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A változások sodrában*
( S Z E M É L Y E S  T Ö R T É N E L E M )  

I.

Ott van a zsebnaptáromban két bejegyzés, február 17-ről és 23-áról, hogy Kis Jánossal
volt találkozóm. Az Egyetem presszóban a Ferenciek terén. Ma már talán hűlt helye
sincs. Ismertem őt már régebben, de ez inkább fölületes ismeretség volt. Gyakran lát-
tam őket, ott ültek Bence Györggyel az akadémiai könyvtár bejárati csarnokában. A
filozófusok, akik továbbfejlesztik/revideálják Marxot, valami ilyen egyszerűsítő séma
volt róluk a fejemben. Meg persze bátorságuk, hogy földalatti ellenzéki folyóirat ki-
adására vállalkoztak. Azóta persze történt egy s más. Például: Lakitelek. Ott van per-
sze a radikális csapat, a már bejáratott Beszélővel és mögötte támogatói bázissal;
mekkora, nem lehet tudni. De vannak különféle akciók, és fölpezsdült a civil mozgás,
a hatalom nagyobb türelme fölbuzdíthat sokakat, hogy arra tájékozódjanak. Egyéb-
ként ezeket a kérdéseket Kis Jánossal csak igen szőrmentén emlegettük föl. Nem volt
közömbös az időpont. A január 30-i sikeres Jurta Színházi fórum után beszélgettünk.
Volt ezeknek a találkozásoknak egy másik apropója. Tulajdonképpen ez volt az
indok, amiért keresett. Ha nem tévedek, talán Bába Iván volt abban a közvetítő, hogy
vegyek részt egy olyan kiadványban, amely a szlovákiai magyarokról készülne angol
nyelven. Szükséges volna ebben a magyarországi szlovákokról is szólni, létszámukról,
földrajzi elhelyezkedésükről, problémáikról – leszerelendő az egyoldalúság esetleges
vádját. Nekem volt erről tanulmányom, föl is ajánlottam. Ez volt az ürügy. De János
próbált finoman arra terelni, hogy miképpen képzeljük a Fórum további útját. Mond-
tam, hogy tervezünk újabb rendezvényeket a Jurta Színházban – például a magyar
kisebbségek helyzetéről. Később éreztem, hogy oda akar kilyukadni, tervezzük-e va-
lamilyen szervezet megalakítását. Ez rövid távon még nem szerepelt terveink között.
Tapogattuk egymást, visszakérdeztem én is, szándékoznak-e létrehozni ők valamilyen
szervezet, kitérőleg válaszolt. Egy hónap sem kellett, felhívást adtak ki a Szabad Kez-
deményezések Hálózatának a megalakítására.

