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Feltámadásra várva, a földön maradva

Történelmi szöveggyűjtemény rovatunkban ezúttal három országos napilap 
(Népszabadság, Magyar Nemzet, Népszava) véleményformáló írásait közöljük az 
1990-es országgyűlési választás első és második fordulója utáni napokból. Az 
írásokból egyebek mellett arra nézvést is vonhatunk le következtetéseket, hogy 
a különböző világnézetű és elkötelezettségű lapok és újságíróik hogyan fogad-
ták a számukra is új jelenségeket, a szabad választásokkal együtt járó tanulsá-
gokat. A „ki nyert” kérdésére többen optimistán, reménytelien válaszolnak: a 
demokráciával, a döntés felelősségének vállalásával tulajdonképpen mindenki. 
A szerzők abban is közösséget mutatnak, hogy véleményük szerint mind a kor-
mánypártokra, mind az ellenzékre új, komoly kihívások és feladatok várnak. 
A véleményformáló írások mellett közöljük a Népszabadság szintén ezekből a 
napokból származó interjúját az amerikai demokrata képviselővel, Tom Lantos-
sal, akinek az urnazárás után hirtelenjében megfogalmazott gondolatai szintén 
érdekes fényt vetnek a rendszerváltás utáni évek jellegére.

Tanács István

A döntés felelőssége1

Az utolsó kampánynap reggelére 
a szociáldemokraták plakátokkal 
teleragasztották a Lenin-szobrot 
a szegedi Rákóczi téren. Szegeden 
tudtommal senki nem próbálta le-
dönteni Vlagyimir Iljics szobrát. 
Talán, mert nagy és nehéz – meg-
felelő felszerelés nélkül kön�-
n�en rádőlhet a szobordöntögető-
re. Azt hiszem azonban, az igazi 
ok inkább abban keresendő, hog� a 
tegnapig ellenzékben volt pártok 
rájöttek: az ő legkiválóbb rek-
lámhordozóik a Lenin-szobrok. Ez 
a szegedi kolosszus is teljesen 
ing�en viselte először a Mag�ar 
Demokrata Fórum fekete fóliáját és 
feliratait, azután ellentmondás 
nélkül, jámboran öltötte magára 
a szocdemek piros-fehér plakátja-
it is. A Mag�ar Demokrata Fórum-
hoz tartozó ismerősöm rosszallóan 
jegyezte meg: „Nahát, hogy éppen 
a szociáldemokraták!” Amit azok 

1 Népszabadság, 1990.03.26. 3.

nyilván rossz néven vennének, hi-
szen számtalanszor elhatárolták 
már magukat Vlag�imir Iljicstől 
és mindattól, amit az ő nevében 
műveltek a 20. században.

Péntek délben, tavaszi hőségben 
pemzlit válogattam éppen. Olyat 
kerestem, amelyiknek nem hull a 
szőre, amikor a bolt előtt elvo-
nult a szabaddemokraták konvoja. 
Tengernyi autó, tengernyi zászló, 
vidám és erőszakos tülkölés, nag� 
V betűt formázó ujjak: aki látja, 
hagyjon mély nyomot benne, hogy 
íme, itt a g�őztesek vonulnak. A 
gyalogosok riadtan ugráltak szét 
előlük a zebrán. Látható volt, 
hogy akik itt vonulnak a dudáló 
konvojban, tudják, merik, teszik. 
Ezért talán egy-két év múlva már 
lehet majd olyan ecsetet is ta-
lálni a boltban, amelyiknek nem 
hullik a szőre.

Aznap este az Északi városrész-
ben megvertek két plakátragasz-
tót. Apa és fia – kis termetű 
emberek, akár az összement Tom 
macska ismert politikai hirde-
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tése – ragasztották Annus Jó-
zsef, a pártállam idején betil-
tott, majd újraindult Tiszatáj 
főszerkesztőjének, szocialista 
párti képviselőjelöltnek a 
plakátját, amikor két részeg 
suhanc megtámadta őket.2 A fiúnak 
kitéptek egy marékkal a hajából, 
az apának eltörték az ujját. A 
támadók nem tagjai semmiféle 
politikai csoportosulásnak, 
csupán a Diófa vendéglőből 
kijövet úgy látták, itt az ideje 
a „kommunistaverésnek”. A nevüket 
nem illik ideírni: mindketten 17 
évesek, s jó erőben vannak. Úg� 
érezték, tartoznak ennyivel a 
ránk köszöntő demokráciának.

Hallgattam a rádiót vasárnap dél-
ben. A szerkesztők kínosan üg�el-
tek rá, hogy amíg nincs mit mon-
dani a választásokról, addig ne 
sokat beszéljenek róla. Bács-Kis-
kun megye egyik alkohológus or-
vosa beszélt arról, hogy az al-
földi borvidéken az alkoholisták 
lényegesen fiatalabb életkorban 
épülnek le, korábban igén�lik az 
elme-szociális otthonban való el-
látást, mint más vidékein e ha-
zának. A férőhel�ek száma azonban 
adott, a fiatal gondozottak pe-
dig meglehetősen sokára halnak ki 
az otthonokból, így azután ritkán 
ürül hel� az újabb rászorulók-
nak. A megválasztandó parlament 
figyelmébe ajánlotta, hogy vala-
mil�en jogi módon azokkal a sző-
lősgazdákkal kellene megfizettet-
ni az elme-szociális férőhel�ek 
bővítését, akik seprőborral és 

2 Annus József (1940–2005) 1972 és 1986 között 
volt a Tiszatáj főszerkesztő-helyettese. Ekkor Nagy 
Gáspár versének közlése miatt eltávolították, 
a lap megjelenését fél évre felfüggesztették. 
Visszatéréséig, 1989-ig a Móra Ferenc Múzeumban 
dolgozott. 1989 és 1996 között főszerkesztőként 
irányította a Tiszatájat. 1989-től a Magyar Szoci-
alista Párt tagja volt, amelynek színeiben 1990 és 
1998 között országgyűlési képviselő volt. 1990-ben 
országos listáról jutott az Országgyűlésbe, 1994-ben 
viszont egyéniben (Csongrád megye 1. sz. választó-
körzete) győzött. 

toxikus műpálinkával fizetik ezt 
az igén�telen munkaerőt.

