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SZ ABADSÁG

Az Ellenzéki Kerekasztal szakadása – Népszavazás –
Viták a népszavazás körül

  Az előző alkalommal az Ellenzéki Kerekasztal állt a beszélgetésünk középpontjában. Elju-
tottunk az augusztus 29-ei ülésig, ahol világossá vált, hogy Antall nem fog visszalépni a Pozs-
gayval kialkudott kompromisszumtól. Már csak a végkifejlet van hátra.

A jelenből visszatekintve így tűnik föl. De akkor ez még nem volt előrelátható. Még lát-
tunk esélyt a szakadás elkerülésére.

  Nem volt ez naivitás a részetekről?
Hát kétségkívül nem úgy lett, de hogy esély se lett volna rá, azt ki tudja megmondani? 

A tét – az EKA egységének megőrzése – mindenesetre óriási volt, ezért úgy éreztük, hogy 
a legparányibb esélyt is meg kell ragadnunk. Van egy fénykép, amelyiken Antall és Szabad 
egymás mellett ülnek a tárgyalóasztalnál, én mögöttük állok és Antallhoz hajolva beszélek. 
Ez vagy az augusztus 29-ei tárgyalási napon, vagy nem sokkal utána készülhetett. Azt ja-
vasoltam, hogy függesszük fel az elnökválasztásról szóló vitát, és tegyünk egy kísérletet az 
egymás közötti egyeztetésre. Antall annyit válaszolt: „Ha tovább kötekedtek, összetöröm 
a csontjaitokat.” A feltételes tagmondat másképpen is hangozhatott, de az, hogy „összetö-
röm a csontjaitokat”, szó szerint maradt meg bennem.

  Ez elég durva…
Igazándiból nem. Annyit akart mondani, hogy nincs miről beszélni. Nem álltunk külö-

nösebben közel egymáshoz, de kellemes beszélő viszonyban voltunk. Néha hazavitt a La-
dáján az EKA parlamenti tárgyalójából; az Orvostörténi Múzeumban is jártam nála egy-
két alkalommal. Ha szükségét láttuk, telefonon is hívtuk egymást. Egyszer, már jóval az 
EKA szakadása után, de még a választások előtt azt mondta Tardosnak, akivel valami foga-
dáson találkozott, hogy: „Amíg a Kis Jancsi meg én szót értünk, addig nem lehet nagy baj 
az MDF és az SZDSZ között.” Ha nem így lett volna, biztosan nem engedte volna meg 
magának ezt az erős kifejezést.

K I S  J Á N O S r é s z l e t
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  Tényleg Kis Jancsiként beszélt rólad Tardosnak?
Nem voltam ott, de ez előfordult a jelenlétemben is. Egy alkalommal Antall, Horn és én 

együtt szerepeltünk Baló műsorában. Horn nálunk később érkezett; ahogy az ajtót kitár-
ta, én fedésbe kerültem, így csak Antallt látta meg, és elrikkantotta magát: „Szevasz, Jóska, 
éljen az MDF!” Mire Antall epés humorral azt felelte: „Gyula, te kompromittálsz engem 
a Kis Jancsi előtt.” Szóval, az „összetöröm a csontjaitokat” belefért.

  Az SZDSZ a tárgyalóasztal mellett fontos szerepet játszott, de nem volt országos ismertsé-
ge. A szakítás elmaradása esetén ez nem változott volna. A szakítás szerzett nektek országos is-
mertséget. Tényleg azért küzdöttetek, hogy találjatok egy formulát, amiben meg tudtok egyezni?

Nézzétek meg az ülések leiratait. Orbán soha egy jottányit nem engedett, mi azonban 
végig a megegyezés lehetőségét puhatoltuk.

  Mi késztetett erre titeket?
Két dolog. Az a megállapodás, amelyet mi is aláírhattunk volna, jobban megfelelt volna 

az EKA eredeti álláspontjának, mint ami Antall és Pozsgay között kialakult, és mi nem lát-
tunk kényszerítő okot arra, hogy az ellenzék odáig menjen az engedményekben, ameddig 
Antall ezt szükségesnek látta. Úgy gondoltuk, hogy a békés átmenet simábban zajlik le, és 
közelebb jut ahhoz, hogy működő parlamenti demokráciát teremtsen, ha nem engedünk 
az MSZMP követeléseinek. Ez volt az egyik szempontunk. A másik pedig: nagyon fontos-
nak tartottuk az EKA egységét. Nem tudnám megmondani, hogy mennyire gondoltuk át, 
de éreztük, hogy a szakadás súlyos következményekkel járna: az ellenzék pozíciói meggyen-
gülnének, és újra elmérgesedne a viszony az MDF és az SZDSZ között. Mivel az MSZMP-t 
gyengébbnek láttuk, mint amilyennek mutatni igyekezett magát, nem tartottuk lehetet-
lennek, hogy visszahúzzuk Antallékat egy szerintünk is vállalható kompromisszum felé.

  Mi lett volna az áthidaló megoldás, amit ti is el tudtatok volna fogadni?
Tartalmi közeledésre nem sok esély kínálkozott, mert az valóban egyértelművé vált au-

gusztus 29-én, hogy a kulcskérdésben, a köztársasági elnök ügyében Antall inkább a mi 
csontjainkat töri össze, ahogy ő kifejezte magát, semhogy visszakozna. Felmerült azonban 
egy eljárási ötlet; az igazat megvallva már nem tudnám megmondani, hogy tőlünk eredt-e, 
vagy csak megtámogattuk, de ez mindegy is. Az MSZMP-nek valamiért sürgős volt, hogy 

fotó: Sz iget i Tamás, 1989. 10. 04
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megköttessen az egyezmény, és ennek az igénynek elébe lehetett volna menni azon a mó-
don, hogy első lépésben egy részmegállapodás születik. Ez rögzítette volna, hogy vannak 
még nyitott kérdések, listába vette volna őket, és leszögezte volna, hogy ezekről egy követ-
kező tárgyalási fordulóban kell majd megegyezni. Nem emlékszem, hogy ez az ötlet min 
bukott el, csak annyit mondhatok, hogy rajtunk nem múlott.

  És ezzel vége volt…
Még ezzel sem volt vége, mert tettünk egy utolsó utáni kísérletet is. Amikor már ki 

volt mondva, hogy az MDF és társutasai aláírnak, az SZDSZ és a Fidesz pedig nem ír alá, 
Tölgyessy és én felkerestük Szabad Györgyöt az egyetemi irodájában, és egy informális aján-
latot terjesztettünk elő. Engedünk abból, hogy a köztársasági elnököt csak a majdani, sza-
badon választott Országgyűlés választhatja meg, feltéve, hogy az első elnökválasztásra is – 
a végleges rendezésnek megfelelően – az Országgyűlésben kerül sor. Ha ezt az MDF elfo-
gadja, akkor a másik három kérdésben könnyű lesz egyetértésre jutni, és az EKA egysége 
helyreáll. – Ez igen komoly engedmény lett volna a részünkről, de nem elvi engedmény. 
Nem került volna sor közvetlen elnökválasztásra, amitől aztán a végleges alkotmány lét-
rehozása során már aligha lehetett volna eltérni. Pozsgay elnyerte volna a köztársasági el-
nök áhított titulusát, de az utolsó pártállami Országgyűlés kezéből, ezért a felhatalmazása 
nem a választók vagy szabadon választott képviselőik akaratnyilvánításából származott vol-
na. Nem az új demokrácia erős legitimitású elnöke lett volna, hanem az átmeneti korszak 
egyetlen és egyben utolsó elnöke, akinek a legitimitása semmiképp nem állhatott volna az 
Országgyűlésé fölött. Az MSZP sem nyert volna versenyelőnyt a parlamenti választások-
hoz. – Szabad szemlátomást megkönnyebbülve fogadta az ajánlatunkat, és közölte, hogy 
továbbítani fogja Antallnak. Este aztán felhívott, és bánatosan annyit mondott: „Sajnos 
nem megy.” Ezt követően hoztuk meg a végleges döntést, hogy nem írunk alá.

