
1995-ben lá tott nap vi lá got Zó na idõ cím -
mel Nagy Gás pár vers-, mû for dí tás- és esszé-
kö te te. Iro dal mi ta nú ság té tel Ke let-Kö zép-
Eu ró pa 1980-as éve i nek tör té nel mi ide jé -
rõl. Ol vas mány él mé nyek rõl, az írói köz ér -
zü let pár hu za ma i ról, a ha son ló tör té nel mi
és iro dal mi ta pasz ta la tok tu da to sí tá sá nak
szük sé ges vol tá ról üzen ez a könyv. Pél da -
adó mes te re ket és tár sa kat idéz Len gye l-
or szág tól Ro má ni á ig és Cseh szlo vá ki á tól
Szlo vé ni á ig. So katmon dó a név sor, ki tel -
nék be lõ le egy nem akár mi lyen an to ló gia
is. Olyan, a vi lág iro da lom ma gas la ta in já ró
írók és köl tõk lép nek itt elénk, mint a len gyel
Czesław Miłosz vagy a cseh-fran cia Milan
Kundera, de ott van nak kö zöt tük ré gi ónk
ki emel ke dõ szer zõi, mint a ro mán Ma rin
Sorescu vagy a szlo vén Edvard Kocbek. Az
egész zó nát lát juk itt, a ma ga gyak ran trau-
matizált iden ti tá sá val, amely ben kü lö nös
elegy ben sû rû sö dik ki sebb ren dû ség és fö -
lény ér zet, ural mi szel lem és cse lé di alá zat.
A so ro za tos tra u mák, a több ször meg sza kí -
tott tör té nel mi fo lya ma tos ság tu da ta föl sza -
ba dí tó is le het ne, ha tu do má sul ven nénk,
hogy nem csak min ket súj tot tak nem ze ti
tra gé di ák, a töb bi e ket szin tén, eset leg egy
má sik nagy for du lat ide jén. A 19. és 20.
szá za di na ci o na liz mu sok vál tó gaz da sá gai
kü lön bö zõ tük rök ben lát tat ják a tér ség né -
pe i nek múlt ját. De a kö zös ta pasz ta lat és az28
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Ne héz pon to san 
meg ha tá roz ni, mi kor tól
szá mít hat juk 
a Ká dár-kor ban 
a rend szer rel szem be ni
el len ál lást, az el len zé ki
moz gal ma kat. 
At tól függ, mi lyen 
ka te gó ri á kat 
hasz ná lunk, mit 
te kin tünk el len zé ki 
te vé keny ség nek.

KISS GY. CSA BA 

„ZÓ NA IDÕ”
A ma gyar or szá gi át me net né hány areális össze füg gé se



em lé ke zés ki ke rül he tet len kö te les sé ge – vall ja Nagy Gás pár – össze kap -
csol ben nün ket. És épp a két 20. szá za di to ta li ta riz mus em lé ke ze te kü -
lön böz tet meg min ket Nyu gat-Eu ró pá tól. An nak ide jén a ki tû nõ szerb-
mon te neg rói, ma gyar zsi dó szár ma zá sú író, Danilo Kiš em lé kez te tett 
er re Ta ná csok fi a tal írók nak cí mû írá sá ban: azt, aki csak Ausch witz ról
be szél, s nem te szi hoz zá a Gulagot, el le het kül de ni va la ho vá. 

Eb ben az írás ban az 1988–1989-es ma gyar or szá gi po li ti kai át ala ku lás
ke let-kö zép-eu ró pai pár hu za ma i hoz és tér ség be li kap cso la ta i hoz kí vá nok
né hány meg jegy zést fûz ni. Ar ról, mi az, ami ha son ló volt, és mi az, ami ná -
lunk el tért a tá gabb szom széd ság ban le zaj lott ese mé nyek tõl. A nagy
„tranzíció” (ahogy az an gol alap ján a leg gyak rab ban mond ják) gaz dag ha -
zai és kül ho ni his to ri og rá fi á já ba pil lant va úgy érez het jük, má ig ren ge teg
a tisz tá zat lan moz za nat, sok a pon tat lan ság az össze ge zé sek ben, rend re
ott van raj tuk szer zõ jük nem ze ti lá tó szög ének a pe csét je. Elõ for dul, hogy
a szov jet vagy pél dá ul a len gyel ese mé nyek fo gal mai, lo gi ká ja alap ján
mon da nak vé le ményt ar ról, ami Ma gya ror szá gon tör tént. Ezért min den -
kép pen szük ség van a tör té ne tek „össze ol va sá sá ra”, a kö zös ele mek hang-
 sú lyo zás ára, ugyan ak kor a nem ze ti sa já tos sá gok be mu ta tá sá ra. Egyet ért -
he tünk Bá ba Iván nal, aki össze fog la ló váz la tá ban a kö vet ke zõ meg ál la pí -
tást te szi: „A kö zép-eu ró pai rend szer vál toz ta tást, va gyis a kom mu niz mus
bu ká sá nak fo lya ma tát egyet len össze füg gõ rend szer ként kell ke zel nünk,
amely ben az öt kö zép-eu ró pai or szág, Cseh szlo vá kia, Len gyel or szág, Ma -
gyar or szág, az NDK és Ro má nia bel po li ti kai fo lya ma tai köz vet le nül ha -
tot tak egy más ra, egy mást erõ sí tet ték vagy gyen gí tet ték, s nem a vé let len
mû ve volt, hogy a kom mu niz mus össze om lá sa lé nye gét te kint ve ugyan -
ab ban a pil la nat ban kö vet ke zett be Közép-Európában.”1 A vi lág tör té nel -
mi mé re tû for du lat kül sõ meg ha tá ro zott sá gát te kint ve nyil ván va lón el sõ
he lyen a gor ba cso vi nyi tás és Szov jet unió ál ta lá nos vál sá ga volt a dön tõ
té nye zõ, de az új kor szak ba va ló át lé pés sa ját uta kon ment vég be, nem
egy eset ben pe dig elég gé ha son ló mó don. És ne megy szer fon to sak vol tak
a szom széd ság ból ér ke zõ ösz tön zé sek. Ahogy vissza te kin té sé ben (Res-
pektspeciál – 1988) fo gal ma zott ta valy Jiří Suk cseh tör té nész: „…minket
[már mint cse he ket] az »örök normalizáció« el le ni lá za dás ra a len gye lek
és a ma gya rok pél dá ja in dí tott”. 

