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Jónás Róbert

„Pozsgay elvtárs magatartását (…) el kell marasztalni.”1 

Egy vizsgálat részletei és tanulságai

Közleményünkben a rendszerváltás előzményeinek egyik jelentős eseménye, a lakiteleki 
találkozó kapcsán teszünk közzé egy forrást, Pozsgay Imrének, a Hazafias Népfront 
Orszá gos Tanácsa főtitkárának, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
tagjának Lukács Jánoshoz, az MSZMP Központi Bizottsága titkárához írt levelét. 
A dokumentumhoz egy feljegyzés is csatlakozik, amelynek tárgya Pozsgaynak a Kádár- 
rendszerrel kritikus magyar értelmiség híres tanácskozásán, a lakiteleki találkozón való 
részvétele. Az 1987. szeptember 27-én megrendezett találkozó a késő Kádár-rendszer 
egyik legjelentősebb értelmiségi tanácskozása volt, amely a Magyar Demokrata Fórum 
mozgalomként történt megalakulásával az ellenzéki térfélen a népiek zászlóbontását is 
jelentette.

A  levél egy tizenhat darabból álló ügyirat egyik eleme, amely a Rendszerváltás 
Törté netét Kutató Intézet archívumában található, Császár Nagy László2 irategyütte-
sének részeként. Két eredeti példány készült belőle, amelyek közül az egyik a Magyar 
Nemzeti Levéltárban, míg a másik Stanfordban, a Hoover Intézetben található.3 
A  RETÖR KI Archívumában levő dokumentum a Magyar Országos Levéltár példá-
nyának fénymásolata. Az ügyirat, amelynek időrendben első dokumentuma a jelen köz-
leményünkben közzétett levél, egy több szálon futó vizsgálat részleteibe enged betekin-
tést. Pozsgay feljegyzése több szempontból is jelentőséggel bír. Beilleszthető a Haza fias 
Népfrontot egyfajta ellenzéki ernyőszervezetté alakító Pozsgay Imre és a korai MDF 
informális szövetségként is jellemezhető kapcsolatának kutatásába, és a sorok között 
olvasva lehetőség nyílik Pozsgaynak az 1980-as évek második felében követett politikai 
stratégiájával kapcsolatos következtetések levonására is.

1  Részlet a Pozsgay Imre ügyét kivizsgáló, 1988. február 2-án kelt jelentésből, amelyet 1988. február 9-én 
tárgyalt és hagyott jóvá a Politikai Bizottság. RETÖRKI Archívum, Császár Nagy László iratai, 2. doboz. 
Jelentés a Politikai Bizottságnak a Magyar Nemzet 1987. november 14-i számában közölt, a „Közmeg-
egyezés hajszálerei” című interjú ügyében folytatott vizsgálatról. 

2  Császár Nagy László (1948–) újságíró, televíziós szerkesztő. Újságírói pályáját az 1970-es években kezdte, 
volt a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a Magyar Televízió munkatársa. A rendszerváltás idején szá-
mos interjút készített politikusokkal, mások mellett Pozsgay Imrével is. 

3  Maciej Siekierski, a Hoover Intézet Európai Gyűjteményének kurátora 1996-ban a gyűjtemény bővítése 
céljából Lech Wałęsa, Mihail Gorbacsov és más, a kelet-közép-európai rendszerváltások idejének megha-
tározó politikusai mellett Pozsgay Imrét is megkereste abból a célból, hogy egy dokumentumgyűjtemény 
létrehozásával személyét, mint a magyar rendszerváltás jelentős szereplőjének pályáját bemutathassa. 
A  Pozsgay Imrétől átvett, mintegy 93 dobozból álló irategyüttesről nem készült tételes jegyzék, ezért 
annak részletes megismerésére 2009-ig, az iratanyag kutathatóvá tételéig nem is volt lehetőség. Az irat-
átadás részleteiről lásd Pozsgay, 1998, 184–195. 
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A dokumentum az eljárás ügyiratának egyik legfontosabb darabja. Pozsgay részlete-
sen beszámol a találkozón való részvételének körülményeiről, az üggyel kapcsolatos 
személyes motivációjáról. Javaslatot tesz egy, a Magyar Nemzetnek adandó interjúra, 
amiben tájékoztatná a közvéleményt a találkozó részleteiről,4 valamint felveti az ellen-
zéki szerveződésekkel kapcsolatban eddig követett merev politikai stratégia átgondolá-
sának lehetőségét is.

