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Jónás Róbert

Egy „nosztalgiává lett” 
tanácskozás
Hatalom és népi ellenzék Monor előtt és után

BEVEZETŐ

1985 júniusában rendezték meg 
Monoron azt a háromnapos 
konferenciát, amelyre utóbb a 
Kádár-korszak egyik nagyjelen-
tőségű ellenzéki tanácskozása-
ként emlékezünk. Jelentőségét 
az adta, hogy az „egymással 
különböző szögekben szem-
benálló” ellenzékiek – Csurka 
Istvánt1 idézve „a demokratikus 
ellenzéknek nevezett, javarészt 
marginalizálódott elemekből 
álló »baloldal« és a nép-nemzeti 
írókból, történészekből álló 
és az őket sleppként követő 
»mezei hadaknak« is nevezett 
népi értelmiségből rekrutálódó 
»jobboldal«” – felismerték az 
együttműködés fontosságát 
és közös cselekvésre szánták 
el magukat. Elszánásukra nem 
korszakhatárként emlékezünk 
vissza, mert nem volt az. Sokkal 
inkább nevezhetjük mérföld-
kőnek, amely felállításának 
pillanatában még úgy tetszett, 
valami kezdetét jelenti, de 
alig két évvel később Monor 
már nem realitásként, hanem 
emlékként volt jelen. „Monorból 

1 Csurka István (1934–2012): író, politikus. 1957-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem dramaturgia szakán. 1956-ban a 

főiskola nemzetőrségének vezetője, szerepvállalása miatt fél évre internálták. 1973 és 1986 között a Magyar Nemzet munkatársa. 

Az 1985-ben megtartott a monori tanácskozás szervezőbizottságának tagja és a rendezvény egyik előadója. 1987-ben részt vett a 

lakiteleki találkozón. A Hitel folyóirat szerkesztőségének, majd védnökségének tagja. A Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, 

Ideiglenes Elnökségének, majd Elnökségének tagja, 1991 és 1992 között a párt alelnöke. Alapítója és haláláig elnöke a Magyar Igazság 

és Élet pártjának. 1990 és 1994, majd 1998 és 2002 között országgyűlési képviselő.
2 Egy Csurka levél 1987-ből. [Közreadja: Kenedi János]. Népszabadság, 1990. 05. 11. 6.

nosztalgia lett”2 – állapította 
meg Csurka –, az együttmű-
ködés szándékát és szellemét 
pedig gyorsan felőrölte a rend-
szerváltás politikai realitása, 
amelyben a formálódó ellenzéki 
mozgalmak elvei és eszméi 
politikai érdekek mentén 
kezdtek kikristályosodni.

Bár a monori tanácskozás 
önmagában nem vált korszak-
határrá, de egy korszak határán 
zajlott, és ha nem is döntő, de 
jelentős hatást gyakorolt arra 
a folyamatra, amelynek során 
a határon túli magyarság ügye 
közös üggyé, és végül a hatalom 
által is felvállalt feladattá vált 
a határon innen, az anyaor-
szágban. Jelen írásunkban tehát, 
amelyben a monori tanács-
kozás kisebbségi magyarsággal 
kapcsolatos részét értelmezzük, 
éppúgy helye és szerepe van 
az ellenzék – és benne hangsú-
lyozottan az ügyet következe-
tesen képviselő népi ellenzék –, 
mint az önmagára saját kezével 
kovácsolt ideológiai bilincseitől 
lassan és nehézkesen megsza-
baduló állampárt vizsgálatának.

A HATALOM ELLENZÉKKÉPE A 
NYOLCVANAS ÉVEK ELEJÉN

A monori tanácskozás előzmé-
nyeinek felvázolásához elenged-
hetetlen annak a kontextusnak a 
megrajzolása, amelyben megvi-
lágítható a hatalom és ellenzék 
viszonyának néhány, témánk 
szempontjából fontos aspektusa. 
A nyolcvanas években a hatalom az 
ellenzéki máskéntgondolkodókról 
alkotott megítélésének két alap-
dokumentuma az MSZMP Politikai 
Bizottságának 1980. december 9-i 
határozata és 1982. március 30-i 
állásfoglalása. Mindkettőt a párt 
Központi Bizottsága Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális 
Osztályának (TKKO) jelentései 
alapján tárgyalták a Politikai 
Bizottságban, és megállapításait 
felhasználva születtek a PB határo-
zatok. A dokumentumok megmu-
tatják, hogyan gondolkodott a 
hatalom az ellenzékről, milyen 
fogalmi keretek között értelmezte 
tevékenységüket, milyen korlátok 
között kívánta tartani a műkö-
désüket, miket tartott ebben az 
időszakban még eltűrhetőnek 
vagy már nem tolerálhatónak.
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Az MSZMP – okulva 1956 tapasz-
talatából – folyamatosan figyel-
mének homlokterében tartotta 
az értelmiség, különösen a 
kritikus értelmiség tevékeny-
ségét. A hetvenes évek második 
felétől kezdődő időszakban 
azonban az ellenzéki tevékeny-
séggel kapcsolatban újfajta kihí-
vással szembesült, amely több 

3 Duray Miklós (1945): felvidéki magyar író, politikus. 1963-tól a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete (CSEMADOK) 

tagja, majd 1968-tól elnökségi tagja. Innen 1969-ben kizárták és eltiltották a politizálástól. 1978-ban alapítója, majd 1989-ig szóvivője 

a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságnak. A Bibó Emlékkönyv egyik szerzője. Politikai tevékenysége miatt 1982-ben és 

1984-ben is letartóztatták. Szabadulása érdekében indított nemzetközi tiltakozásban a magyar ellenzék számos ismert alakja is részt 

vett. 1988-ban tagja lett a Szabad Kezdeményezések Hálózatának. 1990-ben alapítója és elnöke az Együttélés Politikai Mozgalom 

nevű csehszlovákiai magyar pártnak.
4 Rainer M. János: Húsz éve. A másik Magyarország Monoron 1985-ben. In: A monori tanácskozás 1985. június 14-16. Szerk. Rainer M. 

János. Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 14.
5 Az 1968-as Csehszlovákia elleni katonai intervenció idején a jugoszláviai Korčulában éppen szimpóziumot tartottak Marx és a forradalom 

címmel. A résztvevők tiltakozó nyilatkozatban ítélték el a beavatkozást. Az eseményen hat magyar meghívott, Márkus György, Sós 

Vilmos, Tordai Zádor, Heller Ágnes, Márkus Mária és Tőkei Ferenc vettek részt. Közülük öten – Tőkei kivételével – aláírták a nyilatkozatot, 

sőt külön nyilatkozatot is írtak, amiben a beavatkozást mint a szocializmus fejlődésére veszélyt jelentő cselekményt ítélték el. Az ügy 

részleteiről lásd: Rainer M. János: Prága – Korčula – Budapest, 1968. augusztus 21. Élet és Irodalom, 2008. 08. 08. 5., 14.

okra vezethető vissza. Véget ért 
a Kádár-korszak felívelő időszaka, 
amely addig a mindennapi élet 
számos területén érzékelhető 
fejlődést biztosított. A gazda-
ságban jelentkező válságtünetek, 
az arra adott túlideologizált, 
hatásában gyakran csekély ered-
ményeségű politikai válaszok az 
értelmiség egy részét kritikára, 
annak eredménytelensége pedig 
szervezkedésre ösztönözte. Ez a 
szervezkedés olyan, többnyire a 
rendszer fennállása és működése 
szempontjából komolyabb 
kihívást nem jelentő belpolitikai 
vonzatú eseményekben öltött 
testet, mint a Bibó Emlékkönyv 
elkészítése, az Írószövetség 
1981-es közgyűlése, a kimond-
hatóság határainak folyamatos 
feszegetése a nyilvánosságban, 
vagy a különböző szamizdatok 
terjesztése, de időnként nemzet-
közi eseményekkel összefüg-
gésben is megmutatkozott, mint 
például a Charta 77, a lengyel 
Szolidaritás támogatása, vagy 
éppen  Duray Miklós3 ügye, 
amelyek a hatalom számára már 
külpolitikai összefüggésekkel 
is bírtak. Összességében tehát 

a megváltozott körülmények 
„szinte szükségszerűen írták elő”4 
a politikai vitát és vele a megélén-
külő ellenzéki tevékenységet.

A TKKO 1980-as jelentése bár 
megemlít nemzetközi vonatko-
zású eseményeket, elsősorban 
belpolitikai kontextusban értékeli 
a „belső ellenséges-ellenzéki, 
ellenzékieskedő csoportok” tevé-
kenységét. A dokumentum az 
ellenzéki tevékenység előzmé-
nyei között említi az 1968-as 
korčulai nyilatkozatot5 és a 
Lukács-iskola marxizmus alapjait 
megkérdőjelező, illetve a létező 
szocializmust bíráló tevékeny-
ségét, a humán értelmiség 
részéről pedig a határon túli 
magyarság helyzete miatti, pártot 
és rendszert egyaránt érintő 
kritikákat. A jelentés rámutatott, 
hogy a hetvenes években jobbára 
elméleti kritika síkján mozgó ellen-
zékben az akkori vezető szerepet 
játszó tagok – Fehér Ferenc, 
Heller Ágnes, Kemény István, 
Konrád György, Márkus György, 
Szelényi Iván – hosszabb-rövi-
debb, illetve végleges külföldre 
távozásukkal egy új, elsősorban 

„Monorból nosztalgia lett.” Csur-
ka István. Fotó: Csigó László. (In: 
Körkép 84. Szerk. Kardos György. 
Budapest, Magvető, 1984, 8. szá-
mú fotó).
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Bence György,6 Kis János7 és 
Kenedi János8 nevével fémje-
lezhető csoport vált meghatá-
rozóvá, akik a hetvenes évek 
végétől direktebb cselekvésben 
– aláírásgyűjtések, szamizdat 
kiadványok, repülőegyetemek – 
megmutatkozó kritikai tevékeny-
séget fejtettek ki, elsősorban azt 
célozva, hogy a fiatal értelmiségi 
generációt egy másfajta politikai 
kultúrával ismertessék meg. 

A dokumentum kitért a népiek 
és az emigráció határon túli 
magyarság, elsősorban a cseh-
szlovákiai és romániai magyarok 
érdekében történő együttmű-
ködésére, amelyet olyan naci-
onalista megnyilvánulásként 
azonosított, amely alkalmas 
lehet a két tábor – a demok-
ratikus ellenzék és a népiek – 
közötti kapcsolat elmélyítésére 
is. A jelentés kiemelte, hogy az 
ellenzéki csoportok együttmű-
ködése már a Bibó Emlékkönyv 
kapcsán is megmutatkozott, 
amely a legalitás határait addig 
tiszteletben tartó értelmiségiek 
szerepvállalásával és a konkrét, 
belpolitikai kérdések felvetésével 

6 Bence György (1941-2006): filozófus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán végzett 1966-

ban. 1966 és 1968 között a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének tudományos segédmunkatársa, ahonnan politikai okokból 

eltávolították. Kezdeményezője és egyik aláírója a Charta 77 nyilatkozatnak, a Bibó Emlékkönyv egyik szerzője és szerkesztőbizottságának 

tagja. 1989 és 1995 között a Budapesti Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja, majd elnöke. 1990-től az ELTE egyetemi tanára.
7 Kis János (1943): filozófus, politikus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán végzett 

1967-ben. 1967 és 1973 között az MSZMP tagja, ahonnan nézetei és tevékenysége miatt kizárták. Kezdeményezője és egyik 

aláírója a Charta 77 nyilatkozatnak, a Bibó Emlékkönyv egyik szerzője és szerkesztőbizottságának tagja. 1981-től a Beszélő szamizdat 

szerkesztője, 1990-től szerkesztőbizottságának elnöke. Az 1985-ben megtartott a monori tanácskozás szervezőbizottságának 

tagja és a rendezvény egyik előadója. Egyik alapítója a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd az abból megalakuló Szabad 

Demokraták Szövetségének, amelynek 1990 és 1991 között elnöke volt. 
8 Kenedi János (1947): író. 1967 és 1970 között a Magvető Kiadó szerkesztője, ahonnan politikai okok miatt eltávolították. Egyik aláírója a 

Charta 77 nyilatkozatnak, a Bibó Emlékkönyv egyik szerzője és szerkesztőbizottságának tagja. 1984 és 1989 között a Máshonnan Beszélő 

szamizdat szerkesztője. Az 1985-ben megtartott a monori tanácskozás szervezőbizottságának tagja, Csoóri Sándor ott elhangzott 

referátumának opponense. Részt vett az SZDSZ megalakításában, a párt Országos Tanácsának tagja. 1988-ban a Nyilvánosság Klub 

ügyvivő testületének tagja. 1989 és 1991 között a Holmi folyóirat szerkesztője és szerkesztőbizottságának tagja. 
9 A jelentést és a határozatot Sipos Levente bevezető tanulmányával közölte a Társadalmi Szemle. Sipos Levente: MSZMP dokumentum 

az ellenzékről, 1980-ból. Társadalmi Szemle, 1992/5, 79-94.
10 Kádár János hozzászólása. MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) OL (Országos Levéltára) M-KS 288. f. 5/815. ő. e. 
11 Csizmadia Ervin szerint a jelentés és a határozat közötti különbözőség mögött Aczél György és Pozsgay Imre népiekkel kapcsolatban 

meglévő ellentétes felfogása mutatkozott meg. A felvetésről lásd: Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék. Monográfia. 

