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„Úgy tetszik, beszélni már szabad” 
Visszaemlékezések a Magyar Demokrata Fórum vidéki 
szervezeteinek 1989. március 15-ei ünnepléseire

12

A márciusi ünnepséget megelőzően ugyan 
már sor került az MDF két vidéki fóru-
mára, valamint a ’88-as év elejétől a Jurta 
Színházban is több alkalommal rendeztek 
vitafórumot, ezeken értelemszerűen – már 
csak a helyszíni adottságok miatt is – az 
ország közvéleményének csupán töredéke 
vehetett részt és találkozhatott az MDF 
képviselőivel, illetve hallgathatta meg őket 
személyesen� A kiskunmajsai és a miskolci 
összejöveteleket például magánlakásokban 
tartották,3 arról nem is beszélve, hogy a 
helyi hatalom is igyekezett a résztvevői haj-
landóságot csökkenteni� 

Csurka István az MDF 1989� március 
14-ei, Sportcsarnokban rendezett gyű-
lésén4 úgy fogalmazott: „A félelem még 

1 Szécsi Árpád: A „szabadság kis köreitől” a válasz-
tási győzelemig. A Magyar Demokrata Fórum tör-
ténete a korai kezdetektől 1990. március 25-ig. 
Tudományos diákköri dolgozatok, ELTE ÁJK, 2001/2, 
[188–232] 209.

2 Császár Gergely: Nem alakult párttá a Magyar 
Demokrata Fórum. Lakitelek jelképpé magasztosult. 
Magyar Nemzet, 1989.03.13. 3.

3 1989. március 5-én Miskolcon Dr. Furmann Imréék, 
Kiskunmajsán Kozma Hubáék lakásán tartottak 
fórumot.

4 Az MDF országos politikai nagygyűlést tartott 
Budapesten, a Sportcsarnokban, ahol Für Lajos 
és Csurka István mondott beszédet. In: Marschal 
Adrienn: Az MDF és a rendszerváltás tematikus 

jelenlévő és szétsugárzó tényezője az  
életünknek, noha úgy tetszik, beszélni 
már szabad� De sokan mégsem  
mernek, sokan pedig értelmetlen-
nek, hiábavalónak tartják, hogy  
szóljanak�”

A beszédben megjelenő bizonytalanság 
érzése, ami az „úgy tetszik, beszélni már 
szabad” gondolatban fogalmazódott meg, 
kettősségre utal; miközben az alternatív 
szervezetek országszerte számos helyen 
viszonylagos háborítatlanságban készül-
nek önállóan a rendezvényekre, ezzel 
egy időben született Dósa Istvánnak, a 
Munkásőrség Országos Parancsnoka első 
helyettesének 8 pontból álló intézkedése5 
a március 15-ei rendezvényekkel kap-
csolatos feladatok elvégzésére, amelynek 
tartalma egyértelműen arról árulkodik, 
hogy számoltak az esetleges beavatkozás 
lehetőségével� Azonban nemcsak az egyes 
karhatalmi erők készültek „láthatatlan” 
módon 1989� március 15-ére� A Magyar 
Szocialista Munkáspárt és a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség igyekezett kifogni a sze-
let az alternatív szervezetek vitorlájából� 
Ezt célozta többek között a Március 15. az 

kronológiája. A szellemi előzményektől 1990-ig. 
Lakitelek, Antológia, RETÖRKI Könyvek, 2017, 56.

