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Nagymihály Zoltán
Kezdet és vég
1989. március 15-e a Kádár-korszak ünnepei 
és a rendszerváltás tükrében

„A csodák éve”� Nem egy elemző, törté-
nész, szemtanú és aktív cselekvő nevezte/
érezte így 1989-et� Elsők közt a magyar 
emigráció egyik legnagyobb hatású 
esszéistája, Gombos Gyula fogalmazott 
így� „1989: valami csodaszerű történt 
ebben a francia forradalom évszámával 
összecsengő esztendőben� Az évszámok 
összecsendülnek, de bízom benne, hogy 
ami utána következik, már nem� […] Nem 
tudom, minek fogják a történészek utólag 

nevezni, ami 1989-ben történt� A válto-
zás mérve és ereje akkora, hogy nemigen 
lehet találni rá szabatos megjelölést� Így 
alighanem az marad, aminek újságírók 
és szónokok már ma is szívesen nevezik: 
forradalom� Ne is keressünk rá egyelőre 
más nevet, csak azt tegyük hozzá, és ezt 
hozzá kell tenni, mert kivételes minősí-
tése: Európa történetében forradalomnak, 
már csak méretét tekintve is, példátlan: 
vér és erőszak nélkül (Romániában is 
csak a zsarnok ölt, nem a nép) korsza-
kos változást idézett elő, világtörténelmi 
arányút� Nem lehet kétséges ugyanis, 
hogy Európa jövője merőben más lesz, 
mint lett volna 1989 nélkül� S az is igen 
valószínű, hogy a világ többi része sem 
lehet mentes kihatásaitól”1 – írta a válto-
zások geostratégiai jelentőségét is elemző, 
Európa jövőjét kutató írásában egy évvel 
az események után� A kelet-közép-euró-
pai változások megnevezésének miként-
jéről szűk témánktól elrugaszkodó lenne 
hosszú vitát nyitni� (A romániai, valóban 
erőszakos cselekményeket is hozó „forra-
dalmat” a csehek és szlovákok „bársonyos 
forradalommá”, a magyarok „rendszervál-
tássá” szelídítették a közbeszédben� Hogy 

1 Gombos Gyula: Ezerkilencszáznyolcvankilenc. Hitel, 
1990/17, [54–63] 54.

„Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: / szólj még egyszer a Szabadságról!”

  (Utassy József: Zúg Március)

„Egy ünnep sem az engedélytől nemzeti, / a hatalom kegye csak lezüllesztheti…”

  (Döbrentei Kornél: Átpingált március)

„Közelmúltunk megannyi ellentmondása, szégyene és hősiessége 

összetorlódni látszik a Nemzeti Ünnep mikéntjében és hogyanjában.”

(A Magyar Demokrata Fórum Ideiglenes Elnöksége Állásfoglalása 

március 15-ével kapcsolatban, 1989. február 7.)

A szerző történész, 
a RETÖRKI munkatársa
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nálunk miért utóbbi terminológia hono-
sodott meg, az szintén hosszabb kifejtést 
igényelne�) A „csodák éve” meghatározást 
nem csak a kortárs szemlélő használta� 
A huszadik és huszonötödik évfordulóra 
is jelent meg kötet és tanulmány2 e gon-
dolat, e dátum és a kétségkívül az egész 
kontinens életét meghatározó változások 
bűvkörében� 

A rendszerváltással kapcsolatos értéke-
lések és visszaemlékezések gyakran hiá-
nyolják vagy keveslik az események során 
a társadalom egésze által megélt katarzist� 
Egy-egy ellenpéldaként szinte kizárólag 
azok a momentumok kerülnek elő, ame-
lyek során az ország egy része úgy érez(-
2 Ezt a címet kapta a kormány által kiadott hivatalos 

emlékkötet a huszadik évfordulón (A csodák éve 
Magyarországon és Európában, 1989. Budapest, 
2009), és e gondolatkörben fogant egy, a huszon-
ötödik évfordulóra előkészítő tanulmány (Schmidt 
Mária: Közös siker – huszonöt évvel 1989/90 után. 
Heti Válasz, 2013.12.17.)

het)te, hogy az események cselekvő része-
sévé válik: a nagy tüntetések (Erdélyért 
vagy a bős-nagymarosi vízlépcső felépítése 
ellen még 1988-ban), az újra szabadon 
megélt nemzeti ünnepek (március 15-e és 
október 23-a), vagy éppen a múlttal való 
szakítás legerősebb szimbolikus aktusa, 
az ’56-os hősöket újratemető gyászszer-
tartás (június 16-a)� Az általános katar-
zisélmény elmaradásához alighanem az is 
hozzájárulhatott, hogy a rendszerváltás 
politikai elitje nem volt képes a régi és új 
rend közötti éles cezúra meghúzását biz-
tosító cselekvésre: az igazságtételre vagy a 
tulajdon át- és újrarendezésére vonatkozó 
igények kielégítése helyett így maradtak a 
szimbolikus közösségi élmények�

Jelentős és nem feledhető élménye volt 
ennek a különleges évnek „az első szabad 
március 15-e”�3 Ez a nap egyszerre volt 

3 Sólyom László alkotmánybírósági, majd köztársasági 
elnök egy tavalyi fórumon a rendszerváltás két 

neMzeti ünnep, 1989. MárciuS 15.

„A múzeumkerti ünnepség több mint négy évtized óta először volt többpárti, ameny-
nyiben Nyers Rezső, az MSZMP PB tagja, államminiszter mellett felszólalt Ruttner György, a 
Szociáldemokrata Párt és Vörös Vince, a Független Kisgazdapárt nevében. Megjegyezzük 
– bár az MTI hivatalos jelentése ezt nem említette –, hogy őket itt füttykoncert fogadta. 

A »másik« ünnep azonban csak ezután kezdődött. A déli harangszóra zsúfolásig megtelt 
a Március 15-e tér, sőt az Erzsébet híd pesti hídfője és a Duna korzó is. […] A beszédek 
után Vitay András elszavalta a Nemzeti dalt, melynek refrénjét a tömeg visszhangozta. 
[…]

Orbán [Viktor] a politikai szervezetek működési feltételeinek megteremtése, a 
Munkásőrség feloszlatása mellett követelte a szabad választások megtartását, valamint 
a szovjet csapatok kivonását is hazánkból. Ez utóbbi két követelést a magyar sajtó nem 
hozta le, csak a Szabad Európa Rádió említette, amelynek ekkor már helyszíni tudósítója 
is volt, Kasza László személyében. […] Ezután – azok nevében és azok helyett, akik nem 
ünnepelhetik szabadon március 15-ét – a jelenlévők elénekelték a Székely himnuszt. […]

Ismét csak a SZER tudósításából tudhatta meg a széles közvélemény, hogy az utcákon 
csak kevés és igen udvarias rendőr volt. Meg azt is, hogy az ellenzéki felvonulók között fel 
lehetett fedezni több nyugati diplomatát, köztük Mark Palmer amerikai nagykövetet is.” 

Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon. Szerk. Katona András, Kiszelly 
Zoltán, Salamon Konrád, Simon János, Zachar Péter Krisztián. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI 

Könyvek, 2014, 70–72.
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betetőzés és előzmény – vég és kezdet� E 
nappal lezárultak a Kádár-korszak lénye-
get elhazudó, „csattogó gumibotok” által 
fémjelzett március 15-éi,4 a nemzet és 
szabadság addig föld alá szorított értékei 
nyíltan hangot kaphattak, és egyben meg-
kezdődött és a nyilvánosság elé léphetett 
egy másfajta, önmagát egyre pontosab-
ban definiáló ellenzéki építkezés� E rövid 
írás elsősorban tehát az 1989-es tavaszi 
nemzeti ünnep napjára és különlegessé-
gére fókuszál: megidézve, miből merít-
kezett, megmutatva újdonságait, illetve 
hogy hogyan előlegezte meg az év további 
különleges, meghatározó eseményeit, 
valamint hogy hogyan jelent és maradt 
meg az utólagos értékelés során; ezáltal 
jutva vissza kiindulópontunkhoz – 1989-
hez és a rendszerváltás jellegéhez�5

katartikus momentumaként március 15-ét és június 
16-át jelölte meg. Azt is hozzátette: a katarzist nem 
lehet elrendelni. Ez utóbbival természetesen egyet-
értve fenntartjuk fentebb jelzett álláspontunkat a 
másféle „katarzis” lehetőségéről és annak ellehe-
tetlenítéséről, amelyben az Alkotmánybíróságnak 
és első vezetőjének komoly szerep jutott. Szegő 
Péter: „Lehetett nemet mondani”. A múltföldolgo-
zásról vitatkozott Sólyom László és két történész. 
Budapest Beacon, 2018.01.18. 

4 Modor Ádám fiatalon elhunyt történész kifejezése 
1972. március 15-e kapcsán: Modor Ádám: Amikor 
csattogtak a gumibotok. Súlyos börtönbüntetések 
március 15. ünnepe után. In: A titok meg a nyitja. 
Titkos szolgák és jelentések. Budapest, Kairosz, 
2004, 269–273.