Kíváncsi vag�ok, a leendő szenátor 
urak hallgatták-e ezt az adást. 
Ilyesféle programpontot ugyan-
is egyik párttól sem hallottam 
– őszintén szólva nem is nagyon 
hiszem, hog� a doktornő szavai 
pártolókra találnának az új tör-
vényhozásban. A liberális piacgaz-
daság szempontjából ugyanis igen-
csak segíti a tőkefelhalmozást és 
a polgárosodást, ha a munkaerő ára 
nem több napi fél liter saját ké-
szítésű seprőpálinkánál.

A választókerületben, ahol sza-
vaztunk, a választási bizottság 
tagjai is az esélyeket latolgat-
ták. Minden mag�arázat logikus 
– de az ellenkezője is az. Ke-
reszténynemzeti kurzus lesz – az 
NDK-ban is a konzervatívok g�őz-
tek.3 A szabaddemokraták g�őznek 
– az embereket vonzza a nyuga-
ti jólét példája. A vártnál jobb 
eredményt érnek el a szocialisták 
– az emberek ma már nem a jobb-, 
hanem a baloldali szimpátiájukat 
félnek megvallani, de majd a sza-
vazófülkék magán�ában kiderül…

Akárhogyan is lesz, a vasárnapi 
hírek szerint komolyan és fele-
lősséggel választott az ország 
népe. Magunknak választottunk. 
Akár jól, akár rosszul döntöt-
tünk, a miénk, a mag�ar népé a 
döntés felelőssége is. A végered-
mén� remélhetőleg legalább azt 

3 A Német Demokratikus Köztársaságban egy héttel a 
magyar választások első fordulója előtt, 1990. már-
cius 18-án került sor az országgyűlési választásra. 
A 93%-os részvétel mellett megtartott választáson 
a Szövetség Németországért nevű választási ko-
alíció (amelynek fő ereje a kereszténydemokrata 
CDU volt) győzött, több mint 48%-kal. A választás 
eredményeképpen a kereszténydemokrata Lothar 
de Maiziére alakított nagykoalíciós kormányt. In: 
Egyszer és utoljára volt szabad választás az NDK-
ban. Múlt-Kor, 2015.03.18. https://mult-kor.hu/
egyszer-es-utoljara-volt-szabad-valasztas-az-ndk-
ban-20150318 
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garantálja, hogy nem lehet többé 
kisajátítani a hatalmat: aki most 
döntött, annak lesz módja megerő-
síteni, ha jól, és megváltoztat-
ni, ha rosszul döntött.

Serény Péter

Stabil kormányzást, minél széle-
sebb koalíciót – Interjú Tom Lan-
tossal4

Tom Lantos, a magyar származá-
sú kaliforniai demokrata párti 
képviselő5 hétfő délelőtt éppen 
egy bizottsági ülésen elnökölt 
a washingtoni Capitoliumban (az 
előző kormányzat egyik minisz-
terének és a rábízott tárcának 
korrupciós ügyeit vizsgálják 
ki), amikor – segítőtársa és fe-
lesége, Anette asszony6 közvetí-
tésével – a véleményét kértük. 
Tom Lantos előbb rövid üzenetei 
küldött a Népszabadság olvasói-
nak, majd – hogy néhány, általa 
is fontosnak tekintett kérdésre 
személyesen térhessen ki – maga 
is a telefonhoz jött.

– Gratulálok a magyar népnek a 
választások békés, civilizált és 
demokratikus lefolyásához, a nagy 
részvételi arányhoz. Bizalommal 

4 Népszabadság, 1990.03.27. 3.
5 Tom Lantos (Lantos Tamás, 1928–2008) holo-

kauszt-túlélő, 1947-ben hagyta el Magyarországot, 
és telepedett le az Egyesült Államokban. 1981-től 
haláláig volt az amerikai képviselőház tagja. Lan-
tos a rendszerváltás után is figyelemmel kísérte a 
magyar belpolitikát, több alkalommal határorozott 
véleményt nyilvánított róla (általában a balolda-
li-liberális véleményeket támogatva). Ennek egyik 
legemlékezetesebb megnyilvánulása volt, amikor 
1992-ben az amerikai kongresszus elé vitte Csurka 
István Néhány gondolat című, általa és sokak által 
antiszemitának nevezett dolgozatát. 

6 Annette Lantos (Annette Tilleman, 1931) svéd út-
levelekkel menekülve, Svájcban vészelte át a vész-
korszakot. Magyarországra visszatérve ismerte meg 
későbbi férjét, akivel már az Egyesült Államokban, 
1950-ben házasodtak össze. 

vagyok a magyar demokrácia iránt 
– kezdte nyilatkozatát, hozzáté-
ve, hogy akivel csak találkozott 
a törvén�hozás épületében hétfő 
reggel, pártállástól függetlenül 
örömmel üdvözölte az évtizedek 
utáni első szabad mag�ar válasz-
tások méltó lebonyolítását.

Tóm Lantos úgy fogalmazott, hogy 
az igazi kihívás azonban még csak 
ezután, a kormányzással követke-
zik.

– Stabil kormán�zatra van szükség, 
hog� a külföldi, amerikai befek-
tetőknek leg�en bizalmuk Mag�ar-
ország iránt – mondta, s a magyar 
politikai pártoknak címezve így 
szólt: szerinte ehhez a stabil és 
hosszú távú kormányzáshoz széles 
koalícióra van szükség.

– Mennyire széles koalícióra gon-
dol – jobbra és balra –, képvi-
selő úr?

– Nem kívánok beavatkozni a pár-
tok tárgyalásaiba, de: minél szé-
lesebb, annál jobb.