Budapest, T-Twins, 1995, 194–196.

az ellenzéki együttműködés új 
szakaszát is jelentette.9 A TKKO 
jelentése tehát ívet rajzolt, 
és folyamatként tekintett az 
ellenzék mintegy évtizedes tevé-
kenységére, amely ekkor érkezett 
el szerveződésének következő, 
immár a veszélyesség új fokát 
jelentő fázisába.

A jelentés vitájában, a Politikai 
Bizottság ülésén Kádár János 
világossá tette, hogy az ellenzéki 
tevékenység megélénkülésére 
politikai kérdésként tekint, és azok 
ellen politikai eszközökkel kell 
harcolni, ahol pedig szükséges, 
adminisztratív eszközöket kell 
bevetni – ajánlása szerint utóbbit 
visszafogottabban, „nem durván, 
nem késsel-baltával” kell alkal-
mazni. A szerényebb eszközök 
a párttagok esetében a kizárást, 
a Művelődési Minisztériumon 
keresztül történő anyagi megvo-
násokat, szerkesztőségekre 
történő nyomásgyakorlásokat, 
a magánlakásokon szervezett 
gyűlések megakadályozását 
jelentették.10 Ezek a mindennapi 
gyakorlatban lényegében a publi-
kálás és a véleménynyilvánítás 

akadályozását, illetve az egzisz-
tenciális ellehetetlenítést 
jelentették.

Lényeges különbséget fedezhe-
tünk fel a jelentés és az az alapján 
meghozott határozat között. Míg 
előbbi tágabb keretek között 
értelmezi az ellenzéki tevékeny-
séget és differenciáltabban is 
látja azt, külön-külön foglalkozva 
a demokratikus ellenzékkel és a 
népiekkel, addig utóbbiban ez a 
különbségtétel nem jelenik meg. 
A határozat – amelynek hangvé-
tele talán Kádár felszólalásának 
hatására jóval keményebb, mint a 
jelentésé – általánosan fogalmaz 
az ellenzékiekről, többnyire az 
„ellenséges-ellenzéki” kifejezést 
használva rájuk, nem említve 
külön a népieket.11

Az ellenzékiekhez való hatalmi 
viszonyulás másik fontos doku-
mentuma a két évvel később, 
1982 márciusában elfogadott 
állásfoglalás volt. Míg 1980-as 
határozat megszületését első-
sorban a belpolitikai megfonto-
lások diktálták, addig 1982-ben 
a hangsúly már a nemzetközi 
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eseményekre és folyamatokra 
esett. Az 1981. december 13-án 
Lengyelországban bevezetett 
szükségállapot erős figyelmez-
tetés volt a magyar párt számára, 
hogy fokozottabb figyelmet 
fordítson a hazai ellenzékre. A 
TKKO 1982-es jelentése12 ezúttal is 
külön foglalkozott a demokratikus 
ellenzékkel és a népiekkel, hatá-
rozott különbözőségeket feltárva 
a két ellenzéki csoportosulás 
tevékenységében. Előbbiekkel 
kapcsolatban az „álradikális” 
terminológiát használó jelentés 
tevékenységüket „külső ellen-
séges erők” eszközeként értel-
mezte, akiket ösztöndíjak, tanul-
mányutak, publikációs lehető-
ségek biztosításával, valamint 
anyagilag is támogattak – e 
tekintetben külön is megemlítve 
a Magyar Füzeteket és a Szabad 
Európa Rádiót. Ezen a ponton a 
jelentés az ötvenes évek hangu-
latát idéző logikával a demokra-
tikus ellenzék tevékenységét egy 
szocializmusellenes nemzetközi 
imperialista hálózat részeként 
értelmezte, amelynek célja „a 
Magyar Népköztársaság poli-
tikájának lejáratása, e politika 
nemzetközi elismertségének 
aláaknázása”.

A jelentés a népiek tevékenységét 
elemezve kiemelte, hogy a Csoóri 
Sándor13 által vezetett „nacio-
nalista beállítottságú ellenzéki 
csoport” fő törekvése az, hogy a 
határon túli magyarság ügyének 

12 Jelentés a Politikai Bizottság számára az 1980. december 9-i az ellenséges-ellenzéki, ellenzékieskedő csoportok tevékenységéről hozott 

határozata végrehajtásának tapasztalatairól. MNL OL M-KS 288. f. 5/850. ő. e.
13 Csoóri Sándor (1930–2016): költő, író, politikus. 1953 és 1954 között az Irodalmi Újság munkatársa. 1968 és 1988 között a MAFILM 

dramaturgja. A Bibó Emlékkönyv egyik szerzője és szerkesztőbizottságának tagja. Az 1985-ben megtartott monori tanácskozás 

szervezőbizottságának tagja és a rendezvény egyik előadója. A Hitel folyóirat szerkesztőségének tagja, majd főszerkesztője. Az MDF 

egyik alapítója, Ideiglenes Elnökségének, majd Elnökségének tagja.  
14 Ez a lap volt a Hitel, amely végül csak 1988. november 2-án indult el. 
15 Az Írószövetség 1981. december 12-13-i közgyűlésén ért véget az aczéli kultúrpolitika „békés egymás mellett élés” politikája, a 

hatalom és az írók között létrejött konszenzus felmondásra került. A közgyűlés jegyzőkönyvét Szeredi Pál bevezető tanulmányával 

lásd: Jegyzőkönyv a Magyar Írók Szövetsége 1981. december 12-13-i közgyűléséről. Szerk. Szeredi Pál. Pilisszentkereszt, Barangoló, 2020.
16 A Politikai Bizottság 1982. március 30-i ülésén Kádár János felszólalását lásd: MNL OL M-KS 288. f. 5/850. ő. e.
17 A Politikai Bizottság állásfoglalását lásd: Uo.

képviseletével társadalmi támo-
gatottságot szerezzen, majd erre 
támaszkodva változást kénysze-
rítsen ki a külhoni magyarsággal 
kapcsolatban követett magyar 
külpolitikában. A népiek azonban 
nem lépik át a legalitás határait, 
konspirációs tevékenységet nem 
folytatnak, nyugati kapcsolataik 
csak áttételesen, egyes emigráns 
csoportokon keresztül köthetők 
ellenséges kémszervezetekhez, e 
téren direkt tevékenységet nem 
fejtenek ki. A politikai ellenzéki 
szerep eszközeit nem a demok-
ratikus ellenzékhez hasonló 
radikális akciókban, hanem a 
humán értelmiség megnye-
résében látják, céljaik – egy 
önálló lap elindítása,14 illetve 
az Írószövetség politikától való 
függésének lazítása15 – is ezzel a 
stratégiával állnak összhangban.

A TKKO jelentése nyomán 
meghozott politikai bizottsági 
állásfoglalás a nacionalizmussal 
kapcsolatban leszögezte, hogy „a 
népi hatalom, szövetségi rend-
szerünk támadása, a nacionalista 
uszítás” elfogadhatatlan, a szoci-
alista törvényességnek pedig 
érvényt kell szerezni. Akár csak 
két éve, most sem vette át a két 
ellenzéki csoport közötti, a jelen-
tésben világosan megfogalma-
zott megkülönböztetés logikáját, 
habár maga Kádár is tisztában volt 
vele, hogy jelentős különbségek 
vannak a két csoport között, amit 
a Politikai Bizottság ülésén meg is 

fogalmazott. „Persze ez egy egész 
más társaság [a népiek – J. R.] 
tulajdonképpen, akkor is, hogyha 
helyes az utalás, hogy van érint-
kezési felület és pont közöttük. 
De ez egy más társaság, és más 
kezelést is kíván.”16 Ennek ellenére 
az ellenzéki csoportokra használt 
terminológia fogalmi tisztázása 
itt is elmaradt, a szöveg látszólag 
következetlenül használja az 
„ellenséges”, „ellenzéki” és „ellen-
zéki-ellenséges” kifejezéseket, 
elmosva ezzel a jelentésben 
bővebben tárgyalt két ellenzéki 
csoport közötti különbségeket 
egyszersmind – talán szándé-
koltan – bizonytalanságot keltve 
a tekintetben, hogy a hatalom 
melyik máskéntgondolkodóra 
tekint ellenzékként, és melyikre 
ellenségként.17 

1982 őszére Kádár a lengyel 
válságból azt a következtetést 
vonta le, hogy egy esetleges 
magyarországi szükséghelyzet 
esetén szovjet beavatkozásra 
nem számíthatna, így felérté-
kelődött a belső feszültségek 
csillapítása és a rend kikény-
szerítése, ebből következően az 
ellenzék működését szűkebb 
határok közé kell kényszeríteni. 
A helsinki nyilatkozat aláírása óta 
azonban a kikényszerítés módjait 
illetően korlátozott eszközár állt 
a hatalom rendelkezésére. A 
főtitkár ellenzékkel kapcsolatos 
nézeteinek a Politikai Bizottság 
1982. szeptember 28-i ülésén, 
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a XII. kongresszus óta elvégzett 
munka téziseinek megvitatá-
sakor adott hangot. „A másik 
ilyen politikai természetű dolog, 
hogy itt vesződünk ilyen ellenzék, 
meg mit tudom én micsodákkal, 
valamiképpen ezt is érzékeltetni 
kéne, hogy azért kicsit más a 
politikai helyzet és én nemcsak 
pont ezekre a vacak csoportokra 
gondolok, hanem olyasmire, ahol 
kétely támad a párt politikájának, 
az építési program bizonyos 
elemeivel szemben. [...] Valamivel 
sokszor úgy küszködünk, ezzel 
az ellenzékkel én ott nem sokra 
tartom az adminisztratív eljárást, 
különösen szűken nem, de a 
politikai munkának én nagy jelen-
tőséget tulajdonítok.”18 

A fentebb tárgyalt, ellenzékkel 
kapcsolatban hozott PB állásfog-
lalás differenciálatlan ellenzék-
képe nem lehetett alkalmas arra, 
hogy a hatalom eredményes vála-
szokat adjon az egyre markán-
sabbá váló tevékenységükre. Az 
ellenzéki problematika árnyal-
tabb megközelítésének igénye 
azonban jelen volt, ez olvasható 
ki Horváth István belügyminiszter 
parlamenti felszólalásából is. 
Horváth a közrend és közbiz-
tonság helyzetéről szóló, 1982. 
október 8-án elmondott beszámo-
lójában a hazai ellenzék tevékeny-
ségét egy, a szocializmus ellen 
folyó nemzetközi imperialista 
küzdelembe ágyazva értelmezte. 
Értelmezésében a lazán szerve-
ződött ellenzéki csoportok szem-
befordultak a szocializmussal, 
és ellenséges erők szövetsége-
seivé váltak, támogató bázisukat 
pedig a politikailag tájékozatlan, 

18 A Politikai Bizottság 1982. szeptember 28-i ülésén Kádár János felszólalását lásd: MNL OL M-KS 288. f. 5/863. ő. e.
19 Horváth István belügyminiszter felszólalását lásd: Az 1980. évi június hó 27-ére összehívott országgyűlés naplója, 1. kötet. Budapest, 

1986, [1002–1014.] 1005–1006.
20 Az MSZMP Központi Bizottságának 1983. április 12–13-i ülésén Kádár János előadói beszédét lásd: MNL OL M-KS 288. f. 4/190–192. ő. e.
21 Domokos Mátyás: Hitel. Beszélő, 1999/4, [78–87.] 78.