Kö zép-Eu ró pá ban, pon to sab ban: Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban. A kon ti nens -
nek ab ban a zó ná já ban, ahol ha son ló kö rül mé nyek kö zött és ha son ló mó -
don kez dõ dött a 19. szá zad ele jén a mo dern nem zet té vá lás fo lya ma ta.
Nagy já ból a Bal ti-ten ger, az Ad ria és a Fe ke te-ten ger kö zöt ti tér ség ben.
Önál ló, szu ve rén ál la mi ke ret nél kül kel lett itt el in dul ni a nem zet meg -
te rem té sé nek az út ján. Ahol je len tõs te rü le te ken kü lön bö zõ nyel vû és
kul tú rá jú né pek él tek együtt, és a mo dern nem zet ter ve gyak ran szük ség -
kép pen szem ben állt a bi ro dal mi in teg rá ci ók kal, to váb bá ne megy szer 
a szom szé dok és a ki sebb sé gek ro vá sá ra ké szült. A nem zet té vá lás ban itt
– el té rõ en Nyu gat-Eu ró pá tól – gyak ran fon tos sze re pet ját szott a fe le ke -
ze ti iden ti tás. És ami szin tén az ál la mi szu ve re ni tás hi á nyá ból kö vet ke -
zett: a kul tú ra, kü lö nö sen pe dig az iro da lom meg ha tá ro zó sze re pe a
mo dern nem ze ti azo nos ság tu dat meg te rem té sé ben. Jog gal ír ta Vla di mír
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Macura cseh iro da lom tör té nész: „A ha za iro da lom volt, in kább a re to ri -
ka és a po é ti ka sza bá lya i nak  volt alá ren del ve, mint a politikának.”2 Et tõl
a té nye zõ tõl nem le het el te kin te ni a po li ti kai for du lat elõz mé nye i nek
vizs gá la ta so rán sem. Nem csu pán olyan konk rét ese tek re gon do lok,
mint Nagy Gás pár te me tet len hol tak ról szó ló, Nagy Im re em lé két idé zõ
ver sé nek (Örök nyár: el múl tam 9 éves) meg je le né sé re 1984 ok tó be ré ben,
ha nem az iro da lom, az iro dal mi élet sze re pé re a szel le mi vagy tény le ges
el len ál lás ban. 1956 Ma gyar Író szö vet sé ge meg ha tá ro zó an hoz zá já rult a
for ra da lom elõ ké szí té sé hez, majd a má so dik szov jet in vá zió után há rom
hó na pig – föl füg gesz té sé ig – az el len ál lás egyik fon tos köz pont já nak szá -
mí tott. A Cseh szlo vák Író szö vet ség 1967-es IV. kong resszu sa a prá gai 
ta vasz szel le mi elõ ké szí tõ je volt, a Len gyel Író szö vet ség pe dig az 1981.
de cem ber 13-i ha di ál la pot után is – 1983 nya rán tör tént föl füg gesz té sé ig
– foly tat ta a szel le mi el len ál lást. Az Író szö vet ség ná lunk 1981-ben – el sõ
íz ben de mok ra ti ku san vá lasz tott ve ze tõ tes tü le te i vel – is mét a szel le mi
el len ál lás fon tos fó ru ma lett. 1986-os köz gyû lé se pe dig je len tõs ese mé -
nye volt az el len zé ki moz gal mak két kris tá lyo so dá si pont ja, az 1985-ös
monori és az 1987-es lakiteleki ta lál ko zó kö zött. Nem vé let len, hogy Kö -
zép-Eu ró pá ban az el len zé ki moz gal mak meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gei 
kö zött annyi ki tû nõ írót ta lál ha tunk, egy-egy pél dát em lít vén csu pán:
Václav Havellel kezd ve a sort, a ma gyar Csoóri Sán dor ral, a szlo vák
Lubomír Feldekkel, a hor vát Vlado Gotovaccal és a ro mán Mircea Dines-
cuval foly tat va.