– Remélhetünk-e nagyobb segít-
séget, ha most Magyarországon 
stabilizálódik a helyzet? Az ön 
pártja amúgy is több támogatást 
sürget Kelet-Európának, Bush el-
nök viszont legutóbb, a lengyel 
kormányfővel folytatott tárgyalá-
sok után is a Nicaraguának és Pa-
namának kért nyolcszázmillió dol-
lár megajánlását szorgalmazta…

– Itt két lépésről van szó. Elő-
ször is meg kell változtatni a 
Malév-döntést (az Izraelbe tartó 
szovjet zsidók szállítására be-
állított különjáratok leállítá-
sáról – A szerk.) Amíg egy magyar 
kormány a terroristák fenyegeté-
se szerint intézkedik, nem fog-
nak semmi segítséget kapni. Igaz, 
hogy az intézkedést a légitársa-
ság hozta, de a kormány azt meg 
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tudja változtatni.7 Ha ez megtör-
ténik, mi a törvényhozásban ele-
gen vagyunk ahhoz, hogy Nicara-
guától és Panamától át tudjunk 
irán�ítani összegeket Mag�aror-
szág és Közép-Kelet-Európa felé.

– Az ön pártja, a Demokrata Párt 
már az ősztől igen aktívan részt 
vett a választások előkészíté-
sében, tanácsadói tanfolyamokat 
tartottak Magyarországon bizo-
nyos politikai erők – ha jól em-
lékszem, többek között az SZDSZ 
és a Fidesz – számára. Most, hogy 
lezajlottak a választások, e köz-
vetett részvétel nyomán érez-e 
képviselő úr bizonyos elégtételt?

– Konkrét nevekre én sem emlék-
szem pontosan, de azt határozot-
tan mondhatom, hogy mi a demokrá-
ciát támogatjuk, nem a pártokat. 
Tehát minden demokratikus pártot 
támogatunk. Most a demokrácia a 
g�őztes Mag�arországon, és ennek 
örülünk.

Ki nyert?8

Az elcsépelt fordulatot kürtöl-
hette világgá a szabad hazai és 
külföldi sajtó a mag�ar választá-
sokról: az a meglepetés, hogy nem 
történt meglepetés. Holott az lett 
volna meglepő, ha történt volna 

7 1990 márciusában egy palesztin terrorszervezet 
megfenyegette a Szovjetunióban élő szidókat Iz-
raelbe szállító légitársaságokat. Jahoda Lajos, a 
Malév vezérigazgatója ekkor állította le az utasz-
szállítást. Derzsi András közlekedési miniszter ha-
mar menesztette a vezérigazgatót, így – szigorított 
biztonsági intézkedések mellett – folytatódott a 
szállítás. A Jerusalem Post később Németh Miklós 
miniszterelnöknek tulajdonította az azonnali 
döntést. In: Kenessei István: A ferihegyi merénylet. 
Ki robbantotta fel a Budapesten keresztül alijázó 
orosz zsidókat? Hetek, 2013.12.20. Meglepő té-
nyek Németh Miklósról és a szovjet zsidókról. HVG, 
2013.11.06.

8 Magyar Nemzet [Szerkesztőségi vezércikk], 
1990.03.27. 5.

meglepetés. A pártok sorrendjét 
hetekkel korábban, a pillanatnyi 
álláshoz hasonlóan jósolták meg 
a politológusok, kommentátorok, 
közvélemény-kutatók. Döbbenetét 
az okozott volna, ha ők, s nem az 
önmagukat és mozgalmukat szédel-
gőn feldicsérők tévednek.

Miért nem robbant hasonló bomba 
Mag�arországon, mint, eg� hét-
tel korábban az NDK-ban? Amiért 
a változás aggodalmakkal teli, 
megfontoltabb, elnyújtottabb 
tempóban zajlott le itt, s vi-
haros gyorsasággal, pártálla-
mot, pártvezetőket elsöprő g�or-
sasággal odaát. Mag�arországon a 
dolgok szép lassan forrtak ki, 
a pártok fokozatosan szerveződ-
tek baráti körökből, ellenzéki 
csoportocskákból, nosztalgiázó 
öregurak asztaltársaságából tag-
ságot kereső és találó pártszerű 
tünemén�ekké. Emellett történel-
münk – sok fintor és arculcsapás 
ellenére – nem ajándékozott meg 
azzal a sorscsapással, hogy ke-
let- és nyugatmagyarra szakítód-
junk, s a gazdag rokon kegyének 
eln�eréséért nem létező pártot 
kelljen trónra emelni a tehetős 
rokon zsebébe utolsó reményként 
kapaszkodó szegény testvérnek.

Mag�arországon, ha n�ugati érte-
lemben vett pártokat nem is ter-
melt ki az idő rövidsége és a 
társadalom tagolatlansága miatt 
az elmúlt néhány hónap, létrejö-
hettek többféle érdeket és véle-
mén�t tömörítő g�űjtőpártok. Nem 
kellett különösebb jóstehetség és 
politikai éleslátás ahhoz, hogy 
az ő sikerüket tippeljük meg. 
Most sincs semmi ok az öndicsé-
retre, hiszen csak az következett 
be, aminek a jelenlegi körülmé-
nyek között történnie kellett. 
Nem az első eset Mag�arországon, 
hogy egyik nagy tömb egy másikkal 
kerül szembe és méri össze ere-
jét. 1945-ben így nyerték meg a 
választásokat a kisgazdák, kife-
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jezve, a háborút átvészelő társa-
dalom nagyszámú középrétegeinek 
és kisegzisztenciáinak óhaját, 
hogy legyen változás, de a lehe-
tő legkevesebb változtatással, és 
hog� ne a mag�ar lélektől idegen 
kommunizmus katonái nyerjék meg a 
valóságos harcok után az urnák-
nál zajló küzdelmet is. Két évvel 
később a szétbomlasztott, felsze-
letelt kisgazdák szerepét a Ba-
rankovics-féle Demokrata Néppárt 
játszotta el, s lett a kékcédulá-
zó, minden bolsevik furfangot és 
trükköt bevető kommunista párt 
mögött az ország második legna-
gyobb pártja. De nem véletlen az 
sem, hogy a korábban is egységes 
pártnak nevezték az ország ural-
kodó erejét.