A  feljegyzés adalékul szolgálhat a népiek és az úgynevezett „demokratikus ellen-
zék”5 közötti, a találkozó kapcsán indult vitához, amelynek fő tárgya az volt, hogy a 
szervezők kiket hívtak meg az eseményre, illetve kiket nem, és hogy milyen szerepet 
játszott ebben Pozsgay. A demokratikus ellenzék részéről többen vélték úgy, hogy Pozsgay 
szándéka a találkozón való részvétellel az ellenzék megosztása volt. Egy olyan, az ellen-
zékiek felé irányuló megosztó stratégia részének tartották, amellyel az állampárt már az 
1980-as évek eleje óta kísérletezett.6 A  feljegyzésből azonban kiderül, hogy Pozsgay 
szándéka a hatalom és a másként gondolkodók közötti párbeszéd kialakítása, vagyis a 
párt ezzel kapcsolatos stratégiájának újragondolása és tartalommal való megtöltése volt. 
Pozsgay hitt abban,7 hogy az ellenzék képes Monor szellemében egységet alkotni, ezt 
azonban az 1987-es események, a Társadalmi Szerződés megjelenése és a lakiteleki talál-
kozó megcáfolta. Bár a részletekbe menő politikatörténeti elemzések megfelelő tám-
pontokkal szolgálhatnak egy olyan értelmezési keret felállításához, amely az 1980-as 
évek második felének ellenzéki mozgolódásait tisztán hatalomtechnikai érvek mentén 
értelmezi, érdemes megfontolni azt a felvetést is, hogy a két ellenzéki tábor eltávolodása 
részben egy természetes folyamat része volt, amely velejárója az egyéni politikai arculat 
kialakítását célzó ellenzéki törekvéseknek.8

4  Az interjú megjelent a Magyar Nemzetben, amiben Pozsgay lényegében szó szerint közli a Lakiteleki 
Nyilatkozat szövegét. Tóth, 1987, 7. Az interjú elkészítésének folyamatáról Pozsgay számos részletet 
közöl visszaemlékezésében: Pozsgay, 1993, 82. Részletesebb forrást jelent a közölt dokumentum ügyira-
tának másik darabja, Lázár György feljegyzése a Soltész Istvánnal folytatott megbeszélésről. RETÖRKI 
Archívum, Császár Nagy László iratai, 2. doboz. Feljegyzés Soltész elvtárssal, a Magyar Nemzet főszer-
kesztőjével 1987. november 24-én folytatott megbeszélésről. 

5  Ellenzéki csoportosulás, amely az 1970-es évek végétől kezdve fejtette ki tevékenységét. Meghatározó 
alakjai mások mellett Demszky Gábor, Kis János, Magyar Bálint, Solt Ottilia, Tamás Gáspár Miklós és 
Vásárhelyi Miklós. Szamizdat kiadványuk, a Beszélő 1981-től kezdve működött. A nyugati orientációval 
rendelkező, az emberjogi kérdésekre és a kisebbségi problémákra érzékeny csoportosulás 1987-ben jelen-
tette meg a rendszerváltás előtörténetének egyik fontos reformiratát, a Társadalmi Szerződést, amelyben 
egyebek mellett Kádár János távozását és a hatalom demokratikus kontrollját követelték. Jórészt a de-
mokratikus ellenzék köreiből alakult meg 1988-ban a Szabad Demokraták Szövetsége.

6  Kis, 1987, 8.
7  Lásd a Pozsgayval készült interjú vonatkozó részét. Idézi: Bozóki, 2019, 76. 
8  Csurka István ezt az 1987 nyarán Vásárhelyi Miklósnak írt levelében találóan fogalmazta meg a „cserkész 

korszak” végeként: „Mostanra azonban mind a két szél túl van az első csodálkozáson, és elérkezett arra a 
szintre, amikor – akár akarja, akár nem – egy politikai erő, egy tömb súlyával esik a latba. A cserkész 
korszaknak vége…” A levél fontos határkő a népiek és a demokratikus ellenzék kapcsolatában, ugyanis itt 
mondja ki Csurka azt, hogy a két tábor közötti ellentétek az időközben kialakult határozottabb arcula-
toknak köszönhetően ezúttal olyan mélyek, ami nem oldható meg a régi módszerekkel. Az 1987. jú-
nius 19-én írt levelet 1990-ben közölte a Népszabadság. Csurka, 1990, 6. Lényegében hasonló követ-
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A lakiteleki találkozót és körülményeit elsősorban az ellenzéki szerveződések, moz-
galmak megjelenésével kapcsolatban szokta tárgyalni a szakirodalom, és kevesebb figye-
lem fordul a találkozó kapcsán az egykori állampárton belül lezajlott folyamatok felé, 
holott számos következtetés levonható mind a párton belüli erőviszonyok, mind Pozsgay 
Imrének az átmenet idején követett stratégiájával kapcsolatban. 

A párton belüli erőviszonyok újrarajzolására az 1988 májusában megtartott pártér-
tekezlet adott lehetőséget, amelyre a felkészülés már 1987 nyarán elkezdődött, így 
Pozsgaynak a lakiteleki találkozón való részvételét ennek jegyében is érdemes értelmez-
ni. Pozsgay ellenzékiekkel való együttműködésének hosszú előzménytörténete van. 
1982-es, Hazafias Népfrontba történt „száműzése” után jutott arra a felismerésre, hogy 
a hatalmi viszonyok belülről történő megváltoztatásához nem fog elegendő belső támo-
gatásra szert tenni, ezért a pártvezetés körein kívül eső területen kell politikai hátorszá-
got építenie. Azért hangsúlyozta feljegyzésében a találkozó hangvételének konstrukti-
vitását és közmegegyezésre törekvő szándékát, hogy saját, részben reformerekből és 
másként gondolkodókból álló támogatói körét elfogadhatóvá tegye a pártvezetésen 
belül. Pozsgay részvétele, de még inkább az, hogy a Magyar Nemzetnek adott interjújá-
ban közölte a Lakiteleki Nyilatkozat tartalmát, komoly kritikát váltott ki mind az 
MSZMP vezetése, mind a kormányfő, Grósz Károly részéről. Pozsgay ellen a párton 
belül eljárás indult,9 amely csak három hónappal később, 1988 februárjában zárult le 
hivatalosan. Jogosan merülhet fel a kérdés, miért fektetett az MSZMP ennyi időt és 
energiát egy renitens párttag megrendszabályozásába. Feltehetően azért, mert az eljárás 
nem csupán egy párttag, sokkal inkább egy irányzat ellen folyt, amelyet ott és akkor a 
párton belül Pozsgay jelenített meg leginkább, és amelynek meggyengítése az 1988. má-
jusi pártértekezlet előtt a párton belüli más erőcsoportok alapvető érdeke volt.

