László, Csurka István, Bíró Zoltán, 
Szekeres László és Dragon Pál álláspontja 
győzött� Ők azzal érveltek, hogy a rendőr-
ségnek legalább annyira szüksége van a 
szervezők együttműködésére, mint a szer-
vezőknek a rendőrség jóindulatára� A saját 
rendezőgárda, amelynek szervezése már 

40 Bossányi i. m. 1989, 17–18.; Hősök tere i. m. 1988, 
7–8.; Pálfy G. István: Több mint gyanú: provokáció. 
Magyar Ifj úság, 1988.06.24. 2.; Hiszek az emberi 
logika hatalmában; Találkozó Fejti  Györgynél; A cé-
lok azonosításáról. Magyar Ifj úság, 1988.06.24. 3. 
A provokációkkal kapcsolatos információkhoz lásd 
még: ÁBTL BRFK – 118/3/1988.06.28. Idézet a jelen-
tésből: „Állampolgári jelzés szerint várhatóan 150-
200 fő készül magyar zászlókkal, irredenta jelsza-
vakkal /pl. »Nagy-Magyarországot«/ megzavarni a 
ma esti  tüntetést. A fenti  információt megerősíteni 
látszik, hogy néhány átt elepült román állampolgár 
arról tájékoztatt a a munkahelyi vezetőjét, hogy kb. 
2-300 román rendőr jött  át a határon civil állampol-
gárként, ezek részéről várható provokáció a ma esti  
tüntetésen.” 

41 ÁBTL NOIJ – BRFK – 115/1988. 
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május vége óta folyamatban volt, garanciát 
jelent arra ugyanakkor, hogy a rendőri be-
avatkozásra – a rendfenntartásra való hivat-
kozással – ne kerüljön sor�42 Végül amellett 
döntöttek, hogy folytatni kell a hivatalos 
szervekkel való egyeztetést� Dragon Pál, 
Nagy László, Bíró Zoltán, Zétényi Zsolt és 
Szekeres László alkották azt a bizottságot, 
amelyik az utolsó pillanatig tárgyalt a 
BRFK-val� A záró egyeztetés a tüntetés nap-
ján fél egykor kezdődött�

1989� június 27-én este hét órára százezer 
fő körüli tömeg gyűlt össze a Hősök teré-
re (a rendezők a Török utcai találkozókon 
harmincezer emberben reménykedtek)� 
A több száz karszalagos rendező, annak 
ellenére, hogy soha ilyen feladatot nem 
láthatott még el, nagyszerűen helytállt� A 
tüntetés minden provokáció és mellékzönge 
nélkül, a legnagyobb méltósággal zajlott 
le� A soviniszta jelszavaknak nyoma sem 
volt, a román menekültek több száz fős 
csoportját Csoóri Sándor kísérte be a térre, 
őket nagy tapssal fogadták az emberek�

A tér 7 óra körül telt meg, majd a Him-
nusz eléneklése után Bubik István szín-
művész olvasta fel Csurka István beszé-
dét� „Évtizedek óta először történik meg, 
hogy magyar ügyért, önként és szaba-
don állunk ki”43 – fogalmazott Csurka� 
Nagy László felolvasta a Román Szoci-
alista Köztársaság nagykövetéhez cím-
zett memorandumot, ezt követően a tün-
tetők elindultak a román nagykövetség 
épülete elé� „Amikor elindult a tömeg 
[…] már kissé megnyugodtunk, éreztük, 
hogy képesek vagyunk a kezünkben 
tartani az eseményeket, csupán a román 
nagykövetséghez való érkezéstől féltünk”44 
– emlékezett vissza a feszült pillanatokra 
Bíró Zoltán�

A román nagykövetségen, amelyet – egyet-
len helyszínen képviselve a nyílt rendőri je-
lenlétet – pajzsos rendőrök sorfala védett, a 
tüntetés delegációját nem fogadták, a tilta-
kozó memorandumot nem vették át�

42 Szekeres i. m. 1989, 355. 
43 Hősök tere i. m. 1988, 21. 
44 Járdi i. m. 2009, 38.

A tüntetésre válaszul másnap bezárták a 
kolozsvári magyar főkonzulátust, munka-
társait kiutasították az országból� Az új 
konzulátus megnyitására kilenc év múlva 
került csak sor�45 Ceauşescu június 29-
én reagált az eseményekre: „Nehéz meg-
érteni a tüntetés szervezőinek gondolko-
dásmódját� Úgy tűnik, a Horthy-politika 
szilárd megbélyegzésének hiánya, mi több 
egyes magyar körök nagyrabecsülése a 
Horthy-politika iránt ösztönző mindazok 
számára, akik gyűlölik a román nép nagy 
eredményeit, hazánk szocialista fejleszté-
si programját�”46

Ceauşescu 1988� április 29-i bejelentését 
követően megkezdték a romániai falvak 
felmérését� A kitelepítéseket a Kárpátokon 
túli részen meg is kezdték, de mélyreható 
rombolást nem tudtak végezni� A külföldi 
tiltakozások és az anyagi források hiánya 
mind nehezítették a barbár terv végrehaj-
tását, az 1989-es decemberi forradalom 
pedig végleg véget vetett a településren-
dezésnek és a diktatúrának�47 Természe-
tesen nem önmagában a június 27-én a 
Hősök terén történtek tettek pontot Nico-
lae Ceauşescu politikájára, de az ott ösz-
szegyűlt emberek azt a fenyegető üzene-
tet mindenképpen hordozták magukban, 
hogy bármit büntetlenül megcsinálni már 
nem lehet�

(A tanulmány egy előző változata megje-
lent: „Dunának, Oltnak egy a hangja". Az 
1988-as Erdély-tüntetés szervezésének 
háttere. In: A történelem útján� Ünnepi ta-
nulmányok Bíró Zoltán 75� születésnap-
jára� Szerk. Nagymihály Zoltán. Lakitelek, 
Antológia, 2016, 203–216.)

45 Szűts Pál: Bukaresti  napló 1985–1990. Budapest, 
Osiris, 1998, 138.

46 Magyar Nemzet, 1988.06.29. 1. v. ö.: Járdi i. m. 
2009, 44.

47 Somogyi Marcell: Ceauşescu eszelős terve. Heti  
Válasz, 2008.06.27. htt p://valasz.hu/itt hon/
ceausescu-eszelos-terve-19332 (Utolsó letöltés: 
2016.02.02.)