vagy a rendszer problémái miatt 
elbizonytalanodottak bevoná-
sával igyekeznek megterem-
teni. „Különbséget teszünk azok 
között, akikkel politikai, eszmei 
vitát kell folytatni, és azok között, 
akik ellenséges belpolitikai elkép-
zeléseiket összekapcsolják a 
törvényeinkbe ütköző, a szocia-
lista rend ellen irányuló, bünte-
tendő tevékenységgel.”19 

A PB 1982-es állásfoglalásában 
használt nacionalista uszítókra 
tett utalás egyértelműen a 
népiekre vonatkozott, és egyre 
gyakrabban történt hivatkozás 
a politikai vezetés részéről a 
növekvő nacionalista veszélyre. 
A Központi Bizottság 1983. április 
12–13-i ülésén Kádár János 
egyértelművé tette a párt naci-
onalizmussal kapcsolatos politi-
káját. „Fontos ideológiai, politikai 
feladat a nálunk is érezhetően 
növekvő nacionalista hullám 
leküzdése. [...] Az imperialisták 
jelenleg is szítják a nacionaliz-
must, mert nekik az az érdekük, 
hogy a szocialista országokban 
felhevítsék a nacionalista érzel-
meket, s ezáltal szembeállítsák 
egymással a szocializmust építő 
népeket. A burzsoá naciona-
lizmus komoly veszély, az impe-
rializmus egyik fontos kártyája 
és aduja, a szocialista eszmével 
szemben a rendszer ellensé-
geinek egyik fontos fegyvere. 
[...] Mindnyájunkban van egy 
természetes nemzeti érzés, 
ami azt is jelenti, hogy együttér-
zéssel, rokonszenvvel figyeljük 
a szomszéd országokban élő 
magyarok sorsát. De ehhez a 
természetes érzéshez semmi 

köze sem lehet a nacionaliz-
musnak és a felelőtlenségnek.”20 

A HATALOM ÉS A NÉPIEK 
VISZONYA A NYOLCVANAS 
ÉVEK ELSŐ FELÉBEN

Jelen írásban nincs mód részle-
tesen bemutatni a népiek nyolc-
vanas évek első felébeni tevékeny-
ségét, szerveződésük folyamatát 
és stációit, csupán e folyamatok 
néhány kiemelkedő esemé-
nyére – a Hitel alapítására, Csoóri 
Sándor Duray Miklós könyvéhez 
írt előszava miatt kapott szilenci-
umára és a tizenkilencek levelére 
térhetünk ki. Előbbi a népiek 
önszervezési kísérlete, utóbbiak 
pedig szűkebben vett témánk, 
a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos népi álláspont bemu-
tatása miatt megkerülhetetlen.

A Hitel folyóirat alapítása a 
hetvenes évek egyik értelmi-
ségi beszélgetésén vetődött 
fel. Illyés Gyula megjegyzése, 
miszerint a fiatal írónemzedék 
nem tudott megszerveződni, 
Csoóri Sándorban egy lap mega-
lapításának ötletét vetette el,21 
amely ettől kezdve rendsze-
resen visszatérő igényévé vált a 
népi írók táborának. Illyés Gyula 
naplójában nyomon követhetjük, 
ahogy a saját folyóirat ügye 
éveken át ismételten felvető-
dött. 1978 májusában az Élet és 
Irodalom kritikája kapcsán került 
szóba, hogy indítani „kellene 
egy hetilapot az igazi iroda-
lomnak”, októberben pedig az 
abbéli félelem okán, hogy a fiatal 
írónemzedék hangja elhalványul, 
„szétszóródik az elemien közös 
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kifejeznivalójuk is; csak azért, 
mert nem állnak föl külön 
terebéllyé”.22 1980 februárjában 
Csoóri Sándor születésnapját 
ünnepelve – Pozsgay Imre23 
társaságában – került elő ismét, 
ezúttal az Új Tükör ürügyén, 
amelyet a lapot szervező Aczél 
György24 korábban a népieknek 
ígért. „Aczél ezt ígérte mint a 
népiek szócsövét, szemben az 
Élet és Irodalommal. Így aztán 
ismét: lehet-e heti szemléje olyan 
iránynak, amely úgy-ahogy a jó 
európaiságot, békés nemzeti 
tudatot próbálja – mióta! – alakí-
tani.”25 1980 decemberében a 
Bethlen Gábor Alapítvány enge-
délyeztetése mellett a Csoóri 
Sándorral, Kiss Ferenccel26 és Für 
Lajossal27 zajlott megbeszélésen 

22 A május 27-i és október 23-i bejegyzéseket lásd Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1977-1978. [Szerk. Illyés Gyuláné – Illyés Mária]. Budapest, 

Szépirodalmi, 1992. 
23 Pozsgay Imre (1933–2016): politikus. 1950 és 1956 között a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956 és 1989 között a Magyar Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP) tagja. 1965-től a Bács-Kiskun megyei pártbizottság Propaganda és Művelődési Osztályának vezetője, 1968-től a 

pártbizottság ideológiai titkára. 1970-ben nevezték ki a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda 

Osztálya Sajtóalosztálya vezetőjének. 1971 és 1975 között a Társadalmi Szemle főszerkesztő-helyettese. 1975 és 1976 között 

kulturális miniszter-helyettes, 1976 és 1980 között oktatási, majd 1982-ig művelődési miniszter. 1988 és 1990 között államminiszter. 

1980 és 1989 között a Központi Bizottság, 1988 és 1989 között a Politikai Bizottság, 1989-ben a Politikai Intéző Bizottság és a párt 

elnökségének tagja. 1990-ben a Magyar Szocialista Párt (MSZP) alelnöke és parlamenti frakciójának vezetője.
24 Aczél György (1917–1991): 1945 és 1948 között a Magyar Kommunista Párt, 1948 és 1956 között az MDP, 1956 és 1989 között az 

MSZMP tagja. 1956 és 1989 között az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának, majd Központi Bizottságának tagja. 1970 és 1988 

között a Politikai Bizottság tagja. A hatvanas évek második felétől különböző párt- és kormányzati funkciókban a magyar kulturális 

élet irányítója. 
25 Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1979–1980. [Szerk. Illyés Gyuláné – Illyés Mária]. Budapest, Szépirodalmi, 1994, 193. Lásd még Révész 

Sándor: Aczél és korunk. Budapest, Sík, 1997, 227–228.
26 Kiss Ferenc (1928–1999): irodalomtörténész. 1952-ben végzett magyar-történelem szakos tanárként a Debreceni Tudományegyetemen. 

1956-os tevékenységéért a bíróság 8 hónap börtönbüntetésre ítélte. 1957 és 1962 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kara 20. századi Magyar Irodalom Tanszékének tudományos segédmunkatársa. 1962 és 1984 között a Magyar 

Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének, majd Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa majd 

főmunkatársa. 1984 és 1997 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára majd professzora.
27 Für Lajos (1930–2013): történész, politikus. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelemtanári diplomát 

1956-ben. 1956-ban a Debreceni Forradalmi Bizottmány titkárává választották, amiért később internálták. 1964 és 1978 között a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos főmunkatársa, 1980 és 1987 között tudományos titkára. 1974-ben Milyen nyelven 

beszélnek a székelyek? című írása komoly visszhangot keltett. 1985-ben részt vett a monori tanácskozáson, 1987-ben pedig a 

lakiteleki találkozón. Az MDF egyik alapítója, Ideiglenes Elnökségének és elnökségének tagja. 1990 és 1994 között az Antall-kormány 

honvédelmi minisztere.
28 Illyés i. m. 1994, 298.
29 Domokos Mátyás (1928–2006): irodalomtörténész. 1951 és 1953 között az Országos Természettudományi Múzeum könyvtárosa. 1953 

és 1989 között a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztője, majd főszerkesztője. 1989 és 2000 között a Holmi társszerkesztője. 

1991-től a Századvég, majd az Osiris Kiadó irodalmi vezetője.
30 Domokos i. m. 1999, 82.

a saját lap ügye is téma volt. 
Illyés pesszimista volt az ügyet 
illetően: „Járható út ez így egyál-
talán? És: lapot a »népies« 
másodnemzedéknek is. Egyik 
kívánság sem teljesedhet, 
nyilvánvaló.”28 A lap szerkesztő-
ségének megalapítására Illyés 
Gyula 1982. november 2-i, nyolc-
vanadik születésnapja előtti estén 
került sor, a lap tervezetét pedig 
elküldték Köpeczi Béla művelődési 
miniszternek. Az igényt, hogy kell 
egy folyóirat, ahol a népi írók új 
nemzedéke hallathatja a hangját, 
a várakoztatás évei alatt sokan, 
sokféleképpen megfogalmazták. 
Mi most Csurka István szavait 
idézzük ide, aki keresetlen, 
egyszerű őszinteséggel fogalma-
zott Domokos Mátyásnak29 írt 

levelében 1984-ben. „Nekem a 
lapalapításra egyetlen indokom 
van: akarom. Büntetlen előéletű, 
magyar állampolgár vagyok, 
amellett magyar író, ötvenéves, 
aki szeretném kicsinyes akadá-
lyoztatások nélkül a közönség 
elé tárni azt, ami összegyűlt 
a fejemben.”30 A folyamatos 
időhúzás, a „kicsinyes akadályoz-
tatások” végül mintegy tíz évvel 
vetették vissza a népiek lapalapí-
tási szándékát, a Hitel végül már 
a rendszerváltás idején, 1988. 
november 2-án indulhatott el. 

1982-től a hatalom a népiekkel 
kapcsolatban a nacionalizmus 
kártyáját vette elő. Míg a demok-
ratikus ellenzékben „az impe-
rializmus ügynökeit”, addig a 
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népiekben a „burzsoá nacio-
nalizmus itthoni szálláscsiná-
lóit” vélte felfedezni.31 Ebben 
az összefüggésben érdemes 
látni Csoóri Sándor „nacionaliz-
musát”, amelyet Duray Miklós 
Kutyaszorító című könyvéhez írt 
előszavával bizonyított. Az előszó 
rámutatott a felvidéki magyarság 
jogfosztott helyzetére, ahol a 
romániai állapotokhoz hasonlóan 
Trianon után a kisebbségbe 
szorult, őshonos magyarságnak 
a csehszlovák hatalom is a 
beolvasztást és eltüntetést szánta 
sorsul. „Sokáig azt lehetett hinni, 
hogy ezek a titkosrendőrinek 
mondható módszerek csak a 
romániai magyarok megtö-
résében, szétzüllesztésében 
fedezhetők föl. A hit tévhitnek 
bizonyult. A szlovákiai magyar-
talanítás, jogfosztás – a háború 
utáninál ugyan rejtettebben –, de 
pontról-pontra haladva hasonló 
eltökéltséggel folyik.”32 Csoóri 
nem állt meg a helyzet ismerte-
tésénél, hanem kemény bírálatot 
fogalmazott meg a kialakult 
helyzet miatt, az Amerikai 
Egyesült Államokat „jóhiszemű 
dilettantizmusa”, a Szovjetuniót 
„harsány és igézetes, de hami-
sításon nyugvó internacionaliz-
musa”, a magyar politikai vezetést 

31 Csizmadia i.m. 1995, 258.
32 Csoóri Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért. In: Duray Miklós: Kutyaszorító. Önéletrajz és beszélgetések önmagammal. New York, 

Püski, 7–20.
33 Uo.
34 Csoóri írására született választ lásd Hajdú János: Utószó egy előszóhoz. Élet és Irodalom, 1983. 09. 16. 3–4.
35 Jelentés a Titkárságnak Csoóri Sándornak az Egyesült Államokban megjelent újabb írásáról és az ezzel kapcsolatos tervezett intézkedésekről, 

továbbá A Titkárság határozata egy, az Egyesült Államokban megjelent könyvről és az ezzel kapcsolatos tervezett intézkedésekről. MNL OL 