És eszembe jutnak a Villányi úti esték. Nehéz előkeresnem emlékezetem homá-
lyából, hogy mikor is jártunk ott, kétszer-háromszor Lezsák Sándorral. Kenedi János
lakásában. Annyi biztos, hogy az első Lakiteleki Találkozó után. Talán még 1987 leg-
végén. Vagy 1988 elején. Nagy cigarettafüstben ült a társaság, lehettek vagy harmin-
can-negyvenen. A radikális ellenzékiek köre, a mi szóhasználatunk szerint. A Beszélő
szerkesztői, mondhatnám, a „kemény mag”, a későbbi SzDSz törzse. Hosszú eszme-
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futtatások a politikai helyzetről, okos mérlegelések és képtelen fölvetések, ahogy szo-
kott lenni ekkora körben. Mi ketten elég szűken mértük a szót. Néha az volt a be-
nyomásom, ránk, azaz a mi véleményünkre lettek volna elsősorban kíváncsiak. Meg
hogy merre, hogyan akar továbblépni a lakiteleki mozgalom. Ernyőszervezetről be-
széltek, hogy szükség volna a különféle kritikus, ellenzéki szervezetek, csoportok ösz-
szefogására. Ernyő, ernyő – gondoltam, de ki tartaná a nyelét? Elhúzódtak estébe
ezek az összejövetelek, volt, hogy még szünetet is tartottunk. Emlékszem, Sándorral
kint állunk az előszobában, és Göncz Árpád meg Mécs Imre jön oda hozzánk. Velük
jól ismertük egymást. Nagyon komolyan mondták, hogy nekik mennyire fontos,
hogy egyetértés legyen közöttünk, s ha úgy gondoljuk, ők szívesen közvetítenek
ebben. Udvariasan megköszöntük a fölajánlott segítséget. Azután olvasom Kőszeg
Ferenc egyik visszaemlékezésében (K. történetei, Magyar Narancs 2009. 31.sz.), az
események enyémétől eltérő olvasatát. Szívesen idézem, ugyan bennünket „népnem-
zeti” ellenzéknek nevez, amiről még később szeretnék meditálni, de lássuk: „A de-
mokratikus ellenzék nem a saját szervezete megalakítására törekedett, hanem a
különböző szervezetek, csoportok szövetségét akarta létrehozni.” Közbejött persze
Lakitelek, mondja, némi rosszallással. Majd tovább: “Ennek ellenére hónapokon át
folytak az egyeztető megbeszélések Kenedi János lakásán. A lakitelkiek vezetői nem
jöttek el soha, noha a tanácskozás mindenekelőtt a velük létrehozandó megállapo-
dásról szólt. Képviseletükben Kiss Gy. Csaba volt jelen. K. határozottan együtt érzett
vele: az volt a benyomása, hogy a jeles polonista őszintén reménykedik a szövetség
létrejöttében. Amikor az alapító Felhívás tervezete végre megszületett, a szövetség
nevére kellett javaslatot tenni. Valaki bedobta a konföderáció szót, ezt Kiss Gy. oda-
adóan támogatta: a kifejezés, mondta, a Rákóczi-kor magyar-erdélyi konföderációját
meg az 1668-as oroszellenes felkelést elindító lengyel konföderációt idézi. A követ-
kező ülésen azután letörve jelentette be, Csurkáék semmiféle formában nem kívánnak
csatlakozni az új alakulathoz. „Mit látok csúsztatásnak? Először is: a lakitelekieknek
csupán hét/kilenc szervezője volt, ha úgy tetszik, egy kis csapatról lehet beszélni,
szervezet nélkül, másodszor: egyedül nem lett volna érdemes odamennem, harmad-
szor sem Lezsák, sem jómagam nem nyilatkoztunk arról, hogy csatlakoznánk-e az
„új alakulathoz”, ezt mindvégig függőben hagytuk. Csupán filológiai apróság, ha em-
lítettem, lehetséges, a lengyel bari konföderációt, akkor föltehetően 1768-at mond-
tam. Tanulságos volt szintén olvasni nemrégiben Szalai Erzsébet visszaemlékezését
(Új Egyenlőség /Társadalomelméleti Magazin/ 2018. március 17.). Ő arra emléke-
zett, hogy „A népieket reprezentáló Kiss Gy. Csaba csak néhány alkalommal jelent
meg.” De azt is fölfedi, milyen elképzelések voltak az ő csapatukban. Érdemes ezt is
idézni: Közülük “Az egyik – nagyobb – csoport tagjai az ‘ernyőszervezetben’ látták
a garanciáját annak, hogy az urbánusok a népiek fölé kerekedhetnek: az ‘ernyő’ ter-
veik szerint kiterjedt volna a népieket integráló MDF feje fölé is.” A kisebbség –
Szabó Miklós, Tamás Gáspár Miklós – önálló szervezetet kívánt létrehozni. Így állt
hát a dolog – onnan nézve. Más kérdés, hogy magam részéről fontosnak tartottam a
kapcsolatokat az ellenzék különböző csoportjaival. 1988 első hónapjaiban hittem
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abban, hogy nálunk is, ahogy a lengyeleknél a Szolidaritás mozgalmában, lehetséges
lesz valami széles koalíció, ha nem is ernyőszervezet. Persze ahhoz többoldalú egyez-
tetésekre lett volna szükség, mindenki által elfogadott világos szempontokra, és nem
utolsósorban mindenki által elfogadott közéleti személyiségek garanciájára, olya-
nokra, mint amilyen például annak idején Kodály Zoltán volt. Ilyen pedig akkortájt
nem volt a mezőnyben.