A hat va nas évek vé gé nek fi a tal ma gyar író és tör té nész nem ze dé ke –
nem kis mér ték ben a Var sói Szer zõ dés Cseh szlo vá kia el len el kö ve tett ag -
resszi ó já nak ha tá sá ra – mint egy el fe lej tett ré gi ó ként kezd te új ra föl fe dez -
ni ma gá nak Kö zép-Eu ró pát a hi va ta los ide o ló gia egy ol da lú an hang sú lyo -
zott (szov jet do mi nan ci á jú) Ke let-Eu ró pá ja he lyett. En nek a tá jé ko zó dás -
nak két di men zi ó ja volt. A szom szé dok meg is me ré sé re va ló tö rek vés
együtt járt a ha tá ro kon tú li ma gyar kö zös sé gek kul tú rá ja irán ti ér dek lõ -
dés sel. Fon tos fó ru mot biz to sí tott eh hez a sze ge di Tiszatáj fo lyó irat, már
a het ve nes évek ele jén – jó év ti zed del Milan Kundera em lé ke ze tes írá sa
(Az el ra bolt Nyu gat vagy Kö zép-Eu ró pa tragédiája”3) meg je le né se elõtt.
Ilia Mi hály szer kesz tõi kez de mé nye zé sé vel két ro va tot is nyi tott e té má -
nak. Nem vé let len, hogy a ma gyar el len zé ki moz gal mak fon tos mér föld -
kö vé nek te kint he tõ, szamizdatként meg je lent Bibó Em lék könyv ben
(1980) lá tott nap vi lá got Szûcs Je nõ Váz lat Eu ró pa há rom tör té ne ti ré gi ó -
já ról cí mû tör té ne ti esszé je, me lyet szá mos ide gen nyel ven is ki ad tak. 
A tör té nész kö vet ke ze te sen Kö zép-Ke let-Eu ró pá ról be szél, amit úgy is le -
het ér te ni, ahogy az utób bi év ti ze dek ben el ter jedt: Kö zép- és Ke let-Eu ró -
pa együtt. Ez a for ma azon ban né mi képp fél re ért he tõ, mi vel nem tud hat -
juk, med dig ter jed a szó ban for gó te rü let (ha Oro szor szá got is be le ért jük,
akár a Csen des-óce á nig). Len gye lül ha son ló for mu lát hasz nál tak a két 
vi lág há bo rú kö zött (Oskar Halecki a var sói nem zet kö zi tör té nész kong -
resszu son 1933-ban), de egy ér tel mû vé tet ték, ahogy egyéb ként Szûcs Je nõ
is, hogy Orosz or szág egy má sik makrorégióhoz tar to zik. Ta lán ma gya rul
ezért al kal ma sabb a Ke let-Kö zép-Eu ró pa ki fe je zés, ugyan is a kö zép-eu ró -30
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pai tér ség ke le ti, nem né met fe lé rõl van szó. Más ki fe je zés sel: ez vol na a
har ma dik Eu ró pa (Szûcs köny vét egyéb ként fran ci á ra és len gyel re „Há -
rom Eu ró pá nak” for dí tot ták). A kö zép-eu ró pai össze tar to zás gon do la ta
je len volt a ma gyar or szá gi el len zé ki moz gal mak ban. A Ma gyar De mok ra ta
Fó rum egyik elõz mé nyé nek, akár csí rá já nak te kint he tõ a Beth len Gá bor
Ala pít vány tit kár sá ga (Nagy Gás pár ve ze té sé vel), mely a ha ta lom ál tal el -
tûr ten 1985-tõl mû köd he tett. Az ala pít vány te vé keny sé gé ben az egyik ki -
tû zött cél volt, hogy olyan szel le mi em be re ket is mer je nek el a tá gabb
szom széd ság ból, akik nek mun kás sá gá ban fon tos sze re pet ját szott a ré gió
kö zös sor sá nak tu da to sí tá sa. Így ka pott Beth len-dí jat pél dá ul 1987-ben a
len gyel Zbigniew Her bert, majd 1988-ban a cseh Bohumil Hrabal.

A kö ze leb bi tör té nel mi hát tér meg ér té sé hez leg alább 1945-ig kell
vissza pil lan ta ni. A szov jet ha tal mi be ren dez ke dés kez de té ig. Ahogy a
tör té ne lem ben len ni szo kott, a ki sebb or szá gok nak ugyan az a sors ju tott,
füg get le nül at tól, a má so dik vi lág há bo rú ban a gyõz te sek vagy a vesz te sek
kö zé tar toz tak. A Szov jet unió alap já ban vé ve az el sõ vi lág há bo rút le zá ró
ren de zést fo gad ta el ki in du ló pont gya nánt. Egyút tal ar ra tö re ke dett, hogy
a tér ség or szá ga i nak biz to sít son né mi nem ze ti kár pót lást. A be fo lyá si
öve zet ki ala kí tá sá ban kö vet ke ze te sen fi gye lem be vé ve a „szláv” szem pon -
tot. Így lett Len gyel or szág majd nem tel je sen ho mo gén len gyel la kos sá gú.
Nagy já ból 300 ki lo mé ter re nyu gat ra tol ták, ke le ti te rü le te it be ke be lez ték,
a né me tek mil li ó it vi szont ki te le pít het ték (így szán ták Var sót túsz nak
Moszk vá ban). Cseh szlo vá ki á ból szin tén el ûz het ték a szá mot te võ né met
la kos sá got (a ma gya rok több sé gét csak a nyu ga ti ha tal mak köz ben já rá sa
men tet te meg et tõl). A bi za lom mér té két mu tat ja, hogy Cseh szlo vá ki át
már 1945 vé gén el hagy ták a szov jet csa pa tok. Még Bul gá ria is ka pott né -
mi kár pót lást, Dob ru dzsa egy ré sze ná la ma rad ha tott az 1940-es ha tár -
mó do sí tás nak meg fe le lõ en. El ej tet ték vé gül a ki sebb román–magyar ha -
tár mó do sí tás ter vét, hi szen Besszarábiából Moldáv Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság lett, Moszk vá ban pe dig na gyobb ga ran ci át lát tak a bi zán ci
örök ség hez szá mít ha tó Ro má ni á ban (így szü let he tett meg az a dön tés is,
hogy on nan és Bul gá ri á ból majd 1958-ban ki von ták a szov jet csa pa to kat).
S mint ha iga zol ta vol na eze ket a meg fon to lá so kat az egész be fo lyá si öve -
ze tet meg rá zó 1956-os vál ság, ami kor a leg na gyobb rob ba nás Ma gya ror -
szá gon kö vet ke zett be, ahol né hány nap alatt kár tya vár ként om lott össze
az utol só fa lut be le ért ve az egész rend szer. A cseh szlo vák és ro mán kom -
mu nis ta ve ze tõk még ka to nai se gít sé gü ket is föl aján lot ták a ma gyar lá za -
dás le ve ré sé re. A má sik in ga tag te rü let nek Len gyel or szág bi zo nyult, ahol
az össze om lást vé gül si ke rült meg aka dá lyoz ni (el sõ sor ban Gomulkának,
az új párt fõ tit kár nak és Wyszyński prí más nak köz re mû kö dé sé vel). Ott a
tör té nel mi esz ten dõ ki vé te les komp ro misszum mal fe je zõ dött be.