Jelen dokumentum tanulmányozása alkalmat teremt arra is, hogy megkíséreljünk 
rendszert találni Pozsgay rendszerváltás idején követett politikájában. Az 1980-as évek 
végének eseményei speciális helyzetet teremtettek abban az értelemben, hogy a gyorsan 
változó körülmények nem kedveztek a hosszabb távra szóló stratégiák meg alkotásában, 
megfosztva ezzel a jó stratégákat egy fontos képességüktől. Pozsgay politikai tevékeny-
ségét elemezve ugyanakkor felismerhetővé válik egy ismétlődő minta, amely arra enged 
következtetni, hogy a lakiteleki találkozóval Pozsgay rátalált egy eszközre, amivel a pár-
ton belül legerősebben általa képviselt reformkommunista irányzatot megpróbálhatta 
érvényre juttatni. Ez az eszköz pedig a nyilvánosság általi puccs,10 vagyis a nyilvánosság 

 keztetésre jutott a demokratikus ellenzék köreiből Magyar Bálint is, aki szerint az eltérő politikai straté-
giák mentén kell értelmezni a különválást. Bodzabán–Szalay, 1994, 89.

 9  Az eljárás megindításáról a Politikai Bizottság 1987. november 17-i ülésén döntöttek. Lásd az MSZMP 
PB 1987. november 17-i ülésének 5/20. napirendi pontját. MNL OL MK-S 288. f. 5/1012 ő. e. A Poli-
tikai Bizottság döntése értelmében az ügyet a Titkárság hatáskörébe utalták, amelynek november 23-i 
ülésén Lázár Györgyöt és Lukács Jánost bízták meg a vizsgálat lefolytatásával. Lásd a Titkárság 1987. no-
vember 23-i ülésének 5/10. napirendi pontját. MNL OL MK-S 288. f. 7/791. ő. e.

10  A kifejezést Pozsgay taktikájára Ripp Zoltán használta először. Ripp, 2006, 66. Pozsgay pályája során 
több alkalommal is sikeresen használta ezt a módszert. Először 1987-ben, a Lakiteleki Nyilatkozat nyil-
vánosságra hozatalakor, majd 1989-ben, 1956 újraértelmezésekor, ezt követően pedig 1990-ben, a Magyar 
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pártvezetés jóváhagyása nélküli bevonása volt. Ezt a taktikát Pozsgay először a lakiteleki 
találkozóval kapcsolatban alkalmazta. Ahhoz, hogy a taktika felépítésének menetét 
megérthessük, megkerülhetetlen forrás a Lukács Jánosnak írt feljegyzés, és tágabb érte-
lemben a teljes ügyirat tanulmányozása és elemzése.

Forrás

A HAZAFIAS NÉPFRONT FŐTITKÁRA
Lukács János11 elvtársnak, 
az MSZMP KB titkára 
Budapest

Kedves Lukács Elvtárs!

Mellékelten küldöm az ígért feljegyzést a lakiteleki találkozóról. Felhasználását belátá-
sodra bízom. Kérlek, hogy beszéljük majd meg a további tennivalókat.

Budapest, 1987. október 19.
Elvtársi üdvözlettel: 
 /Pozsgay Imre12/
 A HAZAFIAS NÉPFRONT FŐTITKÁRA

Készült: 2 példányban

Televízió elnökségét érintő személyi összetétel kialakításával kapcsolatban. A rendszerváltás folyamán a 
taktika stratégiává állt össze, amelynek lényege a nyilvánosság erejének felhasználása volt a párt irány-
vonalának befolyásolására. 

11  Lukács János (1935–) politikus. Baranya megyéből került az országos pártvezetésbe. 1961-től a KISZ 
Baranya Megyei Bizottságának titkára, majd 1964–1972 között megyei első titkár. 1972-től a Pécsi Párt-
bizottság pártszervező és gazdaságpolitikai titkára, 1975-től az MSZMP Pécs Városi Bizottsága első tit-
kára. 1985-ben választották be az MSZMP Központi Bizottságába, az 1988. májusi pártértekezletet 
követően pedig a Politikai Bizottság tagja lett. 