Így amikor közhírré tétetett a március 17-i felhívásban, hogy megalakul a Szabad
Kezdeményezések Hálózata, úgy éreztem, egyértelmű lett, ki akarja tartani az ernyő
nyelét. Bába Iván keresett meg akkor, akit jóval korábban, még 1969 augusztusában
ismertem meg a felföldi egyetemisták táborában, Kéménd mellett a Garam szigetén.
Találkozni akart velünk, ha úgy tetszik, mint követ. A Hálózat szervezőinek üzenetét
hozta. A napra már nem emlékszem, a helyre viszont igen. Az Andrássy út elején lévő
Keringő presszóban volt a találkozó. Bíró Zoltánnal és Für Lajossal hármasban kép-
viseltük az MDF szervezőit. Bő lére eresztve magyarázta Iván, miért volna előnyős
az MDF-nek a csatlakozás. Túl sok ellenérvet nem hangoztattunk, különösebb elő-
zetes egyeztetés nélkül mindhárman oda jutottunk, hogy nem lépünk be a hálózatba.
Ki lépett volna be? A szervezők csoportja, az MDF, mely szervezetként ekkor nem
létezett?

II.

Terveztük a következő fórumot a határon túli magyarokról, szintén a Jurta Színház-
ban. Március 6. volt a kijelölt időpont. Magam részéről legalább annyira fontosnak
tartottam az előző napra tervezett vidéki fórumok megtartását. Egyértelmű volt:
csak országos mozgalomnak van értelme. Nálunk Budapest volt az egyetlen olyan
nagyváros, ahol bármilyen szervezkedés kevésbé tűnt föl a politikai rendőrség előtt.
Emlékeztem a Tokaji Írótáborban szerzett tapasztalatokra, amikor diósgyőri mun-
kásokkal volt író-olvasó találkozónk. Hogyan keresték a szavakat, s mennyi elége-
detlenség volt bennük, amikor nem irodalomról, hanem napi gondokról beszéltünk.
Két helyen indult ekkor szerveződés: Miskolcon és Kiskunmajsán. Mind a két helyen
volt egy kis csapat, néhány értelmiségi. Miskolcon Furmann Imre költő (foglalkozása
szerint jogász), akit éppen az Írótáborból ismertem, Kiskunmajsán pedig Kozma
Huba tanár, a helyi múzeum szervezője, aki szintén ott volt Lakiteleken. A kiskun-
majsai rendezvényt harminc évvel később Kozma Huba így idézte föl: „Az MDF
szervezői azzal bízták meg a frissen megalakult kiskunmajsai szervezetet, hogy a mis-
kolciakkal azonos időben szervezzék meg március 5-én az első vidéki fórumot. Bihari
Mihály és Csurka István indult a szervezők képviseletében Kiskunmajsára. Lezsák Sán-
dor, Kozma Huba és Soós János Géza szegedi népművelő értesítette a meghívottakat
arról, hogy a rendezvényt – a résztvevők számától függően – vagy Kozma lakásán vagy
a kiskunmajsai tanyasi kollégiumban tartják meg. (A gyülekező: Kozma lakása). Fel-
hívják a gépkocsival érkezőket, hogy a helyszínektől legalább 200-300 méterrel távolabb
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parkoljanak. Az első vidéki fórum majsai rendezvényén hatvannégy meghívott vett részt.
Mivel arra a napra Kiskunmajsán és környékén minden számbavehető közintézményt
– könyvtárat, kultúrházat, tanyasi kollégiumot – szigorúan eltiltottak bármilyen célú
bérbeadástól, a fórumot Kozma Huba lakásán (Kiss Gyula utca 3.) tartottuk meg. A
kora délutánig tartó összejövetelen a helyi résztvevőkön kívül Szegedről, Pécsről, Kis-
kunhalasról, Kecskemétről, Izsákról, Budapestről érkeztek vendégek. A rendezvény té-
mája: Helyi hatalom, helyi társadalom volt. A felkért előadók: Pálné Kovács Ilona,
Debreczeni József, Kozma Huba és Nagy Szeder István, az alulról épülő társadalom
egykori és majdani eljövendő közösségek önszerveződését tűzte ki célul. Az előadásokhoz
csatlakozó hozzászólók: Rácz Sándor 56-os munkástanácsi elnök, Ö. Kovács József le-
véltáros-történész, Birinyi József közgazdász, Herceg József matematikus, Farkas Zoltán
tanár, Kerpits Miklós tanár, Zádori Nándor gazdálkodó, Soós János gazdálkodó,
Csurka István író, Bihari Mihály egyetemi tanár. A fórum résztvevői ezután elfogadták
a Jurta Színház másnapi rendezvényére készített ajánlásokat.”