5 Zétényi Zsolt, az első, az Országgyűlés által elfo-
gadott igazságtételi törvény alkotója és beter-
jesztője hosszú elemzésében úgy értékelte az 
Alkotmánybíróság törvényt megsemmisítő dön-
tését, hogy a szervezet a rendszerváltás „filozófiá-
jával”, jellegével ellentétesnek ítélte meg az előző 
rendszer tevékeny bűnöseinek felelősségre voná-
sát. „Semmiképpen sem védhető […] alkotmányjo-
gi-szakmai álláspontként akkor, amikor mögötte 
húzódik meg egy olyan eltökélt politikafilozófiai 
nézet, amely szerint a rendszerváltozás filozófiájába 
nem illik bele az elmúlt rendszer súlyos bűnöseinek 
megbüntetése. Ez a tétel még politikailag is téves, 
a terjedelmes vitákban igen kevéssé kapott hangot 
az a téves vélemény, hogy az átalakulás forradalmi 
vagy békés jellege eldöntené a bűnösök felelősségre 
vonására adott válasz igenlő vagy tagadó voltát. A 
súlyos bűnök elkövetőinek alkotmányos garanciák-
kal övezett megbüntetése nem lehet szükségszerű 
összefüggésben a rendszerváltozás békés vagy for-
radalmi jellegével.” Zétényi Zsolt: Néhány őszinte 

Külön „bordában szőtt” ünnepeK és ünneplőK

1989. március 15-e már előzetesen 
is számos szempontból különleges-
nek ígérkezett� Az azt megelőző két 
évtizedben a tavaszi nemzeti ünnep 
szinte egyetlen szembehelyezkedési 
pontként emelkedett fel a Kádár-korszak 
langyos valóságában� Hiába aktivizálta 
magát a ’60-as évektől a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség, és próbálta meg az 
1848–1919–1945 folyamatábrán bemu-
tatni másfél évtized magyar fejlődését 
a „Forradalmi Ifjúsági Napok” tava-
szi ünnepkörével, ez a megcélzottakból 
inkább eredendő ellenállást, mint szim-
pátiát váltott ki� „Mintha a három tavaszi 
napot, március 15-ét, március 21-ét és 
április 4-ét egy bordában szőtték volna� 
Mintha valami közük is lehetne egymás-
hoz! Ekkor, mindezen elcsodálkozva, és 
aztán mélységesen fölháborodva spon-
tán megszerveződött – rendszerint a 
Petőfi-szobornál és a Nemzeti Múzeum 
kertjében – azoknak a fiataloknak egyre 
bővülő köre, akik március 15-én csak 
1848 forradalmi napjairól és az azt 
követő szabadságharcról akartak hal-
lani� S nem akartak mást, mint az ismert 
Petőfi-verseket skandálni, és mámorosan 
egymásba kapaszkodva a Kossuth-nótát 
meg a Gábor Áron rézágyúját énekelni� 
Persze jött megtorlásként a gumiboto-
zás, kokárdaletépés; egyetemről, főisko-
láról való kicsapás� S bizony, még börtön 
is! Némely budapesti középiskolában 
meg rendőrkutya-bemutatót tartottak a 
miheztartás végett� A kutyák vicsorogtak 
a kokárdákra� Mert tán ők is tudták a 
korabeli pártbrosúrákból: a leginkább 
megugatni való a bűnös nacionalizmussá 
kikiáltott, őszinte nemzeti érzés� Az 1970-
es évek első fele szinte menetrendszerűen 
hozta ezeket a »sajnálatos márciusi 
eseményeket«”6� A rendszerváltó kor-
szak legendás alakja, Nagy Gáspár tehát 
egyfajta kollektív élményként, a nemzeti 

szó az igazságtételről, avagy megtettünk-e mindent, 
ami tőlünk tellett? Hitel, 2017/12, [36–65] 50.

6 Nagy Gáspár: Petőfi és március nyomában. Az 1848-
as forradalom és szabadságharc 155. évfordulóján. 
(Ünnepi megemlékezés Genfben, 2003. március 
15-én.) In: Szavak a rengetegből. Szeged, Tiszatáj, 
2004, [23–30] 24.
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szabadság öntudatlan megnyilvánulása-
ként mutatja be ezeket a búvópatakként 
létező, majd időről időre fellángoló márci-
usokat – amelyeket az internacionalista 
hatalom zsigereiből fakadó reakcióként 
pusztán csak a nacionalizmus feltörése-
ként volt képes értelmezni� És valóban: 
az emberek, akik ismerték az igazi már-
cius legendáját, mindig ugyanazokon a 
kultikus helyszíneken akartak ünne-
pelni: a Petőfi-szobornál, a Batthyány-
örökmécsesnél, a Kossuth térnél, a 
budai Bem- és Kölcsey-szobornál vagy 
a Várban; azokon a helyeken, amelyek 
1989 márciusának is kulcshelyszínei 
lettek�7

7 Érdekes, hogy a ’72–73-as március emléke nem iga-
zán elevenedett meg a rendszerváltó folyamatban. 
A Beszélő hetilap 1991-ben interjút készített Szalay 
Miklóssal, az 1972-es március 15-e fővádlottjával, 
aki 1 év 8 hónap börtönbüntetést kapott és töltött 
le. A beszélgetést készítő és a bevezetést író Nagy 
W. András felvezetésében nem véletlenül állapította 
meg: „Tebelőled manapság szinte politikai példa-
kép lehetne! Önálló, iparos, vállalkozó, börtönviselt 
demokrata, majdhogynem kapitalista!” (Nagy W. 
András: Hitelesen márciusi. Beszélő, 1991/11). A témát 
kutató Laczik Erika szintén a meghurcoltak, ellehetet-
lenítettek, karrierjüket kettétörtek kapcsán fogalma-
zott így: „Ők voltak azok, akik a megalkuvás korában is 
őrizték a magyar függetlenség szellemét, akik a nemzet 
még megmaradt hagyományait ápolták, tovább éltet-
ték. Az elmúlt huszonhét évben egyetlen kormánynak 
sem volt fontos a Kádár-korszakban meghurcoltak 
felkutatása, jóvátételt nem kaptak; súlyos adósságuk 
ez a magyarországi rendszerváltó kormányoknak.” 
(Laczik Erika: Elfelejtett márciusi ifjak. Magyar Nemzet, 
2017.03.14.) Hogy miért nem lett az a március meg-
nevezett előzménye a rendszerváltó elitnek, arról csak 
találgatni tudunk. E sorok írója is csupán egy megfon-
tolandó feltételezéssel áll elő. A nemzeti demokra-
tikus hagyományt újjáélesztők a szellemi építkezést 
helyezték előtérbe, és valószínűleg idegenkedtek az 
általuk alighanem „túlzott aktivizmusnak” tartott cse-
lekvéstől. A Szabad Kezdeményezések Hálózatát, majd 
a Szabad Demokraták Szövetségét létrehozó liberális 
demokraták vezető egyéniségei a ’70-es évek elején 
– akár a Lukács-tanítvány filozófusokra, akár a szélső-
balos maoistákra gondolunk – akkoriban nyíltan szem-
behelyezkedtek a nemzeti függetlenséget természetes 
módon hangsúlyozó megmozdulásukkal. Egyik vezé-
ralakjuk, Demszky Gábor maoistaként március 21-ére, 
a Tanácsköztársaság évfordulójára tervezett ellen-
tüntetést a március 15-ei „ellenforradalmi”, „nacio-
nalista” tüntetésekkel szemben. (Ez utóbbi, szintén 
betiltott „vörös kokárdás” tiltakozásokról lásd: Mező 

Nem kell persze a ’70-es évek közepéig 
visszamenni az erőszakos hatalmi fellé-
pések után kutatva� Sokkal elevenebb 
emlék volt az 1986-os „lánchídi csata” 
mint a nyílt hatalmi provokáció és a bru-
talitás szimbóluma� Addigra a helyzet is 
változott: a rendszer már messze nem állt 
hatalma csúcsán – utólag vizsgálva per-
sze a „leszálló ág” is sokkal inkább látható 
és tapasztalható, mint a korabeli szerep-
lők számára –, ráadásul a vele szembe-
kerülők, ha nem is teljes pontossággal, 
de megkezdték saját öndefiníciójukat és 
megtalálták egymáshoz való kapcsolódási 
pontjaikat� Túl voltunk már az 1985-ös 
év különböző eseményein: a monori talál-
kozón, az Európai Kulturális (Ellen)fóru-
mon, de az első ’56-os megemlékezéseken 
(Krassó György, Inconnu, Antológia est) 
is�8 1986� március 15-e üzenetei már sok-
kal nyíltabb hatalomellenes élt kaphattak: 
a több ezres tömegben az ’56-ot a rend-
szer számára fájó módon megidéző – addig 
csak magánlakásokon és zártkörű rendez-
vényeken felhangzó – Egy mondat a zsar-
nokságról gépelt változatát osztogatták, 
az erdélyi magyarsággal való szolidaritás 
jegyében pedig az „Unió Erdéllyel” és a 
Székely Himnusz felhangzása mellett 
Ceauşescu-ellenes bekiabálások is jól 
kivehetőek voltak�9 A nyílt megfélemlítést 
célzó hatalmi fellépést hasonló már nem 
követte 1989-ig – de a szokásos „preventív 
őrizetbe vételeket” még az 1988-ban is 
alkalmazták�10 

Gábor: Állambiztonsági jelentések az ELTE „maoista” 
csoportjáról: Demszky, Báron, Majtényi, Kőbányai, 
„Mao Laci” és társaik. Pesti Srácok, 2018.03.11.)