12  Pozsgay Imre (1933–2016) politikus. 1975–1976-ban kulturális miniszterhelyettes, majd 1976-tól mi-
niszter. 1980 és 1982 között művelődési miniszter. 1982 és 1988 között a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főtitkára. 1980 és 1989 között az MSZMP Központi Bizottságának, 1988–1989-ben a Poli-
tikai Bizottságának, majd Politikai Intéző Bizottságának tagja. 1988 és 1990 között államminiszter. 
1989–1990-ben a Magyar Szocialista Párt tagja, elnökségi tagja, 1990-ben alelnöke és frakcióvezetője. 
1991 és 1996 között a Nemzeti Demokrata Szövetség alapítója és elnöke. 
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Feljegyzés
Lukács János elvtársnak

az 1987. szeptember 27-i lakiteleki találkozóról

A nyugati rádióadók – főleg a BBC és a SzER13 – magyar nyelvű műsoraikban folyama-
tosan tájékoztatják az ország lakosságát az 1987. szeptember 27-én lezajlott lakiteleki 
értelmiségi baráti találkozóról. Mivel az ország politikai vezetésének sem áll más forrás 
a rendelkezésére, ezért úgy gondoltam, hogy magam – aki kezdettől résztvevője voltam 
az előkészületeknek és egyik előadója az összejövetelnek – készítek szándékom szerint 
hiteles beszámolót az eseményről. 
Az előzményekről:
Augusztus vége felé megkerestek az ún. reformkommunisták és az ún. népi értelmisé-
giek képviselői (Bihari Mihály14 politológus, Bíró Zoltán15 irodalomtörténész, Csurka 
István16 író, Fekete Gyula17 író, Für Lajos18 történész) azzal, hogy terveznek egy értelmi-
ségi baráti találkozót Magyarország esélyei címmel, s arra kérnek, vállaljam el a bevezető 
előadást. Akik felkértek, arról biztosítottak, hogy ez a kezdeményezés nem ellenzéki 
szándékú. Ebben a nehéz helyzetben az ország sorsáért érzett felelősség vezeti őket és 
az a remény, hogy úgymond a hatalom és a konstruktív szándékú értelmiség között az 

13  Szabad Európa Rádió.
14  Bihari Mihály (1943–) jogász, politológus, egyetemi tanár, a politikatudományok doktora. Az 1980-as 

évek végének egyik legjelentősebb reformirata, a Reform és demokrácia megfogalmazója. 1988-ban Bíró 
Zoltánnal, Király Zoltánnal és Lengyel Lászlóval együtt kizárták az MSZMP-ből. Az Új Márciusi Front 
alapítója.

15  Bíró Zoltán (1941–) irodalomtörténész, politikus. 1971 és 1974 között a Művelődési (később Kulturá-
lis) Minisztériumban dolgozott főelőadóként, 1974 és 1980 között főosztályvezetőként. 1981–1983 
között a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízott igazgatója. 1988-ban ellenzéki tevékenység miatt az MSZMP 
kizárta soraiból. 1988-as alapításától 1992-ig a Hitel főszerkesztője. Az MDF alapítója, első ügyvezető 
elnöke 1989 októberéig. 1991-ben kilépett a pártból, és Pozsgay Imrével megalapította a Nemzeti 
Demok rata Szövetséget, amelynek 1996-ig társelnöke volt. 

16  Csurka István (1934–2012) író, politikus. 1973 és 1986 között a Magyar Nemzet tárcaírója. 1985-ben a 
monori találkozó, 1987-ben az első lakiteleki találkozó előadója. Az MDF szervezője, alapítója, 1988-tól 
elnökségi tagja, 1991–1992-ben alelnöke. 1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének, 1990 és 1992 kö-
zött védnökségének tagja.

17  Fekete Gyula (1922–2010) író, szociográfus, politikus. 1947 és 1953 között a budapesti Március Tizen-
ötödike, a Szövetkezet, a Világosság és az Esti Budapest szerkesztője. 1956-ban a Magyar Írók Szövetsége 
prózai szakosztályának titkára. 1956-os tevékenységéért letartóztatták, 1957-ben szabadult. 1981 és 
1989 között a Magyar Írók Szövetsége alelnöke. Az 1987-es első lakiteleki találkozó levezető elnöke. 
Az MDF szervezője, alapítója, 1988 és 1990 között elnökségi tagja. A Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa Elnökségének tagja és a HNF Országos Családvédelmi Tanácsának társelnöke. 1988–1989-ben 
a Hitel szerkesztőségének, 1990–1992-ben a védnökségének tagja. 

18  Für Lajos (1930–2013) történész, politikus. Az 1956-os forradalom idején a Debreceni Kossuth Kör és 
a Hajdú-Bihar Megyei Forradalmi Bizottság titkára volt. November 4-én letartóztatták, internálták, 
1957-ben Franciaországba emigrált, ám néhány hónap után hazatért. Az MDF szervezője, alapító tagja, 
a Lakiteleki Nyilatkozat egyik megfogalmazója. 1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének, 1990 és 
1992 között védnökségének tagja. 1989-ben az MDF köztársasági elnök jelöltje, 1989 és 1996 között a 
párt elnökségének tagja, 1991-ben alelnöke, ügyvezető elnöke, 1994 és 1996 között elnöke. 1990 és 
1994 között honvédelmi miniszter. 1990 és 1998 között országgyűlési képviselő.
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egyenjogú, autonóm állampolgárok kölcsönös partnersége alapján lehetséges a párbe-
széd. A szervezők még mindehhez hozzátették, hogy ha valami okból nem vállalnám 
vagy nem vállalhatnám a részvételt, a találkozót akkor is megtartanák, ám ebben az 
esetben az már nem folyhatna a párbeszéd szellemében.