Ez zel kez dõ dött a len gyel kü lön út, mi vel a meg egye zés nek ré sze volt,
hogy a ha ta lom le mond a pa rasz ti föld tu laj don kol lek ti vi zá lá sá ról, a ka -
to li kus egy ház vissza kap ja au to nó mi á ját, a szel le mi élet pe dig vi szony la -
gos sza bad sá got nyer. A kö vet ke zõ idõk ben ak kor lob bant föl új ra és új ra
tár sa dal mi elé ge det len ség (szin te év ti ze de ként), ami kor a ha ta lom szû kí -
te ni akar ta a ki al ku dott ke re te ket. Ma gya ror szá gon a for ra da lom le ve ré -
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sét kö ve tõ en né hány évig pél da nél kü li ter ror nyom ta rá bé lye gét a tár sa -
da lom éle té re. És a szov jet be fo lyá si öve zet töb bi or szá gá tól el té rõ en
(ahol össze il leszt het ték a ha gyo má nyos na ci o na liz must a bol se vik ál lam -
ide o ló gi á val) a fõ ide o ló gi ai el len fél a kí mé let len esz kö zök kel tá ma dott
ma gyar na ci o na liz mus lett, ma ga a nem ze ti iden ti tás. E te kin tet ben gyö -
ke res volt a kü lönb ség Ma gyar or szág, il let ve Ro má nia és Bul gá ria kö zött.
Lucian Boia köny vé ben er rõl ezt ol vas hat juk: „…legalább két év ti ze den
át a kom mu nis ta re zsim azon dol go zott, még pe dig min den esz közt fel -
hasz nál va, hogy az em be rek tu da tá ba rög zít se a na ci o na liz mus sal erõ sen
át ita tott tör té nel mi-kul tu rá lis szemléletet.”4 Ná lunk ép pen el len ke zõ leg
tör tént.

A ma gyar kü lön út am nesz ti á val és élet szín vo nal-ja ví tás sal kez dõ dött.
1963 után a ha tal mi be ren dez ke dést igye kez tek vi szony la gos jó lét tel le gi -
ti mál ni, a párt ide o ló gia a kon szo li dá ció nyu gal mát és a fo gyasz tói ja vak el -
ér he tõ sé gét hang sú lyoz ta az úgy mond el avult ma gyar füg get len sé gi tö rek -
vé sek hez ké pest. Ma gyar or szág jó más fél év ti zed re a kom mu nis ta vi lág
nyu godt szi ge te lett. A tár sa da lom szá mot te võ több sé ge be le tö rõ dött a
meg vál toz tat ha tat lan nak vélt „rend szer be”, nem ke ve sen pe dig töb bé-ke -
vés bé azo no sul tak is ve le. Köz ben je len tõ sen meg vál to zott a tár sa da lom
szer ke ze te, az erõ szak kal meg va ló sí tott té esz szer ve zés (1959–1961) után
szá zez rek nek kel lett éle tü ket gyö ke re ik tõl el sza kít va vá ro si la kó te le pe ken
foly tat ni. A „gu lyás kom mu niz mus nak” ne ve zett kor szak hosszú idõ re
meg gyö ke re zett szociokulturális be ideg zõ dé se ket ala kí tott ki.

A kö vet ke zõ vál ság hul lám 1968-ban ér te el a tér sé get. Var só ban egye -
te mis ták til ta ko zá sá val kez dõ dött, ami kor be til tot ták Mic ki e wicz klasszi -
kus drá má ját. A ter je dõ til ta ko zó hul lá mot dur va rend õri be avat ko zás szá -
mol ta föl. Cseh szlo vá ki á ban pe dig fö lül rõl in dí tot tak re form fo lya ma tot,
a ta vasz tól tá gul ni kez dõ nyil vá nos sá got, a saj tó sza bad sá got a tár sa da lom
egy re na gyobb ré sze tá mo gat ta. Ma gya ror szá gon ez az év volt a rend szer
gaz da sá gi re form kí sér le té nek kez de te. A ma gyar tár sa dal mat – kü lö nö sen a
fi a tal nem ze dé ket – sokk ha tás ként ér te au gusz tus ban a Var sói Szer zõ dés
csa pa ta i nak – köz tük a Ma gyar Nép had se reg ka to ná i nak – ag resszi ó ja
Cseh szlo vá kia el len. A ma gyar ér tel mi ség je len tõs ré sze ro kon szenv vel
fi gyel te, mi tör tént elõt te a szom széd or szág ban. A cse hek kel kap cso la tos
ne ga tív elõ í té let ek kor for dult át po zi tív vá (a film nek és az iro da lom nak
is kö szön he tõ en).