5 A Munkásőrség Országos Parancsnok első helyettesé-
nek 017/1989. számú intézkedése, 1989. március 6.

Az 1988. szeptember 3-án megtartott 2. lakiteleki találkozó megnyitotta a 
Magyar Demokrata Fórum szervezeti fejlődésének szakaszát. Országszerte 
megkezdődött a helyi MDF-szervezetek megalakulása. A mozgalom taglét-
száma rohamosan növekedett, a helyi csoportok is szaporodtak.1 Az 1989. 
március 11‒12-én megtartott I. Országos Gyűlésen Lezsák Sándor arról szá-
molt be, hogy az MDF-nek 13 200 tagja van, 208 csoportja 157 településen 
működik.2 A szervezeti kiépülés útjára lépett MDF, illetve helyi szervezetei 
részére 1989. március 15-e ígérkezett és bizonyult olyan lehetőségnek, ahol 
országszerte kiléphettek a helyi nyilvánosság, közvélemény elé.



A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar Kommunista Ijfúsági Szövetség „15 pontja”.
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.12.2. 391-II-50/1989.
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egész nemzeté címen meghirdetett, szem-
betűnően demagóg „15 pontjuk”� A benne 
szereplő „Nemzeti összefogás – IGEN, 
széthúzás – NEM” programpontjuk már-
cius 15-ére vonatkoztatva egyfajta vád-
ként is felfogható, miszerint mindenki, aki 
nem a közös ünneplést választja – azaz a 
regnáló központi és helyi hatalmak által 
szervezett programokhoz csatlakozik – a 
nemzeti széthúzást erősíti� Ezzel is igye-
keztek minél több embert eltántorítani 
az alternatív szervezetek által szervezett 
megemlékezésektől – kevés sikerrel�

Feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy 
1989� március idusának ünnepe nemcsak 
az országszerte megalakult szervezetek 
színre lépése szempontjából volt fontos 
az MDF számára� Az időpont jelentőségét 
növelte, hogy – a szervezeti lét dinamiká-
ját is jelezvén – néhány nappal korábban, 
március 11–12-én került sor az MDF prog-
ramadó és vezetőségválasztó I� Országos 
Gyűlésére� 

Természetesen a Magyar Demokrata 
Fórum vezetését is erősen foglalkoztatta 
az 1848-as forradalom közelgő évforduló-
jának kérdése, a megemlékezéseken való 



Az MDF Ideiglenes Elnökségének állásfoglalása március 15-e megünnepléséről.
(1989. február 7.)
Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.15. Március 15., 
56. doboz, 7. ő. e.
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szereplés ügye� Az ideiglenes vezetőség 
február 4-én értekezletet tartott a terü-
leti vezetők részére, amelyen mintegy 200 
fő vett részt� A napirendi pontok között 
az alapszabály-tervezetének ismertetése 
és a párttá alakulás kérdése mellett sze-
repelt a március 15-ei rendezvényekkel 
kapcsolatos állásfoglalás megvitatása is� 
Ez utóbbival kapcsolatban az a határozat 
született, hogy az ünnepséget az MDF a 
többi alternatív szervezettel közösen, de az 
állami hatalom ünnepségeitől elkülönülve 
tartja meg� Ahol erre nincs lehetőség, ott 
az ünnepi beszédben kell hangsúlyozni az 
MDF független álláspontját�6

6 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 
NOIJ III/III. 26-26/II. 1989. II. 6.

A Fórum nevében Csurka István készí-
tette el a március 15-ével kapcsolatos 
állásfoglalást, melyben a szervezet veze-
tői kifejtik, hogy feltétlenül fontosnak 
tartják az önszerveződő, független moz-
galmak közös fellépését, az azonos gon-
dolkodású személyek együtt ünneplését� 
Az ideig lenes elnökség továbbá azt 
ajánlotta a mozgalom tagjai nak, hogy 
saját lelkiismeretük és a csoportjaikban 
kialakuló közös elhatározások alap ján 
döntsenek a kérdés ben�

A vezetőség állásfoglalását is figyelembe 
véve megállapítható, hogy 1989� március 
15-e megünneplésének módjáról a Magyar 
Demokrata Fórum helyi szervezetei 
nagyfokú önállósággal dönthettek� Ennek 
megfelelően a helyi ünnepségek nem zaj-