Közölték még, hogy a magyar szellemi élet különböző irányzatainak képviselői jönnek 
el a találkozóra: párttagok és pártonkívüliek; országgyűlési képviselők és a népfront 
orszá gos tanácstagjai; marxista társadalomkutatók és egyházi személyek; a szocia lizmus 
elkötelezett hívei és másként gondolkodók, vagyis a legkülönbözőbb foglalkozásokhoz 
és szellemi áramlatokhoz tartozó értelmiségiek. Közölték még velem, hogy az eszme-
cserét Fekete Gyula vezetné, és az előadásomhoz felkérnék hozzászólónak Csurka Istvánt, 
Bihari Mihályt, Gombár Csabát,19 Lengyel Lászlót,20 Benda Kálmánt21…, a találkozó 
helyszínéül pedig Lakiteleken Lezsák Sándor22 tanyáját javasolják. 

Ilyen előzmények után kellett döntenem, hogy eleget tegyek-e a felkérésnek, elfo-
gadjam-e a meghívást Lakitelekre. Számításba vettem a kockázatokat:
– kicsúszik az irányítás a szervezők kezéből és szándékaik ellenére nem a párbeszéd és 

közmegegyezés felé hajlik az eszmecsere, hanem a konfrontációt kereső ellenzékiség 
felé, s ebben az esetben jelenlétem legalizálná ezt az irányt;

– visszautasítva a meghívást, magam adom bizonyságát annak, hogy a „hatalom képvi-
selőinek” nincs bátorsága vagy képessége válaszolni a párbeszédre szólító kihívásra;

– természetesen, személyes kockázatomat is mérlegre tettem, úgy gondolván, hogy ha 
az ügy szempontjából mégoly jól sikerül is Lakitelek, elvtársaim egy részében szerep-
vállalásom értetlenséget válthat ki, s mint nemegyszer már megtörtént, ez is bekerül 
az intrika általam beláthatatlan, ellenőrizhetetlen csatornájába.

Ezeket a kockázatokat végiggondolva jutottam arra a következtetésre, hogy tanácsadók 
és előzetes konzultációk nélkül, kizárólag magamnak kell határoznom. Csak így érhető 
el – véltem akkor, és vélem ma is –, hogy az ország politikai élete és vezetői nyerhesse-
nek az ügyön, az esetleges hátrányok pedig csupán engem érjenek. 

Ilyen megfontolások után, bizonyos feltételek mellett elvállaltam az előadás megtar-
tását Lakiteleken. Feltételeim a következők voltak:

19  Gombár Csaba (1939–) politológus, szociológus. 1969 és 1988 között az MSZMP Társadalomtudományi 
Intézetének munkatársa. Az ELTE Szociológia Tanszékének külső munkatársa, politikaelméleti oktató, 
majd 1986-tól az ELTE ÁJK Politológia Tanszékének félállású oktatója. 1989–1990-ben a Pénzügy-
kutató Rt. munkatársa, 1990 és 1993 között a Magyar Rádió elnöke.

20  Lengyel László (1950–) közgazdász, politológus. 1976-tól a Pénzügykutatási Intézet munkatársa, 1987-től 
a Pénzügykutató Rt. tudományos igazgatója, 1990-től elnök-vezérigazgatója. A rendszerváltás egyik je-
lentős reformiratának, a Fordulat és reformnak egyik szerzője, szerkesztője. Tagja annak a négyfős cso-
portnak, amelyet az MSZMP 1988-ban ellenzéki tevékenység miatt kizárt a soraiból. Az Új Márciusi 
Front alapítója.

21  Benda Kálmán (1913–1994) történész, levéltáros, az MTA Történettudományi Intézetének tudomá-
nyos tanácsadója. Az újkori magyar művelődés- és politikatörténet elismert kutatója. 

22  Lezsák Sándor (1949–) költő, politikus. Főszervezője és házigazdája a Lakiteleken 1979-ben megrendezett 
Fiatal Írók Találkozójának és az 1987-es lakiteleki találkozónak. Az MDF szervezője, alapítója, elnökségi 
tagja. 1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének, 1990 és 1992 között a lap védnökségének tagja.
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– az ún. demokratikus ellenzék „kemény magja” nem kaphat meghívást a találkozóra, 
mert a velük való párbeszédnek tisztázatlanok a politikai és intézményi alapjai;23

– az alkotmány kereteit és a közmegegyezés határait megsértő határozatot nem fogad-
hatnak el a résztvevők és ezt a szervezők garantálják;

– az előadásomnak pedig a Szocializmus, demokrácia, reform címet fogom adni.
Feltételeimet a szervezők be is tartották, és emiatt később vádaskodásnak lettek kitéve. 
A részvételt és az előadás megtartását ilyen alapon vállaltam. Csak miután eldöntöttem 
és válaszoltam a felkérésre, tájékoztattam Lukács János elvtársat arról, mi készül Laki-
teleken és hogyan határoztam. Lukács elvtárs meghallgatva és megértve indokaimat, 
tudomásul vette elhatározásomat. 