M-KS 288. f. 7/675. ő. e.
36 Kádár János felszólalása a Titkárság 1983. június 13-i ülésén. Uo.
37 „Arról van szó, hogy volt egy embernek két vadászkutyája; illetlen szokásuk volt, időnként szellentettek – már elnézést kérek az 

elvtársnőktől – s ő leszoktatta őket erről, kegyetlenül megruházta őket minden alkalommal. Le is szoktak róla. Társaságban nem 

viselkedtek így a kutyák. Egyszer egy nagy vendégség volt ennél az embernél, s a két kutya is ott ült, s valamelyik vendég illetlenül 

viselkedett; erre a két kutya kiugrott az ablakon az üvegen keresztül. Tudták nagyon jól, hogy mit nem szabad csinálni, s még akkor 

is tartózkodtak, ha azt más valaki csinálta. Tehát ezt meg kell fogalmazni intelligensen.” Uo.

pedig határon túli magyarok 
sorsát a környező államok 
belügyeként való kezelése miatt 
elmarasztalva. Csoóri azonban 
még a politikai vezetés nyílt bírá-
latánál is továbbment, és kritikája 
tárgya maga a rendszer, „a szoci-
alizmus végiggondolatlan eszme-
rendszere és gyakorlata” lett. 
Csoóri három, a kisebbségi létet 
fenyegető rendszerelemet azono-
sított be: az egypártrendszert, a 
korlátozott magántulajdont és az 
egyházak megtörését.33

A Duray-könyv megjelenését 
követően a TKKO jelentést 
készített a kötetről és benne 
Csoóri írásáról, amelyet a 
Titkárság az 1983. június 13-i 
ülésén vitattak meg. A jelentés 
megemlíti, hogy Csoóri az 
előszó megírását és Amerikába 
csempészését lelkiismereti 
okokra hivatkozva magyarázta. 
A dokumentum helyzetértéke-
lése szerint „Csoóri Sándornak 
a szovjet politikára és a nemze-
tiségi kérdés megoldatlanságát 
a szocializmus számlájára író 
megállapításai alkalmasak a 
szocializmusellenes, naciona-
lista indulatok felszítására és 
sértik külpolitikai érdekeinket.” A 
jelentés a tervezett intézkedések 

között említi a „szocializmusel-
lenes és nacionalista megnyil-
vánulások elleni ideológiai harc” 
fokozását, az írásra adandó 
kritikai válaszok közzétételét 
a Magyar Nemzet, valamint az 
Élet és Irodalom34 hasábjain, 
emellett utazási és publikálási 
korlátozás bevezetését Csoóri 
ellen. A Titkárság határozata a 
jelentés ezen elemeit átvette.35 
A jelentés vitáján Kádár az egész 
ügyet provokációnak bélyegezte. 
„[...] valahol valakik kisütötték, 
hogy provokálnak – hogy kik, mik, 
azt nem tudom; a Csoóri maga 
önbegerjesztéssel csinálja, de 
azért abban kételkedek, hogy ez 
egyedül az ő elmeszüleménye 
volna”.36 Beszédes tény, hogy 
eszerint a főtitkárban fel sem 
merült, hogy egy magyar értel-
miségi őszinte, belső indíttatástól 
vezérelve is felemelheti szavát 
a határon túli magyarokért. 
Bár a szankciók csak Csoórira 
vonatkoztak, Kádár szavai37 nem 
hagynak kétséget afelől, hogy a 
teljes értelmiség számára figyel-
meztetésnek szánták.

A monori tanácskozást megelő-
zően a határon túli magyarság 
ügye a hatalom és a népi ellenzék 
között a tizenkilencek leveleként 
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ismertté vált ügy kapcsán vált 
ismét ütközőponttá. 1984 
nyarán Bíró Zoltán38 lakásán 
tizenkilenc értelmiségi levelet írt 
Kádár Jánosnak. A levél – amely 
mint politikai megnyilatkozás 
a Magyar Demokrata Fórum 
megalakulásának egyik legfon-
tosabb előzménye is egyben39 – 
rámutatott arra, hogy a határon 
túli magyarság ügyében követett 
hivatalos politikai irányvonal nem 
alkalmas arra, hogy a határon túl 
a megmaradáshoz, határon innen 
pedig az egészséges nemzettudat 
kialakításához megteremtse az 
elemi feltételeket. A mellékletben 
megfogalmazott legfontosabb 
javaslatok a következők voltak: 
egy politikai státusszal rendel-
kező, a kisebbségi magyarság 
ügyeivel foglalkozó bizottság 
létrehozása, hiteles és pontos 
tájékoztatás a magyarságnak 
a magyarságról határon innen 
és túl a média, sajtó és a társa-
dalomtudomány eszközeivel, 
intenzív kapcsolatok kiépítése 
az anyaország és a határon túl 
élő magyarság között a Bethlen 
Gábor Alapítvány és más szerve-
zetek bevonásával, Magyarság- 
és Nemzetiségtudományi Intézet 
felállítása és a Hitel folyóirat 
engedélyeztetése.40 A Politikai 
Bizottság 1984. július 31-i ülésén 
Aczél Györgyöt bízták meg azzal, 
hogy a tizenkilencek levelének 
ügyében tájékozódjon és megbe-
szélést folytasson a levélírók-
kal.41 A találkozóra augusztus 

38 Bíró Zoltán (1941): irodalomtörténész, politikus. A hetvenes években a Pozsgay Imre vezette művelődési minisztériumban volt 

főosztályvezető. 1981–1983 között a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízott igazgatója, majd 1988-ig az Országos Széchényi Könyvtár 

főmunkatársa. A Hitel egyik alapítója és főszerkesztője. Az MDF egyik alapítója, és első, ügyvezető elnöke. Az MDF-ben vállalt szerepe 

és tevékenysége miatt 1988-ban kizárták az MSZMP-ből. 
39 Bíró Zoltán: Elhervadt forradalom. Budapest, Püski, 1993, 10.
40 A tizenkilencek levelét közli: Rendszerváltó Archívum, 2017/3, 42–49.
41 Több közismert személyiség beadványa Kádár János címére. MNL OL M-KS 288. f. 5/917. ő. e.
42 Pintér M. Lajos: Ellenzékben 1968–1987. Lakitelek, Antológia, 2007, 74–75.
43 Jelentés a Politikai Bizottság részére 19 értelmiségi Kádár Jánoshoz írott beadványáról. MNL OL M-KS 288. f. 5/929. ő. e.
44 Bíró i. m. 1993, 12.
45 Csengey Dénes (1953–1991): író, politikus. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom, illetve 

történelem szakos tanári diplomát 1983-ban. A Fiatal Írók József Attila Körének titkára. 1985-ben részt vett a monori tanácskozáson, 

22-én került sor, ahol Aczél a 
levélben tett javaslatok részle-
teire kérdezett rá. A legfontosabb 
javaslat a kisebbségi magyarság 
ügyeivel foglalkozó bizottság 
volt, amellyel kapcsolatban 
kiderült, hogy a levél íróinak sincs 
egységes, kiforrott álláspontja. 
Csoóri Sándor az említett bizott-
ságot a párt- és kormányszervek 
mellett működő tanácsadó szer-
vezetként írta le, Bíró Zoltán 
viszont egy tárcaközi bizottság-
ként,42 akár a Minisztertanács 
mellett. 

A levélre végül az év végén 
született hivatalos válasz. Az 
MSZMP Politikai Bizottságának 
1984. december 18-i ülésén 
megtárgyalták a TKKO tizenki-
lencek levele ügyében összeállí-
tott jelentését. A dokumentum 
elismerte, hogy a népiek több 
kezdeményezése is támogatható 
lenne, a javasolt bizottsággal 
kapcsolatban azonban leszö-
gezte: „Nem tartjuk indokoltnak és 
lehetségesnek a Minisztertanács 
mellett külön bizottság létreho-
zását a határon túl élő magyarság 
ügyében teendő lépéseink össze-
hangolására.” A PB határozatára 
tett javaslat további tárgyalásokat 
javasolt, lényegében zsákutcába 
terelve ezzel a népiek kezde-
ményezését.43 A népiek által 
javasolt bizottság életre hívása 
és hivatalos státusza több dolog 
miatt is lényeges kérdés. A státusz 
meghatározta volna a bizottság 

lehetőségeit és vele a népiek 
hivatalos politikára gyakorolt 
érdekérvényesítő képessé-
gének mértékét. Amennyiben 
a hatalom engedményt tett 
volna, azzal a népieket valami-
lyen szinten integrálhatta volna 
a rendszerbe, a népiek ellensé-
ges-ellenzéki csoportjából együtt-
működésben érdekelt ellenzéket 
létrehozva. Ha ez megtörtént 
volna, a népiek feltehetően nem 
vettek volna részt a következő 
évben a monori találkozón, az 
Írószövetség 1986-os közgyűlése 
sem hoz olyan radikális változást, 
és talán akkor sem tévedünk, ha 
azt feltételezzük, hogy a népiek 
más pályát futnak be a rend-
szerváltás folyamatában is. Az 
elutasítás viszont elvágta ezek 
lehetőségét, és abban erősítette 
meg a népieket, hogy a hata-
lommal való együttműködés nem 
lehetséges.44

A NÉPIEK ELLENZÉKISÉGÉNEK 
SAROKKÖVE – A HATÁRON 
TÚLI MAGYARSÁG ÜGYE A 
MONORI TANÁCSKOZÁSON

1985. június 14–16-án került sor 
Monoron arra a tanácskozásra, 
amelyen a késő Kádár-korszak 
máskéntgondolkodói vitatták 
meg a korabeli Magyarország 
politikai, gazdasági és társa-
dalmi válságainak legjelentő-
sebbnek és legsürgetőbbnek 
tartott kérdéseit. A konferencián 
Csengey Dénes45 az összejövetel 
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célját firtató kérdésére Donáth 
Ferenc46 a következő választ 
adta: „Tehát: összejövünk azért, 
hogy gondolatainkat kicseréljük. 
Azért választottuk ezt a célt, mert 
jelenlegi helyzetünkből indultunk 
ki. Lényegében laza csoportok 
azok, melyek itt többé-kevésbé 
képviselve vannak. Egymástól 
külön teszik a dolgukat. Bizonyos 
vagyok benne, hogy a jövőben 
növekedni és sokasodni fognak, 
ezt helyzetünk alakulása fogja 
magával hozni. Országszerte laza 
kis közösségek fognak alakulni, 
különböző célok szolgálatában. 
Én tehát amellett vagyok, hogy 
annak érdekében cseréljük itt ki a 
gondolatainkat, hogy valamennyi 
ilyen laza kör jobban, másokról, 
más célokról és törekvésekről 
többet tudva folytathassa, amit 
maga tesz. Ennél messzebbre 
lehet éppen menni, de úgy érzem, 
hogy jelenleg nem kívánatos.”47

A tanácskozás terve egyfajta 
általános szellemi igényként, 
de mind sürgetőbb kényszer-
ként is 1982 óta folyamatosan 
jelen volt az ellenzékiek részéről, 
az ügy szervezőbizottsággal 
történő „intézményesítésére” 
azonban csak 1984-ben került 
sor. A szervezőbizottság a Bibó 
Emlékkönyv egykori szervezőiből 
alakult meg, amely a különböző 
felfogást képviselő ellenzéki 

1987-ben pedig a lakiteleki találkozón. Az MDF egyik alapítója, Ideiglenes Elnökségének, majd Elnökségének tagja. A Hitel 

szerkesztőségének tagja. 1990-től haláláig az MDF országgyűlési képviselője. 
46 Donáth Ferenc (1915–1986): politikus. 1937-ben részt vett a Márciusi Front, 1939-ben pedig a Nemzeti Parasztpárt szervezésében. 1945 

és 1948 között az MKP, 1948 és 1951 között az MDP Központi Vezetőségének tagja. 1951-ben koholt vádak alapján 15 év fegyházra 

ítélték, 1954-ben bocsátották szabadon. 1958-ban, a Nagy Imre-perben 12 év börtönre ítélték, 1960-ban szabadult. Egyik aláírója a 

Charta 77 nyilatkozatnak, a Bibó Emlékkönyv szerzője és szerkesztőbizottságának elnöke. Az 1985-ös monori tanácskozás fő szervezője.
47 A monori tanácskozás... i. m. 2005, 106.
48 Bauer Tamás (1946): közgazdász, politikus. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát 1968-

ban. 1968 és 1988 között a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa, majd fõmunkatársa. 