Ami a határon túli magyarokat illeti, nagyjából már elkészült a Jelentés a romániai
magyarság helyzetéről. Ennek fő téziseit a szerkesztőbizottságot irányító Joó Rudolf
készült bemutatni a Jurtában. És persze vártunk erre a fórumra határon túli magya-
rokat is, személy szerint például Duray Miklóst Pozsonyból.
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A kisebbségi helyzet volt a nemzeti demokrata ellenzéket kristályosító egyik fon-
tos tényező. Mivel a nemzet és nemzeti függetlenség igen kényesnek számító kérdé-
sével volt kapcsolatban. Úgy számoltam, legalább az ország lakosságának 20-25 %-át
– rokonság okán – személyesen érinti a szomszéd országokban élő magyarok hogy-
léte. A szovjet birodalmi politika főleg praktikus – részben pedig ideológiai-kulturális
– okokból az I. világháború befejezése utáni rendezést fogadta el a térségben a maga
számára. Érdekes volna ismerni a felső szintű szovjet érvelések szempontjait. Keveset
tudunk például a szovjet pánszlávizmusról. Sovány e tekintetben a nemzetközi szak-
irodalom. Vladimir Fisera strasbourgi professzor munkája kivétel: Les peuples slaves
et le communisme de Marx á Gorbatchev (A szláv népek és a kommunizmus Marxtól
Gorbacsovig), 2003. Az SzKP Központi Bizottsága mellett működött egy szláv bi-
zottság. Naiv elképzelés azt gondolni, hogy az univerzális (globális?) ideológiát hir-
dető Szovjetunió expanziós politikájában figyelmen kívül hagyta volna a nemzeti
kérdést: a nagyorosz imperializmustól kezdve a többi szláv – és pravoszláv – érdeke-
kig. Lengyelország jelentős kárpótlást kapott a Szovjetunióba bekebelezett keleti te-
rületeiért. Ezáltal gondolták túsznak az új, etnikailag homogén lengyel államot.
Támogatták Moszkvában a második csehszlovák állam szláv homogenizációját (tud-
juk, a teljes magyarság kitelepítésének szándéka a nyugati hatalmak ellenállása miatt
nem valósult meg). A bizalom mértékét jelzi, hogy a Vörös Hadsereg egységei már
1945 végén kivonultak Csehszlovákiából. Még Bulgária is megtarthatta a Romániától
1940-ben elcsatolt Dél-Dobrudzsát. Hogy végül a szovjetek elálltak még a Magyar-
ország és Románia közötti csekély határmódosítástól is, ennek geopolitikai, továbbá
ideológiai okai lehettek. Hiszen Romániának le kellett mondania Moldovának arról
a részéről, melyből szovjet tagköztársaságot csináltak, ám a románok mégis a bizánci
kultúrkörhöz tartoztak. Tehát rendre volt némi nemzeti jóvátétel a szovjet beren-
dezkedés során. Magyarország viszont kivétel maradt. Nem föltétlenül valaminő ma-
gyarellenes érzelemből. Így kívánta a birodalmi érdek. A kádári Magyarország
hivatalos diskurzusának a forradalom leverése óta alaptétele volt a nacionalizmus el-
leni harc, így maga a magyar kisebbségek léte is – szinte a kommunista rendszer bu-
kásáig – tabu témának számított. A határon túli magyarság iránti érdeklődést
gyanúval kezelték. Nagyjából 1968-tól ment végbe az irodalmi életben és egyes tu-
dományágakban (néprajz, nyelvészet, irodalomtudomány) szerény áttörés. Így ezt a
területet különösen fontosnak tartották az MDF szervezői. Szinte kivétel nélkül szé-
les személyes kapcsolathálózattal rendelkeztünk a szomszédos országok magyar ér-
telmiségi közegében. Magam is nemegyszer vállaltam üzenethordozói szerepet
Erdélybe és Szlovákiába. A romániai – nem csak magyar – menekültek növekvő
száma sürgetően időszerűvé tette a tanácskozás témáját.