Mivel a szervezők körében is nagy visszhangot váltott ki az országgyűlés legutóbbi 
ülésszaka és alapjában pozitív várakozást keltett a kormány stabilizációs programja, úgy 
gondoltam, hogy tájékoztatom Grósz Károly24 elvtársat is a találkozó előkészületeiről. 
Grósz elvtárs fenntartását és kételyeit hangoztatta az összejövetel helyénvalóságát és 
részvételem célszerűségét tekintve, de mivel részvételemről már döntöttem, felhatalma-
zott, hogy kijelentsem az egybegyűltek előtt: kész a párbeszédre minden konstruktív 
erővel, amely a kibontakozás útját keresi.25 
A találkozóról:
Az előbb leírt és jellemzett előzmények után került sor 1987. szeptember 27-én egy esős 
vasárnapon, Lezsák Sándor lakiteleki tanyájának udvarán egy nagy sátorban a baráti 
találkozóra. A résztvevők száma túllépte a 150-et.26 A megjelentek – magam is – 150 fo-
rint részvételi díjat fizettek. Ebből fedezték a sátor bérleti díját, az étkezés költségeit, a 
kávét, üdítőt stb. Az elhangzott előadásokat, felszólalásokat a hozzászólók beleegyezése 
alapján magnóra és videóra vették fel. 

A jelenlévőket Lezsák Sándor mint házigazda üdvözölte, majd Fekete Gyula rövid 
elnöki bevezető után nekem adta meg a szót. Előadásomban, melyet vázlat alapján sza-
badon mondtam el és mintegy negyven percig tartott, már korábban elmondott vagy 
publikált gondolataimból állítottam egységes koncepcióba a szocializmus, a demokrá-
cia és a reform kapcsolatát. Mondanivalómat a jelenlévők nagy tapssal, tetszéssel fogad-
ták. Ezt csak azért említem, mert mindvégig úgy éreztem, hogy jelenlétem, előadásom 
meghatározó volt annak ellenére, hogy sokan előre megírták felszólalásukat és sokan 
sérelmeik miatt panasznapnak tekintették az összejövetelt. 

23  Pozsgay a saját pozícióját védte ezzel a kitétellel. A Központi Bizottság tagjaként és a Hazafias Népfront 
főtitkáraként nem kerülhetett olyan helyzetbe, hogy egy rendezvényen szerepeljen olyanokkal, akik 
rend őrségi ellenőrzés alatt állnak, vagy nézeteik túl radikálisak. Pozsgay, 1993, 80.

24  Grósz Károly (1930–1996) politikus. 1968 és 1979 között az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Osztályának helyettes vezetője, majd vezetője. 1979 és 1984 között az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bizottsága első titkára. 1980-ban, a XII. kongresszust követően került be a Központi Bizottságba, 
1985-ben pedig a Politikai Bizottságba. 1987–1988-ban a Minisztertanács elnöke, az 1988. májusi párt-
értekezletet követően pedig a párt főtitkára.

25  Visszaemlékezésében Grósz Károly megerősíti Pozsgayt. Tőkés, 1998, 27.
26  A lakiteleki találkozón 181-en vettek részt. A tanácskozás résztvevőinek részletes listáját lásd Agócs–

Medvigy, 2007, 215–218.
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Az elhangzottakról részletes beszámolót nem szükséges írni, mert értesüléseim sze-
rint hamarosan írásban is elkészül a teljes jegyzőkönyv.27 Ezért itt csupán néhány tanul-
ság levonására törekszem:
– az eszmecsere hangja élesen kritikus volt, de nem lépte túl az írószövetségi közgyűlés 

vagy némely pártrendezvény kritikusságát;
– ugyanakkor ez a kritika itt minden korábbi értelmiségi összejöveteltől eltérően na-

gyobb konstruktivitással párosult, mert végig benne volt egy markáns „reform-kom-
munista” vonal (Pozsgay Imre, Bihari Mihály, Gombár Csaba) és az irányzatok fölé 
emelkedni akaró, a közmegegyezésre és párbeszédre törekvő szándék (Csurka Ist-
ván, Benda Kálmán, Makovecz Imre,28 Szabad György,29 Kósa Ferenc30);

– külön is szólni kell Csurka István előadásáról, mert ismert nézeteit, tragikus hangú 
vészjelzéseit elmondva, túl is lépett korábbi önmagán (pl. a monori találkozón elmon-
dottakon és az írószövetségi megnyilvánulásokon) s mindenkinél világosabban fogal-
mazta meg az ország mai helyzetében az értelmiségi magatartás követelményeit;

– el kell utasítani minden olyan törekvést, amely a „minél rosszabb, annál jobb” elve 
szerint akar politizálni;

– az előbbi megfontolásból „anti-katasztrófa politikát” és reformpolitikát kell folytatni;
– szembe kell szállni minden olyan törekvéssel, amely a nép egy részében élő elő-