Ne héz pon to san meg ha tá roz ni, mi kor tól szá mít hat juk a Ká dár-kor ban
a rend szer rel szem be ni el len ál lást, az el len zé ki moz gal ma kat. At tól függ,
mi lyen ka te gó ri á kat hasz ná lunk, mit te kin tünk el len zé ki te vé keny ség -
nek. Bi zo nyos fo kig a var sói til ta ko zá sok hoz le het ha son lí ta ni a nem ze ti
füg get len sé get idé zõ már ci us 15. nem ze ti ün ne pét. 1972-tõl Bu da pes ten
egy re na gyobb szám ban kezd tek fi a ta lok a hi va ta los meg em lé ke zés mel -
lett/he lyett tün tet ni. 1989-ig vál to zó in ten zi tás sal – hol eny hébb, hol
dur vább rend õri be avat ko zá sok kal – foly ta tód tak ezek a meg em lé ke zé -
sek. Az eny hü lõ kö rül mé nyek kö zött meg nõtt a kul tu rá lis szer ve ze tek, a
mé dia sza bad ság fo ka (ám jó val ala cso nyabb volt a hat va nas-het ve nes
évek ben, mint Len gye lor szág ban). Olyan mû he lyek (fo lyó irat ok, tu do -32
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má nyos in té ze tek) for má lód tak, ame lyek ben fo ko za to san ki ala kul tak a
„Má sik Ma gyar or szág” kis szi ge tei. Fon tos volt eb ben an nak a fi a tal nem -
ze dék nek a sze re pe, amely több nyi re csu pán gyer mek ko ri em lék ké pe ket
õr zött 1956-ról. Ba rá ti tár sa sá gok, al kal mi vi ta klu bok, ka to li kus és pro -
tes táns kis kö zös sé gek, lé te zõ tár sa dal mi szer ve ze tek önál ló ság ra tö rek võ
cso port jai (hon is me ret tõl kör nye zet vé de le mig) szü let tek a meg le he tõ sen
ato mi zált és meg fé lem lí tett ma gyar tár sa da lom ban. Mû vész kö rök ben,
szak mai mû he lyek ben for má ló dott a kri ti kus gon dol ko dás: a de mok ra ti -
kus in téz mé nyek hi á nyá ról, a nem ze ti iden ti tás kér dé se i rõl. Va ló já ban a
het ve nes évek vé ge ho zott mi nõ sé gi vál to zást. Ami kor szín re lé pett a
cseh szlo vá ki ai Char ta 1977-ben, majd 1978, ami kor Ka rol Wojtyłát pá pá -
vá vá lasz tot ták. Nagy já ból ek kor ra me rí tet te ki a Ká dár-rend szer gaz da sá -
gi tar ta lé ka it, s meg szo rí tó in téz ke dé sek re (ár eme lé sek) kény sze rült.
1979-ben alá írás gyûj tés in dult a Char ta ak ti vis tá i nak a le tar tóz ta tá sa el -
len, ek kor kez dõ dött a kü lön bö zõ el len zé ki cso por to su lá sok együtt mû kö -
dé sé vel a – vé gül 1980-ban szamizdatként ki adott –  Bibó Em lék könyv
szer ve zé se.

Ez az év ti zed for du ló je len tet te egy ben az újabb vál ság hul lá mot tér sé -
günk ben. Elõ ször a nyá ri len gyel sztráj kok kal 1980-ban, majd au gusz tus
vé gén a Szo li da ri tás lét re jöt té vel. Len gyel or szág min dig ott volt a ma gyar
más ként gon dol ko dók fi gyel mé nek a kö zép pont já ban. A Szo li da ri tás
szak szer ve zet pél dá ja és ta nul sá ga mint nem ze ti füg get len sé gi moz ga lo -
mé meg ha tá ro zó je len tõ sé gû volt a kö vet ke zõ évek re. A mar xiz mus re ví -
zi ó já ra vál lal ko zó fi a tal ér tel mi sé gi ek cso port ja len gyel min tá ra ne vez te
ma gát „de mok ra ti kus el len zék nek” (va ló já ban so ha pon to san meg nem
ha tá ro zott ba rá ti tár sa ság volt). A nyu ga ti saj tó alap ján el ter jedt a disszi -
den sek ki fe je zés ezek re, a rend sze ren úgy mond „kívülálló”ellenzékiekre.
Cseh szlo vá ki á ban és Ma gya ror szá gon vi szony lag szûk cso por to kat je len -
tet tek csu pán, lét szá mu kat és ha tá su kat nem le het össze ha son lí ta ni a
len gyel moz gal ma ké val. Bu da pes ten 1981. de cem ber 13-án (a Jaruzelski-
puccs nap ján) in dí tot ták Be szé lõ cí mû szamizdat fo lyó ira tu kat, ami fon -
tos elõ re lé pés volt a ko ráb bi író gép pel vagy sten cil lel sok szo ro sí tott ki ad -
vány ok hoz ké pest. A len gyel te ma ti ka fon tos he lyet ka pott ben ne. 
A szamizdatkészítõk kap cso la to kat te rem tet tek len gyel part ne rek kel, se -
gít sé gük kel is mer ték meg az eh hez szük sé ges nyom da tech ni kát. Mind -
azo nál tal a meg szü le tõ „má so dik nyil vá nos ság” ha tá sa ná lunk szû kebb
kö rû volt, mint az ún. „köz tes nyil vá nos ság” (hi va ta lo san en ge dé lye zett
és ter jesz tett ki ad vány ok) egyik-má sik fó ru máé, me lyek rend re át lép ték a
tû rés ha tárt. 1981 már ci u sá ban pél dá ul az ut cai ki osz kok ból gyûj töt te be
a rend õr ség a Moz gó Vi lág fo lyó irat új szá mát a ben ne meg je lent gdański
tu dó sí tás mi att, a Tiszatáj pe dig jú ni us ban ki adott te ma ti kus len gyel szá -
ma mi att ka pott hi va ta los meg ro vást. 

A sza ba dabb kö rül mé nyek kö zött mû kö dõ len gyel kul tu rá lis és tu do -
má nyos élet nek a hat va nas évek tõl je len tõs ha tá sa volt a ma gyar szel le -
mi élet re. A kí sér le te zõ pró bál ko zá sok kal, a na gyobb szû rõ jû cen zú rá val:
az iro da lom tól kezd ve a film- és a kép zõ mû vé sze te kig. A tár sa da lom tu -
do mány ok ban a len gyel szo ci o ló gia ered mé nyei kap tak meg ér de melt fi -
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gyel met. A Szo li da ri tás szak szer ve zet meg ala ku lá sa után még job ban
meg nõtt az ér dek lõ dés a Kár pá tok túl ol da lán tör tén tek iránt. Az el len zé -
ki ér tel mi ség, a tö meg tá jé koz ta tás és a po li ti kai rend õr ség kö re i ben egy -
aránt. A len gyel vál to zá sok hoz va ló vi szony egy re éle sebb vá lasz tó vo na -
lat hú zott a ro kon szen ve zõk és a bí rá lók kö zött. A hi va ta los mé dia igye -
ke zett ne ga tív ké pet ter jesz te ni Len gye lor szág ról. 1956 óta a magyar–
lengyel ba rát ság hang sú lyo zá sa amúgy is az el len zé ki ség ha tá rát sú rol ta.
1980 nya rá tól ez még in kább nyil ván va ló lett. Ami kor pe dig ki de rült,
hogy a ha di ál la pot sem tud ta föl szá mol ni a föld alat ti len gyel el len zé ket,
ami ott tör tént, bi zo nyos te kin tet ben hõ mé rõ gya nánt szol gált a ma gyar
ér dek lõ dõk nek, mu tat ván, hogy med dig le het el men ni az el len zé ki te vé -
keny ség so rán. A ma gát „de mok ra ti kus el len zék nek” ne ve zõ cso port vál -
lal ta a tár sa dal mi pe rem re sod ró dást, ami né mi koc ká zat vál la lás sal járt,
be töl töt te ugyan ak kor a po li ti kai avant gárd sze re pét, és vissz han got kel -
tett Nyu ga ton, ám a ká dá ri Ma gya ror szá gon nem tu dott szé les kö rû ha -
tást ki fej te ni. Má sik utat je len tett a lé te zõ in téz mé nyek ben meg ha tá ro zó
po zí ci ók meg szer zé sé re tö rek võ igye ke zet: lé pés rõl lé pés re, fo ko za to san
pró bál ták meg te rem te ni a „sza bad ság kis kö re it” (Bibó Ist ván). Az Író szö -
vet ség, vi dé ki fo lyó irat ok, egyes Nép front-klu bok, mú ze u mi ba rá ti kö rök
te vé keny sé ge tett er rõl bi zony sá got.