A pécs-baranyai ellenzéki szervezetek felhívása március 15-e megünnepléséről.
(1989. március 14.)
Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.15. Március 15.,
56. doboz, 5. ő. e.
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lottak egységes módon� Találkozhatunk 
olyan döntéssel, amely szerint a helyi 
közösség külön ünnepséget nem szerve-
zett, a hivatalos ünnepségekhez testüle-
tileg nem csatlakozott, a részvételt egyes 
tagok szabad döntésére bízta� Többek közt 
a lokális hatalommal kialakult kapcsola-
tok függvényében került sor egyes helye-
ken – akár más alternatív szervezetekkel 
is együttműködésben – önálló ünnepségre, 
míg más helyeken a „központi” programo-
kon való részvételre� 

A Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum keretein belül útjára 
indított, a Magyar Demokrata Fórum 
vidéki történetét feltárni hivatott kutatá-
saink során elkészített interjúk nemcsak 
az egyes szervezetek megalakulásába, 
de az általuk szervezett eseményekbe is 
bepillantást engednek� Így természetesen 
adalékkal szolgálnak arra vonatkozólag 
is, hogy az egyes helyi MDF-szervezetek 
– az egyes tagok perspektívájából nézve – 
hogyan készültek 1989� március 15-ére, 
és hogyan élték meg azt� 



1989 ———————— 2019

47

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Portré

Jelen esetben az elkészült interjúknak a 
fent tárgyalt időszakra vonatkozó egyes 
részleteit tárjuk az Olvasó elé azzal a 
megjegyzéssel, hogy az oral history műfaji 
sajátossága természetesen megkívánja – 
amellett, hogy sok esetben mással nem 
pótolható információkhoz jutunk – az 
interjú más forrásokkal való egybevetését 
is, hogy a lehetőségekhez mérten tárgy-
szerű, pontos megállapításokat tegyünk�

Papp Sándor (vegyészmérnök, egye-
temi oktató, Veszprém)

1989� március 15-én volt egy hatalmas 
felvonulás itt, a Dózsavárosig meg vissza, 
Dr� Horváth Balázs7 beszédével� Nagyon 
impozáns rendezvény volt ez, ilyen előtte 
csak 1956� október 25-én történt itt; 
megmozdította az egész várost, sokan 
csatlakoztak a menethez� Olyan elemen-
táris erővel nyilvánult meg mindez, hogy 
a másik oldal képviselői nyilvánvalóan 
felfogták, beláthatatlan következményei 
lehetnek annak, ha itt erőszakos beavat-
kozás történne� Nem beszélve arról, hogy 
felülről megkapták azt, hogy onnan sem 
számíthatnak segítségre�

Dr. Bíró Ferenc (nyugalmazott házior-
vos, Pécsvárad)

Az 1989� március 15-ei ünnepségen 
Andrásfalvy Bertalan8 volt a pécsi szónok, 
és én ott álltam mellette az emelvényen, 
mint MDF-es� Beszéde előtt azt mondta 
nekem, hogy fél, mert olyan információt 
kapott előtte, hogy a szemben lévő rendőr-
ség tetején géppuskások vannak, és bent 
ülnek a rohamrendőrök menetkészen, 
hogy ha kell, akkor szétverjék a március 

7 Dr. Horváth Balázs (Budapest, 1942–Veszprém, 
2006): ügyvéd, politikus, az Antall-kormány első 
belügyminisztere. 1988-ban az MDF alapító tagja. 
1989 és 1990 között az MDF Veszprém megyei 
elnöke. 1990 és 1993 között a párt országos elnök-
ségének tagja. 1991-ben rövid ideig az MDF ügyve-
zető alelnöke.

8 Andrásfalvy Bertalan (Sopron, 1931) Széchenyi-díjas 
magyar néprajzkutató, egyetemi tanár, politikus. 
1990 és 1994 között országgyűlési képviselő, 1990 
és 1993 között művelődési és közoktatási minisz-
ter. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális 
Antropológia Tanszékének alapító tanszékvezetője.