8 A monori találkozó jegyzőkönyve megjelent: A 
monori tanácskozás, 1985. június 14–16. Szerk. 
Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2005.; 
Az Európai Kulturális Fórum és Ellenfórum dokumen-
tumait lsd.: Európai Kulturális Fórum és Ellenfórum, 
1985. Szerk. Müller Rolf. Budapest, ÁBTL, 2005.; A 
’80-as évek ’56-os megemlékezéseiről lsd.: Modor 
Ádám: Temetetlen hősök és holtak a nappaliban. 
Ötvenhatos megemlékezések a besúgók jelentése-
inek tükrében. In: Modor i. m. 2004, 44–57.; Szekér 
Nóra–Riba András László: A Nagy Imre-kód. Nagy 
Imre újratemetésének politikai dimenziói. Lakitelek, 
Antológia, RETÖRKI Könyvek, 2014.

9 Az 1986-as március 15. Beszélő, 1986/1.
10 Ebben az évben a későbbi Szabad Kezdeményezések 

Hálózatát alapítók közül Gadó Györgyöt, Demszky 
Gábort, Haraszti Miklóst és Solt Ottiliát, az Inconnu 
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A hatalom azonban 1989-re stratégiát – 
vagy inkább taktikát – váltott� A straté-
giai változás szimbolikus jeleként Pozsgay 
Imre január végi, „népfelkelésről” szóló 
rádiónyilatkozatát is megnevezhetjük� 
Szorosabban március 15-éhez kötődő volt 
az, hogy az Országgyűlés 1988� decem-
beri döntése teljesített egy legkésőbb 
1956 óta eleven követelést: az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc évfordu-
lóját piros betűs nemzeti ünneppé nyil-
vánították� Mindez – november 7-e ezzel 
egyidejű munkanappá tételével – fontos 
értékválasztást, az internacionalizmus-
tól való valamiféle szakítást volt hivatott 
tükrözni� Talán ennél is jelentősebb gya-
korlati cselekvés volt a gyülekezési tör-
vény 1989� januári elfogadása (1989/III� 
törvény), amely az eddigi megfélemlítő, 
meglehetősen önkényes fellépések helyett 
tisztázni kívánta a gyülekezés feltételeit és 
megengedhetőségét� A hatalom ráadásul 
az elfogadott törvény egy vitatott paragra-
fusából – „Rendezvény szervezése és meg-
tartása az Országház közvetlen környé-
kén (Budapest, V� kerület Kossuth Lajos 
tér, illetőleg Széchenyi rakpart Országház 
előtti szakasza) tilos�” – is kihátrált� Az 
akkor alternatívnak nevezett formációk – 
akik a március 15-ei helyszínek között az 
egykori kormányzóról, a szabadságharc 
szimbolikus alakjáról elnevezett, a kívánt 
népképviseleti Országgyűlésnek is hely-
színt adó teret is érinteni kívánták – tilta-
kozása11 után a Magyar Közlöny március 

Csoport tagjai közül Molnár Tamást és Pálinkás 
Róbertet, a szamizdat Demokratát szerkesztő Nagy 
Jenőt, valamint az ’56-os elítélt Rácz Sándort vet-
ték őrizetbe az ünnep hajnalán. Hosszabb tudósí-
tás az elhangzott beszédekről: Tízezren tüntettek 
Budapesten március 15-én. Hiány, 1988. május, 
1–2.

11 A március 15-ei ünnepséget előkészítő ellenzéki 
szervezőbizottság egyik első ülésén – a még érvény-
ben lévő paragrafushely ismeretében – a következő 
érveket hozták fel a Kossuth téri gyülekezés mel-
lett, illetve ellen: „Pro: a/ Ez a független megmoz-
dulások hagyományos útvonalába esik. b/ Ott áll 
Kossuth Lajos szobra, amelyet illik megkoszorúzni. 
c/ Ez az egyetlen nagy tér a Belvárosban, ahol elfér 
50-100000 fő. d/ A törvény eme megszorítását nem 
fogadhatjuk el. e/ Nehezen lehet lebeszélni a töme-
get, ha ők oda akarnak menni. f/ A prágaiak is a 
Vencel térre vonultak, ez analógia. g/ A parlamenti 
mérföld kordonnal megoldható. [cp. szeptember 12. 

14-i számában (!) jelent meg a paragrafus 
hatályon kívül helyezése�12

1989 márciusa tehát egy hosszas folya-
mat betetőződéseként is értelmezhető� Ha 
úgy tetszik: visszatérésként a régi, eredeti 
március igazságához� Ahogy a már idézett 
Nagy Gáspár megállapította: „Akárcsak 
140 esztendővel korábban, most is súgott 
a történelem Múzsája� Ismét volt új, 12 
rendszerkritikus és rendszerváltozást 
követelő pontunk� S fölötte a Mit kíván 
a magyar nemzet? örök kérdésére az 
egyértelmű válasz, amelyet kétszázezer, 
akkor még egy akaraton lévő polgár 
lelkesült hangja erősített meg� […] Sokak 
vélekedése szerint, 1956 őszét kivéve, 
soha sem volt még ily közel hozzánk s 
átélhetően 1848 márciusának fölemelő 
érzése, sohasem volt még ily közel Petőfi 
sugalló géniusza�”13

együtt vagy külön – ki kezdeményez?

A tiltó tényezők kikapcsolásával egy idő-
ben nemcsak a valódi ünnepben való 
részvétel, de az események irányításá-
nak szándéka is érződött a párt részéről – 
amelyet az ellenzék nem alaptalanul egy-
fajta „kisajátítási” kísérletként érzékelt� 
Először ismét a kommunista „ifjak” jelez-

– Utalás az 1988. szeptember 12-ei, Bős–Nagymaros 
elleni tüntetés lefolyására – N. Z.]. Contra: a/ A 
törvény tiltja. b/ A rendőrség megtilthatja és ez 
rendőri erőszakot szülhet. c/ A KISZ odaszervezi a 
maga ceremóniáját – mi ezzel szemben betartjuk a 
törvényt (mellesleg nem is vegyülünk a KISZ-szel). 
d/ Az ünnep méltóságát meg kell őrizni, így viszont 
a rendőrökkel szembeni demonstráció létrejön.” 
In: Pálmány Béla: Tájékoztató az MDF Ideiglenes 
Elnöksége számára 1989. március 15-e közös, füg-
getlen megünneplésének előkészítéséről (1989. 
január 30.). Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, 
MDF korai időszakának iratai, 1.15. Március 15., 56. 
doboz, 20. ő. e.

12 Az egyesülési és gyülekezési törvény elfogadásának 
hátteréről, körülményeiről, és konkrétan a Kossuth 
tér kérdéséről is lásd bővebben: Kukorelli István: 
Alapjogi rendszerváltozás (1989); az „első fecskék”, 
az egyesülési és a gyülekezési jogról szóló törvé-
nyek. In: Kukorelli István–Tóth Károly: Az alapjogi 
jogalkotás az alkotmányos rendszerváltozás évei-
ben. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI Könyvek, 2018, 
163–182.

13 Nagy G. i. m. 2004, 25.



1989 ———————— 2019

25

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Műhely

ték a korszakváltást� Nagy Imre, a KISZ 
KB első titkára – a Hazafias Népfront és 
a KISZ közös rendezvényeként beharan-
gozott szokásos, múzeumkerti ünnepség 
meghirdetése után14 – levéllel fordult az 
„alternatív” szervezetek képviselőihez, 
amelyben egy, a „közös ünnepséggel” kap-
csolatos megbeszélésre invitálta őket: „A 
forradalom gondolatát sem nemzedékek, 
sem pedig politikai csoportok, társadalmi 
osztályok nem sajátíthatják ki� Legyen 
e nap példája a generációk s a magyar-
ság jövőjéért tenni kész erők összefogá-
sának�”15 A Hazafias Népfront több mint 
egy hónappal későbbi kiáltványa a „kisa-
játításról” szóló bírálatokra is reagálni 
kívánt: „Együtt megülni nemzeti ünne-
pünket: nem megalkuvás, hanem törté-
nelmi igazságtétel, hű emlékezés 1848 
egységesen talpraállt magyarságának 
példájára� […] A Hazafias Népfront nem 
kisajátítani akarja március tizenötödikét 
– ellenkezőleg: beolvadni kíván a nemzet 
nevében emlékező és ünneplő tömegbe�”16 
Már az egyébként előre is borítékolható 
ellenzéki elutasítás tudatában az MSZMP 
KB felhívást bocsátott ki a párt tagjaihoz 
és alapszervezeteihez� A javaslat szerint 
március 15-e „a nemzeti összetartozás” 
jelképe, így a mostani ünnepnek is azzá kell 
válnia� A szöveg erőteljes eufemizmussal a 
következőképpen „nézett szembe” a múlt 
bűneivel: „Jóvá kell tennünk az elmúlt 
években az ünnep gyakorlatában is elkö-
vetett hibákat, elutasítjuk az ünnep kisa-
játítását, a kizárólagosságra törekvő egy-
ségesítést, az ünneplés korlátozását�” A 
felhívás természetesen nem feledkezett 
meg arról, hogy március 15-e újra mun-
kaszüneti nap, valamint arról sem, hogy 
vidéken több helyen közösen ünnepelnek 
a különböző politikai erők�17 Szintén 

14 Legyen március ünnepe mindenkié! A KISZ KB fel-
hívása. (1989. január 3.). Lakiteleki Rendszerváltó 
Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.15. 
Március 15., 56. doboz, 1. ő. e.