1966 és 1974 között az MSZMP, 1985 és 1988 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja. Az 1985-ben megtartott a 

monori tanácskozás szervezőbizottságának tagja és a rendezvény egyik előadója. A Szabad Kezdeményezések Hálózatának és a 

Szabad Demokraták Szövetségének egyik alapítója, a párt Országos Tanácsának tagja. 
49 Mészöly Miklós (1921–2001): író. A Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogász diplomát 1942-

ben. Egyik szerzője a Bibó Emlékkönyvnek. Az 1985-ben megtartott a monori tanácskozás szervezőbizottságának tagja. 1990-ben a 

Magyar Írószövetség elnökségi tagjává választották. 

csoportosulások együttműkö-
désének példájával erősítette a 
monori tanácskozás szervezői 
és résztvevői közötti konstruk-
tivitást. A szervezőbizottságban 
a korabeli ellenzék két nagy 
szellemi irányzata, a demok-
ratikus ellenzék és a népiek 
egyaránt képviseltették magukat. 
Tagjai Donáth Ferenc, Kenedi 
János, Kis János, Bauer Tamás,48 
Mészöly Miklós,49 Csurka István 
és Csoóri Sándor voltak. A tanács-
kozáson négy referátum hangzott 
el, előadóik Csurka István, Csoóri 
Sándor, Kiss János és Bauer Tamás 
voltak. Jelen írásunkban Csoóri 
Eltemetetlen gondok a Dunatájon 

című, a határon túli magyarsággal 
foglalkozó referátumát, Kenedi 
János opponensi véleményét 
és az előadást követő vita főbb 
megállapításait tekintjük át.

Csoóri előadásának sorait olvasva 
kibomlanak előttünk a tizenki-
lencek levelében javasolt témák 
– a magyar nyelvű oktatás és 
tájékoztatás javítása, a hivatalos 
politikai irányvonal megváltoz-
tatásának szorgalmazása –, de 
megjelenik az a már stratégiai 
szinten megmutatkozó külön-
bözőség is, amely ott feszült a 
hatalom más országok belügye-
ként kezelt magyarkérdése és 

„Én tehát amellett vagyok, hogy annak érdekében cseréljük itt ki a gondo-
latainkat, hogy valamennyi ilyen laza kör jobban, másokról, más célokról és 
törekvésekről többet tudva folytathassa, amit maga tesz.” Donáth Ferenc a 
képen az utolsó szó jogán beszél a Nagy Imre és társai elleni perben 1958-
ban. Fotó: Fortepan / Magyar Nemzeti Levéltár, 139380-as számú fotó.
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a népiek nemzetközi közvéle-
mény erejében bízó hite között, 
mely utóbbi – talán nem túlzás 
– sok tekintetben ugyanolyan 
illuzórikus elképzelés volt, mint 
a hatalom által követett politika. 
Csoóri helyenként rendszer- 
kritikává sűrűsödő, határozott, 
egyenes gondolatait olvasva 
eszünkbe jut az is, vajon ezt a 
mély alapokon nyugvó szem-
léletmódot képes lett volna-e 
megszelídíteni, javaslatait poli-
tikailag elfogadhatóvá gyúrni 
a remélt tárcaközi bizottsági 
munka. Létezhetett-e egyáltalán 
olyan közös metszet, amelyben 
a hatalom és a népiek ered-
ményesen működhettek volna 
együtt a kisebbségi magyarság 
ügyében?

Csoóri a magyar–román viszonyt 
„lélektani és politikai hadiálla-
potnak” leírva mutatott rá, hogy a 
két ország – és két nép – közötti 
helyzet javulásának már az alap-
feltételei – az elemi jószándék és 
a jóhiszeműség – is hiányoznak. 
Az okot a történelemben, a 
trianoni döntésben és annak pszi-
chotikus hatásában látta, amely 
mindkét népet neurotizálta, és 
amelyet valójában egyik sem 
értett meg. „A magyarok azt nem 
értették meg, hogy Trianonban, 
mi volt, ami történelmi szükség-
szerűség, a románok pedig azt, 
hogy mi volt benne meggyalázás 
és nyers erőszak.”50 A határkér-
déssel kapcsolatban érdekes 
felvetést tett: „Meggyőződésem, 
hogy minden másképpen 
történik velünk és körülöttünk, 

50 A monori tanácskozás... i. m. 2005, 51.
51 Uo. 
52 Uo. 55.
53 Janics Kálmán (1912–2003): felvidéki magyar orvos, politikus. 1990-ben egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke a Magyar 

Kereszténydemokrata Mozgalomnak. 1990 és 1992 között országgyűlési képviselő.
54 Illyés Gyula: Bevezető, nem is egy könyvhöz. In: Janics Kálmán: A hontalanság évei: a szlovákiai magyar kisebbség a második világháború 

után 1945–1948. Bern, EPMSZ, 1979, 16. A két gondolatsor hasonlóságáról lásd bővebben: Nagymihály Zoltán: „A hazám határai 

is folyékonyabbak...”. Trianon és a belőle fakadó magyar „sorsproblémák” Illyés Gyula „tudattisztító” esszéiben. In: Trianon 100. 

Tanulmányok a békeszerződés centenáriumára. Szerk. Barna Attila. Budapest, Ludovika, 2020, 537–547.

ha a trianoni döntés olyan terü-
leteket szakít és hagy meg, 
mint a második bécsi döntés; 
Észak-Erdély – zömében magyar 
lakossággal – Magyarországé, 
s Dél-Erdély pedig Romániához 
kerül.”51 Erdély Magyarország 
és Románia közötti megosz-
tásának gondolatához Horthy 
kiugrási kísérletének felidézé-
sekor is visszatért. Úgy vélte, ha 
a kormányzó már márciusban 
megkísérli a kiugrást, Észak-Erdély 
talán megmaradhatott volna. „S 
mennyivel mást jelentene ma 
egy két oldalról kiegyensúlyo-
zott térség; egy Észak-Erdélyt 
finoman ellenpontozó Dél-Erdély 
és fordítva. Ettől a kisebbségi 
ügy nem maradhatott volna meg 
olyan egyértelműen belügynek. 
S nemcsak Romániában, de 
Csehszlovákiában se.”52 Erdély 
szétszakításának gondolata 
egyszerre csalja elő belőlünk a 
veszteség fájdalmát és a megme-
nekítés reszkető örömét, így 
adva a Trianon jelentette sebre 
keserédes gyógyírt. Bár Csoóri 
nem fejtette ki részletesen, de a 
felosztással nemcsak a veszteség 
fájdalmára, hanem a kisebbségi 
magyarság jogfosztottságára, 
kiszolgáltatottságára és az eről-
tetett asszimilációs törekvésekre 
is megoldást javasolt. A felosztást 
követően a magyar és román 
részben egyaránt maradtak 
volna etnikai kisebbségek, 
akikkel jól bánni a többségnek 
elemi érdeke lett volna, így vált 
volna a békés egymás mellett 
élésben érdekeltté mindkét 
nemzet. Hasonló gondolatot 

fogalmazott meg Illyés Gyula 
1979-ben, Janics Kálmán53 
könyvéhez írt előszavában. Illyés 
nyugati példákat sorra véve jutott 
arra a következtetésre, hogy a 
nemzetiségi probléma – „míg el 
nem következik az utópista és 
a tudományos szocializmusnak 
egyként áhított nagy jóslata: 
az államok elhalása” – ezzel a 
módszerrel oldható meg: „[...] és 
ahol az etnikumok nem szétha-
tárolhatók? Ahol az anyanyelvek 
csoportjai mozaikszerűen – a 
francia szaktudomány szavával 
en puzzle – osztódnak innen 
és túl bármikor megrajzolható 
vonalakon? A szakismerőknek 
van erre is ajánlatuk. Vonalon 
innen és vonalon túl – mint a 
mérleg két tányérján – legyen itt 
is, ott is akként népcsoport, hogy 
sorsa figyelmet nyerhessen innen 
is és onnan.”54 

Az előadás politikai szempontból 
is a leginkább húsba vágó részét 
a Kádár-rendszer kritikája adta. 
Csoóri rámutatott, hogy az 
„államilag ellenforradalomnak 
keresztelt” 1956 után a kádári 
konszolidáció a társadalmat 
mindennapi létezésében érzéket-
lenné tompította a nemzeti sors-
kérdések iránt, a mégis érzékeny-
séget tanúsítókra pedig a „nemze-
tieskedés” és a „nacionalizmus” 
billogját sütötte. A magyar vezetés 
passzivitása és az elnyomó, 
„kisebbségtartó állam” aktivi-
tása mellett maga a szocializmus 
az, amely a határon túl rekedt 
magyar közösségek kíméletlen 
asszimilációjának keretet biztosít. 
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A magyar vezetés által a határon 
túli magyarság ügyében követett 
„tapintatos taktika”, amely saját 
passzivitását és érzéketlenségét 
felelősségérzetté magasztalta – 
tudniillik, ha a magyar kormány 
fellépne a kisebbségi magya-
rokat ért jogfosztások ellen, azzal 
felingerelné a kisebbségtartó 
államot, amely e kisebbségen 
állna bosszút – oda vezetett, hogy 
Romániában, vagy épp a „Kelet 
Svájcában”, Csehszlovákiában 
már olyan elemi jogok sem érvé-
nyesülhetnek, mint a szabad 
anyanyelvhasználat vagy az anya-
nyelvi oktatás. Csoóri úgy vélte – 
és ez a gondolata képezte Kenedi 
János opponensi véleményének 
kritikai alapját –, hogy az 
1956-tal és az 1968-as gazdasági 
reformmal Magyarországra 
vetült nemzetközi figyelem 
nyílt, demokrata fellépéssel 
felhasználható és felhasználandó 
volna a kisebbségi magyarság 
ügyének javítására.55

Az opponensként Demokratának 
lenni: igen, de miért? című előa-
dásával felszólaló Kenedi 
János méltatta Csoóri szavait, 
rámutatva, hogy ma az ő hangja 
az, amely a demokratikus 
világba eljuttathatja a kisebbségi 
magyarság panaszait, egyúttal 
utalva arra is, hogy Csoóri 
szavai nem minden előzmény 
nélkül valók a költő közéleti 
tevékenységében. „A mai előadás, 
mely kiegészítése és folytatása 
Duray Miklós könyvéhez írott 
előszavának, alighanem 1948 
óta a legjelentősebb írói csele-
kedet a nemzeti kisebbségeink 
védelmére fölszólító hazai szavak 
közül.”56

Kenedi a Csoóri előadá-
sában tett állításokból kettőt, 

55 A monori tanácskozás... i. m. 2005, 57.
56 Uo. 59.
57 Uo. 61.

a demokratikus teljesítmény, 
valamint a nemzetközi bizalmat 
teremtő gazdasági reform külpo-
litikai értékébe vetett hitet vette 
górcső alá. Előbbihez Csoóri 
egy történelmi példáját, Horthy 
kiugrási kísérletét felhasználva 
tette kritika tárgyává a költő 
demokratikus föllépést javasló 
gondolatmenetét. Rámutatott 
arra, hogy milyen kockázatokat 
hordoz, és mennyire ingatag 
alapot jelent a külpolitikában, ha 
a demokratikus teljesítménytől 
reméljük a nemzetközi bizalmat, 
és vele a kisebbségi magyarság 
érdekében történő nagyhatalmi 
beavatkozást. A kiugrási kísérlet 
megítélése szempontjából a 
szövetséges nagyhatalmak 
szemében irreleváns tényező 
volt a kísérlet demokratikussága, 
csak a tény számított, hogy 
sikerrel járt-e, vagy sem. A román 
kilépést sem annak demokratikus 
értéke, hanem katonai és politikai 
relevanciái miatt értékelték, 
mert ez volt az a tényező, amely 
ott és akkor értéket jelentett 
a szemükben. A gazdaság 
és a bizalom kapcsolatának 
kérdésében példák sorával 
támasztotta alá, hogy a nyugati 
demokráciák a remélt haszon 
érdekében fenntartások nélkül 
teszik félre a demokratikus 
eszméiket, és tartanak fenn 
gyümölcsöző gazdasági 
kapcsolatokat olyan országokkal, 
ahol ezek az eszmék nem 
érvényesülnek. A döntő tényező 
nem a demokratikusság, hanem 
az érdek: Románia nemzetközi 
megítélése a hetvenes években 
belviszonyainak ellenére is 
pozitív volt, és a kettészakított 
Németország nyugati felének 
kancellárját sem rettentették 
vissza a lengyel diktatúra viszonyai 
Jaruzelski támogatásától, mert a 

német egyesítés ügye fontosabb 
volt számára, így inkább „A 
»belnémet« pecsenyét sütögette 
az európai demokrácia alá 
gyújtott rőzsekötegen. Az olcsó 
külpolitikai bizalmat tehát, – 
vonta le a következtetést Kenedi 
– melyet a gazdasági partnerkap-
csolatok éltetnek, néha a csőd 
és a népirtás se rendíti meg, 
néha pedig a bankóval kitömött 
bizalom a szabadságakarat kinyil-
vánításával szemben keresi az 
érvényesülést épp a kettésza-
kított etnikum egyesítése 
reményében.”57 