Az év ti zed kö ze pe ho zott új for du la tot, ami kor en ge dé lyez ték a Kom -
mu nis ta If jú sá gi Szö vet ség tõl füg get len egye te mi klu bok lét re ho zá sát, és
ún. szak kol lé gi u mok ke re té ben le he tett szak mai mû he lye ket szer vez ni.
Lét re jött egy je len tõs en ge dé lye zett/el tûrt há ló zat, me lyet egy füg get len
szer ve zet (Klub ta nács) ko or di nált. E há ló zat ke re té ben for má ló dott a kö -
vet ke zõ évek ma gyar el len zé ke. A klu bok ren dez vé nye i ben fon tos he lye
volt a kö zép-eu ró pai te ma ti ká nak, a ha tá ron tú li ma gyar kö zös sé gek
prob lé má i nak.

1985, 1986, 1987 – a ma gyar át me net elõ ké szí té sé nek meg ha tá ro zó
évei. Gorbacsovot 1985 már ci u sá ban vá lasz tot ták a szov jet párt fõ tit ká rá -
nak. A ha ta lom la zí tó ma nõ ve re ként a jú ni u si vá lasz tá so kon elõ ször in -
dul ha tott ná lunk né hány füg get len kép vi se lõ je lölt. Eb ben az év ben tar -
tot ták meg az el len zé ki ek monori ta lál ko zó ját. 1986 nya rán til tot ta be a
ha ta lom Nagy Gás pár for ra dal mat idé zõ ver se mi att a Tiszatájat, no vem -
ber ben az Író szö vet ség köz gyû lé sén ki sza vaz ták a vá laszt mány ból a kol -
la bo ráns író kat. 1987 szep tem be ré ben ke rült sor az I. Lakiteleki Ta lál ko -
zó ra. No vem ber ben je len tõs mun kás tün te tés rob bant ki Bras só ban, me -
lyet csak ka to nai erõ vel tud tak föl szá mol ni.

Egy sze rû sít ve azt mond hat juk, min de nek elõtt a len gyel ese mé nyek
for du la tai és a ro má ni ai ma gyar ki sebb ség hely ze té nek sú lyo sab bá vá lá -
sa volt fon tos té nye zõ a ma gyar or szá gi át me net so rán. 1988 föl gyor su ló
vál to zá sa i tól kezd ve a len gyel és a ma gyar ese mé nyek, úgy lát szik, egy re
in kább – ha son ló an 1956-hoz – szin te fogaskerekként moz gat ták egy -
mást. Ma gya ror szá got sa já tos geo po li ti kai hely ze te bi zo nyos mér ték ben
össze kap csol ta a szom szé dos or szá gok kal, el sõ sor ban Ro má ni á val, Cseh -
szlo vá ki á val és Ju go szlá vi á val az ott élõ je len tõs ma gyar kö zös sé gek
okán. A szom széd ság ban be kö vet ke zõ ked ve zõ vagy ked ve zõt len vál to -34
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zá sok nak min den eset ben érez he tõ ha tá sa volt Ma gya ror szá gon. 1956
egyik ta nul sá ga ként tar tot ták ná lunk szá mon, hogy a ma gyar for ra da lom
vé gül ma gá ra ma radt, csak egy szer re több or szág ban ki bon ta ko zó moz ga -
lom ér het el bár mit, ezért re mény ke dõ fi gye lem kí sér te a kö zép-eu ró pai
meg moz du lá so kat.

A bras sói mun ká sok kal va ló szo li da ri tás ki fe je zé sé re az el len zé ki ma -
gyar ér tel mi sé gi ek szo li da ri tá si nyi lat ko za tot bo csá tot tak ki 1988. ja nu ár
19-én, mely ben ro má nok és ma gya rok sors kö zös ség ét hang sú lyoz ták. 
A Ma gyar De mok ra ta Fó rum az év ta va szán szé les szak ér tõi bá zi son Je -
len tést ké szí tett a ro má ni ai ma gyar ki sebb ség hely ze té rõl, me lyet nem -
zet kö zi in téz mé nyek hez jut tat tak el. Bu ka rest ben a kor mány ún. fa lu ren -
de zé si ter vet ké szí tett elõ, ami gya kor la ti lag a fa lu si te le pü lé sek je len tõs
szá má nak bru tá lis föl szá mo lá sát je len tet te vol na. Nem zet kö zi til ta ko zó
hul lám in dult, s Ma gya ror szá gon is föl há bo ro dást kel tett a terv. Az el len -
zé ki szer ve ze tek nagy sza bá sú de monst rá ci ó val ké szül tek til ta koz ni el le -
ne. A ha ta lom gya kor la ti lag be le tö rõ dött eb be az ak ci ó ba, így ke rül he tett
sor 1988. jú ni us 27-én Bu da pes ten az 1956 után leg na gyobb tö me get
moz gó sí tó – mint egy szá zez res, amúgy igen fe gyel me zett – tün te tés re a
ro má ni ai fa lu rom bo lás el len, me lyen részt vett a Ma gya ror szág ra me ne -
kült ro má nok cso port ja is. Érez he tõ volt, hogy Cseh szlo vá kia sem ma rad
moz du lat la nul. A meg fi gye lõk nek ilyen üze net volt az ún. „gyer tyás”
tün te tés Po zsony ban az év már ci u sá ban, ami kor több ez ren vo nul tak föl
a sza bad val lás gya kor lás ért, Prá gá ban pe dig a 68-as be vo nu lás nap ján,
au gusz tus 21-én tün tet tek. Fon tos jel ként le he tett ér tel mez ni au gusz tus
23-án a bal ti or szá gok ban a til ta ko zást a Molotov–Ribbentrop-paktum
em lék nap ján. 