15 Nagy Imre levele Lezsák Sándornak, a Magyar 
Demokrata Fórum Ideiglenes Elnökségének tagjá-
hoz. (1989. január 3.) Uo.

16 Együtt, március idusán. A Hazafias Népfront kiáltvá-
nya. Magyar Nemzet, 1989.02.18. 3.

17 Az MSZMP Központi Bizottsága felhívása a párt tagja-
ihoz és alapszervezeteihez március 15-e megünnep-
lésére. (Budapest, 1989. március 1.). In: A Magyar 

az állampárt részéről megnyilvánuló 
ünnepi aktivitás jegyében elkészült a 
KISZ-szel közös nem is 12, hanem 16 (!) 
pontos követeléslista, amely a már fent 
is hangsúlyozott „nemzeti összefogás” 
gondolata mellett18 hitet tett a „demokra-
tikus szocializmus”, a többpártrendszer, 
a gazdasági szerkezetváltás, valamint a 
határon túli magyarság képviselete mel-
lett is� 

Az állampárt kezdeményezései jól érzé-
kelhetően az „amit nem tudsz megaka-
dályozni, annak állj az élére” logikáját 
követték� Bár mindezeken túl kétségkívül 
fontos hangsúlyváltás is érzékelhető volt, 
az ellenzék már csak ezért sem fogad-
hatta el az arcvesztés terhe nélkül a közös 
ünneplést� Így a hatalom által összeállí-
tott 16 pont nem lett közös nemzeti prog-
ram, annak ellenére, hogy több pont – a 
sztrájkjog elismerése, a méltányos közte-
herviselés, valamint a határon túli kisebb-
ségek védelme – az ellenzéki követelések 
között is szerepelt�19 Ahogy a szervezők 
egyike, a fideszes Rockenbauer Zoltán az 
1989 januárjának végén kezdődő ellen-
zéki tárgyalások alapelveként meghatá-
rozta és indokolta: „1� A független szerve-
zetek Budapesten független ünnepséget 
tartanak és a hatalom által rendezett 
ceremónián nem vesznek részt: – mert jól 
látható, hogy a hatalom a független gon-
dolatok integrálására, az ünnep új típusú 
kisajátítására törekszik; – mert az elmúlt 
évek atrocitásaitól hivatalos elhatárolódás 
nem volt, a joghátrányt szenvedteket nem 
rehabilitálták, a felelősöket nem nevezték 
meg; – mert a független szervezetek ezen 
a napon a magyar nép nemzeti független-
ség és polgári demokratikus szabadságjo-
gok iránti vágyára emlékeznek, amelyért 
három forradalomban: 1848-ban, 1918-

Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
1989. évi jegyzőkönyvei. I. Szerk. S. Kosztricz Anna, 
Lakos János, Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. 
Varga György. Budapest, MOL, 1993, 575–576.

18 Az első három pont a következőképpen szólt: „1. 
Március 15. az egész nemzeté! 2. Legyen béke, 
szabadság és egyetértés! 3. Nemzeti összefogás – 
IGEN, széthúzás – NEM”. Murányi Gábor: Az 1989. 
március 15-ei erőpróba. HVG, 2009.03.11.

19 A párt és a KISZ 16 pontja, illetve az ellenzék 12 
pontja egymás mellé állítva többek között: Uo.
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ban és 1956-ban harcoltak – és nem isme-
rik el azt, amit húsz éve sulykolnak az 
emberekbe, hogy 1848 eszméje 1919-ben 
és 1945-ben valósult volna meg�” Az ellen-
zék tehát egyként utasította el a hatalom 
régi (FIN, az ünneplők elleni hatósági erő-
szak) és új (az ünnep kisajátítása) már-
cius 15-ével kapcsolatos politikáját, egy-
ben a múlttal való igazi szembenézést, a 
cezúra egyértelmű meghúzását (az áldoza-
tok kárpótlását, a korábbi bűnök világos 
elítélését) követelte� Úgy vélte: nem kerül-
het sor arra az abszurditásra, hogy együtt 
ünnepeljenek „a mindenkori kisajátítók 
és a meggumibotozottak, a volt karhatal-
misták és az ’56-ban elítéltek, az utcára 
soha ki nem menők és az utca népe”�20

az első „vizsga”

Március idusának élménye komoly, az év 
során kibontakozó folyamatok indukálója 
is volt az ellenzék számára� Kónya Imre az 
Ellenzéki Kerekasztal megalakulásának 
egyik fontos előzményeként nevezi meg a 
március 15-én történteket, illetve az ahhoz 
vezető előkészítő megbeszéléseket�21 Az 
Ellenzéki, majd Nemzeti Kerekasztal-

20 Rockenbauer Zoltán: Nemzeti ünnep, Budapest. 
Beszélő, 1989/1, [83–84] 83.

21 „A Független Jogász Fórumot ez idő tájt már számon 
tartják. Nemcsak a Fővárosi Bíróságon, ahol az egye-
sülési törvénynek megfelelően bejegyezték a szer-
vezetet, s nem csupán a Belügyminisztérium III/3-as 
csoportfőnökségén, hanem ellenzéki körökben is. 
Ezért kapunk meghívást a március 15-ei közös ellen-
zéki rendezvényeket előkészítő megbeszélésekre, 
amelyeket öt szervezet, az MDF, az SZDSZ, a Bajcsy-
Zsilinszky Baráti Társaság, a Kisgazdapárt és a Fidesz 
hívott össze. Több alkalommal találkozunk a Kisrabló 
étteremben, ahol megbeszéljük a közös ellenzéki 
demonstráció minden részletét. […] Ott állok a 
tömegben, és abban a pillanatban meg vagyok róla 
győződve, hogy a magyar nép nem csupán vágyik 
a szabadságra, hanem vállalni is fogja a szabadság-
gal együtt járó felelősséget… Legalább százezren 
vagyunk a téren. […] A Kossuth térre és a Bem térre 
még átmegyek a tömeggel, de az esti fáklyás felvo-
nuláson már nem veszek részt. Otthon felbontok 
egy üveg bort, s elkezdem fogalmazni a Független 
Jogász Fórum felhívását az Ellenzéki Kerekasztal 
létrehozására.” Kónya Imre: …És az ünnep mindig 
elmarad? Történetek a rendszerváltástól napjain-
kig. Budapest, Alexandra, 2016, 90–92. Mindehhez 
hozzátartozik, hogy a tárgyalások megfogalmazása 

tárgyalások elindulásán túl a hatalmas, 
hömpölygő tömeg nyilvánvalóan erőt adott 
a következő hónapok cselekvéséhez, meg-
alapozta a Nagy Imre-újratemetés vár-
ható „hangulatát”, vagy éppen az ’56-os 
forradalom első szabad megünneplését� 
Az akkor létrejött Október 23-a Bizottság 
hasonló funkciójú előképének tekinthető a 
Március 15-e Bizottság, amelyben öt szer-
vezet – a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti 
Társaság, a Fiatal Demokraták Szövetsége, 
a Független Kisgazda Földmunkás és 
Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum, 
valamint a Szabad Demokraták Szövetsége 
– képviselői voltak jelen�22 Az ellenzék 
közös ünneplését előkészítő megbeszélé-
seket a Fidesz kezdeményezte� „A FIDESZ 
álláspontjának a lényege: a szervezet az 
állami megemlékezésektől mindenkép-
pen külön kívánja megünnepelni március 
15-[é]t, folytatni kívánja az utóbbi években 
kialakult spontán független felvonulás 
hagyományát, a szokás által kialakított 
útvonalon (a pesti Petőfi-szobornál gyü-
lekezés, innen Vörösmarty tér–Kossuth 
tér–Batthyány-örökmécses, majd Budán 
a Bem-szobornál, és végül a Batthyány 
téren álló Kölcsey-szobornál befejezve)” 
– rögzítette a kezdeményezők vélemé-
nyét az MDF ideiglenes elnökségéhez írt 
feljegyzésében Kiss Gy� Csaba� A Fórum 
legfőbb dilemmáját az alapító-szervező a 
következő megjegyzésekkel érzékeltetette: 
„Úgy érzem, a hagyományok sok embert 
vonzanak majd e felvonulásra, nem volna 
szabad kimaradni belőle� Talán az volna 
a megoldás, hogy valahol Budapesten, 
később az MDF egy nagygyűlést tart – 
külön, ahová tagjainkat mozgósítanánk 
(a már működő kerületi csoportok segít-
ségével), ugyanakkor a közös felvonu-

nyilvánvalóan nem „égből pottyanhatott”, inkább 
valamiféle már létező politikai hangulatot fog-
lalt szavakba. Az ünnepi felszólalók közül ha más-
más kontextusban is, de többen – így Mécs Imre, 
Csengey Dénes vagy Kis János – felvetették a hata-
lommal való valamiféle tárgyalás kérdését.