Kenedi végül maga kanyarodott 
vissza arról az útról, amely 
érveit a demokrata megközelítés 
ellenzői mellé sorolta volna – 
ezzel egyszersmind tompította 
is korábbi szavainak élét, 
amelyek ugyan nem bántón 
megfogalmazott, tartalmában 
mégis kemény kritikáját 
jelentették a Csoóri által képviselt 
jóindulatú naivitásnak. Veszélyes 
útnak vélte hárommillió 
magyar sorsát arra a nyugati 
demokráciafelfogásra bízni, 
amely kettős mércét alkalmazva 
másfajta demokráciát kér számon 
a „barbár keletieken”, mint amit a 
saját maga számára fenntart, de 
úgy vélte, ebből nem következhet 
az, hogy igényeinket lejjebb adva 
„hozzá zülljünk a nyugati demok-
ráciák értékcsuszamlásához”, 
éppen ellenkezőleg. A demok-
ráciát önmagunk miatt kell a 
saját életviszonyainkban kitelje-
síteni, mert csak a demokratikus 
viszonyok adhatnak keretet az 
emberi jogok védelméhez, csak 
ebben biztosítható a nemzeti-
ségek méltó emberi létezése, és 
a kisebbségi magyarság jogainak 
ügye is hitelesen csak demokrata 
alapról képviselhető a világban.
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Az előadást és opponensi 
véleményt követő vitában 
Kis János a kormány cselek-
vési lehetőségeit pragmati-
kusan elemezve arra mutatott 
rá, hogy a kormány cselekvési 
köre a határon túli magyarok 
ügyében valóban szűk. Aktívabb 
külpolitika megvalósítása a 
nemzetiségi kérdésben minden-
képpen szövetségesek bevonását 
tenné szükségessé, azonban a 
Szovjetunió nem érdekelt egy 
olyan probléma felélesztésében, 
amely konfliktusokat idézne elő 
a saját befolyási övezetében, 
a lehetséges további szövetsé-
gesek pedig – Lengyelország, 
Bulgária vagy Jugoszlávia – maguk 
is érzékenyek e kérdésre a saját 
területén élő nemzetiségek miatt. 
A nyugati nagyhatalmak a térség 
kisebbségi problémáinak elővé-
telét Európa békéjének veszélybe 
kerüléseként értelmezik, így 
szövetségesként szintén nem 
szólíthatók meg. Kis a megoldást 
a térség országainak demokra-
tikus elveket valló csoportjaival 
való együttműködésben látta, 
amelyek elegendő társadalmi 
nyomást kifejtve rákénysze-
ríthetik a kormányt arra, hogy 
feladja az 1968 óta e kérdésben 
követett passzív külpolitikáját. Az 
ilyen együttműködés azonban 
megkívánja a történelmi sérel-
mekkel kapcsolatban képviselt 
álláspont újragondolását. Kis a 
kisebbségi magyarok múlt jogán 
való létezése mellett az emberi 
léthez kapcsolódó alapvető 
jogok érvényessége alapján 
való létezésre történő hivatko-
zást javasolta. „Azért követelünk 
méltányos bánásmódot a magyar 
kisebbségek számára, mert ez 
kijár nekik. Emberek élnek együtt, 
államalkotó nem magyarok és 

58 Uo. 144.
59 Uo. 148.
60 Uo. 159–160.
61 Németh László: Debreceni káté. In: A minőség forradalma IV. Mozgalom. Budapest, Magyar Élet, 1940, 10–12.

kisebbségi magyarok, és a kisebb-
ségi magyaroknak joguk van 
hozzá, hogy emberhez méltóan, 
egyenrangú polgárként élhes-
senek az országukban, normális 
kapcsolatokat tarthassanak fenn 
az anyaországgal”.58

Csurka István a magyar kormány 
passzivitásának gyökerét 1956-os 
forradalom következményeiben 
vélte felfedezni. A forradalom a 
környező országok politikai veze-
téseit a magyar kisebbségek még 
erősebb elnyomására sarkallta, 
megtörésük, beolvasztásuk ügye 
immár a szövetségi rendszer 
biztonságát garantáló szükség-
letté lépett elő. 

A nemzeti kérdés és vele a 
kisebbségi magyarság ügye, a 
„résnyire felhúzott zsilipeken” 
kiáradó nemzeti érzés, amelyben 
milliók rezdültek együtt határon 
innen és túl, és vele az ügyet 
nemzeti sorskérdésnek valló 
népi ellenzék veszélyessé vált 
a hatalom számára. Előkerült 
a nacionalizmus billoga, amely 
rákerült mindenkire, aki emlé-
keztette a hatalmat arra a tényre, 
hogy amikor az uralomra felha-
talmazást kapott, a kisebb-
ségi magyarság ügyében nem 
engedtek számára illetékességet. 
Csurka ennek ellenére – elkerü-
lendő a kisebbségi magyarság 
Endlösungját – a hatalommal való 
megbékélést szorgalmazta, az 
értelmiség számára pedig léte 
alapvető feltételét kérve, „egy kis 
belső hivatalos nyilvánosságot”.59

A kormányzati szerepvállalás 
kritikája Für Lajos hozzászólá-
sában is megjelent. Egyetértve Kis 
János külpolitikai mozgástérrel és 
a szövetségi rendszer korlátozó 

hatásával kapcsolatban adott 
helyzetelemzésével kiemelte, 
hogy az értelmiségnek elemi 
kötelessége nyomást gyako-
rolni a kormányzatra, amely az 
egypárti berendezkedés okán a 
kisebbségi magyarság érdekében 
felhasználható leghatékonyabb 
eszközök – diplomácia, a tömeg-
kommunikáció, közoktatás, 
könyvkiadás – fölött kizáróla-
gosan rendelkezik. Visszautalt a 
tizenkilencek levelében megfo-
galmazott javaslatokra, a Hitelre, 
és a kisebbségi ügyekkel foglal-
kozó, kormányzattal együttmű-
ködő bizottságra. A kisebbségi 
sorba szakadt magyarság túlélési 
esélyeiről Für a legpesszimistább 
hangon szólt.60 És hogy miért 
kell megtenni mégis mindent, 
arra Németh László soraival 
válaszolt: „Miért kell mégis eről-
tetnünk a helytállást? Mert így 
kívánja életünk méltósága, a 
testünkben szálló sors, s az 
elszántságot kedvelő idő. A törté-
nelem népekben él és népekben 
gondolkozik, népével az egyén 
földi halhatatlanságának is vége, 
semmiféle nemzetközi megváltás 
nem mentheti meg a rajtunk 
átszálló életet a Jövőnek, ha a 
népnek, melyben atomok voltunk, 
magvaszakadt. Reménytelen a 
harcunk? A nagyság, mint maga az 
élet is, reménytelen, s a remény-
telenségben, a falhoz állított 
népek harcában van valami 
kétszer kettő fölötti remény. A 
történelem a tragikus életérzés 
csodája, Marathonnál a remény-
telenség győzött.”61

Csoóri zárszavában pesszimizmu-
sának adott hangot azt illetően, 
hogy lehetséges-e befolyásolni 
a hatalom kisebbségi politikáját. 
„Az igazán kemény kérdés, hogy 
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kisebbségi ügyben mire tudnánk 
rábeszélni esetleg rászorítani 
a kormányt. Nehezemre esik 
kimondani: nem sokra. Már csak 
azért se, mert az államférfiaink 
közül egyiknek sincs történelmi 
tudata. Megragadni egy remek 
pillanatot, nem csupán szituációs 
készség dolga, hanem történelmi 
érzéké is. Ennek a mostani 
magyar kormánynak is fölkínált 
a történelem egy alkalmas 
helyzetet, amit elmulasztottak. A 
románokkal kötendő »barátsági 
szerződésre« gondolok.”62 

A hatalom részéről a monori 
tanácskozásra adott reakció 
meglehetős késlekedéssel és 
igen visszafogottan érkezett – 
emögött az Európai Kulturális 
Fórum megrendezése állt, 
amelyet a hatalom szeretett 
volna zökkenőmentesen lebo-
nyolítani. A tanácskozást így 
nem tiltották be, és bár több 
résztvevővel „elbeszélgettek”, 
senkit nem ért nagyobb retorzió, 
kivéve Csurka Istvánt, akit – nyil-
vánvalóan monori szereplésével 
összefüggésben, ugyanakkor 
egy, Egyesült Államokban, a Püski 
Kiadónál kiadott kötetére hivat-
kozva – szilenciummal sújtottak.

A monori konferenciáról a TKKO 
1986 februárjában készített 
jelentést. A dokumentum 
kiemelte, hogy első alkalommal 
került sor ilyen széles, a demok-
ratikus ellenzék és a népiek 
mellett a közgazdászokat, szocio-
lógusokat, írókat, történészeket 

62 A monori tanácskozás... i. m. 2005, 191–192. 
63 A dokumentumot közli: Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék. Dokumentumok. Budapest, T-Twins, 1995, 259–266.
64 Horn Gyula (1932–2013): politikus, közgazdász. 1954-ben szerzett közgazdász oklevelet Rosztovban, az Állami Közgazdasági és 

Pénzügyi Főiskolán. 1956-ban a megalakuló Magyar Szocialista Munkáspárt tagja lett, és 1957 júniusáig karhatalmistaként vett részt 

a forradalom leverésében, amiért a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékéremmel tüntették ki. 1961 és 1963 között a szófiai magyar 

nagykövetség, 1963 és 1965 között a belgrádi magyar nagykövetség attaséja. 1968-ban nagykövetségi titkár, a következő évben 

nagykövetségi tanácsos. 1974 és 1983 között a MSZMP KB Külügyi Osztályának helyettes vezetője, majd 1985-ig vezetője. 1985 és 

1989 között a Központi Bizottság, 1989-ben a Politikai Intéző Bizottság tagja lett. 1989 és 1990 között külügyminiszter. 1990 és 1998 

között az MSZP elnöke. 1994 és 1998 között a Magyar Köztársaság miniszterelnöke.
65 MNL OL M-KS 288. f. 5/915. ő. e.