ítéletekre spekulál, vissza kell utasítani, ha valaki az antiszemitizmusból akar politi-
kai tőkét kovácsolni;

– késznek kell lenni a „hatalommal való párbeszédre” a kibontakozásért, a magyarság 
jövőjéért;

– a találkozón fellobbant a vita arról, miért nem hívták meg a „demokratikus ellenzé-
ket”; Lengyel László közgazdász a szervezőket azzal vádolta, hogy ezzel feltámaszt-
ják a régi, rossz emlékű népi–urbánus ellentétet, mindennél előbbre valónak tartják 
a hatalommal való kiegyezést, ebben a tekintetben a régi népi illúziók rabjai, s a 

27  A jegyzőkönyvet eredetileg a Művelődéskutató Intézet nyomtatásban is megjelentette volna. Az intézet 
két lektor, Vass Csaba és Márton János közreműködését kérte. Bár a lektori bírálat alapvetően pozitív 
volt, a Kiadói Főigazgatóság végül nem engedélyezte a megjelenést. A Művelődéskutató Intézet e tárgy-
ban született feljegyzését, valamint a lektori bírálatokat lásd: Feljegyzés a lakiteleki tanácskozás szervezői 
és a Művelődéskutató Intézet munkatársai közötti egyeztetésről. Riba–Szekér 2017, 28–33. A jegyző-
könyv végül csak a rendszerváltás után, 1991-ben látott napvilágot az Antológia Kiadó gondozásában.

28  Makovecz Imre (1935–2011) építész. Az organikus építészet irányzatának képviselője.  
29  Szabad György (1924–2015) történész, politikus. 1945–1946-ban a Független Kisgazda-, Földmunkás- 

és Polgári Párt tagja. 1956-ban a Bölcsészettudományi Kar Forradalmi Bizottságának, illetve a Történé-
szek Forradalmi Bizottságának tagjává választották. A Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, 1989 és 
1994 között elnökségi tagja. Részt vett az Ellenzéki Kerekasztal, majd a Nemzeti Kerekasztal munkájá-
ban. 1990 és 1994 között az Országgyűlés elnöke. 1990 és 1998 között országgyűlési képviselő (1996-ig 
az MDF, majd a Magyar Demokrata Néppárt színeiben, melynek egyik alapítója).

30  Kósa Ferenc (1937–2018) filmrendező, politikus. Részt vett az 1985-ben megrendezett monori találko-
zón. A Bethlen Gábor Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja. 1989-ben az MSZMP-n belül megala-
kult Reformszövetség vezetője, később az MSZP országgyűlési képviselője és elnökségi tagja. 

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   976 2021.01.19.   15:46:42



977

magyar progresszió megosztásának útjára léptek ismét; nagy jelentőségűnek tar-
tom, hogy Lengyel László vádjait Konrád György31 utasította vissza;

– nagyon fontos volt az is, hogy a „hatalommal való párbeszéd” gondolatát katego-
rikusan mindössze két felszólaló (Elek István,32 Czakó Gábor33) utasította el, s meg-
nyilvánulásuk visszhangtalan maradt;

– a legfontosabb, hogy a felszólalásokról készült jegyzőkönyv tanulmányozásakor ne 
a helyenként talán bántó, itt-ott igazságtalan kritikán háborogjunk, hanem a dialó-
gusra való készséget olvassuk ki belőle és addig válaszoljunk, amíg ez a készség meg-
van; a találkozó résztvevői kezdeményezték egy magyar demokrata fórum létreho-
zását, amelyet, ha megfelelő kondíciók mellett megállapodunk, akkor integrálni 
lehetne a népfrontba. 

A lakiteleki találkozó egyike volt a manapság egyre szaporodó találkozóknak, amelyek 
az eddigi intézményes kereteket túllépve spontán módon, a hatalom szándékától füg-
getlenül létrejönnek. Ezek politikai és törvényes integrálásának módját meg kell találni, 
mert a tiltás nem vezet eredményre, sőt bomlasztja a közmegegyezést.

A lakiteleki azonban minőségileg más, mint a többi spontán szerveződés. Repre-
zentativitása, az ott megjelentek kvalitása és társadalmi kapcsolata miatt jelentősége és 
hatása felülmúlja minden hasonló kezdeményezés jelentőségét és hatását. Érzékeltet-
hetem ezt azzal, ha néhány felszólaló nevét felsorolom: Csurka István író, Bihari Mihály 
politológus, Benda Kálmán professzor, nemzetközileg is elismert történész, Gombár 
Csaba politológus, Makovecz Imre világhírű építész, Ybl-díjas, Szabad György egyete-
mi tanár, történész, Lengyel László közgazdász, Konrád György író, Pomogáts Béla34 
irodalomtörténész professzor, Kósa Ferenc filmrendező stb…, összesen harminchatan 
mondták el véleményüket. De ezt a reprezentativitást érzékelteti az is, ha a résztvevők 
közül néhány nevet megemlítek: Fekete Gyula, az Írószövetség alelnöke, a HNF 
Orszá gos Elnökségének tagja, Gajdócsi István,35 a Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke, 
az Elnöki Tanács tagja, István Lajos36 orvosprofesszor, a HNF Vas megyei elnöke, Kovács 

31  Konrád György (1933–2019) író. Az  1970-es évektől a demokratikus ellenzék meghatározó alakja. 
A korabeli szamizdat lapokban jelentek meg írásai, több könyvét Demszky Gábor szamizdat kiadója, az 
AB jelentette meg. A Szabad Demokraták Szövetségének alapítója, Országos Tanácsának tagja, a De-
mokratikus Charta kezdeményezője. 