  Ez hogyan történt?
Magyar Bálint lakásán jöttünk össze; az SZDSZ tárgyalódelegációjának tagjai voltak 

ott; Bálint, Pető Iván, Tölgyessy Péter és én. Talán jelen volt a két Miklós – Szabó és Ha-
raszti – is, esetleg még Kőszeg Feri. Szóval, akiket hamarjában el tudtunk érni. A távollé-
vő ügyvivőket telefonon értesítettük. Itt állapodtunk meg abban is, hogy népszavazást kez-
deményezünk, és ez benne lesz az SZDSZ nyilatkozatában. Másnap, 18-án megfogalmaz-
tam a nyilatkozatot, amelyet Péter a nemzeti kerekasztal nyilvános záróülésén felolvasott.

  Te ott sem voltál. Véletlenül tudjuk, hogy miért: a Rajk kollégiumban tartottál kurzust a li-
beralizmusról, és a kerekasztal ülése ütközött az óráddal.

Persze, hogy tudjátok: ti is ott ücsörögtetek.

  Igen, de azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem az órát hagytad ki e történelmi jelen-
tőségű esemény helyett?

Nem volt ez igazán végiggondolva. Magát az eseményt ceremoniális jelentőségűnek te-
kintettem. Mire sor került rá, érdemben már minden eldőlt. A ceremoniális események pe-
dig soha nem érdekeltek, időpocsékolásnak tekintettem őket.

  De te ekkor politikai vezető voltál. Nem gondoltál arra, hogy az SZDSZ első embereként 
nem maradhatsz távol a tárgyalásokat lezáró nyilvános aktustól?

Ténylegesen valóban én voltam az SZDSZ első embere, de formailag még az Ügyvivői 
Testületnek sem voltam a tagja. Csak a november 4-i küldöttgyűlésen választottak meg ügy-
vivőnek, és még ekkor sem volt egyértelmű, hogy ez pontosan mit jelent. Abszolút tisztá-
zatlan volt még ekkor, hogy ki milyen minőségben vesz részt az országos politikában, ami-
be a történelem belesodorta. Volt, aki néhány napig volt benne, mások pár hétig vagy hó-
napig, és olyan is akadt, akiből évtizedekre hivatásos politikus lett, de a legtöbbünk ekkor 
még maga se tudta, hogy melyik csoportban fog kikötni. Ami engem illet, éppen azokban 
a napokban kaptam vissza az állásomat a Filozófiai Intézetben. A HVG augusztus első nap-
jaiban portréinterjút készített velem;1 az utolsó kérdés úgy szólt, hogy a választások után 
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profi politikusként folytatom-e. Egyetlen szóval válaszoltam: „Nem.” Nem sokkal később 
egy másik interjúban azt mondtam, hogy az én hivatásom a filozófia, ezért nem kívánok 
hivatásos politikussá válni. Jelen leszek a politikában, de nem hivatásos politikusként, ha-
nem hivatásos állampolgárként.2 Egy szó, mint száz, nem éreztem úgy, hogy szembe kel-
lene néznem azzal kérdéssel, hogy politikai vezetőként tulajdonképpen hol a helyem, és 
hogy például a nemzeti kerekasztal záróaktusától távol maradhatok-e. – Úgy alakult, hogy 
a kollégiumból hazafelé baktatva az utcán hallottam egy nyitott ablakon keresztül, ahogy 
Tölgyessy bejelenti, hogy az SZDSZ nem írja alá a megállapodást és négy kérdésben nép-
szavazást kezdeményez; felszólítja az EKA tagszervezeteit, hogy csatlakozzanak a kezdemé-
nyezéshez, felszólítja a másik oldalt, hogy ne akadályozza a népszavazás rendezett lebonyo-
lítását: „Döntsön a nép!”

  Hogyan dőlt el, hogy népszavazást kezdeményeztek?
Ez is úgyszólván magától dőlt el, anélkül, hogy formális testületi döntés született volna 

róla. A népszavazás gondolata a levegőben volt. A nyáron, amikor a tárgyalások még jól ha-
ladtak, személyes beszélgetésekben többször is szóba került, hogy ha létrejön a megállapo-
dás, népszavazással kellene megerősíteni. Úgy emlékszem, hogy Tölgyessy is fölvetette ezt, 
és Szelényi Iván – aki politikailag ekkoriban inkább az MDF-hez húzott, de a régi barát-
ságai hozzánk kötötték –, szóval Iván is szóba hozta (valószínűleg Konrádnak, nekem Ha-
raszti Miki adta tovább). Kézenfekvő volt, hogy az új helyzetben a népszavazás nem a meg-
állapodás megerősítésére, hanem a korrigálására szolgálhatna.

  Ezek szerint az Ügyvivői Testületet kész helyzet elé állítottátok?
Hát bizony, így mentek akkoriban a dolgok. Amikor én hazajöttem Amerikából, az ÜT 

gyakorlatilag nem is működött. Voltak ügyvivők, de nem voltak rendszeres testületi ülé-
sek. Történetesen én szerveztem meg, hogy az ÜT hetente egyszer, egy meghatározott es-
te összeüljön. Én, aki a tagja sem voltam. Nem léteztek személyre szabott feladatkörök, és 
ügyvivőnek lenni inkább csak jog volt, semmint kötelesség: akinek éppen nem volt érke-
zése hozzá, egyszerűen nem jelent meg, mások egy óra késéssel állítottak be. Sokáig arra 
vonatkozóan sem voltak szabályok, hogy az ügyvivők hogyan nyilatkozhatnak, mindenki 
beszélt a pillanatnyi ihlete szerint. Nagy adag rosszul értelmezett bázisdemokrácia is keve-
redett a dologba: az ÜT a tagok nyilvánossága előtt ülésezett; aki éppen bent járt a párt-
irodában – később a székházban –, beülhetett a tárgyalóba, ha éppen kedve szottyant rá, 
még szót is kaphatott. Aminek persze az a kevéssé demokratikus következménye lett, hogy 
a kényes döntéseket olykor tudatosan „házon kívül”, ad hoc megbeszéléseken tűztük na-
pirendre. Jó darab időbe tellett, míg ebbe a szervezeti káoszba sikerült rendet vinnünk.

  Úgy tudom, hogy a végső döntés néhány nappal később az SZDSZ-aktivisták Sopron mel-
letti felkészítő táborában született meg.

A  szervezeti zűrzavar újabb bizonyítékaként. Amikor megbeszéltük, hogy mi lesz az 
SZDSZ nyilatkozatában, nem gondoltuk végig, hogy mi most meghoztuk a párt történeté-
nek egyik legfontosabb döntését. Mikor aztán az Ügyvivői Testület ex post facto megvitatta 
a népszavazási kezdeményezést, azt a – valljuk be, elég hajmeresztő – határozatot hozta, hogy 
majd a Sopron melletti táborban feltesszük a kérdést, hogy legyen-e népszavazás, és azok 
fogják kimondani a végső szót, akikre az aláírásgyűjtés rohammunkájában számíthatunk.