és környezetvédőket is magába 
foglaló ellenzéki összejövetelre, 
amelyből arra következtetett, 
hogy tudatos nyitás történt 
az ellenzéki csoportosulások 
között, hogy egy „átfogó igényű 
közös gondolkodás” kereteit 
megteremtsék. A jelentés rögzí-
tette, hogy a tanácskozáson a 
különböző értelmiségi csoportok 
nem fogalmaztak meg közös 
cselekvési programot – tegyük 
mellé rögtön, hogy ez nem is volt 
cél sőt, Donáth Ferenc bevezető-
jében le is szögezte, nincs ilyen 
szándék.63 

A HATALOM ÉS A NEMZETI-
SÉGI KÉRDÉS – MONOR ELŐTT 
ÉS UTÁN

A népiek és a hatalom a kisebb-
ségi magyarság – ezen belül is 
a romániai magyarság – hely-
zetével kapcsolatban nagyon 
hasonló helyzetértékelésből 
indult ki. A Politikai Bizottság 
1984. július 3-i ülésén a magyar–
román kapcsolatok helyze-
téről szóló vitán a vita alapjául 
szolgáló, a két ország viszonyát 
áttekintő dokumentumban Horn 
Gyula,64 a jelentés készítője 
olyan megállapításokat tett a 
romániai magyarság állapotával 
és a hivatalos román politikával 
kapcsolatban, amelyek akár a 
népiektől is elhangozhatott volna. 
„A román politika nagyszámú 
romániai magyarságot, az ország 
területi egységét fenyegető 
potenciális veszélynek tekinti. 
Nyíltan törekszik a magyarság 

erőltetett ütemű asszimilálá-
sára, a magyarságtudat vissza-
szorítására. Korlátozza és jórészt 
formálissá teszi az anyanyelvi 
oktatást, szakemberképzést a 
nemzetiségi színházak, kiadók, 
lapok működését. Adminisztratív 
és rendőri intézkedésekkel kény-
szeríti a nemzetiség szellemi 
vezetőit, hogy hagyjanak fel a 
magyarság politikai, jogi, kultu-
rális érdekeinek védelmével.”65 
Mindezek ellenére a határozati 
javaslatban megfogalmazottak 
megmaradtak a korábban alkal-
mazott – és tegyük hozzá, hatás-
talannak bizonyult – megoldások 
mellett. „A helyzet megváltozta-
tása és a kedvezőtlen folyamatok 
visszaszorítása nemcsak rajtunk 

„Az igazán kemény kérdés, hogy 
kisebbségi ügyben mire tudnánk 
rábeszélni esetleg rászoríta-
ni a kormányt. Nehezemre esik 
kimondani: nem sokra.” Csoóri 
Sándor. Fotó: Vahl Ottó. (In: Szép 
versek, 1982. Budapest, Magvető, 
1983, 14. számú fotó).
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múlik, lehetőségeink e téren 
igen korlátozottak. [...] A légkör 
élezése nem javítaná a magyar 
nemzetiség helyzetét [...] a 
magyar–román viszony nemzet-
közi szempontból is rendkívül 
érzékeny kérdés. További kiéle-
ződése alkalmat adna a szocia-
lista közösség megosztásában 
érdekelt nyugati körök újabb 
manipulációira, és felkeltheti 
velünk szemben szövetségeseink 
bizalmatlanságát is.”66 Vagyis 
a hivatalos álláspont lénye-
gében változatlanul azt képvi-
selte, hogy jobb, ha a magyar 
állam nem csinál semmit, ezzel 
mintegy felmentést adva önmaga 
számára, és tegyük hozzá, 
indirekt módon el is ismerve 
alkalmatlanságát is arra, hogy a 
politikai határokon túl élő magya-
rokat képviselje és megvédje. 
Felületes magyarázat volna erre 
a passzivitásra, ha azt csupán a 
rendszer érzéketlenségével és 
nemzetietlenségével próbálnánk 
magyarázni. Az álláspont mögött 
történelmi értelmezések és 
meggyőződések húzódtak meg, 
amelyeknek az ülésen tett felszó-
lalásában Kádár hangot is adott. 
Értelmezésében a „haladó erők”, 
a kommunisták és a szociálde-
mokraták a második világháború 
végén a végveszélyből mentették 
meg a magyar államiságot, amely 
„utolsó csatlósként” maradt a 
náci Németország mellett. „[...] 
ezt elsősorban internacionalista 
pozícióval sikerült elérni és a 
népek barátságának a törekvé-
sével” – vonta le a következte-
tést a főtitkár, majd hozzátette 

66 Jelentés a Politikai Bizottságnak a magyar-román kapcsolatok fejlesztésének feladatairól. Uo.
67 Kádár János felszólalását lásd: Uo.
68 A fogalomról bővebben lásd: Pap Milán: „A nép és a szülőföld igaz szeretete.” A szocialista hazafiság fogalma a Kádár-rendszerben. 

Politikatudományi Szemle, 2013/1, 68–86.
69 A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról. Tézisek. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 

1956–1962. Budapest, Kossuth, 1964, [328–352.] 328–329.
70 A tézisekről és a pártban zajlott vitákról lásd: Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Budapest, Magvető, 

1998, 244–253.
71 Marosán György felszólalását lásd: MNL OL M-KS 288. f. 5/113. ő. e.

– Én úgy mondom magamban, 
hogy a proletár internaciona-
lizmus és a hazafiság számomra 
egyazon kérdésnek a két oldala. 
Tartalmilag pedig azonos. Mert 
amit így hívunk, hogy népek 
barátsága, szomszédok felé a 
megfelelő gesztusok megtétele 
az egy internacionalista álláspont 
volt és szerintem egyben hazafias 
álláspont is volt.”67 

Kádár hazafisággal kapcsolatban 
kifejtett álláspontja rendszerének 
első, e kérdésre átfogó értelme-
zést adó tézisének megállapítá-
saiban gyökerezett. Az MSZMP 
1959-ben hozott, A burzsoá nacio-
nalizmusról és a szocialista hazafi-
ságról. Tézisek című, funkciója 
szerint a hazai nacionalizmus 
elleni küzdelemhez eszközt adó 
állásfoglalása a nacionalizmust 
a „burzsoázia ideológiájaként” 
értelmezte, amelyet a tőkések a 
munkásosztály megosztásának, 
illetve a szocialista rendszer 
gyengítésének és a szocialista 
országok közötti ellentétek szítá-
sának eszközeként alkalmaztak. 
Az állásfoglalás a nemzetközi 
osztályharc eszközeként értelme-
zett nacionalizmussal a szocia-
lista hazafiság fogalmát68 állította 
szembe, amely a tőkés rendszer 
elleni harcban, a szocializmus 
építésében fejeződik ki, nyer 
értelmet. A „nemzeti érzéseket 
tolvajköpönyegnek” használó 
burzsoázia hamis hazaszeretete 
helyére a „kommunista hazafi” 
ideálképét állította, így adva meg 
a hazafiság definícióját: „Aki hű a 
Magyar Népköztársasághoz, aki 

munkájával, eszével és szívével 
segíti népünk felemelkedését, az 
hazafi.”69 A dokumentum értel-
mezései amellett, hogy egy sor 
új kérdést vetettek fel, legalább 
annyira nem adtak választ a 
régi kérdésekre sem. A „nacio-
nalizmus útvesztőiben”70 még 
a párt vezetői is bizonytalanul 
navigáltak, és nem értették, 
hogy az egyébként túl magas-
röptűnek ítélt anyagot hogyan 
lehet a hétköznapi kommuniká-
cióban és propagandában érvé-
nyesíteni, hogyan lehet választ 
találni benne a tömegek felől 
érkező bizonyos kérdésekre. 
A dokumentum 1959. január 
20-i politikai bizottsági vitáján 
Marosán György államminiszter 
a határkérdés kapcsán mutatott 
rá az anyag hiányosságára: 
„Tavaly a kínai kérdés kapcsán 
Tajvannal kapcsolatban találkoz-
tunk ezzel a dologgal, amikor az 
emberek felvetették, hogy ha 
Kínának jogos az igénye Tajvanra, 
akkor nekünk miért nem jogos 
Erdélyre? Ez ellen kell harcolni 
és elérni, hogy a határkérdést ne 
vághassák mindig a kommunisták 
fejéhez. [...] Az anyagban azt meg 
lehet mondani, hogy az illegalitás 
idején a magyar kommunisták 
és a Szovjetunió is ellenezte 
Trianont, de akkor azt is meg kell 
mondani, miért nem ellenezzük 
most. Enélkül hogyan fogják az 
emberek ezt a kijelentést fogadni? 
Ez fel fog nyitni egy csomó 
problémát: ha akkor a kommu-
nistáknak az volt az álláspontja, 
miért nem ez most is?”71 Münnich 
Ferenc, a Minisztertanács akkori 
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elnöke a népek szabad önren-
delkezéséről szóló lenini elveket 
elővéve mutatott rá, hogy a 
második világháborút követően 
a szocialista országokban ezek a 
lenini elvek nem érvényesültek. 
„Mi nem jöhetünk elő hivatko-
zással Leninre, mással kell most 
magyarázni mindent. Meg kell 
mondani, hogy ahol szocialista 
országok alakultak, ott a nemzeti-
ségeknek megvan az önrendelke-
zési joguk.”72 

Kádár nézeteit vizsgálva röviden 
szólni kell arról is, hogyan látta a 
főtitkár a határon túli magyarság 
problémáját, érzékelte-e a súlyát 
és milyen megfontolások húzód-
hatnak meg a három évtizeden 
át követett passzív álláspont 
mögött. Részben az 1956 utáni 
tapasztalatokból, részben a szoci-
alizmus internacionalista dogmá-
jából következően Kádárban 
sokáig élt az a meggyőződés, hogy 
a nacionalizmus veszélyt jelent az 
elért eredményekre és magára a 
rendszerre is, és úgy vélte, hogy 
a marxista szemléletmódból leve-
zetett és a magára nézve köte-
lezőnek tartott nacionalizmus 
elleni fellépést a környező szoci-
alista országok vezetői is kötele-
zőnek tartják magukra nézve.73 
Kádár 1958-as marosvásárhelyi 
látogatásán elmondott beszéde 
jól mutatja azt az alapállást, amely 

72 Münnich Ferenc felszólalását lásd: Uo.
73 Földes György: Kádár János és az erdélyi magyarság. In: Uő: Ívek és töréspontok. Gazdaság, politika, ideológia 1945 után. Budapest, 

Napvilág, 2018, [156–193.] 159.
74 Kádár János: Pohárköszöntő a magyar párt- és kormányküldöttség tiszteletére Marosvásárhelyen rendezett díszebéden, 1958. 

február 25. In: Kádár János művei, 1956–1958. I. Budapest, Kossuth, 1987, 413–415.
75 MNL OL M-KS 288. f. 5/324. ő. e.
76 Az MSZMP KB üdvözlete a román pártkongresszushoz. Népszabadság, 1974. 11. 26. 1.
77 Tanulságos e tárgyban Szüts Pál bukaresti magyar nagykövet visszaemlékezése egy 1987-ben, Szűrös Mátyással folytatott 

beszélgetésére. Szüts felvetette a romániai magyarság ügyét: „De legalább azt mondjuk ki, hogy a nemzetiségekkel szembeni 

diszkrimináció, embertelen bánásmód, az erőszakos asszimiláció nem tekinthető belügynek. Ha az emberi jogok betartását 

követelhetjük a nemzetközi fórumokon, miért nem tehetjük azt a nemzetiségek esetében is? Azért, mert a kommunista pártok 

gyakorlatában van egy olyan dogma, hogy a nemzetiségi kérdés minden ország belügye? Nem kellene ezen már túllépnünk? Kádár 

Jánosnak kellene ezt felvetni!” Szűrös röviden válaszolt: „Tudod, hogy az öregnek is megvannak a maga korlátai.” Szüts Pál: Bukaresti 

napló, 1985–1990. Budapest, Osiris, 1998, 40–41.
78 A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának jegyzőkönyve. Budapest, Kossuth, 1985, 111.

talán leginkább az érzéketlen és 
ideológiavezérelt kifejezésekkel 
írható le. „Itt laknak magyar szár-
mazású emberek is” – mondta, 
majd hozzátette, a határkérdés 
csak „alárendelt kérdés”, a 
szabadságot pedig nem az 
országhoz tartozás, hanem a 
szocialista rendszer biztosítja, 
ezért „mindannyiunk célja egy: 
az, hogy eljussunk a szabadság 
országába, a szocialista társa-
dalomba! Ennél fontosabb cél 
nem élhet olyan ember szívében, 
aki érzi a nemzeti kérdés jelen-
tőségét!”74 Álláspontja mellett 
1964-ben is kitartott, amikor azt 
a Hruscsov által javasolt nemzet-
közi egyezményre adandó választ 
vitatták meg, amelyben minden 
résztvevő országnak garan-
tálnia kellett, hogy nincsenek 
területi követelései. A Politikai 
Bizottság 1964. január 7-i ülésén 
ezzel nem mindenki értett egyet, 
Kádár azonban leszögezte: „A 
véleményem az, hogy végül is a 
kommunizmus eszméje győzni 
fog és ez fogja megoldani a népek 
kérdéseit, a nemzeti fejlődés 
problémáit, a határvitákat.”75 A 
hetvenes években a határon túli 
magyarság iránti növekvő hazai 
érdeklődés és az abból fakadó 
cselekvési kényszer terelte 
a pártot a nemzetiségek híd 
szerepének hangoztatása felé,76 
ami azonban mind a határon 

innen, mind azon túl kevésnek 
bizonyult. Mindezek ellenére 
Kádár álláspontja nem változott, 
még a nyolcvanas években is 
ugyanazokat a válaszokat kínálta 
a kisebbségi magyarság problé-
máira, mint harminc éve: szoci-
alista hazafiság, internaciona-
lizmus, szocializmus.77 