Mi u tán Len gye lor szág ban a rom ló gaz da sá gi hely zet és a nem szû nõ
sztráj kok, tün te té sek el le né re jó ide je ki lá tás ta lan ál ló há bo rú nak lát szott
a hely zet, nagy föl tû nést kel tett ezért a hír Kiszczak bel ügy mi nisz ter és
Wałęsa au gusz tus 31-i ta lál ko zó já ról. Bi zo nyos idõ után le he tett csak
meg tud ni, hogy ta po ga tó dzó meg be szé lé sek kez dõd tek a ha ta lom és a
Szo li da ri tás kép vi se lõi kö zött. Ezt Bu da pes ten min den kép pen po zi tív
jel nek, el moz du lás nak le he tett ér tel mez ni. Az el sõ le gá lis füg get len saj -
tó ter mék, a Ma gyar De mok ra ta Fó rum hoz kö zel ál ló Hi tel no vem ber tõl
je lent meg, rend sze re sen fog lal ko zott kö zép-eu ró pai, len gyel té mák kal.
Ami kor Engelmayer Ákos (az MDF var sói kép vi se le té re ka pott meg bí -
zást) hírt adott ró la, majd le is for dí tot ta az em lé ke ze tes Miodowicz–
Wałęsa-tévévitát, kö zöl te a lap. A len gyel hely zet ked ve zõbb re for du lá sa,
a Wałęsa mel lett de cem ber ben lét re jö võ Ál lam pol gá ri Bi zott ság té nye
fon tos vál to zás le he tõ sé gé re mu ta tott. Ma ga az a tény, hogy a kom mu nis ta
ha ta lom el fo gad ta pár be széd re al kal mas part ner nek a be til tott Szo li da ri -
tás el nö két. Meg ala kul ha tott el sõ ran gú ér tel mi sé gi ek bõl ta nács adó tes tü -
le te. A var sói tör té né sek fon tos ösz tön zést je len tet tek a ma gyar el len zék
szá má ra.

Két ség te len, hogy a de mok ra ti kus át ala ku lás fo lya ma tát te kint ve a len -
gyel és a ma gyar út kö zött ta lál ha tó a leg több pár hu zam. Mind két or szág -
ban hosszabb ide ig tar tott ez a fo lya mat, nem so ro za tos tün te té sek dön -
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töt ték meg a kom mu nis ta rend szert, mint az NDK-ban vagy Cseh szlo vá -
ki á ban, ha nem tár gya lá sok ve zet tek a po li ti kai vál to zá sok hoz. Per sze az
or szá ga ink kö zöt ti je len tõs kü lönb sé gek rõl sem sza bad meg fe led kez ni.
Len gye lor szág ban akár 1980 nya rá tól, a Szo li da ri tás lét re jöt té tõl le het
szá mí ta ni az egész tár sa dal mat át ha tó, 10 mil lió ta got szám lá ló nem ze ti
sza bad ság moz gal mat, majd a ha di ál la pot után a föld alá szo rí tott szer ve -
ze tet sem le he tett föl szá mol ni. Ma gya ror szá gon a nyolc va nas évek kö ze -
pe, eset leg 1987 ve he tõ kez dõ pont nak. Ná lunk azon ban a tár sa da lom nak
csak jó val ki sebb ré te ge vett ak tí van részt el len zé ki te vé keny ség ben, és
csu pán né hány tün te tés moz ga tott meg je len tõs tö me ge ket. Az el len zék
ere jét te kint ve szin tén nagy volt a kü lönb ség kö zöt tünk. Ugyan ak kor
mind két or szág ban lé te zett a ha tal mi párt nak egy, a vál to zá sok kal szá mo -
ló re for mis ta szár nya. Ma gya ror szá gon jó val több bi za lom és vá ra ko zás
fo gad ta e po li ti ku so kat a köz vé le mény ré szé rõl, mint Len gye lor szág ban.