  Miért volt ez hajmeresztő? Ez volt az első országos népszavazás Magyarországon, a törvényt 
is csak annak az évnek az elején fogadták el. Semmilyen tapasztalat nem állt rendelkezésre ar-
ról, hogy mekkora feladat a szükséges számú érvényes aláírást összegyűjteni.

Ez igaz, de mégiscsak elképesztően dilettáns ötlet volt. Ép ésszel nem gondolhattuk, 
hogy az alá-nem-írás bejelentésekor a népszavazást nem hozzuk szóba. Az összecsapás dra-
maturgiája azt kívánta, hogy a nyilatkozatunk a „Döntsön a nép!” felkiáltással záruljon. 
Az sem volt mellékes szempont, hogy az eseményt élő egyenesben közvetítette a tévé és 
a rádió: ordas hiba lett volna elszalasztani a lehetőséget, hogy a népszavazási kezdeménye-
zést bevigyük a köztudatba. Szóval, a népszavazási kezdeményezésnek ott és akkor el kel-
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lett hangoznia, érdemben tehát teljesen rendben volt a dolog. Igen ám, de attól a perctől 
fogva, hogy Tölgyessy felolvasta az SZDSZ nyilatkozatát, a népszavazás meg volt hirdetve. 
Az nem úgy van, hogy egy párt az ország nyilvánossága előtt bejelenti, hogy népszavazást 
kezdeményez, aztán szép csendben megfeledkezik a dologról, mert egy aktivistaképző tá-
bor résztvevői nem jól szavaznak. Ez valóságos politikai harakiri lett volna. Szóval jól csi-
náltuk, noha nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Egy-két évvel később, megállapodottabb 
viszonyok között az ÜT előzetes felhatalmazást adott volna a tárgyalódelegációnak, hogy 
a rendkívüli helyzetben azonnal döntéseket hozzon, és eljárási szempontból is rendben lett 
volna minden. Az aktivistákat pedig tájékoztatni és mozgósítani kellett volna, nem a ke-
zükbe tenni a döntést – különösen nem egy olyan kérdésben, amely valójában már eldőlt.

  Szerencsére a soproni tábor résztvevői lelkes közfelkiáltással álltak a népszavazás mellé.
Méghozzá abban a boldogító tudatban, hogy ők döntöttek. Ilyen szempontból jól sült 

el a dolog.

  Át voltak verve?
Nem voltak átverve, mert mi egyszerűen nem tudtuk, hogy mit csinálunk, amikor sza-

vazásra bocsájtottuk a kérdést. Mi magunk sem voltunk a tudatában, hogy a történelem 
már napokkal előbb eldöntött mindent. Én legalábbis biztosan nem voltam a tudatában, 
de érzésem szerint a többiek sem.

  Napokon belül elindult az aláírásgyűjtés.
Nagyjából három hét alatt összegyűlt valamivel több, mint 200 ezer aláírás, ebből az 

Országos Választási Bizottság körülbelül 112 ezret ismert el érvényesnek. Addigra már az 
Országgyűlés törvénybe iktatta az állampárt és a csonka EKA közti megállapodást – bizo-
nyos változtatásokkal, melyeket a kodifikációt végző Igazságügyminisztérium csempészett 
az egyezségbe –, és az elnökválasztást is kitűzték november 26-ára – véletlenül vagy sem: 
Pozsgay születésnapjára. Amikor azonban kiderült, hogy bőven együtt van a népszavazás 
kötelező elrendeléséhez szükséges százezer aláírás, a menetrend felborult. A bomlófélben 
lévő pártállam nem merte megtagadni a népszavazás elrendelését. Az Országgyűlés annyit 
tett, hogy értelmező kommentárral egészítette ki a kérdéseket. Természetesen az első kérdés 
miatt csinálták ezt: felhívták a választók figyelmét arra, hogy ha az elnökválasztásra a par-
lamenti választások után kerül sor, akkor a nép már nem közvetlenül, hanem a képviselői 
útján fog dönteni. A kiegészítés végül is szolgálatot tett nekünk: utólag nem lehetett jó-
hiszeműen azt mondani, hogy a választók meg voltak tévesztve, nem is tudták, hogy mi-
re szavaznak. A referendumot végül épp november 26-ra tűzték ki, a köztársasági elnökvá-
lasztás időpontját pedig január 7-ére halasztották.3

  Abból azonban már semmi nem lett, mert mind a négy kérdésben az igenek győztek… Szá-
mítottatok ekkora győzelemre?

Az egy percig nem volt kétséges, hogy a négy közül három kérdésben győzni fognak az 
igenek, abban azonban egyáltalán nem lehettünk biztosak, hogy az elnökválasztás kérdésé-
ben is az igenek kerekednek felül. És bár erősen bíztunk benne, hogy a népszavazás érvé-
nyes lesz, azért amellett is szóltak érvek, hogy érdektelenségbe fulladhat. Az MDF bojkott-
ra szólított fel – fájdalmamra épp Csengey Dénes volt az, aki a televízióban bejelentette: 

„Nem megyünk el! Nem szavazunk!”4 Az MSZP pedig sietve átdobta a kormányrudat, bele-
ment a munkásőrség feloszlatásába, a munkahelyi pártszervezetek megszüntetésébe, és még 
a pártvagyonnal való elszámolásba is, majd pedig telekürtölte a sajtót azzal, hogy a négy-
ből három kérdés már el van intézve, nincs miért szavazni róluk. Nem lehettünk biztosak 
benne, hogy ezeknek a történéseknek nem lesz-e demobilizáló hatásuk.

  Nem lett. Ezt mivel magyarázod?
A „háromoldalú” tárgyalásoknak volt egy súlyos fogyatékosságuk: az ellenzék a teljes fo-

lyamat nyilvánosságát akarta, ám az MSZMP ebbe csak színleg ment bele, és mivel a mé-
diát a kezében tartotta…
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 …azért ekkor már az újságírók nagyjából azt beszéltek, amit jónak láttak.
Valóban, a rendszer bomlásának egyik fontos tünete volt, hogy a pártközpont már nem 

tudta kontrollálni: mit beszélnek és kivel készítenek interjút az újságírók, riporterek. De 
ragaszkodott hozzá, hogy az albizottsági és középszintű bizottsági üléseken ne lehessenek 
jelen az írott sajtó, a rádió és a televízió munkatársai. Élő egyenes közvetítésről szó sem le-
hetett, és az utólagos beszámolók is felettébb hiányosak, töredékesek voltak. Ez eleve gya-
nakvást ébresztett a politikára odafigyelő közvéleményben, mely egyébként is hajlamos úri 
suskust orrontani, amikor pedig kiderült, hogy van három szervezet – az SZDSZ, a Fidesz 
és a Liga –, amelyik nem ír alá, a gyanú sokakban bizonyossággá érett. Csengeyék nem is 
tehettek volna rosszabbat annál, mint hogy bojkottra szólítják fel a szavazóikat: maguk-
ra húzták a gyanút, hogy titkos alkut kötöttek az állampárttal, és most ehhez ragaszkod-
nak tűzön-vízen át. A saját tagságukat sem sikerült maguk mellé állítani. Biztosan tudjá-
tok, hogy az MDF tagjai és hívei meglepően nagy számban vettek részt a népszavazáson, 
dacolva pártjuk felhívásával. A mi házunkban a lakók többsége jobboldali volt, egyikük az 
első parlamenti ciklusban a Fórumot képviselte az Országos Választási Bizottságban, de ők 
valamennyien elmentek szavazni. Pető Iván mesélte, hogy a népszavazás másnapján a rá-
dióban összefutott Kónya Imrével, aki magasra tartott jobb kezének két ujjával a győzelem 
V-jét mutatva köszöntötte. Iván befele ment, Kónya kifelé jött. Mit tesz isten, akkor érke-
zett Csurka is, szintén egy reggeli interjúra; Iván után lépett be a kapun. Amikor Kónya 
meglátta őt Iván háta mögött, sietve leengedte a karját…

  Az MSZMP – illetve ekkor már MSZP – azonban nem bojkottra szólított fel, hanem arra, 
hogy az emberek szavazzanak nemmel az első kérdésre.