Visszatérve 1985-be, a párt-
vezetést tehát a határon túli 
magyarság ügyében lényegében 
saját, évtizedekkel korábban 
kialakított ideológiai alapvetése 
kötötte gúzsba, és noha érzé-
kelték, hogy tehetetlenségük csak 
növeli az ellenzék erejét, a rögzült 
alapvetésektől csak nehezen 
tudtak elszakadni. A párt márci-
usban tartott XIII. kongresszusán 
a Központi Bizottság beszámo-
lója nemzetközi összefüggésben, 
óvatosan fogalmazva jelenítette 
meg a kérdést: „A nemzetisé-
geknek fontos szerepük van a 
magyarok és a szomszéd népek 
közötti barátság fejlesztésében. 
Természetesnek tartjuk és előse-
gítjük a velük azonos anyanyelvű 
nemzetekkel épülő kapcsola-
taikat. Hasonlóképpen termé-
szetes igénynek tartjuk, hogy a 
szomszédos országok magyar 
nemzetiségű állampolgárai 
is ápolhassák anyanyelvüket, 
fejleszthessék nemzeti kultúráju-
kat.”78 A kérdést felszólalásában 
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Műhely

Aczél György belpolitikai össze-
függésben érintette: „A »mai 
magyarok« cselekvő hazafisá-
gából semennyi nem lehet sok, 
de a nacionalizmusból bármilyen 
kevés is sok. Mert a nacionalizmus 
a nemzeti lét kérdéseire adott 
korlátolt, szűklátókörű, vesze-
delmes válasz. [...] A naciona-
lizmus ártalmas Magyarországon 
és mindenütt, bármilyen okból, 
bárki folyamodjék is hozzá. És a 
nacionalizmusra, bárhol jelent-
kezik, nem lehet nacionaliz-
mussal válaszolni; ebben is van 
nekünk történelmi tapasztala-
tunk, ezért nem alkuszunk.”79 Még 
a népiekkel kifejezetten jó – és 
Aczélénál élőbb és őszintébb – 
viszonyt ápoló Pozsgay sem 
lépett ki a sorból. Beszédének 
határon túli magyarsággal 
foglalkozó része rövid volt, és a 
változás legcsekélyebb reményét 
sem hordozta. Felszólalásában 
egyetértését fejezte ki a Központi 
Bizottság beszámolójának 
határon túli magyarsággal 
kapcsolatos soraival, majd a 
lenini elvekre hivatkozva fejtette 
ki, hogy a 20. században civili-
zált állami létezés alapfeltétele 
a többségi nemzet türelme a 
kisebbségekkel szemben, amely 
kisebbségeknek így pozitív 
szerepe lehet az adott társadalom 
fejlődésében. Pozsgay tehát nem 
tért el a hivatalos irányvonaltól, 
egyedül talán a román kisebb-
ségi politikát mint „későn jött, de 
annál kihívóbb nacionalizmust”80 
azonosító szavai jelenthettek 
némi újdonságot.

A kongresszus tehát a határon túli 

79 Uo. 329–330. 
80 Uo. 418.
81 Nemzetiségeink egyenjogú állampolgárokként támogatják országépítő törekvéseinket. Magyar Nemzet, 1985. 05. 31. 3.
82 Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés, 1956–1989. Budapest, Napvilág, 2007, 349.
83 Pach Zsigmond Pál (1919–2001): történész. 1948 és 1992 között a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem (1953-tól Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem, 1990-től Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) Gazdaságtörténeti Tanszékének tanára, 

1963 és 1967 között az egyetem rektora. 1962-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1970-től rendes tagja. Az MTA 

Történettudományi Intézetének egyik alapítója, igazgatóhelyettese, 1967 és 1985 között igazgatója.

magyarok ügyében csak a régi, 
hatástalan válaszokat kínálta. 
Annál figyelemfelkeltőbbre 
sikerültek Losonczi Pálnak, az 
Elnöki Tanács elnökének 1985-ös 
országgyűlési kampányban 
Kaposváron elmondott szavai. 
Bár Losonczi a XIII. kongresz-
szuson elhangzottakra hivat-
kozva, annak több elemét szöveg-
hűen átvéve beszélt a határon 
túli magyarság ügyéről, szavai 
nyíltabban és egyértelműbben 
csengtek. „A legtermészete-
sebb igény, hogy a szomszédos 
országok magyar nemzetiségű 
lakossága a mindennapok való-
ságában, a gyakorlatban is tanul-
hassa és használhassa anya-
nyelvét, gazdagíthassa nemzeti 
kultúráját, ápolhassa rokoni, 
baráti és intézményes kapcsola-
tait – hazája hű állampolgáraként 
– az anyanemzettel, a szocia-
lista Magyarországgal.” Majd – 
mintegy üzenetként az ellenzék 
felé hozzátette: „tiltakozunk a 
múlt sebeinek szüntelen felszag-
gatása ellen, éppen úgy, mint a 
történelemhamisítással páro-
sított ábrándok szövögetése, 
azok nyílt vagy burkolt hirdetése 
ellen”.81

A nemzetközi diplomáciában 1985 
nyarán mutatkozott jele annak, 
hogy a kisebbségi magyarság 
ügyében talán némi változás 
történhet a hatalom politikájában. 
Ottawában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezlet 
tízéves évfordulóján nemzet-
közi tanácskozást tartottak, ahol 
a magyar küldöttség részéről 
Demus László kijelentette, a 

nemzeti kisebbségek ügye 
véglegesen nem megoldható 
és a magyar kormány elemzi a 
helyzetet. Szavainak hatására az 
angolszász országok küldöttségei 
bírálták a csehszlovák, lengyel 
és román, emberi jogokat sértő 
gyakorlatait.82 A reményt keltő 
diplomáciai akciónak azonban 
közvetlen folytatása nem volt. 

A belpolitikában viszont nagyrészt 
az ellenzéknek köszönhetően a 
nyolcvanas évek második felében 
a határon túli magyarság ügye 
tényezővé vált. Ebben része volt 
a monori tanácskozásnak is, 
amelynek anyaga a szamizda-
toknak köszönhetően, ha nem 
is széles körben, de a téma iránt 
fogékonyak között elterjedt, és 
hatással volt a közvéleményre, 
ezt pedig a hatalom már nem 
ignorálhatta. A hatalom akkori 
álláspontját Pach Zsigmond Pál83 
írásában követhetjük. Pach úgy 
vélte, a második világháború előtt 
és alatt „szennyeződött” nemzet-
tudat által kitermelt sokfajta 
nacionalizmus visszaszorítása 
érdekében vívott eszmei harc 
történelmi feladata a marxizmus 
és a magyarság, valamint a szoci-
alizmus és a nemzettudat egye-
sítése. A negyvenes-ötvenes 
évek hidegháborús légkörében 
egysíkúvá vált nacionalizmusk-
ritika korszakhatárát az ötvenes 
évek vége jelentette, amikor 
a fentebb említett 1959-es, A 
burzsoá nacionalizmusról és a 
szocialista hazafiságról szóló állás-
foglalás is született – mintegy 
válaszképpen az 1956-os „naci-
onalista megnyilvánulásokra, 
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szovjet- és kommunistael-
lenes jelenségekre”. A hatvanas 
években a rendszer konszolidá-
ciója a „nemzettudat tisztítása” 
szempontjából sikeres folya-
matot indított el, és úgy tűnt, a 
nacionalizmus veszélye gyengült, 
de vele új veszély született, a 
kispolgári közömbösség, amelyet 
a párt az 1974-ben elfogadott, A 
szocialista hazafiság és a proletár 
internacionalizmus időszerű 
kérdései című állásfoglalásában 
jelzett. A két állásfoglalás közötti 
időszak jellemzője a határon 
túli magyarság problémájának 
előtérbe kerülése. A hetvenes 
évek hazai és nemzetközi 
szocializmusát ért kihívások, a 
gazdasági feltételek kedvezőtlen 
hatásai belső feszültségek felhal-
mozódásához vezettek, amelyek 
a nemzettudatra is kihatással 
voltak. A számottevő nemzeti 
kisebbségekkel nem rendelkező 
Magyarországon ez az értelmiség 
egy része kritikus szemléletmód-
jának megerősödéséhez vezetett, 
amellyel azonban Pach szerint – 
egyértelmű utalást téve Csoórira 
– csak „gyengítik a nemzet önbi-
zalmát, elhintik a kishitűség 
magvait”. A szomszédos orszá-
gokban viszont a szocializmus 
válságidőszaka más mechanizmu-
sokat indított el, amelynek ered-
ményeképpen a nacionalizmus 
elleni harc a kisebbségi nemze-
tiségek nacionalizmusa elleni 
harccá vált. A szerző konklúziója 

84 Pach Zsigmond Pál: A nemzettudatról napjainkban. Társadalmi Szemle, 1986/1, 20–33.
85 Földes i. m. 2007, 352–358.
86 Szűrös Mátyás (1931): politikus. 1951 és 1956 között az MDP tagja. 1959 és 1962 között a Külügyminisztériumban előadó majd 

főelőadó. 1962 és 1965 között a berlini nagykövetség harmadtitkára, 1965 és 1975 között az MSZMP KB Külügyi Osztályának 

munkatársa, majd vezetője. 1983 és 1989 között külügyi KB titkár. 1989 és 1990 között a Magyarország ideiglenes köztársasági 

elnöke. 1985 és 2002 között országgyűlési képviselő. 1989-ben az Országgyűlés elnöke.
87 Ország, világ, magyarság. Népszabadság, 1988. 01. 26. 3.
88 Szokai Imre (1951): politikus. 1974-től a Külügyminisztérium munkatársa. 1990 és 1991 között miniszterhelyettes, majd helyettes 

államtitkár.
89 Tabajdi Csaba (1952): 1974 és 1975, majd 1981 és 1983 között a Külügyminisztérium előadója. 1978 és 1989 között az MSZMP 

tagja. 1986 és 1989 között az MSZMP KB Külügyi Osztályának alosztályvezetője, majd helyettes vezetője. 1989 és 1990 között a 

Minisztertanács Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégiuma Titkárságának a vezetője.
90 Szokai Imre – Tabajdi Csaba: Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés. Magyar Nemzet, 1988. 02. 13. 10–11.

végül is nem ad semmi újat a már 
ismert hivatalos állásponthoz 
képest. A megoldás a szocialista 
internacionalizmus és „a szocia-
lista demokrácia további fejlesz-
tése hazánkban és a szocialista 
közösség országaiban”.84

1985–1986 fordulópontot jelent 
a hatalom határon túli magyar-
ságot illetően követett politiká-
jában. A változás – amelynek 
kialakulásában Monornak és a 
népiek hosszú évek óta követke-
zetesen képviselt álláspontjának 
is szerepe volt – olyan nyomást 
eredményezett a politikai vezetés 
felé, amit immár nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni. 1986-ban 
arra még nem érett meg az idő, 
hogy felismerjék, a problémára 
marxista keretek közötti értel-
mezésében nem lehetséges 
helyes válaszokat adni, de maga 
a felismerés, hogy új válaszokra 
van szükség, megtörtént. A 
romániai magyarság helyzete 
olyan mértékben romlott,85 
hogy lassan tarthatatlanná vált 
a hosszú ideje hangoztatott 
érv, miszerint az erőteljesebb 
fellépés csak ártana a határon 
túli magyaroknak, így a hatalom 
lassan elkezdett elszakadni 
a korábbi álláspontjától és 
óvatos lépésekkel megindult 
a kisebbségi magyarság 
képviseletének útján. A bátrabb 
külpolitikai cselekvésnek 
belpolitikai hozadéka is volt, 

ellenszert jelentett az ellenzék 
vádjaira, de egyben közelebb 
is hozta a hatalom és ellenzék 
álláspontját. A hatalom részéről 
1988 elején Szűrös Mátyás86 kije-
lentette, „A határainkon kívül élő 
magyar nemzetiség a magyarság 
része”,87 Szokai Imre88 és Tabajdi 
Csaba89 a korábbi nemzetpoli-
tikával kapcsolatban a kritikus 
hangot sem nélkülöző cikke 
pedig egy új nemzetpolitikát 
jelzett.90 Eközben 1988 elején 
megalakult a Menedék Bizottság, 
a Magyar Demokrata Fórum 
pedig nyilvános vitát rendezett 
a Jurta Színházban a romániai 
magyarság helyzetéről. A külpoli-
tikai irányváltás eredményeképp 
Magyarország az elkövetkező 
néhány évben még a rendszer-
váltás előtt újrafogalmazta a 
nemzeti kérdéshez és a határon 
túli magyarsághoz fűződő 
viszonyát és új alapokra helyezte 
a magyar nemzetpolitikát.


