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Kukorelli István
Népfront-átvonulás1

Személyes visszaemlékezés és elemzés

Az én kis népfront-történetem kezdetei1

A Hazafias Népfront az akkori lakóhe-
lyemen, Dunakeszin és a munkahelyemen 
jött velem szembe először, az 1970-es évek 
közepén� A munkahelyemen, az ELTE 
ÁJK – akkori nevén – Államjogi Tanszékén 
úgy, hogy az 1972� 1� alkotmánymódosító 
törvény „alkotmányos intézménnyé” tette 
a HNF-et� A pártállami alkotmány 4� § (2) 
bekezdése szerint „a HNF tömöríti a társa-
dalom erőit a szocializmus teljes felépíté-
sére, a politikai, gazdasági és kulturális 
feladatok megoldására, közreműködik a 
népképviseleti szervek megválasztásában 
és munkájában�”

A mondat első fele az egypártrendszer és 
a „szövetségi” politika szokásos szocialisz-
tikus fordulata volt� A mondat zárótételét a 
tankönyvek az úgynevezett közjogi funkci-
óként foglalták össze�2 Ezeket az egyébként 

1	 A	cím	Csengey	Dénes	barátommal	folytatott	nyilvá-
nos	vitában	született.	Csengey	Dénes	Újuljunk meg, 
Bandi?	című	írására	(Hitel,	1989/14,	58.)	a	Magyar 
Nemzetben	 válaszoltam	 (Népfrontátvonulás.	
Nyílt	 levél	 Csengey	 Dénesnek.	 Magyar Nemzet,	
1989.08.12.	 4.).	 A	 választ	 közli	 Kukorelli	 István:	A 
jogállamért!	Budapest,	Püski,	1989,	167–171.

2 Magyar alkotmányjog.	 Szerk.	 Schmidt	 Péter.	
Budapest,	 BM	 Tanulmányi	 és	 Propaganda	
Csoportfőnökség,	1976,	69.

egyre bővülő feladatokat a korszak válasz-
tójogi törvényei és tanácstörvényei rész-
letezték� Az államjogi normáknak az 
értelmezése és tanítása a választási rend-
szer egészével összefüggésben tanszéki 
feladatom volt� Kíváncsi voltam arra, hogy 
az egyébként komoly döntési jogköröket 
biztosító jogi regulák hogyan élnek a poli-
tikai valóságban�

Az ELTE Budaörsi úti kollégiumából 
1977-ben költöztünk ki, az akkor éppen 
várossá váló Dunakeszire� Alig raktunk 
fészket, máris megkeresett a város akkor 
még társadalmi megbízatású Népfront 
Bizottságának elnöke és titkára (Jávor 
Béla bácsi és Réti Antal), és felkértek, hogy 
vállaljam el a közjogi bizottság vezetését� 
Miután a közjogot tanítottam, rövid gondol-
kodás után néhány velem együtt ingázó és 
általam ismert nevet megjelölve (dr� Pénzes 
Zoltán munkaügyi bíró, dr� Gergye Mária 
ügyvéd, dr� Kindler József professzor az 
MTA doktora) igent mondtam�

Az üléseken hamar kiderült, hogy a 
Népfront közjogi jogosítványai abban 
a politikai rendszerben, amelynek 
alkotmánya rögzítette az egypárt szerepét,3 
nem sokat érnek� Két-három civil szerve-
zetre, amely kapcsolódott a Népfronthoz, 
jó szívvel emlékezem: a Nagycsaládosok 
Egyesületére, a kertbarátok és kisál-
lattenyésztők Huba utcai körére és a 
helytörténeti mozgalomra, amelyek már 
akkor is több százas tagsággal működtek, 
és ma is léteznek� Néhányuknak a nagy-
templommal szemben található HNF 
székház volt az otthonuk�

A dunakeszi közéleti részvételemnek 
– miután úgy vélték, hogy valaki ért a 
Népfront közjogi jogosítványaihoz – három 
további következménye lett: az 1980-as 

3	 „A	munkásosztály	marxista-leninista	pártja	a	társa-
dalom	vezető	ereje”,	3.§
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választásokon az egyik Pest megyei ország- 
gyűlési választókerület választási bizott-
ságának elnökévé választottak, meghívtak 
a Pest megyei Népfront Bizottságba és 
közjogi bizottságba, továbbá küldöttnek 
delegáltak a HNF hetedik kongresszusára�4