A kérdés inkább az volt: a mérsé-
keltebb, kevesebb felfordulást és 
megrázkódtatást ígérő tömörülés 
kap bizalmat vagy a radikálisabb? 
Az MDF-nek il�en szempontból hó-
napokon át alig volt vetélytársa, 
ám a bel- és külpolitikai hel�zet 
alakulása megg�őzte a polgárokat 
arról, hogy nem olyan kockáza-
tos, nem olyan elképzelhetetlen 
az SZDSZ és a Fidesz követelése 
sem, mint amilyen „vadnak” és ve-
szélyesnek akárcsak egy fél évvel 
ezelőtt tűntek. Inkább ezzel és 
nem ann�ira az MDF álmosabb, erőt-
lenebb politizálásával magyaráz-
ható a radikális liberálisok tér-
hódítása, amely a végén fej fej 
mellettivé tette a két nagy párt 
vetélkedőjét. A közvélemén�-ku-
tatók már korábban jelezték, hogy 
az SZDSZ gyors felfutása, amely 
határozott programjuknak és bot-
rányokat kavaró-feltáró közsze-
repléseiknek egyaránt köszönhe-
tő, sok biztos szavazót hozott 
nekik, ug�anakkor a habozók közül 
viszonylag kevesen adják majd rá-
juk a voksukat.

A magyar és a szabaddemokra-
ták versengése mögött egyre in-
kább kirajzolódik a mag�ar jövő, 

a mag�ar társadalomfejlődés két 
eltérő felfogása. Nem teljesen 
összeegyeztethetetlenek ezek a 
nézetek, de a két út éppúgy köny-
nyen párhuzamossá merevedhet, 
mint ahogy egymás felé tarthat. 
A magyarságnak, természetesen, 
mi sem volna jobb, mintha ezek 
a kicsit girbegurba egyenesek a 
végesben és belátható időn belül 
találkoznának. Ha haza és hala-
dás, függetlenség és fejlődés, 
magyarság és európaiság végre 
egyszer egyszerre lennének kép-
viselhetők és – megvalósíthatók.

Az elemzők már eg� ideje az elté-
rő közelítések összeházasításának 
lehetőségein töprengenek. A két 
nagy integrátor kiegyensúlyozott 
szereplése, megtetézve természe-
tes szövetségeseik lényegesen ki-
sebb mértékű szavazatn�erésével, 
még időszerűbbé teszi a találga-
tásokat egy nagykoalícióról. A 
szabaddemokraták néhán� vezető-
je már a kampány finisében ejtett 
egy-két finom célzást a közös 
kormányalakításról; a fórum pro-
minens személyiségei még az utol-
só pillanatokban is bíztak abban, 
hogy a kereszténydemokratákkal, a 
kisgazdákkal és a Mag�ar Néppárt-
tal9 szövetségre lépve megszerzik 
a kormán�záshoz szükséges mini-
mális többséget. A jelek szerint 
ez eg�ik tábornak sem sikerül-
het, aligha marad más, mint a két 
ellenlábas megegyezése. Hogy a 
színfalak mögött mi zajlott és mi 
zajlik, nem tudni, de a választás 
első közzétett eredmén�ei vélhe-
tően, nem engednek más választást 
a jövendő politikacsinálóinak.

9 Magyar Néppárt: 1989 júniusában alakult párt, a 
Nemzeti Parasztpárt és a Petőfi Párt utódjaként. A 
párt ügyvezető elnökeként Márton János tevékeny-
kedett. 1990 januárjában Fekete Gyulát választották 
meg a szervezet vezetőjévé. Az 1990 márciusi első 
fordulóban 0,75%-os eredményt értek el.
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A nép bölcsességéről, érettségé-
ről is elmélkedhetnék, mil� oko-
san tette, hogy egyik pártot sem 
részesítette kizárólagos kegyé-
ben. A nép érettségét remélhető-
leg, egyre kevésbé vonják kétség-
be a jövőben, ám ebben az esetben 
másról van szó. A magyar társa-
dalom nem érett, hanem megosz-
tott. Nem érdekek, hanem főként 
mentalitások, érzelmek szerint. A 
voksok is eszerint jutottak ennek 
vagy annak a pártnak, jelöltnek.

Nyertesei ennek a választásnak a 
leginkább, valószínűleg mi le-
szünk, választók és kormán�zot-
tak, akik dönthetünk a jövőnkről. 
A mai tagolatlan, megosztott, 
igazi társadalommá szerveződési 
állapotban talán előn�ünkre szol-
gálhat, hog� abszolút g�őztesként 
senki sem tarthatja magasba a ke-
zét. Szégyenszemre elkullogó vesz-
tesek sincsenek igazából. Ilyen 
veszél� eg�edül a szocialistákat 
fen�egette, ám ők nag�jából ann�i 
szavazatot szereznek, amennyit ma 
demokratikus jogállamban remél-
het hasonló zsánerű párt. A szű-
kebb rétegérdekeket vag� letűnt 
eszméket képviselő pártokat nem 
sorolom ide. A szocdemek kudarca10 
pártvezérük kitalálatlanságával, 
a párt arctalanságával éppúgy 
megokolható, mint azzal a 
gyanakvással, amely ma minden 
okkal, ok nélkül baloldalinak 
tekintett áramlatnak kijár. Ők 
inkább a sajtó részéről őket ért 
méltánytalanságokat emlegetik. 
Hatástalannak bizonyult az 
a politikai erőlködés is, 
amellyel a Hazafias Választási 
Koalíció igyekezett hatásvadász 
jelszavakkal a pártonkívüliek 
pártjának önellentmondását 
meglovagolni.11

10 A Petrasovits Anna vezette Magyarországi Szociál-
demokrata Párt 3,55%-os eredménnyel nem jutott 
be az Országgyűlésbe.

11 A Hazafias Választási Koalíció 1989 októberében 
alakult meg, a Hazafias Népfront és egyéb társadal-

Nagy lesz-e a koalíció? Ha igen, 
erős lesz-e a koalíciós kormán�? 
És határozatképes, intézkedni 
tudó a parlament, amely a leg-
fontosabb kérdésekről alkotmán�-
erejű törvén�ek egész sorát kell, 
hogy megalkossa? Hány kormány és 
országg�űlés váltja majd eg�mást 
a következő eg�-két évben? Az jár 
jól, aki ellenzékbe szorul-vonul 
vagy aki a kormányrúd mögé a tá-
madások kereszttüzébe áll?

Nem meglepő, hog� ezekre a kérdé-
sekre ma még nincs válasz.