1988 õszé tõl len dü le te sen szer ve zõd tek Ma gya ror szá gon az el len zé ki
moz gal mak, szín re lép tek az 1948 elõt ti de mok ra ti kus pár tok, de meg le he -
tõs bi zony ta lan ság volt afe lõl, hol van nak a po li ti kai te vé keny ség ha tá rai,
mit tesz le he tõ vé a moszk vai nyi tás. Föl ve tõ dött az al kot má nyo zó nem zet -
gyû lés kö ve te lé se, a ha ta lom mal va ló tár gya lás le he tõ sé ge i nek ke re sé se.
Ugyan ak kor érez he tõ volt a tá gabb szom széd ság (NDK, Cseh szlo vá kia, Ro -
má nia, Bul gá ria) me rev po li ti kai ve ze té sé nek el bi zony ta la ní tó ha tá sa.
1989 ele jén fon tos kö ve te lé sek lát tak ná lunk nap vi lá got, kor mány za ti en -
ged mé nyek, el len zé ki ja vas la tok-ter ve ze tek szü let tek a szük sé ges át ala ku -
lás ról, és meg kez dõ dött az el len zé ki szer ve ze tek ver sen gé se is egy más sal.
Csu pán a to vább lé pés mi ként je nem volt vi lá gos. A feb ru ár ban meg kez dett
var sói ke rek asz tal-tár gya lá sok rész le te i rõl csak ke ve set le he tett tud ni Bu -
da pes ten, de ma ga a tény na gyon fon tos jel zés volt. Mint ha ma ro san ki de -
rült: ösz tön zés egy ben, hi szen már ci us 22-én a Füg get len Jo gász Fó rum ci -
vil egye sü le té nek föl hí vá sá ra lét re jött a ma gyar El len zé ki Kerekasztal. Más
volt az út ja és az idõ be li le fo lyá sa is a len gyel és a ma gyar ke rek asz tal-tár -
gya lá sok nak. Az ot ta ni ered mé nyek bõl (áp ri lis 5-én ír ták alá a meg ál la po -
dá so kat) fon tos po li ti kai kö vet kez te té se ket le he tett itt hon le von ni. Ak kor
azon ban nem le he tett sok fon tos rész let rõl tud ni, hogy a len gyel
kerekasztalnál az el len zé ki ol da lon pél dá ul nem ve het tek részt a ra di ká lis -
nak el köny velt moz gal mak kép vi se lõi. Ab ban két ség te le nül ha son ló volt a
két tár gya lás so ro zat, hogy meg nyi tot ta az utat a de mok ra ti kus át ala ku lás -
hoz. To váb bá ab ban is, hogy je len tõs két sé gek ma rad tak a meg ál la po dá sok
tár sa dal mi le gi ti mi tá sá val kap cso lat ban. 

A jú ni us 4-i len gyel or szá gi – rész le ge sen sza bad – vá lasz tá sok ered -
mé nyei a kom mu nis ta ha ta lom meg ren dü lé sét hoz ták, en nek ma gá tól ér -
te tõ dõ en föl sza ba dí tó ha tá sa volt Ma gya ror szá gon. Hoz zá vé ve ter mé sze -
te sen a sem le ges moszk vai hoz zá ál lást. Nyil ván va ló an ösz tö nöz te ez a
fon tos vál to zás ná lunk az ér de kel te ket a há rom ol da lú Nem ze ti
Kerekasztal tár gya lá sa i nak meg kez dé sé re, mely re jú ni us 13-án ke rült sor.
És et tõl fog va a ma gyar el len zé ki tár gya ló part ne rek elõ nyö sebb hely zet -
ben érez het ték ma gu kat. Ami kor zá tony ra fu tot tak az el sõ kor mány ala kí -
tá si tár gya lá sok Var só ban, az el len zék ré szé rõl Adam Michnik nagy36
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vissz han got kel tõ ja vas la tot tett: el fo gad ják köz tár sa sá gi el nök nek
Jaruzelskit, ha a Szo li da ri tás ad hat ja a mi nisz ter el nö köt. A ma gyar or szá -
gi tár gya lá sok nak fon tos kér dé se volt a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá -
sá nak a mi ként je. Va ló szí nû nek lát szott, hogy az MSZMP nép sze rû po li -
ti ku sát, Pozsgay Im rét fog ja je löl ni. A ma gyar és a len gyel po li ti kust
össze ha son lít va nem lát szott két sé ges nek a kü lönb ség ket te jük kö zött. 
A köz tár sa sá gi el nök kér dé se azon ban Ma gya ror szá gon már az elõ ze tes
vá lasz tá si küz del mek ré szé vé lett. Ami kor a nyá ri rend kí vü li vá lasz tá sok
ered mé nye i vel je len tõs elõny re tett szert a Ma gyar De mok ra ta Fó rum, a
sza bad de mok ra ták Pozsgay Im re sze mé lye kap csán in dí tot tak tá ma dást,
mond ván, hogy fönn áll a Fó rum és az MSZMP ko a lí ci ó já nak a ve szé lye.
Éles bel sõ vi ták után dön tött ek kor úgy az MDF, hogy sa ját köz tár sa sá gi
el nök je löl tet ál lít. A ma gyar ke rek asz tal-tár gya lá so kon – töb bek kö zött a
len gyel ese mé nyek ha tá sá ra is – az el len zék messzebb ment kö ve te lé se i -
ben, és el tud ta fo gad tat ni, hogy min den kor lá to zás nél kü li vá lasz tá sok
le gye nek.

A nem ze ti kerekasztalon a gyö ke res po li ti kai vál to zá so kat meg ha tá ro -
zó szep tem ber 18-i meg ál la po dás az NDK vál sá gá nak ki bon ta ko zá sa ide -
jén szü le tett. Az au gusz tus 19-i, tör té nel mi je len tõ sé gû nek bi zo nyult
Sop ron mel let ti pán eu ró pai pik nik ha tár nyi tá sa adott al kal mat né hány
száz ke let né met ál lam pol gár nak, hogy Nyu gat ra me ne kül je nek. Szep -
tem ber 11-tõl pe dig a ma gyar kor mány en ge dé lyez te ki uta zá su kat nyu ga -
ti or szá gok ba. Tün te té sek so ro za ta és po li ti kai vál ság kez dõ dött ez zel az
NDK-ban, meg ren dült a szov jet be fo lyá si öve zet fon tos pil lé re.

A ré gió eme köl csön ha tá sai – me lyek nek csak egy ré szét em lít het tük
eb ben az át te kin tés ben – nem kis mér ték ben gyor sí tot ták az át ala ku lás
fo lya ma tát. Olyan ösz tön zõ pél dák ról volt szó, me lyek nek sok össze füg -
gé sét má ig nem is mer jük kel lõ kép pen. Je len tõ sen hoz zá já rul tak a kö zép-
eu ró pai kap cso la tok erõ sí té sé hez, utat mu tat tak a jö võ fe lé. Em lé ke ze tük
szá mon tar tá sa kö zös kö te les ség.  
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