Szerintem ez is óriási hiba volt; pont az ellenkezőjét csinálták annak, amit az érdekük-
ben állt volna. Ha már úgy döntöttek, hogy három kérdésben engednek, és ezzel – remé-
nyeik szerint – eljelentéktelenítik a népszavazást, akkor ennél kellett volna maradniuk: hall-
gatni, hallgatni, és még egyszer hallgatni. Ehelyett egyre dühödtebb kampányba lovalták 
bele magukat. Ezzel mozgósították a saját híveiket, akik azért mentek el szavazni, hogy az 
elnökválasztás kérdésére nemet mondjanak, a másik oldal híveit pedig a szocialista válasz-
tók mozgósításával ösztökélték szavazásra, mert beleverték az orrukat abba, hogy a dolog-
nak igenis tétje van.

  Mámorító heteket éltetek át…
Így van, éreztük, hogy felfelé ívelő pályán vagyunk. Rengetegen vállalkoztak rá, hogy 

utcai standokon fogadják az aláírni kész polgárokat, Budapesten és a nagyobb települések 
többségében minden aluljáróban, minden vásárcsarnok előtt, minden nagyobb téren ott 
álltak a standjaink, a standoknál pedig sorok kígyóztak. Szeptember elején az SZDSZ tá-
mogatottságát 2–4 százalékra mérték, november végén átléptük a 10 százalékot. Szeptem-
ber elején lehetett vagy hatezer tagunk, december elején húszezren voltunk.

  Mialatt ti szélsebesen növekedtetek, az MDF átmenetileg elbizonytalanodott és elszigetelődött.
A Fidesz velünk együtt megtagadta az aláírást, és a népszavazás kezdeményezésébe is be-

szállt. A szociáldemokraták, akik fenntartásokkal írták alá a szeptember 18-ai megállapo-
dást, valamint a kisgazdák, akik fenntartás nélkül aláírták, a közhangulatot érzékelve de-
zertáltak az aláírók táborából és átálltak a népszavazás kezdeményezői közé. Az EKA négy 
pártja állt a népszavazás oldalán, a másik oldalon az MDF a kereszténydemokratákkal és 
a Néppárttal maradt. Az SZDSZ november 4-ei küldöttgyűlésén Konrád Gyuri azzal a ja-
vaslattal állt elő, hogy tegyünk ajánlatot négypárti koalícióra a Fidesznek, a kisgazdáknak 
és a szocdemeknek – ez ugyan nem volt időszerű, és mint a választások után kiderült, ké-
sőbb sem lett volna realitása, de jól tükrözte az akkori hangulatot: mi hirtelen egy széles 
összefogás tengelyébe kerültünk, az MDF pedig magára maradt.

  Úgy hírlett, hogy – többek között – a szavazókörökbe delegált aktivisták visszajelzései alap-
ján már november 27-én hajnalban sejtettétek, hogy az összes kérdésben az igenek győztek, mi-
közben a hivatalos adatközlés hirtelen megszakadt…
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Mi elsősorban az adatközlés megszakadása alapján feltételeztük, hogy győzött a négy 
igen. Az elnökválasztás kérdésében annyira kicsiny volt a különbség az igenek és a nemek 
között – végül alig több mint hatezer szavazattal győztek az igenek –, hogy az eredmény 
az éjszaka folyamán újra és újra átperdült. Az utolsó közlés talán hajnali 6-kor hangzott 
el, akkor éppen a nemek voltak többségben. Az SZDSZ irodája a Ráday utca és az Erkel 
utca sarkán, egy volt Patyolat-fiók helyén működött, rengetegen zsúfolódtunk össze azon 
a szűk helyen, szabad demokraták, fideszesek, szocdemek, talán még kisgazda is akadt kö-
zöttünk. A tájékoztatás megszakadásából arra következtettünk, hogy végleg felülkerekedtek 
az igenek, és az elvtársak most tanakodnak, hogy mihez kezdjenek. Amikor ennyire szoros 
az eredmény, könnyű belepiszkálni, ezért a hallgatás rossz ómen volt, úgy döntöttünk hát, 
hogy elébe vágunk az esetleges csalási kísérletnek. Délelőtt 10 vagy 11 órára sajtótájékoz-
tatót hirdettünk a Kossuth klubba. A zsúfolásig megtelt teremben Pető Iván bejelentette 
a négy igen győzelmét. „Honnan tudják?” – kérdezte egy újságíró. „Elmentünk a BM épü-
lete előtt”, felelte Iván egyszerre rejtelmes és barátságos mosolyával, „és meghallottuk a fa-
lon keresztül.” Kora délután Pozsgay Imre is sajtótájékoztatót tartott. Elismerte az ered-
ményt, és közölte, hogy a népszavazás kimenetele az ő államfői ambícióinak a végét jelen-
ti. Az MSZP és az MDF is úgy nyilatkozott, hogy tiszteletben tartják a választók akaratát.

  A népszavazásról két egymással ütköző narratíva él a köztudatban. A liberális narratíva sze-
rint az MSZMP és az MDF között született alku esélyt adott volna az állampártnak, hogy ha-
talmi pozíciókat mentsen át a szabad országgyűlési választások utáni időkre. A népszavazás ezt 
hiúsította meg; így vált lehetővé a rendszerváltás következetes megvalósítását. Az ellennarratíva 
szerint a ti kezdeményezésetek egy manipulatív cselfogás volt; kizárólag arra szolgált, hogy ki-
csiny elitpártból hirtelen nagy párttá tegyen benneteket. Magatokat az egyedüli kemény rend-
szerváltóknak tüntettétek fel, Antallékat pedig az elvtelen megalkuvók pozí ciójába szorítottá-
tok. Nem kérdezem, hogy a két narratíva közül melyikkel értesz egyet, de szeretném, ha mind-
kettőről beszélnénk.

Meg fogtok lepődni: szerintem az lett volna a kívánatos, hogy a kedélyek lecsillapodása 
után a két oldal össze tudjon békülni egy harmadik értelmezésben, mely szerint az aláírók 
és az alá-nem-írók között munkamegosztás valósult meg: az aláírók létrehoztak egy meg-
állapodást, melyet nem kellett mindenestül elvetni, elég volt korrigálni – az alá-nem-írók 
pedig kiharcolták a korrekciót. A „mérsékelteknek” és a „radikálisoknak” is megvolt a sze-
repük a rendszerváltás forgatókönyvének létrehozásában. Nem tervezett, még csak nem is 
szándékolt munkamegosztás volt ez, de mégiscsak munkamegosztás: a békés átmenet sza-
bályait közösen alkottuk meg, noha nem egyetértésben, hanem kiélezett politikai küzde-
lemben. Nagy baj, hogy ez a közös értelmezés évtizedek múltán sem tudott kialakulni.