Bálint B. András

Nagyhét12

Elmúlt a virágvasárnapi diadalme-
net, megérkeztünk a szent város-
ba, ahova ki tudja, mióta vágy-
tunk: a demokráciába. Előttünk a 
nagyhét; a böjt, a szenvedés, az 
árulás napjai – végső remén�ünk-
kel, a megváltást hozó feltáma-
dással.

A diadalút szó ezúttal nemcsak 
átvitt értelemben értendő. Mert 
diadala ennek a népnek, egyes be-
látó és önkritikus, a hatalomhoz 
nem foggal-körömmel ragaszkodó 
politikusoknak, és a térség meg-
értő külső erőinek, hog� békében 
ment végbe a rendszerváltás – bár 
a jövendő kormán� nem sétálhat 
virágszirmos úton a célja felé…

Kialakultak a politikai erőviszo-
nyok. Nagyjából tudjuk, mit nem 
akar ez a nemzet; de hogy pon-
tosan mit kíván, azt csak sejt-
jük. Megfogalmazniuk majd azoknak 
kell, akik immár ott érezhetik 
magukat a Parlamentben. Túlnyo-

mi szervezetek együttműködéséből. A választáson 
1,87%-os eredménnyel nem jutottak mandátum-
hoz.

12 Magyar Nemzet, 1990.04.10. 1.
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mó többségük ismeretlen – kivéve 
azt a körzetet, ahol rájuk sza-
vaztak –, eddig nem tudtak, nem 
akartak részt venni a közéletben, 
esetleg éveken át illegalitásba 
kén�szerültek. Tőlük várjuk most, 
hogy megoldják súlyosbodó gazda-
sági gondjainkat, rendbe tegyék 
a külhoni és a hazai kisebbségek 
üg�ét, visszavezessék az országot 
oda, ahová mindig is tartozott: 
Európába.

Nem irig�lem őket. Nemcsak azért, 
mert eltérő politikai koncepci-
ók ütköznek majd szükségképpen 
az országg�űlésben, hanem azért, 
mert a stílusuk is más. És itt 
nemcsak a munkamódszerekre gon-
dolok, hanem a hangvételre is. Az 
elmúlt két-három hétben méltatlan 
vádaskodások, lejáratási próbál-
kozások tanúi lehettünk, néha, az 
átlagpolgár már-már kínosan kel-
lett, hogy érezze magát. Esterhá-
zy Péter a Hitel legutóbbi szá-
mában nosztalgikusan emlékezik 
hajdani nyugat-berlini élményére, 
amikor a tévériporter fontolgatás 
nélkül felszólította a választá-
si műsorban eg�másra acsarkodó 
Strausst és Schmidtet,13 hagyják, 
abba ezt a kiabálózást, ellenkező 
esetben δ hazameg�.14 A fröcsögő 
nyilatkozatok, rágalmazó sokszo-
rosítványok, letépett, megcsúfolt 
plakátok láttán nekem is gyakran 
az volt az érzésem: na, én most 
hazameg�ek. Ebből elég. És ki sem 
dugom a képem, amíg ez az egész 
hecckampán� véget nem ér. Úg�hog� 
követve a jeles berlini tévékom-
mentátort, itt és most felszólí-
tom a feleket, viselkedjenek ágy, 
mint aki tényleg Európába igyek-
szik. Különben úg� becsapják az 

13 Franz Josef Strauss (1915–1988) bajor keresztény-
szocialista miniszterelnök (1978–1988) és Helmut 
Schmidt (1918–2015) nyugatnémet szociáldemok-
rata kancellár (1974–1982) az 1980-as választáson 
csapott össze egymással. A választáson szociálde-
mokrata győzelem született. 

14 Esterházy Péter: A legrosszabb demokrácia is. Hitel, 
1990/7, 19.

ajtót előttünk, hog� az orrunk is 
belevérzik.

Beszélő viszony volt a címe an-
nak a riportnak, amelyet a múlt 
héten közöltünk, s amel�ben az 
MDF és az SZDSZ eg�-eg� közismert 
képviselője fejtette ki állás-
pontját. Bevallom, szorongva ül-
tem le az asztalhoz velük, s fel-
lélegeztem, amikor láttam, hogy 
mindketten, európai polgárhoz 
méltón fogalmaznak, nincs számon 
kérés és fen�egetőzés.15 Beszélő 
viszon�: igen, erre lesz szükség 
az új országg�űlésben is már a 
legelső napokban, a kormán�alakí-
tás során. Mert, ha nem jön lét-
re a sokaktól remélt nagykoalí-
ció, akkor az ellenzéknek valóban 
konstruktívan részt kell vennie 
a törvényalkotásban, élnie kell 
a kisebbség beleszólási jogával, 
amel� nélkül nincs demokrácia. S 
a kormányzó pártoknak kötelessé-
gük fig�elembe venni az oppozíció 
szándékait.

A nagykoalíciónak lettek volna 
előn�ei, de kétségtelen hátrá-
nya, hogy alig van opponense. A 
kiskoalíció viszont demokratiku-
sabb, mert az erős ellenzék job-
ban ellenőrzése alatt tarthatja a 
hatalmat, amely ily módon nemigen 
hozhat eleve hibás és káros dön-
téseket. És fennáll a politikai 
váltógazdaság lehetősége; ha az 
MDF-nek és partnereinek nem si-
kerülne megtalálnia a hel�es lé-
péseket a bajainkból való kilábo-
láshoz, még mindig van ol�an erő, 
amelyik képes azonnal új végre-
hajtó hatalmat állítani.

Bízzunk abban, hogy erre egyhamar 
nem lesz szükség. Itáliát szokás 
fölemlegetni arra, hogy egy or-

15 Az interjú résztvevői Kónya Imre, az MDF és Demsz-
ky Gábor, az SZDSZ Pest megyei listavezetője vol-
tak. Bálint B. András: Beszélő viszony. Ne legyen 
kormányozhatatlan az ország. Magyar Nemzet, 
1990.04.06. 5.
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szág működhet hosszú ideig úg�, 
hogy akár minden évben több kor-
mán�a van. Működhet: stabil gaz-
dasági háttérrel. De amikor egy-
szerre van szükség a demokratikus 
intézményrendszer kialakítására, 
a gazdasági válság megoldására, 
a közgondolkodás átformálására, 
a morális krízisen való felüle-
melkedésre, akkor nem lenne sze-
rencsés az il�en sűrű váltás. Azt 
pedig ne kívánjuk, hogy az elé-
gedetlen tömegek ismét a Kossuth 
Lajos térre vonuljanak, immár nem 
a szocialisták és a kommunisták, 
hanem a szabadon választott par-
lament és a felelős mag�ar mi-
nisztérium ellen.