32  Elek István (1955–): újságíró, politikus. A Magyar Demokrata Fórum tagja, szervezője, 1990 és 1993 
között az MDF országgyűlési képviselője.

33  Czakó Gábor (1942–) író. 1965-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 
1965 és 1972 között jogászként dolgozott. Első könyve 1970-ben jelent meg. Dolgozott az Új Tükör és 
a Mozgó Világ szerkesztőségében. 1989-től az Igen főszerkesztője, 1992-től a Magyar Szemle társszer-
kesztője.

34  Pomogáts Béla (1934–) irodalomtörténész. Az 1956-os eseményekben való részvétele miatt 1959–
1960-ban internálótáborban volt. 1965 és 1996 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom-
tudományi Intézetének munkatársa, osztályvezetője, majd igazgatóhelyettese.

35  Gajdócsi István (1924–1989) jogász, politikus. 1972 és 1989 között a Bács-Kiskun Megyei Tanács elnö ke. 
1985-től az Elnöki Tanács tagja. 1971 és 1989 között országgyűlési képviselő.

36  István Lajos (1922–2007) orvosprofesszor. 1970 és 1990 között a Hazafias Népfront Vas megyei elnöke, 
1989–1990-ben országos alelnöke.
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András37 filmrendező, Levendel László38 orvosprofesszor, a HNF Családvédelmi 
Taná csának alelnöke, Újhelyi Szilárd,39 a Márciusi Front alapító tagja stb. 

Javaslom, hogy készüljön terv a találkozó nyilvánosságának kezelésére. Célszerűnek 
tartanám, ha interjút adnék a Magyar Nemzetnek, amelyben elmondva előadásom lénye-
gét, beleszőném Lakitelek pozitív mondanivalóját és ennek keretében közölhetném azt a 
felhívást is – esetleg némely pontjával polemizálva –, amelyet a résztvevők elfogadtak. 

Püski Sándor,40 New Yorkban élő magyar könyvkiadó és terjesztő felajánlotta, hogy 
egy hivatalos magyar kiadóval közösen szívesen megjelentetné a vita jegyzőkönyvét. 
Erre az ajánlatra is választ kell adni. 

Úgy vélem, hogy Lakitelek tapasztalatait és tanulságait tárgyszerű, higgadt elemzés-
nek kell alávetni és kialakítani azokat a politikai módszereket, amelyek segítségével az 
alkotmány és a közmegegyezés szellemében ezek a kezdeményezések politikai rendsze-
rünkben, a kibontakozás érdekében helyet kaphatnak. 
Budapest, 1987. október 19. 

/Pozsgay Imre/

37  Kovács András (1925–2017) filmrendező. 1950-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola ren-
dezői szakán. Számos játékfilm, köztük a Cseres Tibor regényéből készült, az 1942-es újvidéki vérengzés-
sel kapcsolatos Hideg napok, valamint a Gáll István regénye alapján készült A ménesgazda című filmek 
rendezője. 1981 és 1986 között a Filmművészeti Szövetség elnöke. 

38  Levendel László (1920–1994) orvosprofesszor. Az 1980-as években a lakásán tartott összejövetelek, az 
úgynevezett Levendel-szalon számított a közéleti-értelmiségi eszmecserék, viták egyik kiemelkedő jelen-
tőségű helyszínének. A Hazafias Népfront Családvédelmi Tanácsának társelnöke. Részt vett az 1985-ben 
rendezett monori találkozón.

39  Ujhelyi Szilárd (1915–1996) politikus. A  Márciusi Front kezdeményezője volt 1937-ben. 1945-től a 
Népjóléti Minisztérium államtitkára, 1948-tól a Kulturális Kapcsolatok Intézetének főtitkára, 1949-től 
a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettese. 1956-ban Nagy Imre mellett maradt, 1958-ban jöhetett vissza 
Romániából Magyarországra. 1962-től a filmszakmában dolgozott. 1988-ban alapítója volt az Új Már-
ciusi Frontnak és a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak.

40  Püski Sándor (1911–2009) könyvkiadó. 1939-ben hozta létre a Magyar Élet Könyvkiadót, ami elsősor-
ban a népi írói mozgalom alkotóinak könyveit adta ki. Az 1943-as szárszói találkozó egyik szervezője. 
1962-ben összeesküvés vádjával bebörtönözték, egy év múlva szabadult. 1970-ben az Amerikai Egyesült 
Államokba települt, ahol 1975-ben létrehozta a Püski Kiadót. 1987-ben részt vett a lakiteleki találkozón. 
1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének tiszteletbeli tagja, 1990 és 1992 között a védnökség tagja. 
1989-ben tért haza, és alapította újra kiadóját Budapesten.
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