15-ei ünnepséget� Azt is mondta, hogy 
tart a sortűztől, mert ő átélte az ’56-os, 
Parlament előtti eseményeket� Gyönyörű 
beszédet mondott, és minden gond nél-
kül lezajlott a rendezvény� Később Szőke 
Attilától tudtuk meg – aki akkor a készen-
léti rendőrök vezetője volt –, hogy azt a fel-
adatot kapta a rendőrségtől, hogy ő tartsa 
a kapcsolatot a különböző szervezetek-
kel és pártokkal, tehát kvázi ő koordinált 
ebben� Megkérdeztük tőle később, hogy 
tényleg rendőri készültségben voltak-e� 
Azt válaszolta, hogy géppuska nem volt 
felállítva, de éles fegyverekkel voltak fel-
szerelve a rendőrök, és ott ültek a gépko-
csikban� Azonban minden rendben ment; 
fáklyás felvonulással érkeztünk oda, és 
nem volt semmiféle provokáció� Ugyanez 
a légkör megismétlődött Nagy Imre újra-
temetésén is, amihez az MDF adta a ren-
dezőket Pesten� Akkor is tartottunk egy 
esetleges provokációtól�

Bódis László (pedagógus, Veszprém)

1989� március 15-ére készülve én 
személy szerint nem féltem, de hogy 
általában volt félelem az emberekben, 
az biztos� Ezeken az ünnepségeken már 
nagyon sokan voltak, de 1989-ben még 
érzékelhető volt, hogy sokan még nem 
mertek eljönni� Korábbról konkrét élmé-
nyeim voltak arról, hogy milyen az, ami-
kor a rendőrök kergetnek március 15-én� 
Tudtam, hogy ez mit jelent, de 1989-ben 
már kizártnak tartottam, hogy a hatalom 
visszatér egy járhatatlan útra� Ha törté-
nik is valami, az csak ideig-óráig tarthat� 
Tudok olyanokról, akikben lappangott a 
félelem, mondván, hogy még itt vannak 
a szovjetek, bármikor beavatkozhatnak� 
1989� március 15-én ez az érzés még 
meghatározó volt� Októberben szerin-
tem ez már egészen más volt, akkor már 
látható volt, hogy nincs visszaút� Ennek 
ellenére még akkor sem volt az a hatal-
mas nagy érdeklődés, ami például 1990-
ben már szembetűnő volt�

Dr. Hegedűs Tamás (jogász, Veszprém)

Felemelő élmény, életem legszebb már-
cius 15-éje volt az 1989-es� Ahogy gyü-
lekeztünk a napsütéses időben, mind 
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többen és többen lettünk� Vittük a táb-
lákat, a zászlókat, az emberek mosolyog-
tak, integettek az ablakból, csatlakoztak 
hozzánk� Ilyen tömeget Veszprémben egy 
ünnepségen, felvonuláson sem láttam� 
Horváth Balázs élete egyik legjobb beszé-
dét mondta el, felejthetetlen élmény volt� 
1956� október 23-án érezhettek ilyet a 
pestiek� Ez kifejezett valamit, jelezte, hogy 
az emberek változást akarnak� És jöttek 
az MDF után, látszott, hogy az MDF-et 
tekintik a változások vezető erejének� Erőt 
adó, dinamikus esemény volt� Erre nem 
lehetett azt mondani, hogy tíz-húsz értel-
miségi összefogott, és most meg akarják 
mondani� Itt tényleg a város lakossága 
jött velünk� Március 15-e kifejezte azt, 
hogy mi, veszprémiek ezt a rendszert le 
akarjuk váltani, hogy azokkal vagyunk, 
akik azért cselekednek, hogy létrejöjjön 
ez a változás�

Kiss Miklós (pedagógus, Veszprém)