  Az „együtt”-be az állampártot is beleérted?
Az állampárt egy bomlófélben lévő, hatalmas organizmus volt; vezető politikusai között 

ott volt Fejti György, Berecz János, Grósz Károly, akik szívük szerint a rendcsinálást válasz-
tották volna, de ott volt Németh Miklós, Pozsgay Imre és Nyers Rezső is, akik más és más 
módon, de közeledtek a rendszerváltás elfogadása felé. Vicces, de még Grósznak is volt va-
lami pozitív szerepe. 1988 őszén a Sportcsarnokban valami nagygyűlésen fehérterrort vi-
zionált,5 és – már nem emlékszem, hogy ugyanebben a beszédében-e – szükségállapotról 
(na persze gazdasági szükségállapotról) hablatyolt; a vaknak is felnyitva a szemét, hogy mi-
re lenne képes, ha volna ereje hozzá, de persze nem volt, és amikor ez kiderült, az embe-
rek, akik már majdnem félni kezdtek, már nemcsak azt tudták, hogy „ezektől” sürgősen 
meg kellene szabadulni, hanem azt is, hogy ez lehetséges. És hát az állampárt volt a nem 
túl jelentős Münnich Ferenc Társaság és a nála sokkal jelentősebb reformkörös mozgalom 
is, mely szintén különböző irányokra bomlott, az MSZMP-n kívüli világot megosztó né-
pi-urbánus ellentét az MSZMP-n belül is megjelent, még a reformkörök kezdeti egységé-
nek is véget vetett. És az állampárt volt az összezavarodott, iránytű nélkül maradt appará-
tus is, meg a szanaszét spriccelő tagság. Szóval igen, mindezt figyelembe véve az állampárt 
is beleértendő a harmadik értelmezésbe.
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  Hogyan volna lehetséges ilyen narratíva, hiszen a népszavazás a kerek asztal-megállapodás 
tarthatatlanságával igazolta magát?

Rendes körülmények között az idő múlásával az emberek kritikai rálátást szereznek arra, 
amit egykor cselekedtek; tudatára ébrednek annak, amit akkor még nem tudhattak, vagy 
ha tudhattak volna, a harci helyzetben benne állva nem voltak képesek meglátni. Ennyi idő 
után a liberálisok beláthatják, hogy Antallt nem kétes szándékok vezérelték, amikor bele-
ment az MSZP feltételeibe, miként a konzervatívok is beláthatják, hogy az alku megkö-
tése hibás helyzetértékelésen alapult. Nem arra gondolok, hogy a két oldal mindent pon-
tosan ugyanúgy értelmezne, csupán arra, hogy a nézetkülönbségek ne tegyék lehetetlen-
né egy közös fedőtörténet elfogadását. Szerintem nemcsak egymás elfogadásához jutnánk 
közelebb, ha a történtekről alkotott magyarázataink között csökkenne a távolság, hanem 
a történelmi igazsághoz is, mert a rendszerváltás tényleg valamennyiünk közös műve volt.

  De mi jelentősége volna ennek ma már? A rendszerváltó generáció – Orbán Viktoron és né-
hány kiszolgálóján kívül – már semmilyen politikai szerepet nem játszik.

Csakhogy maga a rendszerváltás megkerülhetetlen része a mai politikai gondolkodás-
nak. Ez az origo, itt jött létre a demokratikus köztársaság, mely történetének második év-
tizedében erodálódott, majd összeomlott Orbán csapásai alatt. Nem mindegy, hogy azok, 
akik magukat az Orbán-rezsim ellenzékéhez sorolják, hogyan gondolkodnak 1989-ről, mert 
ez döntően befolyásolja, hogy mit gondolnak a 2010 előtti köztársaság elvi és intézményi 
alapjairól, az pedig arra lesz hatással, hogy milyen demokráciát teremtenek az Orbán-re-
zsim bukása után. Nagyobb falat ez, mint a kerekasztal-megállapodás és a népszavazás ér-
tékelése, de az is része a feldolgozandó anyagnak.

  Kezdjük akkor a liberális narratíván.
Rendben. Tagadhatatlan, hogy a  népszavazás minden pontban az EKA eredeti állás-

pontjának szerzett érvényt. Az sem állítható komolyan, hogy ne hittünk volna ennek az 
álláspontnak a helyességében. A magam részéről ma is úgy gondolom, hogy ez volt a leg-
jobb, amit az akkori magyarországi viszonyok között a megvalósítás esélyével képviselni le-
hetett. A népszavazás visszavonhatatlanul eldöntötte, hogy a harmadik köztársaság meg-
szorítások nélküli képviseleti demokrácia lesz, vagyis a volt állampárt nem indul olyan ha-
talmi pozíciók birtokában, amelyeket nem az országgyűlési választásokon szerez, és nem 
a parlamentnek alárendelve gyakorol. Abba az irányba is tettünk egy hatalmas lépést, hogy 
a választások tisztaságát ne veszélyeztessék a régi pártállami rendszer maradványstruktúrái: 
hogy ne létezzenek többé munkahelyi pártszervezetek, ne kelljen tartani fegyveres pártmi-
líciától, az állampárt elszámoljon a vagyonával. Arra a kérdésre, hogy az átmenet hogyan 
zajlott volna le a népszavazás nélkül, nincs válasz, mert a történelmet nem laboratórium-
ban csinálják, ahol a kísérletek megismételhetők: minden változatlan marad, csak egyvala-
mi módosul, jelen esetben elmarad a népszavazás. De az biztosan nem állítható, hogy tisz-
tább lett volna a folyamat, és egyértelműbb a közjogi eredménye, ha nem győz a négy igen.

  Antall állítólag azt mondta Tölgyessynek, hogy a népszavazás kiváltotta egy nem kívánt 
kompromisszumból.

Igen, én is így tudom.

  Az ellennarratívára áttérve: a szándékaitok őszinteségét azzal szokták kétségbe vonni, hogy 
megvétózhattátok volna a megállapodást, de nem vétóztátok meg. Ezzel állítólag magatok is el-
ismertétek, hogy az Antallék által aláírt megállapodás előre vitte a békés átmenetet.

Radikálisabbak voltunk az EKA jobboldali tagszervezeteinél, de nem voltunk fanatikusok. 
Amíg lehetett, küzdöttünk egy vállalhatóbb kom promisszumért. Attól fogva, hogy Szabad 
György megtelefonálta az elutasító választ a végső ajánlatunkra, már nem volt esély jobb 
megállapodás elérésére, mint amit Pozsgay és Antall tető alá hozott. Az elé a választás elé 
kényszerültünk, hogy vagy vétót emelünk a megállapodás ellen, és akkor nulláról kell min-
dent újrakezdeni, vagy nem állunk az aláírás útjába, és népszavazással próbáljuk kikénysze-
ríteni a megállapodás korrigálását. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi járt a kisebb kockázattal. Ha 
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a tárgyalások kudarcba fulladnak, teljes lett volna a politikai káosz, kiszámíthatatlan folya-
matok indultak volna el. Ezt nem akarhattuk. Emlékeztek: a március 19-ei közgyűlésen az 
észszerűen korlátozott kon frontáció taktikáját javasoltam az SZDSZ-nek. Gyakoroljunk nyo-
mást az állampártra, de észszerű korlátok között. Ennek a taktikának a megállapodás átenge-
dése és kívülről kikényszerített korrigálása felelt meg, nem az egész folyamat ellehetetlenítése.