A kampány során több politikus 
panaszkodott, hogy baj lesz, ha 
az emberek ilyen közönyösek ma-
radnak. Nos, az emberek egyálta-
lán nem közönyösek, mutatja ezt 
a magas részvételi arány mind az 
első, mind a második fordulóban.16 
Csak ülnek, fig�elnek, várnak. És 
bizakodnak – hiszen azért voksol-
tak a rendszerváltásra. Tudták, 
látták, hog� az előző hatalom már 
nem képes az országot „kivinni a 
mél� süll�edésből”, ahová lerán-
totta. De ez a figyelem és vá-
rakozás félelmetessé válhat, ha 
nem tapasztalnak valódi változá-
sokat.

Az viszont igaz, hogy a magyarok 
túlnyomó többsége nem akar direkt 
módon – pártban, ilyen meg olyan 
mozgalomban – politizálni; ezt 
mutatja, hogy az új szervezetek-
nek összesen sincs annyi tagja, 
mint akár két éve az MSZMP-nek. 
Szeretnének nyugodtan élni, tud-
va tudván, hogy az a párt és az a 
személy, akire szavaztak, méltó-
képpen képviseli majd érdekeiket 
az ország házában. Es a helyi kép-
viselő testületekben, amel�ekre 
ősszel voksolunk. Félek, kicsit 

16 A választás első fordulójában 65, a másodikban 
46%-os volt a részvétel.

sok lesz ez a szavazgatósdi ne-
künk, főleg, ha még a köztársasá-
gi elnök kilétéről és a címerről 
is referendumon kell döntenünk.17 
De Isten neki, egyszer ilyen ti-
zenkét hónap is lehet az ember 
életében.

Emlékszem, amikor húszeszten-
dősen először mentem „választa-
ni”, unottan estem túl a nagy 
eseményen. A hatvanas évek köze-
pén még a kettős jelölés sem lé-
tezett.18 Fülke sem volt, minek 
az a nagy felhajtás, Azóta, ha 
lehetett, mindig elblicceltem 
ezt az állampolgári jogot és 
kötelezettséget, unom az unalmas 
és fölösleges dolgokat. És örömmel 
látom, hogy húszéves lányom milyen 
elszántan vonult a szavazókörbe 
mind november végén,19 mind a mos-
tani két választáson. Mérlegelt, 
kérdezett, olvasott, megbeszélte 
a dolgot velünk meg a barátaival 
és döntött.

Mi, neg�venesek, kicsit szkepti-
kusabbak vag�unk a jövő iránt. De 
kérem, ne feledjék, tisztelt meg-
választott honatyák és honanyák, 
pártvezetők és leendő miniszte-
rek, hogy ez az ország már a gye-
rekeinknek, az unokáinknak épül. 

17 Végül mindkét kérdésben az Országgyűlés döntött. 
Az MDF–SZDSZ paktum értelmében Göncz Árpádot 
1990. május 2-án választotta köztársasági elnökké 
az Országgyűlés, 295 igen, 13 nem szavazattal. 
(Király Zoltán független országgyűlési képviselő és 
az MSZP közvetlen elnökválasztás mellett tartott 
népszavazást ugyan megtartották, ám az a 14%-
os részvétel miatt érvénytelen lett.) A koronás 
kiscímert a Kossuth-címerrel szemben 1990. július 
3-án szavazta meg az Országgyűlés, 258 igen, 28 
nem szavazattal, 35 tartózkodás mellett.

18 A „kettős jelölést” az 1983. évi III. törvény értelmé-
ben tették kötelezővé.

19 A „négyigenes népszavazásra” 1989. november 
26-án került sor. Az 58%-os részvétel mellett 
megtartott szavazás egyetlen tétre menő és 
szoros végeredményt ígérő kérdésére – „Csak az 
országgyűlési választások után kerüljön-e sor a 
köztársasági elnök megválasztására?” – 50,07% 
szavazott igennel, 49,93% nemmel.
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Az ő bizalmukat és hitüket – a 
jövőt – becstelenség lenne elját-
szani.

Nem mondhatjuk nekik ezekben a 
sovány, bojtos, húsvétra váró na-
pokban, hogy elnézést, gyerekek, 
de közbejött akadályok miatt a 
feltámadás – elmarad.

Flanek Tibor

Másik Magyarország20

G�őztünk. Igen, mi n�ertük meg a 
választásokat. Mi, a nemzet, a 
milliók, akik a rendszerváltás-
ra, eg� másik Mag�arországra sza-
vaztunk. A szabadságra, a demok-
ráciára, a polgárosodásnak végre 
teret nyitó társadalomra adtuk 
voksainkat. A pártállami diktatú-
ra négy évtizedes sötétsége után 
nem is az a legfontosabb, hogy a 
két legesél�esebb politikai erő 
közül mel�ik szerzett több man-
dátumot – s vele kormányalakítási 
megbízatást –, hanem hogy az or-
szágnak immár szabadon választott 
parlamentje van, hogy visszavon-
hatatlanul megváltottuk az Euró-
pába szóló belépőt, hog� a Mag�ar 
Köztársaság új politikai rendjé-
nek legitimitását immár nem von-
hatja kétségbe senki e világon.