22 Az ellenzék később október 23-án sem – mondhatjuk 
úgy: akkor még kevésbé – akart közösen ünnepelni 
az állampárttal – illetve akkor már annak utódpárt-
jával. In: Szekér Nóra: Záróakkord – nyitószólam. 
1989. október 23., a Köztársaság kikiáltásának 
napja az MSZMP perspektívájából. Rendszerváltó 
Archívum, 2016/1, [9–25] 25.
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lás útvonalán is kikötünk magunknak 
egy helyszínt és szónoklatot, ott is csak 
egyedül�” 23 E megjegyzések több, 1989 
márciusában már hangsúlyosan megje-
lenő problémát segítenek megvilágítani� 
A hatalommal szembenálló szervezetek a 
„közös ellenség” ellen időről-időre képesek 
voltak ugyan összefogni, de legalább ilyen 
fontosnak tartották saját arcélük hangsú-
lyos megjelenítését� Vagyis: a változások 
közeledtével óhatatlanul megkezdődött 
az egy-egy akcióval járó politikai haszon 
mérlegelése – nyilvánvalóan nemcsak az 
MDF, de minden formáció részéről�24 

Az események végül – többé-kevésbé – az 
előre megtervezett rendben zajlottak:25 a 
különböző szimbolikus helyszíneken az 
ellenzéki szervezetek egy-egy képviselője 
(a Petőfi-szobornál a Bajcsy-Zsilinszky 
Társaság, a Szabadság téren, a Magyar 
Televízió székházánál az MDF, a Kossuth 
23 A levél korábbi része azt is tartalmazta: a Fidesz-

vezetés által az MDF-fel való kapcsolattartásra meg-
bízott Bárány Anzelm felajánlotta: mivel az MDF 
minden kétséget kizáróan ekkor „a legnagyobb 
súlyt” képezte, „elővételi joga” van: elsőként hatá-
rozhatja meg, hogy szónoka hol beszél. Kiss Gy. 
Csaba erre utalt levele ezen pontján. Kiss Gy. Csaba: 
Följegyzés az MDF ideiglenes elnökségének a FIDESZ 
álláspontjáról március 15. dolgában (1989. január 
19.). Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai 
időszakának iratai, 1.5.2.2.1. Pártközi kapcsolatok, 
23/A. doboz, 14. ő. e.

24 Alighanem a kezdeményezők részéről is mérlegelés 
tárgya volt, hogy a hatalommal szembeni radikális 
fellépés megmutatásán túl az elismerten is legnép-
szerűbb, legerősebb formációként jelenlévő MDF 
bevonása egy közös akcióba hosszú távú politikai 
előnyökkel is járhat.

25 A Független Kisgazdapárt képviselői már az első 
tanácskozásokon – a többi szervezet némi megrö-
könyödésére – közölték: a formáció „nem adhatja 
nevét, csak tagságát” a független ünnepléshez, 
mivel pártjuk éppen „szerveződik, a fő a párt elis-
mertetése a hatalom részéről”. In: Pálmány Béla: 
Tájékoztató az MDF Ideiglenes Elnöksége számára 
1989. március 15-e közös, független megünneplé-
sének előkészítéséről (1989. január 30.). Lakiteleki 
Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának 
iratai, 1.15. Március 15., 56. doboz, 20. ő. e. Az 
FKGP végül – az ellenzékinek definiálható szerve-
zetek közül a Szociáldemokrata Párt (egyik szárnya) 
társaságában – részt vett a hivatalos, múzeumkerti 
ünnepségen, ahol Vörös Vince mondott beszédet 
nevükben.

téren a Fidesz és az SZDSZ) szólt az egy-
begyűltekhez� Az ünnepségek hangsúlyo-
san kívánták megjeleníteni a magyar sza-
badságharcok hagyományait, különösen 
’56 addig szigorúan tiltott és sárba tiport, 
márciussal összecsengő emlékét�26 Ennek 
megfelelően majd’ minden helyszínen 
valami/valaki a nemzeti felkelésre emlé-
keztetett: a Március 15-e téren Mécs Imre 
a Történelmi Igazságtétel Bizottság nevé-
ben szólt az egybegyűltekhez, a Kossuth 
téren félperces néma gyásszal emlékez-
tek az október 25-ei sortűz áldozataira, 
a Bem-szobornál Dénes János, Fónay 
Jenő, a kivégzett Kósa Pál családtagjai és 
Hornyák Tibor, a Kölcsey-szobornál Pákh 
Tibor szónokolt� Sor került végül az MDF 
budai nagygyűlésére is, ahol Sinkovits 
Imre szavalta a Föltámadott a tengert a 
Dísz téren�27 

Március 15-e – annak tükrében, hogy 
alig több, mint egy esztendő múlva már 
szabad választást tartott az ország – két-
ségtelenül vizsga volt minden ellenzéki 
formáció számára� Ha ekkor még a média 
nem is hangosította ki a lejátszódó esemé-
nyeket (nemhogy élő közvetítés nem volt, 
mint három hónap múlva a Nagy Imre-
újratemetésről, de a Magyar Televízió 
tudósításai is igen szűkszavúra sikered-
tek),28 a résztvevők közül sokan aligha-
nem „első benyomást” alakíthattak ki a 
szereplő politikai erőkről, és ennek szé-
les körben hírét is vihették� (És akkor a 
hatalomtól független média lehetőségei-
nek kibontakozásáról és erősödéséről még 
nem is szóltunk�) Érdekes megvizsgálni a 

26 Gyarmati György ír március 15-e megünneplését 
elemezve „március és október ismételt kézfogá-
sáról”. A ’80-as évek végére „1956 után március 
és október egymástól alig függetleníthetően lett a 
nemzettudat újabb eleme. Amiképpen annak idején 
az októberi pontok emeltek szót március (ünnep-
lésének) szabadságáért, most március pártfogolta 
október »szabadságát«”. In: Gyarmati György: 
Március hatalma, a hatalom márciusa. Fejezetek 
március 15. ünneplésének történetéből. Budapest, 
Paginarum, 1998, 196.

27 Rockenbauer i. m. 1989, 84.
28 Mindezt hosszas, kortárs elemzésben kifogásolta: 

Tóth István János: Tömegtájékoztatás és párt(tat-
lanság) avagy Március 15-e a TV Híradóban és az 
országos napilapokban. Beszélő, 1989/1, 92–95.
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tőlük érkező leghangsúlyosabb üzenete-
ket, és azt: az egyes megszólalások meny-
nyire előlegezték meg a későbbi, választá-
sokig hangsúlyossá váló véleményeket�

A legemlékezetesebb és legnagyobb hatású 
események kétségkívül a Magyar Televízió 
előtt játszódtak le� Az aktualizált 12 pont 
Cserhalmi György általi előadása és a 
szabad sajtó (illetve annak hiánya) jelké-
pévé alakuló Magyar Televízió székháza 
– mint a korszak „Landerer Nyomdája” 
– a zsigerekbe hatolva idézte meg 1848 
korszakokon átívelő üzenetét� Az MTV – 
előre bejelentett – jelképes „elfoglalása” 
ráadásul kellő radikalizmust is sugallt� 
Az MDF egyik legjobb szónoka, Csengey 
Dénes beszédében világossá tette: „Sokan 
azt hitték, vagy azt akarták elhitetni, hogy 
ide, a Magyar Televízió székházához egy 
ostromló tömeg készülődik, a fenyege-
tés és a rombolás szellemétől vezérelve� 
Mondjuk ki együtt fennhangon, hogy ez 
nem igaz! […] Rosszul ismernek bennün-
ket azok, akik csőcseléknek tartanak, 
rosszul ismernek bennünket azok, akik 
azt hiszik, hogy dúlásban és pusztításban 
leljük örömünket! Tőlünk ne féltse senki a 
televíziót! Nagyon fogunk vigyázni rá, mert 
a miénk! És ugyanígy ne féltse tőlünk 
senki Magyarországot! Nagyon fogunk rá 
vigyázni, mert a miénk�”29 Az MDF egyik 
alapítója „nemzeti megújulási programot”, 
29 Csengey Dénes [beszéde] a Szabadság téren, a 