Március 5-én szombat este kissé izgulva hívtam föl Bíró Zoltánt (nekem ehhez
le kellett mennem az utcára), kíváncsi voltam, sikerült-e megtartani a vidéki fóru-
mokat. Örömmel hallottam, hogy igen. Igazi mérföldkőnek éreztem ezt a két talál-
kozót. Mind a két helyen csak magánlakásban sikerült megtartani. Kiskunmajsán
Kozma Huba volt a fő szervező, Bihari Mihály és Csurka István képviselte a „szerve-
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zőket”, több mint hatvanan jötek össze. Miskolcon sem kaphattak nyilvános teret, így
azután Furmann Imréék lakása lett a helyszín. Egy 55 négyzetméteres lakótelepi lakás.
Meghívtak vagy száz embert, de – jól érzékelteti a korabeli hangulatot – végül mind-
össze 20-an vettek részt a találkozón, ahol Lengyel László tartott vitaindító előadást.

A Jurta fórum a határon túli magyarságról vasárnap 10-kor kezdődött. Még na-
gyobb volt a sereglés mint január 30-án. Elnökségként a pódiumon Király Zoltán,
Csoóri Sándor, Czine Mihály és Bégány Attila foglalt helyet. Bíró Zoltán indította
elnökként a tanácskozást, eléggé fűtött volt a hangulat. Először Furmann Imre és
Kozma Huba tájékoztatását hallgattuk meg a vidéki rendezvényekről. Joó Rudolf
mutatta be ezután a romániai magyarok helyzetéről készült 130 oldalas Jelentés össze-
foglalóját. Kemény kitételekkel fogalmazott: „Úgy tűnik, hogy ennek a nemzetiség-
nek a léte egyre inkább titokká válik”, kulturális népirtást emlegetett. Csoóri Sándor
az erkölcsi revízió fontosságát hangsúlyozta. Duray Miklós (akinek főlszólalását
mások – utóbb tudtam meg, hogy Bettes István és Zsoldos Péter is – hozták át ma-
gukkal Magyarországra) a történelmi közelmúlt, az első csehszlovák köztársaság
mának szóló tanulságait majd az 1945-48 közötti évek tapasztalatait elemezte. A ta-
nácskozás második szakaszában Szabad György elnökölt, a pódiumra pedig a követ-
kezők ültek ki: Benda Kálmán, Bihari Mihály, Domokos Pál, Duray Miklós, Fekete
Gyula, Horváth Mihály és Tamás Gáspár Miklós.

Fekete Gyula hangsúllyal említette hozzászólásában a Hitel megjelentetésének a
tervét. Für Lajos a nemzeti tudat módszeres pusztításáról beszélt, hogy a bűntudatot,
a szégyenérzetet növesztették évtizedeken keresztül. Kárhoztatta, hogy az oktatásból
kimaradt a magyar nemzetiségek bemutatása. Tételes javaslatokban sorolta el, milyen
kisebbségvédelmi programra volna szükség. Czine Mihály szintén a teljes magyar-
ságismeretet szorgalmazta, hogy az oktatásban és a tömegtájékoztatásban kapjanak
méltó helyet a határon túli magyarok. Király Zoltán azt javasolta, hogy a magyar al-
kotmányban legyen elvi nyilatkozat a magyar nemzet egységéről. Csurka István Kelet-
Közép-Európa általános válságáról beszélt, azt hangsúlyozta, hogy az erdélyi
magyarság megmentésének csakis a demokratikus, emberi szabadságnak helyet adó
Magyarország lehet a garanciája. Tamás Gáspár Miklós hozzászólásában történeti
visszatekintéssel kezdte, majd ő is az egész térség válságára hivatkozott. Fél hét tájban
be kellett fejezni tanácskozást az esti színielőadásra való tekintettel, ezért született a
döntés, hogy március 21-én folytatjuk a téma megvitatását. Alig lehetett helyet találni
egyébként a színházteremben, itt-ott lépcsőkön ültek, mások oldalt álltak, több mint
hétszázan voltunk.