1989� március 15-én hatalmas tömeg 
gyűlt össze az MDF szervezésében� Ahogy 
vonultak a városon keresztül, látszott, 
hogy a nézelődők is beállnak a tömegbe� 
Ennek rögtön hírértéke lett� Mindezt Dr� 
Horváth Balázsnak az MDF programjára9 
épülő beszéde tovább növelte� Ő termé-
szetesen már akkor átgondoltan közelí-
tett a politikai, társadalmi változásokhoz� 
Sokan mondták akkor, hogy érzik a vál-
tozás szelét� Az MDF-nek már plakátjai 
voltak, ami akkor újdonság volt� Ezekből 
begyűjtöttünk jó párat, és a vonulás 
útvonalán a házak közötti drótkötélre 
akasztottuk fel őket� Két-három évvel 
korábban, ha ilyen ötletünk lett volna, 
természetesen letartóztatnak minket� 
Láttuk, hogy a rendőrök figyelik az útvo-
nalat, de nem szóltak egy szót sem� Ilyen 
apróságokkal értük el, hogy az MDF lett 
a legerősebb erő Veszprémben�

9 A programot az 1989. március 11‒12-én tartott I. 
Országos Gyűlésen fogadták el.

Mészáros László (mérnök, újságíró, 
Balatonfüred)

Amikor Balatonfüreden megalakult az MDF, 
Csengey Dénest10 hívtuk a gyűlésünkre� 
Akkor, ott hatszáz ember volt� Az MDF-nek 
négyszáz tagja volt egy tízezer fős városban� 
Mindezt megelőzte március 15-e: Alexa 
Károlyt11 és Cseh Tamást12 hívtuk meg a 
Gyógy térre� Nem nagyon akarták engedni, 
de végül elintéztük, hogy az árkádok alá is 
bemehessünk, ami felett van egy lapostető� 
Oda álltunk, hogy lássanak bennünket� A 
tér teljesen megtelt azon a március 15-én�

Markó István (vállalkozó, Gyula)

1989� március 15-én Elek Tibor kapta a 
felkérést, hogy ünnepi beszédet mondjon 
Gyulán� A város vezetése óvatos volt, mert 
érzékelte, hogy az értelmiség elmozdult az 
irányunkba� Ha jól emlékszem, Kereskényi 
Miklós13 járta ki Takács Lőrincnél,14 hogy 
ezt a lehetőséget mi, MDF-esek kapjuk 
meg� Sokan voltak� Elek Tibor komoly 
rendszerkritikát fogalmazott meg, ami a 
jelenlévő tanárok rosszallását váltotta ki� 
Nem tetszett nekik, mellbevágó volt szá-
mukra, nem voltak hozzászokva ehhez a 
hangnemhez�

Gyulán hamarosan én lettem az elnök� 
1989-ben a megyében mi ünnepel-
tünk meg a legbátrabban október 23-át� 
Kopjafát állítottunk, és fáklyákat gyújtot-
tunk a forradalom emlékére� Óriási volt 
a rendőri jelenlét, mégis mintegy hatvan 

10 Csengey Dénes (Szekszárd, 1953–Budapest, 1990) író, 
politikus. Az MDF egyik alapítója. Az MDF 1989. már-
cius 11‒12-én tartott I. Országos Gyűlésén a szervezet 
15 fős elnökségének tagjává választották. 1990-től 
haláláig az MDF országgyűlési képviselője volt.

11 Alexa Károly (Radstadt, 1945) irodalomtörténész, 
egyetemi tanár, az MDF alapítója. 1978 és 1983 
között a Mozgó Világ, 1988 és 1992 között a Hitel 
főszerkesztő-helyettese.

12 Cseh Tamás (Budapest, 1943–Budapest, 2009) 
zeneszerző, énekes. Mélyrepülés című, 1988-ban 
megjelent albumának szövegeit Csengey Dénes írta.