G�őztünk azért is, mert a nép fel-
ismerte, mi a tét, átérezte fele-
lősségét és kellő számban elment, 
elmentünk szavazni. A két forduló 
elegendő volt mindenütt, a képvi-
selő-választás eg�etlen körzetben 
sem hiúsult meg a közönyön. Nem 
kell várni további, nehezen múló 
hónapokat, hogy végre teljes lét-
számmal felálljon s megkezdhesse 
működését a mag�ar parlament. És 
g�őztünk azért, mert sikerült el-
kerülni a hatalmi patthel�zetet, 
nem fenyeget a kormányozhatatlan-

20 Népszava, 1990.04.10. 1.

ság – előzőleg nag�on is reálisnak 
vélt – veszélye. Ezért is gratu-
lálhattak az ellenfelek – higg�ük 
el, hog� őszintén – jó szívvel 
a nyerteseknek, miközben egy ki-
csit maguk is nyertesnek érezhet-
ték magukat. A szabad demokraták 
például azért, mert második he-
l�ükkel is Európa legerősebb szo-
ciálliberális pártja lettek, a 
többiek azért, mert vag� a leendő 
kormánykoalíció tagjaiként, vagy 
konstruktív ellenzékként, de min-
denképpen kivívták a jogot, hogy 
törvén�es parlamenti erőkként le-
gyenek részesei a sorsfordítás 
történelmi feladatának.

Szóval, más napra virradhattunk a 
virágvasárnapot követő hajnalon.

A lényegi változásokhoz persze 
még csak ezután lehet hozzákez-
deni. A kialakult parlamenti erő-
viszonyok alapján most megkez-
dődnek a koalíciós tárg�alások, 
ki alkosson kormányt s kivel. Az 
MDF–SZDSZ nag�koalíció kén�sze-
re az előbbiek vártnál nag�obb 
arán�ú g�őzelme miatt immár nem 
áll fenn, s egy ilyen kombiná-
ció valószínűsége most már ak-
kor is csekély, ha az utolsó szót 
még nem mondták ki ebben az üg�-
ben. De a legkézenfekvőbbnek tet-
sző – és az érintettek által is 
leggyakrabban emlegetett – kor-
mán�zati felállás, az MDF, a kis-
gazdák és a kereszténydemokraták 
koalíciója sem végső bizon�osság 
eg�előre még. Nemcsak azért, mert 
az erre illetékes pártfórumok még 
ezután döntenek, hanem azért is, 
mert nem tudni, sikerül-e a párt-
közi tárgyalásokon áthidalni pél-
dául a kisgazdák 1947-es alapokon 
álló földtulajdon-koncepciója s a 
többiek elképzelései közötti el-
lentéteket, nem tudni, ki milyen 
kompromisszumokra kész.

Nag�jából tehát csak az vehető bi-
zon�osra, hog� az MDF lesz a ko-
alíció vezetője, és hog� az MSZP 



A Népszava 1990. április 10-i számának címlapja.

Rendszerváltó Archívum 2018/1

74

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

mindenképpen ellenzékbe szorul. 
Ám az sem mindegy, hogy az új kor-
mánynak milyen ellenzéke lesz. A 
végére kissé elfajult választási 
kampány, a sértések és sérelmek 
özöne után a parlamentbe bekerült 
pártoknak felül kell emelkedniük 
mindazon, ami történt, hogy kor-
mányon vagy ellenzékben, de min-
denképpen ellenséges indulatok 
nélkül munkálkodjanak eg�ütt az 
ország felemelkedésén.

Az ellenzék lényege, hogy min-
dig kritikus, de konstruktívnak 

és európai parlamenthez méltónak 
csak akkor tekinthető, ha nem a 
kormány gáncsolására, megbuktatá-
sára játszik, hanem segít megóvni 
a tévutaktól, s a maga alterna-
tív javaslataival is a köz javát 
szolgáló megoldásokat kínál.

Bízzunk abban, hogy a parlament-
be bejutott pártok – amint ez 
irán�ú készségüket kin�ilvání-
tották – kivétel nélkül íg� ér-
telmezik a maguk szerepét, és tu-
datában vannak: itt és most nem 
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a kormány, hanem az ország sorsa 
a tét. Mindenekelőtt a gazdasági 
válság elhárításában, a piacgaz-
daság mielőbbi kiépítésében van 
szükség arra, hog� a felelősséget 
eg�üttesen is vállalják e pár-
tok, már csak azért is, mert itt 
egymás tudását, egymás szellemi 
kincseit sem nélkülözhetik. Eb-
ből a szempontból biztató, hog� 
a gazdasági rendszerváltás prog-
ramját felkínált nemzetközi Kék 
Szalag Bizottságban a neves nyu-
gati szakértők oldalán eg�ütt ül-
tek a rivális pártok képviselői,21 
és szót tudtak érteni. Erre van 
szükség a továbbiakban is, hiszen 
a gazdasági talpra állás vala-
menn�iünk érdeke.

Vajda Péter

A plakátokat átragasztják, ugye?22

A házzal szemközt, ahol e sorokat 
írom, kilenc párt választási pla-
kátjai virítottak tegnap a tűzfa-
lon. Mára hármat már letakartak, 
átragasztván őket eg� rockkoncert 
hirdetményeivel: az élet megy to-
vább. És a disputák is folynak 
tovább: a történészek vélhetően 
sokáig fognak vitatkozni azon, 
mikor kezdődött el valójában az a 
rendszerváltás, amelyre most ke-
rült rá a pecsét, s pontosan mi-
ért volt az eredmény olyan, ami-
lyen. A publicista a történések 
másnapján csak azt kísérelheti 
meg összefoglalni, ami evidens.

Kétségtelen, hogy egy békés ha-
talmi váltás előkészítő szaka-
szát zárta le egy ugyancsak bé-
kés, Európához méltó választás. 

21 A Kék Szalag Bizottság 1990 áprilisi, gazdasági prog-
ramjavaslatának szerzői között találjuk többek kö-
zött Berend T. Ivánt, Bollobás Enikőt, Jeszenszky 
Gézát, O’sváth Györgyöt, Hans Seidelt, Soros Györ-
gyöt, Surányi Györgyöt és Tardos Mártont.