Március 15-én Dunapatajon voltunk apámmal. A Művelődési Házban mutatták
be a Magyar Bálint könyve alapján készült a Dunánál című filmet (Schiffer Pál volt
a rendezője). Mozaikok egy falu sorsából az ötvenes-hatvanas évekből. Érdekes volt,
hogy az „érintettek”, apám unokatestvérei például, miként magyarázták a látottakat.
A történelem szele valahogy nem legyintette meg őket belőle, inkább egy-egy részlet
ragadt meg bennük, meg hogy ki mindenki tartozik a szereplők közül a több gene-
rációig számon tartott rokonsághoz. Követhetetlenül sok ága-boga volt ezeknek a
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kapcsolatoknak. Az a nemzedék még számon tartotta. Nemesi atyafiságról képzelte
volna ezt az ember. Egyszer fordult elő életemben, hogy dédanyám alapján azonosí-
tottak. Ez néhány évvel később történt, 1994-ben, amikor a Duna tévének készült
egy tudósítás Patajon. Szél Károly bácsi 92 éves volt, s bemutatkozáskor helybeli “gyö-
kereimről” kérdezett. Soroltam a fölmenőimet, nagyanyám édesanyjánál bólintott:
Vépi Mária, édesanyám jól ismerte. 

Így azután csak a hírét hallottam otthon a budapesti Március 15-ének. Szép szám-
mal – legalább tízezren – voltak a tüntetők. Meg is kapta az MDF a bírálatot, hogy
vezetői nem voltak ott a menetben. Való igaz, tartottunk a provokációktól, úgy érez-
tük, vannak a hatalomban, akik szívesen statuálnának példát kemény rendőri föllé-
péssel, ami azután visszatartaná az embereket a politikai részvételtől. Nehéz volt
fölmérni, meddig lehet – érdemes – elmenni.

Március 21-e hétfői nap volt, valamivel kevesebben jöttek el a Jurtába. Közben
nagy hullámokat keltett a hír Bányász Rezső kormányszóvivő március 10-i kijelentése,
miszerint a Jurta Színház fórumán cigányellenes vélemények hangzottak el, és kü-
lönben is ő olyan szervezetet, hogy Demokrata Fórum, nem ismer. Az elnöklést Bíró
Zoltán kezdte, ismertette cáfolatunkat, tiltakozásunkat, melyben visszautasítottuk
e vádakat. Ezt persze nem engedték nyilvánosságra hozni a médiumokban. Érvény-
ben volt a tájékoztatási blokád. Ezúttal Csengey Dénes, Göncz Árpád, Esterházy
Péter és Nagy Gáspár ült az elnökségben. Az első fölszólalók között Ablonczy László
szellemes formában határozottan bírálta a sokunk által csak „Aczél-doktrínának” ne-
vezett tételt, miszerint azzal csak ártunk a kisebbségi magyaroknak, ha gondjaikról
nyilvánosan szót ejtünk. Fölsorolta – nevekkel – a botrányos megnyilvánulásokat.
Hosszantartó dörgő taps jelezte az egyetértést. Bodor Pál arról beszélt, csak hosszú
folyamat hozhat eredményt, fontosnak tartotta a tudományos megközelítést. Mécs
Imre fölszólalásában a közép-európai integráció fontosságát hangsúlyozta, fölvetette
egy közép-európai egyetem megalakításának szükségességét. Érdemes megjegyezni,
ez a gondolat tőle származik, és egészen más formában képzelte el, mint ahogy később
megvalósították. Tamás Gáspár Miklós közös magyar–román konferencia megszer-
vezését javasolta. Többen – Székelyhidi Ágoston, Ara-Kovács Attila, Bécsből Eva
Maria Barki, Vásárhelyi Judit – foglalkoztak a romániai menekültek kérdésével. A
januárban alakult Menedékbizottság közleményét Szilágyi Sándor olvasta föl. A ta-
nácskozás közben egy megbeszélésre át kellett mennem Szesztay Andráshoz Budára,
ahol személyesen is megismerhettem Pozsgay Imrét. Így szűk körben közelről rokon-
szenvesebbnek láttam, mint politikusként távolabbról. Bíró Zoltán, Csoóri Sándor
nem igyekezett engem bemutatni neki. Azt hiszem tartottak csípős, lengyel beszéd-
módon edzett antikommunista szóhasználatomtól. A házigazdával és Keresztes Sán-
dorral (aki a Márton Áron Társaságot szervezte) együtt a lengyel katolikus
kapcsolatról (Stefan Wilkanowicz, a krakkói Tygodnik Powszechny főszerkesztője,
igazi szürke eminenciás II. János Pál köréből) váltottunk szót. Visszarohanva már
Fekete Gyula kezében láthattam az elnöki pálcát. Hallgathattam Lezsák Sándor be-
számolóját a Fórum szervezésének további lépéseiről. Az addigi címlistáink alapján
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eddig több mint ezren vettek részt rendezvényeinken. A következő témákból java-
soltak fórum szervezését: nyilvánosság, környezetvédelem, demográfia, munkásság
helyzete, egyházak. Magam is általános kérdésekről, az MDF-ről kívántam néhány
gondolatot elmondani. Úgy éreztem, újra fontos szakaszhatárhoz jutottunk. Néhány
napja meghirdették a Szabad Kezdeményezések Hálózatát, a hatalom pedig próbálta
fékezni a társadalom egyre jobban terjedő mozgalmait.