Magyar Televízió lépcsőjén. Beszélő, 1989/1, 85. A 
szavakat harminc év távlatából felidéző szerzőnek 
nem tud nem eszébe jutni az író-politikus ez év 
karácsonyára, az egyre hangosodó politikai kampá-
nyok és a teljes meghasadást jelentő/sugalló négyi-
genes népszavazás után megjelent írása. Ebben 
a márciusi kijelentés – talán a megosztottságra is 
utalva – már kérdéssé szelídült: „Jövőre elosztjuk 
Magyarországot. Ebben csendes kérlelhetetlenség-
gel egyetértünk. Ez a haza a miénk. Szegénységben, 
szabadságban. Szeretetben? Nem árt, ha az osz-
tozkodásig magunk között marasztaljuk az angyalt. 
Kisegíthet minket jó tanáccsal egy-egy szenvedélyes 
pillanatban. Sok lesz a teríték. Igen hosszadalmasak, 
igen átfűtöttek lesznek az imák. És nagyon kevés 
lesz, amin végül megosztozunk. Senki követelései 
nem fognak teljesülni. Látjuk előre, hogy senki nem 
fog igazán jóllakni. De azért nem fogunk rárohanni 
Magyarországra. Nem fogjuk szétmarcangolni. 
Ugye?” Csengey Dénes: Szegényen, szabadon szere-
tetben. In: Mezítlábas szabadság. Budapest, Püski, 

illetve „haladéktalan”, „már a legközelebbi 
napokban” megkezdődő „nyilvános, mind-
annyiunk számára nyomon követhető” 
tárgyalásokat követelt� Csengey a magyar 
nemzet meghasadtságára utaló jelként 
azonosította, hogy ünnepeink nem „emel-
kedett emlékezéssel” telnek, hiszen „vala-
hányszor egy jeles történelmi nap évfor-
dulója közeledik, szemerkélni kezd, majd 
bővebben is megered az aggodalmak esője, 
megérkeznek a gyomorgörcsök, erősítést 
kapnak az utcai járőrosztagok, elhangoz-
nak a fenyegető jóslatok”� Beszéde végén 
azt is világossá tette: nemcsak „szabad 
március 15-ét” kell követelni, hanem sza-
bad „16-át, 17-ét… és így tovább, az örök 
naptár utolsó napjáig”�30 Vagyis: a poli-
tikai és társadalmi változásoknak nem 
csupán egy napra kell szólnia, jelképes 
és nagy erejű gesztusokat kell kifejeznie, 
hanem a mindennapokba, a magyar tár-
sadalom minden rétegébe el kell érnie� A 
beszéd a Magyar Demokrata Fórum kez-
deteitől jelenlévő, az egész társadalmat – 
mi több, az egész magyar nemzetet, amely 
mindannyiunké – megszólítani kívánó 
programját visszhangozta�31

1990, [197–201] 201.
30 Csengey i. m. 1989, 85.
31 Csengey Dénes Szent István király ünnepén Tatán 

mondott beszédet. Itt is a nemzet „meghasadtságá-
ról” beszélt, úgy vélve: a magyar nép az ünnepeket 
már „nagy bizakodással és nagy készülettel” várja, 
azonban ezzel együtt „kicsi szomorúsággal és kicsi 
keserűséggel” is, mert bár „az ünnepeinket már 
visszafoglaltuk, de a hétköznapjaink még nem […] 
a mieink”. Valami új csak egy szabad választással, a 
valódi népképviseleten alapuló Országgyűlés össze-
ülésével kezdődhet. Az MDF derékhada által való-
színűleg teljes mértékben osztott demokrácia-fel-
fogását a következőképpen öntötte szavakba: „A 
nagy kérdés itt most az, hogy a magyar nép tudo-
másul veszi-e, hogy itt van a történelmi pillanat, 
amikor jelentkeznie kell, mint tulajdonosnak. Ez 
itt Magyarország. itt nincs más tulajdonos, mint a 
magyar nép. […] És amire a magyar nép azt mondja, 
hogy nem, az nincs, és nem létezik. […] István azon 
tűnődött, hogy honnét kérjen koronát. A bizánci 
császártól, vagy a római császártól. Nekünk most 
nem azon kell tűnődnünk, hogy honnan kérünk 
engedélyt a demokráciára, Moszkvától, vagy támo-
gatást Washingtontól, itt van az erő, amelyik meg-
teremti a magyar demokráciát, a magyar nép. És ha 
nem a magyar nép teremti meg, akkor az nem lesz 



Tüntetők a Kossuth téren 1989. március 15-én.
Forrás: Fortepan, képszám: 131459 / Marics Zoltán adományozó.
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A szabad demokraták szónokaira kevésbé 
az emelkedett mondatok, inkább a legsür-
gősebb gyakorlati tennivalók tisztázása 
volt jellemző� Kis János a Kossuth téren 
szintén szólt a kommunistákkal való tár-
gyalásról, amelynek témája csakis „a sza-
bad választásokon nyugvó, demokratikus 
többpártrendszer” felé vezető átmenet 
garanciarendszere lehet� Március 15-e elő-
készületeinek tanulságaival egybecsengő 
módon azt is hangsúlyozta: „nemzeti 
összefogásra” szükség van, ám azt nem 
irányíthatja az állampárt, előbb a „demok-
ratikus pártok és mozgalmak koalíció-
ját” kell megteremteni, amely az MSZMP 
„erős, megkerülhetetlen vetélytársa és tár-
gyalófele” lehet� Egyszerre óvott a „lengyel 
minta” alkalmazásától („attól még nem 
lesz népképviselet, ha a mandátumok 
kisebbik felét új színekben induló politi-

demokrácia.” Csengey Dénes: Új országalapítás. In: 
Csengey i. m. 1990, 54–66.  

kusoknak osztja ki az MSZMP”) és a szim-
bolikus értékvitáktól („attól még nem dönt 
saját sorsáról a nép, ha szabadon választ-
hat a koronás címer meg a Kossuth-
címer között”)�32 Tamás Gáspár Miklós a 
Roosevelt téren szintén az „új demokra-
tikus mozgalmak” közötti torzsalkodás 
abbahagyását tartotta kívánatosnak, a 
hatalom korábbi gumibotozásaira és mai 
tehetetlenségére emlékeztetve�33

A két, az 1990-es választásra legerősebbé 
váló ellenzéki formáció szónokai mellett 
érdemes néhány szót ejteni Orbán Viktor 
Kossuth téren tartott felszólalásáról� A 
Fidesz választmányának tagja itt beszélt 
először hasonló méretű tömeg előtt – e 
tény későbbi visszaemlékezése szerint 

32 Kis János [beszéde] a Kossuth téren. Beszélő, 
1989/1, 88.

33 Tamás Gáspár Miklós [beszéde] a Roosevelt téren, 
Eötvös József szobránál. Beszélő, 1989/1, 89. 
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komoly szerepet játszott abban, hogy 
három hónappal később, a Nagy Imre-
újratemetésen is ő beszéljen a szervezet (és 
az akkori felkonferálás szerint: a „magyar 
fiatalság”) nevében�34 A március 15-ei 
szónoklatban már megjelentek a június 
16-ai beszéd fontos elemei� Az „örök már-
cius” parancsoló, már-már számonkérő 
és minden nemzedéket figyelmeztető üze-
nete („Ettől a pillanattól kezdve egyetlen 
kormány sem kerülhette el, hogy ezzel a 
mércével megméressék�”) után már itt is 
elhangzott a szovjet csapatok jelenlétének 
megkérdőjelezése,35 a kommunista politi-
kusok múltjukkal való szembesítése,36 a 
demokrácia saját erőből való kivívása,37 
de még a később szállóigévé váló „hatodik 
koporsó” gondolatának csírái is felbuk-
kantak�38

Nemcsak az ellenzék építkezett és vizs-
gázott azonban, hanem az MSZMP is� 
A „nemzeti összefogást” sugalló üzene-
tek és a kezdeményező szándék az év 
nagyobb téttel bíró megmozdulásai és 
„összecsapásai” során is előkerültek� 

34 „Végül azért is döntött a Fidesz választmánya mel-
lettem, mert ’89. március 15-én a Kossuth téren egy 
nagy tömeg előtt már beszéltem, és azt gondolták, 
hogy a legnagyobb esélyem nekem van arra, hogy 
ne hibázzak.” „Szívből írtam és szívből is mond-
tam”. [Interjú Orbán Viktorral]. In: Rákay Philip: 
Szabadság tér 89. A rendszerváltoztatás aktái I. 
(1989. január–1989. augusztus). Budapest, MTVA, 
2015, [258–265] 259.

35 „De beszélhetünk-e nemzeti függetlenségről, ami-
kor a Magyarországot az 1956-os forradalom után 
újra megszálló orosz csapatok itt állnak városaink-
ban? Beszélhetünk-e politikai demokráciáról, fele-
lős kormányról, ha 40 éve nem tartottunk szabad 
választásokat?” Orbán Viktor [beszéde] a Kossuth 
téren. Beszélő, 1989/1, 87.

36 „Emlékezzünk, alig néhány hónapja, hogy amikor 
függetlenséget és többpártrendszert követelve az 
utcára mentünk, gumibottal intettek csendre ben-
nünket azok, akik ma pontosan ugyanazt mondják, 
mint amit mi mondtunk.” Uo.

37 „Mi csak magunkban bízhatunk. Nekünk kell olyan 
helyzetet teremteni ebben az országban, amikor az 
uralkodó párt nem tehet mást, mint amit ígért.” Uo.

38 „Azt a csődtömeget, amit a politikai hatalom bir-
tokosai felhalmoztak nekünk, nem csak fiatalként, 
hanem apaként és nagyapaként is vállunkon kell 
majd hordanunk. A jövőt felfaló politika ma is foly-
tatódik.” Uo.