22 Népszabadság, 1990.04.10. 3.

Nem mintha nem lettek volna sze-
mél�eskedő kampán�támadások és 
etikátlan próbálkozások is. Le-
hettek ilyenek, de nem voltak 
jellemzőek eg�etlen párt, eg�et-
len jelölt kampányára sem, epi-
zódok maradtak, számottevően nem 
befolyásolták a végeredményt. Azt 
tehát úgy lehet elfogadni, mint a 
magyar nép akaratát itt és most. 
Ha térségünk más országaival ha-
sonlítjuk össze ezt a folyamatot, 
erősödhet remén�ünk, hog� a po-
litikai nagykorúsításunkon túl-
menően a nemzeti megbékélést is 
szolgálja. Azt, hog� különböző 
pártállású és semmilyen párthoz 
nem tartozó emberek, eltérő vi-
lágnézetű polgárok tudjanak féle-
lem nélkül eg�ütt dolgozni a haza 
és az egész mag�arság üdvéért. 
Tekintet nélkül a személ�es indu-
latokra, az esetleges sérelmek-
re. Ez utóbbiak lehetnek jogosak, 
hiszen a hála nem politikai ka-
tegória, és a választók nem fel-
tétlenül honorálták, hog� ki mi-
lyen érdemeket szerzett a korábbi 
rendszer fokozatos lebontásában. 
(Esetenként fontosabb lehetett a 
mez színe, mint a játékos, aki 
viselte…)

Ha az első következtetés az ese-
ménysorozat hogyanjához kapcsoló-
dik, akkor a második az eredmény 
tartalmi oldalához. Imponáló, 
sokak által nem várt többséggel 
g�őzött a Mag�ar Demokrata Fórum. 
Eg� leendő kormán�koalíció il�en 
meghatározó erejeként felelőssé-
ge is különösen szembeszökő, hi-
szen óriási feladat áll előtte. 
Ennek megoldásához a társadalom 
aktív eg�üttműködése vag� lega-
lább eg�etértése szükségeltetik, 
ám a társadalom egy része fáradt, 
sőt fásult. Eg� másik része talán 
még nem is méri fel, milyen mély 
a válság, s mennyire fájdalmas és 
időigén�es lehet a kilábalás. Ezt 
a mél� krízist nem az MDF idéz-
te elő, s a leendő kormán�koalí-
ció más pártjaival eg�ütt joggal 
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tarthat igén�t arra a türelmi idő-
re, ami más civil társadalmakban 
is kijár azoknak, akik a kormány-
rúdhoz kerülnek. Higgadt kormán�-
záshoz a kabinetnek szüksége lesz 
eg� il�en türelmi periódusra.

Másrészt természetesen nem ke-
rülheti el, hog� eg� vag� több 
választási programot kormányza-
ti munkaprogram nyelvére fordít-
son le. Azoknak az országoknak a 
tapasztalata, ahol már századok 
óta zöldell a gyep és megszokott 
a pluralizmus, bizonyítja, hogy 
ez nem eg�szerű feladat. A vá-
lasztási programok abból indul-
nak ki, mit elégeltek meg a tö-
megek, s annak feltételezéséből, 
milyen utat választanának legszí-
vesebben a lakosság meghatározó 
csoportjai. A választási progra-
mokban, amel�ek jelszavakban sű-
rűsödnek össze, fontosabb a cél, 
mint az oda vezető út. A kormán�-
zati munkaprogramoknak viszont a 
kívánatos és a lehetséges közötti 
határmezsgyén kell haladniuk. Ami 
lehet ol�an szűk, hog� rajta vé-
gigmenni egy kötéltáncos bravúr-
jára emlékeztethet.

Sejteni véljük immár az első, 
„kiskoalíciót” valószínűsítő n�i-
latkozatok alapján, milyen össze-
tételű lesz a kormán�. Azt viszont 
egyáltalán nem tudjuk megmondani, 
hogy milyen mértékben lesz lehet-
séges az összefogás egy parlamen-
ti oppozíció különböző csoportjai 
között. Az bizonyos, hogy egy jó-
zan ellenzéknek felbecsülhetet-
len szerepe van az ország műkö-
dőképességének biztosításában. S 
ha elfogadjuk a kormánykoalíció 
vezető erejének önmagáról adott 
„jobbközép” meghatározását, ak-
kor különös felelősség hárul majd 
azokra, akik ettől balra foglal-
nak helyet. A baloldal ma nem azt 
jelenti, mint tegnap, mivel semmi 
sem jelenti azt, mint tegnap. De 
jelenti, minden körülmén�ek kö-

zött, a munkájukból élők – sajnos 
mind nehezebben élők – érdekei-
nek figyelembevételét és képvi-
seletét, a szolidaritást azokkal, 
akiket az infláció és a munkanél-
küliség is sújt.

A kormány és a parlamentben azt 
támogatók felelőssége a döntés-
hozatal és a cselekvés. (S eb-
ben az értelemben azt is kíván-
hatjuk, hogy ne csalatkozzanak 
azok, akik az MDF-re szavaztak.) 
Az ellenzék felelőssége, hog� az 
ország házából messzehangzóan ne-
met is tudjon mondani. (Ha bi-
zonyos években lettek, lehettek 
volna nemet mondók a padsorokban, 
talán nem lenne 21 milliárd dol-
lár adósságállományunk; de a po-
litikában, mint tudjuk, nincsen 
feltételes mód.) Aligha tanácsos 
nemet mondania ennek az oppozíci-
ónak mindenkor, amikor a hatalom 
„lép”, csupán akkor, ha hitével, 
választóinak érdekével, a kapott 
mandátummal ellentétesnek véli a 
kormány tervezett lépéseit. Ak-
kor viszont nem szabad hallgat-
nia. Aligha lesz igaza annak az 
illusztris személyiségnek, aki 
szerint a jövő ellenzékének kön�-
n�ű lesz, mert páhol�ból, védett 
hel�zetből bírál. Senkinek sem 
lesz itt könn�ű. Nag� és viharos 
társadalmi mozgások idején ugyan-
is nem védett sem a páholy, sem a 
zsöllye. És az emberek számon ké-
rik a cselekvést a kormánytól is 
és az ellenzéktől is: van ol�an, 
hogy kollektív memória, noha néha 
nem kevésbé szelektív, mint az 
egyén memóriája.

A pártplakátokat átragasztják, 
ugye? Átragasztják ezeket a vá-
lasztások után, de a többpárt-
rendszer velünk marad. A tét nag�: 
közös a felelősség azért, hog� az 
ország stabil, kormányozható ma-
radjon, és öt év múlva jobb tár-
sadalmi közérzettel optimistább 
választók járuljanak az urnákhoz…