13 Kereskényi Miklós a gyulai MDF egyik alapítója. 
1988-ban a szervezet ideiglenes elnökségének tag-
jává választották.

14 Takács Lőrinc Gyula városának tanácselnöke volt 
1976 és 1990 között.
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ember összegyűlt� Lipták András felolva-
sott egy petíciót, Durkó Károly,15 aki a 
Fidesz alapításában vett részt, beszédet 
mondott, én pedig felolvastam az asz-
tal tetejéről Nádházi János16 kiáltványát� 
Ezzel, ha úgy tetszik, letettük a városban 
a voksunkat a változások mellett�

Dr. Erdész Ádám (történész, Gyula)

1989� március 15-e volt az a pillanat, 
amikor az MDF kilépett a város teljes 
nyilvánossága elé� Aki emlékszik erre az 
időszakra, tudja, hogy országosan vita 
folyt, hogy az ellenzéki szervezetek együtt 
ünnepeljenek-e vagy külön� Gyulán két-
féle megoldás született� A Fidesz, amelyik 
nem volt túl jelentős akkor, délután külön 
ünnepelt� Az MDF-ben pedig volt egy idős 
tagtárs, akinek erős szava volt, és 1956-
ban szerepet is vállalt, Krész Ferencnek 
hívták� Ő mindig a konfliktuskerülés 
és a béke, ugyanakkor a határozottság 
híve volt� Azt az álláspontot támogatta, 
hogy ünnepeljünk együtt� Így is történt� 
Az akkor 27 éves Elek Tibort bíztuk meg 
azzal, hogy mondja el az ünnepi beszé-
dét� Megtanulta kívülről, a beszéd pedig 
rendkívüli hatást keltett� Egy kicsit rá is 
tettünk, belekiabáltunk, tapsoltunk, amit 
át is vett az egész teret megtöltő sokaság� 

Elek Tibor (irodalomtörténész-író, Gyula)

1989� március 15-re megjelentettünk egy 
szamizdat újságot, Nemzeti Demokrata 
címmel� Gyulán, a március 15-i 
ünnepségen már osztogatták a kollégák 
ezt a kiadványt, aminek a szerkesztője 
is voltam� Társszerzőim a békéscsabai 
Szokolay Zoltán17 és az orosházai Varga 

15 Durkó Károly, ekkor egyetemi hallgató, a Fidesz színe-
iben megmérettette magát az 1990-es országgyűlési 
választásokon Békés megye 2. választókerületében 
(Gyula). A törvényhozásba nem jutott be. 

16 Nádházi János (1921‒2005) szociáldemokrata politi-
kus, a gyulai 1956-os Forradalmi Bizottság elnöke.

17 Szokolay Zoltán (Hódmezővásárhely, 1956) író, 
költő, politikus. 1988-ban lett tagja az MDF-nek. A 
Magyar Demokrata Fórum színeiben Békés megye 
1. számú választókerületében (Békéscsaba) nyert 
országgyűlési mandátumot, amelyről 1992-ben 