Így foglaltam össze mondandómat: „Először is egy szóhasználati kérdés: én azt
javasolnám, hogy beszéljünk csak továbbra is úgy a Fórumról, ahogy Lakiteleken
meghatároztuk a nevét, tehát ne úgy, ahogy Bányász Rezső államtitkár úr említette,
nevezzük tehát teljes nevén Magyar Demokrata Fórumnak. Ismétlem magam, én
úgy gondolom, hogy ennek a Fórumnak a párbeszéd, a valódi párbeszéd színterének
kell lennie, ahol sokféle nézetnek, mint ahogy ma este is hallottuk, lehetősége van
a törvényesség keretén belül. Véleményem szerint a Magyar Demokrata Fórumnak
az alapdokumentuma a lakiteleki Nyilatkozat. Ehhez kell ragaszkodnunk a továb-
biakban is. 

Két mondatot szeretnék fölidézni a lakiteleki Nyilatkozatból, mintegy nyoma-
tékkal aláhúzva. Az egyik: csak társadalmi részvéttel lehet megoldani a válságot, még-
pedig mind a társadalom, mind pedig az ország politikai vezetőinek részvételével. Ez
az egyik. A másik: a politikai és társadalmi szervezetek jelenlegi rendszerében nincs
biztosítva az önálló és független nézetek kifejtése.

Ez szó szerint érvényes ma is. Ezért van szükség a Magyar Demokrata Fórumra.
Majdnem hat hónap múlt el Lakitelek óta. Fogalom lett idehaza és külföldön is a
Magyar Demokrata Fórum. Egy olyan mozgalom, amelynek keretében a magyar tár-
sadalom igazi hangjai megszólalhatnak. Az utóbbi hetekben a pártvezetés érzékel-
hetően elzárkózni próbál a társadalmi kezdeményezéstől. Emlékezhetünk arra, a
január 30-i fórumtól eltanácsolták a párttagokat. Újabban pletykák terjednek arról,
hogy a Politikai Bizottság ellenségként minősíti a Magyar Demokrata Fórumot. Én
ezt sajnálatos tévedésnek minősítem. Vannak jelek, amelyek a nézetek és a közhan-
gulat polarizálódására utalnak. Pánikhangulat terjed, fönt talán pánik, lent kétség-
beesés. Egyik sem jó tanácsadó szerintem. Ezt magam részéről igen negatív
fejleménynek tartom. Ha erősödik a vagy-vagy logikája, könnyen egymással feleselő
szélsőségek lesznek majd, és csökken az olyan párbeszéd esélye, amelyben egymást
tisztelő felek vannak, akik képesek engedni is, és megegyezésre jutni. A szélsőségek
mindig egymást erősítik. Úgy gondolom, a Fórumnak tovább is közvetíteni kell, ki-
egyenlítést próbálni, nyitottnak maradni, párttag barátaink és az ellenzék felé is. A
felelősség mindannyiunké, a Magyar Demokrata Fórumé mint közösségé és mind-
annyiunké egyénenként is. Rajtunk áll, mi lesz belőle.”
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