  Ez érthető, de sor kerülhetett volna a szeptember 18-ai megállapodásra, ha az MDF nem 
megy bele az MSZMP feltételeibe? Pozsgayék tényleg megmakacsolták magukat a köztársasági 
elnök, a munkásőrség, a munkahelyi pártszervezetek és a pártvagyon kérdésében… Antallék ál-
láspontja az volt, hogy az elnökválasztás ügyében tett engedmény egyszeri kivétel, a többi ügyet 
pedig majd később rendezik.

Az egyszeri kivétel kockázatairól a múltkor már beszéltünk. Valószínűleg az egyszeri ki-
vétel vált volna később főszabállyá. Ami pedig a többi ügyet illeti: ha ragaszkodunk hozzá, 
hogy ezek a közeljövőben rendeződjenek, akkor erre garanciákat kell kérni. Ilyen garancia 
lehetett volna, hogy a megállapodás listába veszi a nyitott kérdéseket, leszögezi, hogy ezeket 
egy második tárgyalási forduló fogja rendezni, és rögzíti a második forduló menetrendjét.

  A három „ráadás”-kérdésben az állampárt garanciák nélkül is engedett. Az ellennarratíva 
szerint az is a viselkedésetek álságosságát bizonyítja, hogy ezeket a kérdéseket a parlament köz-
ben már le is zárta.

Hol azt mondták, hogy az alá-nem-írás álságos volt a részünkről, mert mi is tudtuk, hogy 
ennél jobb megállapodást nem lehet elérni, csak azt akartuk, hogy más piszkítsa be a kezét 
helyettünk. Hol meg azzal vádoltak, hogy az általunk kezdeményezett népszavazás – a „rá-
adás”-kérdésekben legalábbis – szükségtelen volt, mert lám az MSZMP és a parlamentje 
ezekben a kérdésekben engedett. A két dolog együtt nem tartható. Ha a népszavazás rém-
képe meghátrálásra kényszerítette az állampártot, akkor be van bizonyítva, hogy a békés 
átmenet felborítása nélkül meghátrálásra lehetett bírni, tehát az Antallék által megkötött 
kompromisszum szükségtelen volt.

  Az MSZMP, illetve az utódpárt MSZP szerint ők nem a népszavazástól való félelem hatásá-
ra engedtek. Németh Miklós akkori miniszterelnök visszaemlékezéseiben6 azt állítja, hogy az ő 
kormánya már szeptemberben előkészítette a törvényjavaslatokat, amelyek rendelkeztek a mun-
kásőrség feloszlatásáról és a munkahelyi pártszervezetek megszüntetéséről.

Nem kétlem, hogy folytak ilyen előkészületek. Egyébként is tudható, hogy az MSZP alaku-
ló kongresszusán – októberben, az aláírásgyűjtési időszak kellős közepén – Németh, Pozsgay 
és Horn Gyula beterjesztett egy határozati javaslatot a munkásőrség feloszlatásáról, a mun-
kahelyi pártszervezetek megszüntetéséről és a pártvagyonnal való elszámolásról.7 Csakhogy 
ezt a javaslatot a frissen megválasztott pártelnök, Nyers Rezső nem támogatta, a küldöttek 
nagy többsége pedig ellene szavazott. Vagyis még a Grószéktól megszabadult párt sem volt 
abban az állapotban, hogy engedjen a merev ellenállásából, amíg erőbe nem ütközött. De 
mihelyt láthatóvá vált, hogy a népszavazás kiírásához szükséges aláírások össze fognak jön-
ni, a szocialisták hanyatt-homlok rohantak a parlamentbe a kormány törvényjavaslataival. 
Szerintem ez a történet a mi helyzetértékélésünket igazolta: az ellenzék nem volt kényszer-
helyzetben, jobb megállapodást lehetett volna kötni, mint ami ténylegesen megköttetett.

  Az ellennarratíva szerint a munkahelyi pártszervezetekre, a pártvagyonra és a Munkásőr-
ségre vonatkozó kérdések hozzáadása az igazi harci kérdéshez már önmagában manipulatív 
volt. Miközben az elnökválasztás kérdése megosztotta a közvéleményt, ebben a három kérdés-
ben a nagy többség az igenek oldalán állt.

Miért volna eleve manipulatív egy megosztó kérdés összekapcsolása olyan kérdésekkel, 
amelyek körül széles konszenzus alakult ki? Manipulatív akkor volna, ha a konszenzus ál-
tal övezett kérdéseket nem ugyanúgy a képviseleti demokráciához vezető, szabad és tisztes-
séges választások előkészítése tűzte volna napirendre, mint a megosztó kérdést. Csakhogy 
az EKA egyetértett abban, hogy mind a négy követelés teljesülése szükséges feltétele a bé-
kés átmenetnek. A négy igen az EKA eredeti álláspontját képviselte, és Antall nem azért 
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tért el ettől az állásponttól, mintha már nem értett volna egyet vele. A tárgyalások előbb 
bicsaklottak meg ezen a három ügyön, mint a köztársasági elnök ügyén. Minél konokabb 
volt az MSZMP e követeléseket elutasításában, annál indokoltabbnak látszott, hogy igen-
is napirendre kell tűzni őket.

  Említetted, hogy az SZDSZ támogatottsága a népszavazási kampány előtt 2–4 százalék kö-
zött mozgott, decemberben viszont átlépte a 10 százalékos lélektani határt. A következő három 
hónapban 20 százalék fölé emelkedett. Minek tulajdonítod ezt a rendkívül gyors emelkedést?

Mi másnak tulajdonítanám, mint annak, hogy az alá-nem-írás és a népszavazás kezde-
ményezése találkozott a közhangulattal? De azért itt megállnék egy pillanatra. A kérdésed 
eszembe juttatja Debreczeni József cikkét, melyet 30 évvel az SZDSZ megalakulása után 
jelentetett meg.8 Debreczeni még itt is a régi elbeszélését ismétli meg, mely szerint nekünk 
nem volt reális esélyünk arra, hogy nagy párttá váljunk, és a népszavazás egy kétségbeesett 
kommunikációs trükk volt a nem létező esély megteremtésére, ami azonban visszaütött 
ránk is és az induló demokráciára is. A demokráciára azért, mert a nagy népszavazási át-
veréssel végzetesen megosztottuk a politikai mezőt, magunkat a következetes rendszervál-
tás egyedüli bajnokainak állítva be, az MDF-et pedig a megalkuvó szerepébe tolva. Ránk 
pedig azért, mert liberális világnézeti pártként eleve arra voltunk ítélve, hogy kis párt le-
gyünk, és az igazi alapokat nélkülöző, hirtelen felemelkedést nem követhette más, mint 
szánalmas összeomlás.

  Az MDF sem végezte dicsőségesen, Debreczeni pedig Gyurcsány pártjában kötött ki…
Nézd, az évek során megtanultam tisztelni Debreczenit. Őszinte demokratának, a köz-

társaság eltökélt hívének tartom, akitől mindig is távol állt a jobboldalon oly gyakori és 
bizony a baloldalon sem ritka liberalizmusellenesség. Van azonban egy nem túl szerencsés 
tulajdonsága: éles helyzetekben meglódul a  fantáziája. Olyan kapcsolatokat, tetteket és 
szándékokat tulajdonít az ellenfélnek, melyek alkalmasak az illető lejáratására, csak éppen 
a ténybeli bizonyítékok hiányzanak. Az ilyen megalapozatlan feltételezésektől úgy látszik 
később is nehezen válik meg – az SZDSZ esetében legalábbis ez a helyzet. Hogy az MDF 
maga lavírozta bele magát egy szükségtelen és a nyilvánosság előtt nem vállalható alkuba, 
arról már beszéltünk. A népszavazás éles politikai összecsapássá vált a két párt között, már-
pedig a békés eszközökkel vívott politikai harcok kimenetelét nagyrészt az dönti el, hogy 
ki nyeri meg a küzdelmet a konfliktus értelmezéséért. Az SZDSZ kétségkívül kihasználta 
az MDF taktikai hibáit annak érdekében, hogy a saját értelmezését vigye győzelemre, de 
az MDF ugyanezzel próbálkozott velünk szemben. Mindkét oldalon elhangzottak túlzó ki-
jelentések, amiből utóbb mindkét oldalnak jó lett volna visszavennie. Ha összehasonlítod 
a Magyar Fórum és a Beszélő november 26-a előtti utolsó számait, látni fogod azért, hogy 
ki ment igazán messzire a durva vádaskodásban.