Zoltán voltak� Igyekeztünk minél job-
ban megmutatni magunkat, és 1989 ele-
jére már elég erősek is voltunk� Nálunk, 
a gyulai szervezetben – az országoshoz 
hasonlóan – vita volt, hogy az ellenzéki 
erők részt vegyenek-e a városi rendezvé-
nyen, vagy külön ünnepeljenek a tagság 
körében� Az győzött, hogy vegyünk részt 
az ünnepségen, de jelezzük különállásun-
kat� A városi vezetők örültek, hogy nem 
akarunk külön ünnepelni, és a mi képvi-
selőnk is beszédet mond� Mi azonban már 
14-én gyertyás megemlékezést tartottunk 
Gyulán, a Petőfi-szobornál� Nem hang-
zott el beszéd, csak énekeltünk� Másnap 
az ünnepi beszédemben is hangsúlyosan 
foglalkoztam azzal, hogy mi, az MDF a 
magyar néppel akarunk együtt ünnepelni, 
és a nem a hatalom képviselőivel, a bűnök 
elkövetőivel� 1956 eszméivel kötöttem 
össze mondandómat� Azzal kezdtem, hogy 
a forradalom óta itt senki nem beszélhe-
tett szabadon, ami ezért most nagy meg-
tiszteltetés számomra� Ennek elég nagy 
visszhangja volt, mert sokan voltak, és 
nagy üdvrivalgás fogadta a beszédemet� 
Egyes vélemények szerint fordulópont jel-
lege volt: vannak, akik úgy vélik, a helyi 
rendszerváltás nyitánya volt ez a beszéd� 
Eljutott hozzám az is, hogy az egyik fontos 
kulturális intézmény jelenlévő vezetője a 
beszédet hallva azt mondta, hogy az „ilyet 
fel kellene akasztani”�

Szakál István (pedagógus, Zalaegerszeg)

Én fogalmaztam meg az alapszabályunkat, 
valamint 1989-ben a március 15-i ünnepi 
beszédet is� Nálunk, a helyi MDF vezetésén 
belül is vita alakult ki, hogy együtt vagy 
külön ünnepeljünk-e a város kommunista 
vezetőivel� Keserűen fakadtam ki az ellen, 
hogy együtt ünnepeljünk azokkal, akik 
március 15-e ünneplését évtizedeken 
keresztül tiltották� Végül amellett dön-
töttünk a szavazást követően, hogy részt 
veszünk a központi ünnepségen, de egy 
közel 12 négyzetméteres nemzeti lobogó 
mögött vonulunk fel, ezzel is jelezvén 
különállásunkat�

lemondott. 1984-ben a titkosszolgálatok „Havasi 
Zoltán” fedőnéven beszervezték. Feladata főként 
irodalmárokról szól jelentések tétele volt.
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Szemző Péter (agronómus, Dabas)

Az 1989� március 15-ei megemlékezés volt 
az első olyan komoly esemény, ami a helyi 
MDF-hez köthető�18 Akkor még nem én 
voltam az elnök, de nekem kellett mondanom 
a beszédet� Negyvennégyen voltunk akkor 
tagok� Javasoltam, hogy a Kossuth-háznál19 
doboljuk össze az embereket, hogy az MDF 
külön szervez az ünnepséget az MSZMP-től� 
Voltak olyan vélemények, hogy az emberek 
félnek, nem is fognak jönni� Végül körülbe-
lül ötszázan eljöttek� Gyülekeztünk, felvo-
nultunk, végigmentünk a falun, a Kossuth-
szobornál tapsokkal megszakított beszédet 
mondtam� Elmondtam, hogy ezt a rendszert 
le kell váltani, és hogy nem maradhat el 
a felelősségre vonás� Ez utóbbiról annyit, 
hogy 27 év eltelt, és a hajuk szála sem gör-
bült meg azoknak, akik nyerészkedői voltak 
a szocializmus évtizedeinek�

Csontos József (ref. lelkész, Dabas)

A nyilvános vitán kívül más nemigen volt, 
talán az első szabad március 15-ei ünnep-
ség ’89-ben� Egészen addig nem lehetett 
megcsinálni, utána azonban már nem lehe-
tett megtiltani� Biztatást kaptunk az MDF-
központból is� Kossuth Lajos apja itt van 
eltemetve, ott gyülekeztünk� Plakátokat 
nem tettünk ki, nem tudtunk sokszorosí-
tani, így szájról-szájra terjedt, hogy az MDF 
megrendezi a maga ünnepségét� Tudtuk, 
hogy a központi program az egyik iskola 
előtt lesz� Elindultunk a Kossuth-háztól, 
megálltunk a templomunknál, mert ott volt 
a koszorú,20 és ültettünk egy fát, amit akkor 