Mindez persze március 15-ével kapcso-
latban még mindig sokkal kisebb „hát-
raarccal” volt megvalósítható, mint az 
újratemetés vagy október 23-a során, 
amely újraértékelések az egész rendszer 
alapjait kérdőjelezték meg� A március 
15-én még diktáló és magabiztosabb 
hangnem később inkább egyfajta kár-
mentésként jelenítődött meg a „nemzeti 
megbékélés” koncepciójában, de a moz-
gatórugó hasonló volt: a kezdeményező 
szerepet meg kell tartani� A Párt teszi 
nemzeti ünneppé március 15-ét, ő szer-
vezi a közösnek hirdetett ünneplést, sőt 
ő teszi lehetővé a szabad gyülekezést�39 
A néhány, korábban „elkövetett hibán” 
felülemelkedve, immár megtisztultan – 
és az eseményeket irányítva – lép a köz-
vélemény elé� Hogy a várt eredményeket 
finoman szólva sem sikerült elérni, azt 
Berecz János az „ünnepi rendezvények 
politikai tapasztalatairól” szóló, KB előtt 
tartott rövid beszámolójának hangneme 
is bizonyítja� Berecz – a sajtóban is meg-
jelent „számháborúra” utalva – a követ-
kezőképpen „magyarázta” a hivatalos és 
„alternatív” ünnepség között tapasztal-
ható létszámbeli differenciát: „Nem akar-
tunk részt venni a tömegtájékoztatási 
eszközök számháborús versenyében, 
amelyek 30 ezertől 60 ezerig tippelték 
a központi gyűlésen résztvevők számát, 
és 15 ezertől százezerig más mozgá-
sok résztvevőinek számát� Ez pontosan 
fel nem mérhető� Aki a Múzeumkerti 
nagygyűlést a Rákóczi út oldaláról 
39 Szekér Nóra tanulmányában ekképpen írt minder-

ről ’56 újraértékelése kapcsán: „A rendszerváltozás 
hátralevő időszakában a nemzeti megbékélés mint a 
társadalomtól elvárt magatartásforma a sajtóorgá-
numokban, a párt különböző testületeiben és egyéb 
hivatalos fórumokon újra és újra megfogalmazó-
dik. A nemzeti megbékélés programjából azonban 
nemcsak az elvárt magatartásformára, hanem arra 
is lehet következtetni, hogy a párt nem a bűneinek 
és felelősségének beismerésére készül, hanem a 
megbékélés kulcsszereplőjeként kíván fellépni, aki 
elsőként engedi el a sérelmeit, és viszonzásul ezt 
kéri a társadalomtól is. Ezzel lényegében ő az a jövő-
ben sem nélkülözhető erő, aki megteremti a sérel-
mek kölcsönös elengedésének lehetőségét, esélyt 
teremtve ezzel a társadalmi egységre és együttmű-
ködésre, ami a politikai és gazdasági válságból való 
kilábalás nélkülözhetetlen előfeltétele.” Szekér i. m. 
2016, 16.



1989 ———————— 2019

31

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Műhely

nézte, az 30 ezret látott, aki pedig a 
Kálvin tér oldaláról, az 60 ezret látott� 
[…] Legfontosabb ebből a szempontból 
véleményünk szerint az, hogy viszony-
lag nyugodtan és minden konfrontá-
ció nélkül zajlottak le a gyűlések�” Úgy 
vélte: tanulság, hogy szimpatizánsaik 
bátortalanabbul mozogtak, tartottak az 
ellenzéki provokációktól, ezért a jövőben 
„bátrabban kell élni a tömegmozgósítás 
eszközeivel, határozottabban meg kell 
mutatni magunkat és jelszavainkra 
is szükség van”� A régi módinak 
megfelelően – habár ki nem mondva, 
de utalásszerűen – nacionalistának 
minősítette a tüntetők egy részét, 
akiket demagóg szólamokkal meg lehet 
téveszteni: „Azok a zömében fiatalokból 
álló tömegek, akik a Szabadság téren és a 
Kossuth téren részt vettek a gyűléseken, 
rendkívül élénken és gyorsan reagáltak 
a hazafias szónoklatokra� Amelyekből 
kinőttünk, részben szemérmességből, 
részben pedig azért, mert a demagógia 
határát súrolja jó néhány mondat� Azt 
ma a tizen-huszonévesek isszák, lel-
kesen reagálnak rá, és élénken részt 
vesznek a gyűléseken� Ez nagy tanul-
ság� Sőt, bizonyos – az uszítás határait 
súroló, vagy azt elérő – jelmondatoknál 
pedig még skandáltatni is lehet ezt a 
tömeget� Talán jónéhány esetben [pon-
tosan] nem is tudja, hogy miről van szó�” 
Problémának minősítette azt is, hogy 
sem a blokkbeli, sem a nyugati sajtó 
nem állt igazán az MSZMP álláspontja 
mellé� Berecz hangsúlyosan beszélt a 
várható (közel)jövőről: „Úgy gondoljuk, 
ezeknek az eseményeknek a tanulságai 
azt mutatják, hogy az ellenzéki szerveze-
tek egy militáns magja forszírozni fogja a 
továbbiakban is azokat a lehetőségeket, 
és kihasználni, megpróbálni kihasználni 
azokat a lehetőségeket, amelyeket úgy 
ítéli meg, hogy tömegeiket növelhetik, 
illetve érezhetik ezeknek a tömegeknek 
a politikai hangulatát� […] Gondoljuk, 
hogy május 1-jén, július 16-án [sic!], 
október 23-án és november 4-én poli-
tikai csatározásoknak lehetünk tanúi� 
Erre föl kell készülnünk megfelelően�”40

40 Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1989. március 
29-én megtartott üléséről. Berecz János hozzászó-

A párt hivatalosságai tehát nem voltak 
„teljes mértékben” elégedettek a március 
15-ei ünnep lefolyásával� E tanulmány 
utolsó fejezete arra keresi a választ, hogy 
vajon az ellenzék – és a magyar társada-
lom – teljesen elégedett lehetetett-e vele� 

utóhang

„Működő országgyűlésünk ontja a fekete 
törvény-füstfellegeket� Soha még ennyi 
törvényt nem gyártottak azok, akik-
nek éppen az volt a különös ismerte-
tőjelük, hogy fittyet hánytak minden 
törvényre� […] Március idusa tünemé-
nyes volt Budapesten, Magyarországon� 
Kitárulkozás, egynapos szabadságün-
nep� Budapest értelmisége bevonult a 
belvárosba, dalolt, radikális jelszavakat 
kiáltozott, belefürdött saját 12 pontja-
iba, Márciust játszott� Erre az egy napra 
elhitte, hogy vége van annak a rendszer-
nek, amelyik eddig nem engedte már-
ciusi szabadságtort ülnie� […] Felirat is 
volt, amelyik ezt hirdette: »1945–1989� 
Ennyi volt – Elég volt«� Mindent, amit 
csak akartak, az arcába vágtak Budapest 
értelmiségi polgárai a »fennállónak«� És 
az még csak le se törülte� Mert a külváros 
hallgatott� A rákosszentmihályi kiskertek 
tulajdonosai fűbe tett táskarádió mellett 
veteményeztek, családok inkább elvonul-
tak kirándulni, vagy halaszthatatlan ott-
honi elfoglaltságot találtak maguknak, és 
a borostás képű fizikai dolgozók ugyanúgy 
a kocsmát és az üveges sört választották, 
mint más munkaszünetekkor, mígnem a 
tehetősebb közömbösök ismét elindultak 
a Császárvárosba, a Mariahilferstrasse 
felé hűtőládáért – amibe holnap nem lesz 
mit tenni�”41 Elsőre megdöbbentő kese-
rűség árad Csurka István 1989� májusi 
szavaiból� A Hitelben megjelent hosz-
szú írásának hangvétele markánsan elüt 
az „első szabad március” ellenzéki érté-
kelései közül� Rövid ismertetését e záró 
fejezetben azonban nem csak ezért tart-
juk jelentősnek� A sorjázó gondolatok és 
figyelmeztetések – amelyek nem egyedül 

lása. In: Az MSZMP 1989. évi jegyzőkönyvei. I. i. m. 
1993, 664–665.

41 Csurka István: „Munkát, kenyeret!” Hitel, 1989/10, 
[34–38] 34.



Rendszerváltó Archívum 2019/1 1989 ————

32

w
w

w.
re

to
rk

i.h
u

benne fogalmazódtak meg, de kétségte-
lenül az elsők között öntötte ezeket sza-
vakba – szinte teljességükben és a maguk 
korai valójában ábrázolják a rendszervál-
tás következő évtizedek során felhalmozó-
dott legfőbb csalódásait� 

A zajló „légiparádé”, a megszülető „tör-
vény-füstfellegek” szimbólumai a felszí-
nen zajló változásoknak, amelyeket alap-
vetően az éppen reformerként tündöklő 
állampárt, a még el nem bukott „régi rend” 
irányít és formál� Ő a kezdeményező, ő 
nyit lehetőséget a szólás-, sajtó- és gyü-
lekezési szabadság megnyilvánulásaira, 
miközben összes régi bűnét a vezetés-
ből kibuktatott egykori pártfőtitkárra, a 
rendszer névadójára vetíti� Csurka ezzel 
kapcsolatos megállapítása a következő: 
„Ugyanez a nómenklatúra hatalmon tud 
maradni nem kommunista nómenklatúra-
ként is� A személyek ugyanazok, legfel-
jebb egy kis fáradsággal kiderítik maguk-
ról, hogy tulajdonképpen már börtönőr 
korukban is reformerek voltak� Ez most 
sokkal kisebb ügy, mint a háborús idők-
ben volt árja származást igazolni� Most 
már nem »kuss«-sal, hanem »elnézést, 
uram«-mal őriznek bennünket�”42 A hata-
lomátmentés e korai megfogalmazása 
nem volt egyedi a magyar közbeszédben 
és a Hitelben sem (a folyamatokat kifo-
gásolók száma, mint tudjuk, csak nőtt a 
gazdaságira váltott politikai, majd politi-
kaira váltott gazdasági hatalmak kiala-
kulásának évtizedeiben)� Az 1989� már-
cius 15-ei szám második oldalán már 
ott virított Döbrentei Kornél azóta legen-
dássá váló verse, az Átpingált március� 
„Uramisten, mennyi csapodár kokárda, 
/ nemzeti színre játszik a régi gárda, / s 
míg jó szokás szerint / törvényt tisztelni 
int, / cinkelt pakliból oszt, nem veszhet 
a parti, / minden gesztenyét magának 
kapar ki, / meghamisul s tisztátalan lesz 
az ünnep”�43 Március 15-e és közvetlen 
42 Uo. 34–35.
43 Döbrentei Kornél: Átpingált március. Hitel, 1989/6, 