  Elkanyarodtunk a kérdésemtől. Az SZDSZ rendkívül gyors felívelése tény, ami magyaráza-
tot igényel. Debreczeni magyarázatát elveted, de mi a te magyarázatod?

Egy korábbi alkalommal szóba került köztünk, hogy a Hálózat hónapjaiban a demok-
ratikus ellenzék és szövetségesei lépéshátrányba kerültek, és megegyeztünk abban, hogy ezt 
a lépéshátrányt az SZDSZ megalakulása hozta be. Ez így volt, de csak a párttá szerveződés 
puszta tényét illetően. Ezután is maradt még egy átmeneti hátrányunk, ami az ország ak-
kori állapotával függött össze, és amit csak egy szűk év alatt dolgozott le a politikai fejlő-
dés dinamikája. A közhangulat ’88 novembere, az SZDSZ megalakulása és ’89 júniusa, az 
újratemetés között nem kedvezett egy olyan párt felemelkedésének, mely identitását a de-
mokratikus ellenzék hagyományához kötötte. Ekkor még az MSZMP toronymagasan ve-
zette a pártok népszerűségi listáját, az új pártok közül pedig azok váltak viszonylag népsze-
rűvé, melyek nem keresték vele a konfrontációt. Tömegeket is ők tudtak könnyebben ma-
guk köré gyűjteni, mert a hozzájuk való csatlakozás semmilyen vagy csak csekély személyes 
kockázattal járt. Ez növekedési gátat állított az SZDSZ elé, és akkor még nem lehetett tudni, 
hogy a gát valaha is leomlik-e. Szeptember elején találkoztam a lengyel követtel, akit még 
az előző rezsim küldött Magyarországra. Nem leplezte az ellenszenvét; amikor elváltunk, 
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gúnyos mosoly ült ki az arcára, és búcsúzóul azt mondta: „Maguk nem lesznek bent a par-
lamentben.” „Úgy gondolja?”, kérdeztem tőle, az udvariasság határai között jelezve a két-
kedésemet. „Itt mindenki így gondolja”, válaszolta egy jóllakott macska elégedettségével.

  Leforrázott a válasza?
Kisstílű ember volt, mondhatott akármit, lepergett rólam. Azt feleltem neki, hogy térjünk 

majd vissza erre a választások után. De már csak az utódjával, a kitűnő Maciej Koźmińskival 
térhettünk vissza rá, akit a Mazowiecki-kormány delegált Budapestre. Szóval, a nyár elején 
még úgy álltak a dolgok, hogy egy lengyel bürokrata, akit elfelejtettek kitanítani diplomá-
ciai jómodorból, megengedhette magának, hogy lefitymálja az SZDSZ-t. A Nagy Imre-
temetés és a kerekasztal-tárgyalások lezárulása között azonban gyorsuló ütemben változott 
a helyzet. Az állampárt elfogadottsága erodálódott, képessége az általa előírt viselkedési nor-
mák kikényszerítésére egyre gyengült. Egyre merészebb dolgokat lehetett a büntetés veszé-
lye nélkül mondani vagy csinálni. Ebben szerepet játszott maga az újratemetés, a kerekasz-
tal-tárgyalások elindulása, az időközi választások sorozata, az MSZMP látványos fejetlen-
sége – az, hogy a párt élére egy négyfelé húzó „négyesfogat” került –, és még sok minden 
más. Röviden: az SZDSZ útjában álló növekedési gátat a június 16-át követő hónapok tör-
ténései elbontották. Hogy mi következik ebből szerintem? Hát az, hogy az alá-nem-írás és 
a népszavazás nélkül is növekedésnek indultunk volna. Valószínűleg nem olyan gyorsan és 
nem egészen azokra a magaslatokra, ahová szeptember 18-a után fél éven belül jutottunk. 
Hogy számokkal fejezzem ki a dolgot, az 1990. évi országgyűlési választásokon valamivel 
több, mint 21 százalékot kaptunk; a népszavazás nélkül érzésem szerint 16–18 százalékra 
lett volna esélyünk. És ez a válaszom a kérdésedre. A népszavazás azért hozott nem várt si-
kert nekünk, mert a közvélemény már amúgy is emelkedőben lévő hullámára kapaszko-
dott rá. Lehet, hogy ha nincs ez a hullám, el is bukott volna.

  Miért bukott volna el?
Azért, mert egy-két hónappal korábban a választópolgárok még valószínűleg napirend-

re tértek volna a kerekasztalnál kötött kompromisszum fölött. Talán lett volna morgolódás, 
de az emberek nem mentek volna el, vagy nem elég sokan mentek volna el, hogy a szavaza-
tukkal tiltakozzanak ellene. Tömeges engedetlenségi mozgalomnak ’89 őszén sem lett vol-
na esélye. De egy törvényes tiltakozásnak már esélye volt. És mi nem polgári engedetlen-
ségi mozgalmat kezdeményeztünk, hanem a törvény által biztosított népszavazást. A poli-
tikailag aktivizálódó állampolgárok alkotmányos jogukkal élve, személyes kockázat válla-
lása nélkül adhattak kifejezést az elégedetlenségüknek.

  Szeretnék visszatérni arra a bizonyos harmadik narratívára, amelyikről beszéltél. Szerinted 
miért nem tudott kialakulni ez a konszenzuális narratíva?

Az összetorlódott idő című esszémben9 írtam arról, hogy a rövid 20. század magyar törté-
nelmét egy hol hideg, hol forró polgárháború uralta, melyet a jobb- és a baloldal vívott egy-
mással életre-halálra. 1989 nagy kérdése az volt, hogy a demokrácia intézményei konszo-
lidálódnak, és lojális ellenfelek békés politikai versengésévé szelídítik a „százéves háborút”, 
vagy a „százéves háború” kiújulása temeti maga alá a demokratikus intézményeket. A ke-
rekasztal-tárgyalásokról, a népszavazásról és a rendszerváltás egészéről azért nem alakult ki 
közös fedőtörténet, mert a „százéves háború” kerekedett felül. Ebben látom a hosszabb tá-
vú magyarázat lényegét. Rövid távon, azt hiszem, abban rejlik a magyarázat, hogy a nép-
szavazás tétje egészen rendkívüli volt mindkét oldal számára. A népszavazás sikere megren-
dítette az MDF tárgyalási magatartásának hitelét; ha kudarcba fullad, az minket mutatott 
volna jelentéktelen mitugrásznak. Ezért aztán a fórumosokból erős SZDSZ-ellenes indula-
tokat váltott ki, hogy őket, akik meggyőződésük szerint a politikai realizmust és az elvsze-
rűséget ideálisan párosítva nagyvonalú kompromisszumot kötöttek a békés rendszerváltás 
érdekében, a népszavazás egy szükségtelen alku részeseiként tüntette föl, akikre a közvéle-
mény nagyobbik fele mint megalkuvókra tekint. Debreczeni példája mutatja, hogy ehhez 
nem kellett osztani a liberalizmussal szembeni előítéleteket, melyekből a Fórumban amúgy 
nem volt hiány. Bennünket pedig, mi tagadás, túlzottan magabiztossá tett a nem remélt 
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gyorsaságú felívelésünk, ami a velünk szemben eleve ellenséges fórumosok rólunk alkotott 
képét valószínűleg nem befolyásolta, de – mondjuk így – a Debreczeni-típusú jobboldali-
ak rossz érzéseinek eloszlatásában nem segített.