18 1988. november 16-án alakult meg az MDF dabasi 1. 
számú csoportja. Az alakulásról szóló feljegyzés szerint 
az alakuló ülésen döntöttek a jelenlévők arról, hogy a 
megalakulás tényéről értesítik a helyi tanács elnökét, 
és 1988. december 16-án a dabasi kultúrházban tag-
toborzó gyűlést tartanak. Egyúttal Csontos Józsefet 
megbízták a helyi csoport ideiglenes vezetésével. 
Feljegyzés. (1988. november 17.). In: MDF Dabas és 
vonzáskörzete I. csoportja. Lakiteleki Rendszerváltó 
Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.10.2.13. 
Pest, 49. doboz, 59. ő. e. 

19 Kossuth Lajos édesapja 1837-ben költözött családjá-
val Alsó-Dabasra, itt is halt meg 1839-ben.

20 A koszorút édesapja sírjára Kossuth Lajos 1879-ben 
küldte Torinóból. In: Valentyik Ferenc: A dabasi 
Kossuth-koszorú története (2015). http://www.

a „szabadság fájának” neveztünk, kötöt-
tünk rá egy nemzetiszínű szalagot� Aztán 
tovább gyalogoltunk Táncsics szobrához, 
és állandóan szaporodtunk: elindultunk 
harmincan-negyvenen, a templomnál már 
kétszer annyian voltunk, a szobornál pedig 
már több százan� A hivatalos ünnepségen 
résztvevők nagy része ehhez képest kiren-
delt személy volt� Amikor megláttak ben-
nünket, hogy zászlókkal vonulunk, akkor 
befejezték az ünnepséget, és szétszéledtek� 
Valószínűleg már a jelenlétünk is aggasz-
totta őket�

Szabó István (közgazdász, Dabas)

1989-ben, március 15-én mutattuk meg elő-
ször magunkat� Voltak eddig is ünnepségek, 
de most másfajta attitűddel, más hozzáál-
lással, nem az MSZMP vagy a KISZ által 
sulykolt tavaszi forradalmi napokra,21 
hanem igazi, magyar meggyőződéssel akar-
tunk már megemlékezni� Az ünnepség egy 
nagyon látványos dolog volt, jó volt a vissz-
hangja is� Szemző Péter járt színitanodába, jó 
előadó volt, gyújtó hangú beszédet mondott� 
Kossuth apja itt, Dabason lakott, az egykori 
házától mentünk a református templomba, 
ahol Kossuth apjának emlékére elhelye-
zett porcelánkoszorú van, amelyet Kossuth 
Lajos küldött Turinból� Ott ültettünk egy 
fát, a szabadság fáját, onnan elmentünk a 
Táncsics-szoborhoz, majd a helyi rendőrség 
és a tanács épülete melletti területen tartot-
tunk egy népünnepélyt� Felvonulás, zenekar 
– adtunk neki egy egészen különleges han-
gulatot� A város számára ekkor jelentünk 
meg tömegként, súlyként� Nem mondhatták 
már, hogy csupán egy marginális kezdemé-
nyezés lenne a szervezetünk�

Juhász-Pintér Pál – Madácsy taMás

szozat.org/index.php/emlekezet/tartalommuta-
to/8340-valentyik-ferenc-a-dabasi-kossuth-ko-
szoru-tortenete (Utolsó letöltés: 2019.02.28.) 

21 Forradalmi Ifjúsági Napok, más néven „forradalmi 
tavasz”: 1967–1988 között a KISZ által szervezett 
tavaszi ünnepségsorozat volt. A Kádár-rendszer pro-
pagandagépezete ennek keretében igyekezett össze-
kapcsolni a ’48-as forradalomra emlékező március 
15-ét az 1919. március 21-i Tanácsköztársaságról és 
az 1945. április 4-i „felszabadulásról” való megemlé-
kezéssel.