2. A költő évtizedek távlatából így emlékezett vissza 
arra a március 15-ére: „Az Átpingált március című 
vers születése, megjelenésének körülményei, sorsa 
életem sugárzó »örökmécspillanatai« közé tartozik. 
A verset Nagy Gáspár kérte a Hitel számára… […] A 
verset Csengey Dénes – a virágjában elhunyt nagy 

előzményei csupán ihletői a versnek, 
amelynek következtetései egybecsengenek 
Csurka későbbi megállapításaival: a 
március 15-ei „számháborút” hiába 
nyerte meg az ellenzék, ha a rendszer 
lényege mozdíthatatlan, és a mélyben 
zajló folyamatok megállíthatatlanok�

Csurka másik legfontosabb kifogását – 
mint láttuk – a változások „látványpék-
ség” jellege, a tömegek mozdulatlansága 
és hallgatása jelentette� „Észtországban, 
Lettországban és Litvániában az egész 
nemzet fogott össze és együtt megy ki az 
utcára, együtt nem vesz tejterméket, ha 
kimondják, és egy lélekkel ülne le a tár-
gyalóasztalhoz, ha leülhetne, mert az a 
végzetes megosztottság, amelyik most a 
magyar társadalmat jellemzi, hogy tudni-
illik a reformerek hajlandóak elfogadni a 
szabadon beszélést a nép egyre nagyobb 
elnyomorodása közepette, ott ismeret-
len� Az ötvenéves sztálinista uralom a 
Baltikumban legyalult majdnem minden 
egyenlőtlenséget� Itt viszont a Kádár-
korszakban mandarinvilág alakult ki�” A 
szerző ennek, a diktatúra a hagyományos 
közösségeket szétverő jellegének – a közös-
ségi és egyéni tevékenység közti összhang 
tulajdonképpeni megbontásának – tulaj-
donítja a rendszerváltás alapvetően békés 
mivoltát� Amit természetesen önmagában 
erénynek és pozitívumnak tart – hiszen 
bosszút, vért, tragédiát senki sem akart 
–, ám az nemcsak a tömegek mérsékle-
tességének, sokkal inkább közönyének 
tekinthető�44 Ugorjunk előre gondolatban 
az egy évvel későbbi országgyűlési válasz-
tásokig – a szabadság beköszöntésekor 
az emberek kevesebb, mint kétharmada 
(63%) gondolta úgy, hogy részt szeretne 
venni a jövőről szóló közös döntésben� 
Ráadásul a kommunista elit, a még nem 
letűnt rendszer funkcionáriusai máshogy 
reagáltak az ellenzéki erők egybehangzó, 
„magasrendű kinyilatkoztatására”� A 
nemzetféltést gyengeségnek vélték, meg-
kezdték „a konvertálást, mégpedig a rossz 

ígéret – felvitte Bubik Istvánhoz, aki a Várban több 
ezer ember előtt elszavalta az első szabad március 
15-én.” In: A Lyukasóra tíz éve. Tíz éves a Magyar 
Írók Egyesülete. Szerk. Polgár Ernő. Budapest, 
Magyar Írók Egyesülete, 2001, 70–71.

44 Csurka i. m. 1989, 35.
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tulajdonságok, az ízléstelenség, a korrup-
ció és a bitorolt javak átszállítását a jövő 
készülő részvénytársaságaiba”�45 A szabad 
március sem hozott katarzist mindenki 
számára, sőt! Egy keserű (bár valahol ter-
mészetes) példa erre a „Gorenje-turizmus” 
jelensége, de Csurka nem felejti el meg-
említeni az elmúlt évtizedekben emberi 
ronccsá váltakat sem�

A tömegek közönye persze nem csodál-
ható az MDF alapítója szerint� Egyszerűen 
kimaradtak és kimaradnak a folyama-
tokból� Így az „elit” és a „nép” végzetes 
kettészakadása következhet be� „És köz-
ben itt demokrácia lesz? Nem lesz� Egy 
olyan rohadt, népnyúzó, mandarinvilág 
lehet ebből így, egy olyan önző, idegen-
szerű, kloákás élet, ami sokkal fertelme-
sebb lesz, mint amilyen a Kádár-rendszer 
utolsó szakasza volt�”46 

És itt elérkeztünk a rendszerváltással 
kapcsolatos legsúlyosabb kifogásokig� A 
szerző nem állítja, hogy a rendszerváltásnak 
azonnali jobblétet és a gyakran példaként 
emlegetett ausztriai életszínvonalat kell 
(lehet) hoznia� De társadalmi igazságossá-
got sugallnia kellett volna� „Az elit kivált-
ságait most nem azért kell megszüntetni, 
mert ennek közvetlen gazdasági haszna 
van, ámbár azért is, hanem azért, hogy 
a szegény emberek elemi igazságérzete 
kielégüljön� Háromszoros és tízszeres 
nyugdíjukat élvezni annak a »szocialista 
hazának« a szolgálatáért, amiről most 
kiderült, hogy nem szolgálat volt, hanem 
haszonélvezet és a haza tönkrement bele 
– súlyos igazságtalanság� Addig, amíg ezt 
látják a tömegek, nem hisznek el semmit� 
S igazuk van�”47 Hányszor beszéltünk az 
elmúlt harminc évben a lusztráció hiá-
nyáról, az átvilágítás semmibe vételéről, 
a kommunista vezetők luxusnyugdíjainak 
igazságtalanságáról, vagy éppen a dikta-
túra utcaneveinek fennmaradásáról?

Visszatértünk a kiindulóponthoz� A részt-
vevőket felemelő és bátorságot adó tömeg-
tüntetések, a múlt hőseinek szóló tisz-

45 Uo. 38.
46 Uo. 36.
47 Uo. 38.

teletadások komoly szimbólumai voltak 
egy változásnak� Az sem lehet ugyanak-
kor véletlen, hogy harminc esztendővel „a 
csodák éve” után a legtöbben nem vala-
miféle felhőtlen sikertörténetre, hanem 
elszalasztott lehetőségekre, elmaradt 
katarzisra, legrosszabb esetben „cseber-
ből vederbe” esésre gondolnak� És mindez 
nem csak lelki alkatból, az alapvetően a 
negatívumokat jobban észrevenni kész 
emberi természetből adódik� A rendszer-
váltás – az elmúlt évtizedek egész világon 
végigsöprő radikális modernizációjával 
egyetemben – kétségkívül szabadságot, 
a szólás, a véleménynyilvánítás és a gon-
dolat kifejeződésének lehetőségét biztosí-
totta� Valami mégis hiányzik� Alighanem 
a kelleténél jóval több mindent hoztunk 
át a „túlsó partról”, és még a két rendszert 
világosan elválasztó határokat sem húz-
tuk meg� 

„Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, 
/ de ma már maga sem tudja hogy mit 
akar: / talány zaja, csöndje / és úgy 
támolyog az idők sikátorán, / mint átve-
zetett rab a fogház udvarán / börtönből 
börtönbe�” Babits Mihály Petőfi koszo-
rúi című, a ’70-es évek Magyarországán 
a hatalom ellen lázadó fiatalok kezében 
„izgatónak” minősített verse48 sokak mai 
érzését fejezi ki 1989–90-nel kapcsolat-
ban is� Az 1989-es március 15-e persze 
határozott életerőt és derűs reménykedést 
sugárzott, a résztvevők jelszavaikkal vilá-
gos irányt jeleztek� A mindenki számára 
szabad és méltó életet biztosító, érdekei-
ért kiálló Magyarország megteremtése, a 
nyugodt, békés „március 16-ák” kivívása 
azonban láthatóan egy másik történet�

48 Az 1972. március 15-én a vers kinyomtatott pél-
dányait osztogató Ulveczki Gábort 10 hónap 
börtönbüntetésre ítélték. A Petőfi koszorúi c. köl-
temény szétosztása „alkalmas a Btk 127. §-a (2.) 
bekezdés a) pontjába ütköző nagyobb nyilvánosság 
előtt elkövetett izgatás megállapítására.” A gyanú-
sítottkénti kihallgatás jegyzőkönyvét idézi: Kenedi 
János: Kis állambiztonsági olvasókönyv. Október 
23.–március 15.–június 16. a Kádár-korszakban. II. 
Budapest, Magvető, 1996, 52.