  Ezt hogyan értsük?
Reflektálnunk kellett volna a népszavazást kísérő feszültségre, és törekednünk a csillapí-

tására, mi pedig erre a feladatra nem voltunk felkészülve.

  De hát reflektáltatok rá! Éppen te publikáltál cikket a népszavazás után egy héttel a Magyar 
Nemzetben, melynek pontosan az volt a célja, hogy lecsillapítsa a kedélyeket.10

Való igaz, nem lehetett nem érzékelni, hogy a népszavazás feszültséget vitt a politikába – 
pontosabban tovább növelte a szeptemberi, kierőszakolt megállapodás által keltett feszült-
séget. Attól tartottam, hogy ha nem sikerül kiereszteni a gőzt, az átmenet kölcsönösen elfo-
gadott forgatókönyv nélkül maradhat, amit nagyon nem szerettem volna. Ezért írtam meg 
azt a bizonyos cikket, mely arról igyekezett meggyőzni a közvéleményt, hogy a népszavazás 
végképp lezárta a megelőző, feszültségteli időszakot. A politikai nagyfeszültséget annak tu-
lajdonítottam, hogy előbb – a tárgyalások időszakában – nem volt közös platform, melyet 
a hatalmon lévő párt és a teljes ellenzék egyaránt el tudott volna fogadni, később pedig – 
a népszavazás körüli harcok idején – mindkét oldal számára óriásira nőtt a tét: az aláírók 
a politikai hitelükért küzdöttek, az alá-nem-írók pedig a politikai komolyságukért. Ennek 
azonban most már vége, állítottam: a népszavazás az összes nyitott kérdést lezárta. Kerül-
tem, hogy az aláírók viselkedését minősítsem; értékeltem, hogy az MSZP és az MDF köte-
lezettséget vállalt a népszavazás eredményének tiszteletben tartására, és kijelentettem, hogy 
az átmenet szabályai ilyenformán most már véglegesek, a szabad választásokig már nincs 

„harci” ügy. Elismertem, hogy maradt egy még mindig erősen megosztó kérdés, az elnökvá-
lasztás módjának kérdése, de azt írtam, hogy ezzel most nem kell foglalkozni: majd a sza-
badon választott Országgyűlés lesz hivatott rendezni a végleges alkotmány létrehozásakor.

  Ezek szerint a cikkeddel éppen azt csináltad, amit az SZDSZ részéről az imént hiányoltál. 
Értsük ezt úgy, hogy benned megvolt az a készség, ami a párt egészéből hiányzott?

Részben igen, részben nem. Valóban törekedtem rá, hogy a folyó eseményeket ne csak 
a mi szempontjaink és céljaink szemszögéből nézzem, hanem próbáljak belegondolni ab-
ba, hogy ugyanazok az események hogyan festenek mások szempontjai és céljai felől néz-
ve, és ne csak arra figyeljek, hogy az ő szavaik és tetteik hogyan jelennek meg a mi gondol-
kodásunk fényében, hanem arra is, hogy ők hogyan értelmezik a mi tetteinket és szavain-
kat. Vannak emberek, akikben eleve van hajlam és érzék az ilyesmire. Alik Smolar bará-
tom például különösen erős ebben. Én nem. Az én esetemben ez nem hajlam és érzék, ha-
nem – hogy úgy mondjam – világnézet dolga.

  Világnézet dolga? Nem elegendőek a megértés instrumentális előnyei?
Lehetnek instrumentális előnyei, amikor azért próbálunk mások fejével (is) gondol-

kodni, hogy valamilyen távolabbi célunkat elérjük. Ez nem hangzik jól, és valóban prob-
lematikus, ha a cél a másik ember megtévesztése, manipulálása, kihasználása vagy aláveté-
se. De nincs benne semmi rossz – ellenkezőleg, nagyon is értékelendő –, ha a cél valami-
lyen kon fliktus méltányos rendezése vagy a kölcsönösen előnyös együttműködés lehetősé-
gének megteremtése, és így tovább. A szóban forgó cikk megírására kétségkívül motiváltak 
instrumentális szempontok is: a politikai feszültség csökkentéséhez szerettem volna hozzá-
járulni. Engem azonban nemcsak ilyen instrumentális szempontok késztetnek arra, hogy 
próbáljak – hol több, hol kevesebb szerencsével – a másik oldal fejével is gondolkodni, ha-
nem az a meggyőződés is, hogy ez egy kitüntetett fontosságú demokratikus erény, amit ön-
magáért is gyakorolni kell.

  Miért?
Ha demokrata vagy, akkor tisztában vagy vele, hogy az állampolgári közösség nem ha-

sonszőrű emberek önkéntes társulása. Polgártársainkat nem választjuk, azokkal is egy közös-
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séget kell alkotnunk, akiknek más a viszonyuk a valláshoz, mint nekünk, másképpen gon-
dolkodnak a világnézeti kérdésekről, mint mi, más az életfelfogásuk, sok mindenről a mi-
énktől eltérő erkölcsi ítéletet alkotnak, különböznek tőlünk a szociális helyzetükben és az 
ehhez kötődő érdekeikben, és folytathatnám tovább. De emberként és polgártársként va-
lamennyien egyenlők vagyunk, minden egyes állampolgár sorsa egyenlően fontos. Ha de-
mokrata vagy, akkor elismered, hogy az ő szempontjaik és céljaik is számítanak; akkor is el-
ismered ezt, ha a meggyőződésed szerint tévesek. Ez pedig arra kötelez, hogy próbáld a saját 
szemszögükből is nézni őket – és önmagadat. Én ezt a politikai etikát hoztam magammal 
a demokratikus ellenzéki múltamból, annak idején ezt próbáltam meg gondolati formába 
önteni Vannak-e emberi jogaink? című könyvemben, és ennek az etikának igyekeztem jól-
rosszul megfelelni azokban az időkben is, amikor az országos politika résztvevője voltam. 
De azt is hozzá kell tennem, hogy a népszavazási győzelem és a rá következő gyors felívelés 
eufóriája engem is magával ragadott, én sem tudtam kivonni magamat a hatása alól. Ha 
a túlzott magabiztosság elmondható – márpedig elmondható – az SZDSZ egészének ek-
kori attitűdjéről, akkor elmondható rólam is. Ezzel módosítanám a te megfogalmazásodat.

  Mit csináltál volna másképp, ha nem ragad magával a „túlzott magabiztosság”?
Szívesen beszélek erről is, de majd később. Most annál maradnék, hogy a népszavazás-

ra a mai napig büszke vagyok. Ez egy nagyszerű tett volt; olyan politikai közösség hajtotta 
végre, amelyikhez érdemes volt tartozni. Az egyetemi irodám falán ma is ott van két akko-
ri plakátunk: „Népszavazás az új Magyarországért” és „Aki otthon marad, a múltra szavaz.”
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