Az első gyAkorlAti Népfront-élméNyeim

Az 1980-as választási élményeimet 
Feljegyzések az 1980. június 8-i általános 
választásokról címmel közzétettem a FIOK 
Műhelytanulmányaiban, kitekintéssel az 
országos választásra is� A feljegyzés állam-
jogilag próbált jelezni jó néhány problémát, 
amiről persze akkor is tudtam, hogy tisztán 
politikai kérdés�5 A tanulmány főbb megál-
lapításai a következők:

– 1980-ban ismét egyesítették az ország- 
gyűlési és a tanácsi választásokat, a 
visszarendeződő politika a szocializmusra 
általánosan jellemző ötéves ciklikussággal 
érvelt�

– Érezhető volt, hogy a Népfrontot 
díszletnek szánják a választásokon, a 
komolyabb jelölőgyűléseket a munkahelyi 
elv alapján a pártbizottságok szervezték, 
és a személyi javaslatok is innen érkeztek 
a jól ismert statisztikai szemlélet alapján� 
Ha véletlenül kettős jelölést írtak elő (ez 
mindösszesen 15 helyen fordult elő a 
352 választókerületben), akkor kényesen 
ügyeltek arra, hogy a statisztika nehogy 
elromoljon, mert akkor az Országgyűlés 
nem fejezi ki a magyar társadalom szer-
kezetét� Tehát kombájnszerelő versenyzett 
kombájnszerelővel, lakatos kárpitossal, 
varrónő pénztárosnővel�

4	 A	megyei	tisztségviselők,	bizottsági	tagok	és	küldöt-
tek	listáját	közölte	a	Pest Megyei Hírlap	1981.	január	
11-ei	 száma.	 Dunakesziről	 Nánási	 Béla	 diszpécser	
és	Rónay	Árpád,	az	MSZMP	városi	első	titkára	volt	
még	küldött.	A	megyei	bizottságba	egyébként	több,	
demokratikus	gondolkodású	ember	is	bekerült,	név	
szerint	 szeretném	 kiemelni	 dr.	 Fodor	 Istvánt,	 az	
Országgyűlés	későbbi	alelnökét	és	Pásztor	Bélát,	aki	
50	éve,	ma	is	Veresegyház	polgármestere.

5	 Kukorelli	 István:	 Feljegyzések	 az	 1980.	 június	 8-i	
általános	választásokról.	 In:	Fiatal oktatók műhely-
tanulmányai I. Szerk.	Mezey	Barna,	Nagy	Boldizsár.	
Budapest,	ELTE	ÁJK,	1981,	180–202.	

– Az írás tényadatokkal igazolja az egyen-
lőtlen egyéni választókerületek meglétét� A 
352 egyéni választókerületben jelentősen 
eltérő szavazatszám állt az egyes képviselői 
mandátumok mögött (ezt az állapotot a 
későbbi demokratikus választási rendszer 
is sokáig cipelte magával)�

– Az 1980-as választás a posztkádári 
korszak egyik legformálisabb, klasszi-
kusan a szocializmus ügye mellett kiálló, 
a nemzeti egységet nemzetközileg szim-
bolizáló („Itt választások is vannak!”), 
népfrontos választása volt�

– A történelmet nem visszavetítve, a törvé-
nyességi anomáliák közül csupán egyre 
utalnék vissza: „Megfigyeltem és gyako-
risága miatt szóvá tettem azt a jelen-
séget, hogy néhányan nem személyesen 
jöttek el szavazni, hanem igenlő szavaza-
tukat meghatalmazottjuk útján juttatták 
el a szavazatszedő bizottságokhoz� (Pl� 
családtagok, szomszédok, házmester 
útján�) Távolmaradásuk indoka (betegség, 
házimunka, haláleset, elutazás) emberileg 
érthető� A törvényesség érdekében 
helyesebb lenne rájuk is kiterjeszteni 
az egyébként működő mozgóurnás 
szavazást�” A választói névjegyzékbe való 
felvételről szóló értesítő önálló életre kelt, 
begyűjtötték, a választáson való részvétellel 
és az igen szavazattal volt egyenértékű� A 
rendszer tehát tudta, hogy ki szavazott, és 
ki nem� A végeredmény 97%-os országos 
részvételt rögzített� Gyakorlati megfigyelé-
seim alapján – és ez országos jelenség volt – 
a személyes részvételt jóval alacsonyabbra 
becsültem� Utólag megfejthető az állampol-
gári magatartás: a félelem nagyban ösztö-
nözte az állampolgárokat a részvételre és 
arra, hogy nehogy otthon maradjon az az 
„idézés vagy mi” (ezt egy szavazókörben 
hallottam akkor), ami alapján a távollét 
regisztrálható volt� Biztonságosabb volt 
elküldeni� Számos szavazókör és válasz-
tókerület 100%-os eredményt produkált� 
Ezzel is jellemezhető az a kor�

A fiatal oktatók és a joghallgatók között jó 
visszhangja volt az írásnak, a városi és a 
megyei vezetésben azonban már kevésbé� 
Ráadásul a választókerület a megyei 
tanácselnöké (dr� Mondok Pálé) volt� A 
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következő választásokon már nem lettem 
választási bizottsági elnök� „Ezért pártfe-
gyelmi járna” – ez volt a legszebb párttitkári 
dicséret� Nem lévén tagja az élcsapatnak, 
ez elmaradt, viszont lassan én is kezdtem 
kimaradni a dorbézolós kisvárosi politika 
színpadáról, amely – már csak morális 
állapotai miatt is – egyre kevéssé tetszett�

Hasonló élmények értek az 1981-es hetedik 
HNF kongresszuson is� Az 1981� március 
14–15-én tartott kongresszus életem egyik 
közéletileg megrázó élménye volt� Az Építők 
Szakszervezetének budapesti székházában 
– a korabeli lapok tudósítása szerint – 1100 
küldött és meghívott volt jelen, közöttük a 
kádári politikai elit illusztris képviselői�

A kongresszus írásos vitaanyagai, állásfog-
lalás-tervezete, a szóbeli hozzászólások, a 
teremben kifüggesztett jelszavak (pl� „szoci-
alista demokrácia”, „közös gondolkodás”, 
„együttes cselekvés”) alig különböztek 
a szokásos és a sajtóból jól ismert párt-
kongresszusoktól� Kádár János személyes 
felszólalása megadta a vita alaphangját: „A 
Magyar Népköztársaság politikai helyzete 
szilárd, társadalmi rendünk szocialista 
intézményei jól működnek� […] Az impe-
rializmus tervei irreálisak és kudarcra 
vannak ítélve�” Kádár külön megköszönte 
a Népfrontnak a választási feladat hiba 
nélküli teljesítését�

A Kongresszus ismét Kállai Gyulát válasz-
totta elnöknek és Sarlós Istvánt főtit-
kárnak� Az Országos Tanács, az Elnökség, 
a Titkárság tagjainak, a munkabizottságok 
és a Népfront sajtó vezetőinek a névsorát 
a másnapi napilapok közölték�6 A nevek 
a történelemben sokszor önmagukért 
beszélnek� Hangsúlyozni szeretném, hogy 
a HNF számos nagy példányszámú újság 
(Magyar Nemzet, Képes Újság, Szabad 
Föld) lapgazdája volt�

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
helyben, odalent sokan nem érzékelték 
– én magam sem – ilyen pártosnak a 
6 Lásd	 például	Magyar Nemzet,	 a	Magyar Hírlap,	 a	

Pest Megyei Hírlap	 1981.	 március	 15-ei	 számait,	
továbbá	a	Szabad Föld	1981.	március	22-i	 számát.	
A	 névsort	 a	 Magyar Nemzet 1981.	 március	 17-ei	
száma	közölte	teljes	értékűen.

Népfront-mozgalmat� A megyei szinten már 
érződött, országos szinten pedig teljesen jól 
működött a „tárcsaszíj-elmélet”, legalábbis 
ezen a Kongresszuson mindenképpen� A 
hetedik HNF kongresszus egyetlen pozi-
tívumának tartom, hogy elfogadta A HNF 
működési irányelvei című dokumentumot, 
amely megfoghatóvá tette ezt az országos 
kiterjedésű, lakóhelyi elven működő, 
amőbaszerű mozgalmat� A HNF következő, 
már erősen reformszellemű és nagy jelen-
tőségű nyolcadik kongresszusa ezekre az 
irányelvekre alapozhatta alapszabályát� A 
saját alapszabály léte az önállósodás első 
jele egy szervezet életében�

A Kongresszus élményei megerősí-
tették bennem az 1980-as választások 
utáni szándékokat, hogy ezzel a társutas 
díszpintyes Népfronttal, amely a formális 
jogosítványait sem képes teljesíteni, nem 
lehet azonosulni�

A PozsgAy-korszAk és A NyolcAdik koNgresz-
szus jeleNtősége

Annak, hogy mégis maradtam a mozga-
lomban, Pozsgay Imre váratlan megje-
lenése a magyarázata� Pozsgay Imre a 
Lázár-kormányban betöltött művelődési 
miniszteri megbízatását (1980� június 27� – 
1982� június 25�) követően lett 1982 nyarán 
a HNF OT főtitkára� Visszaemlékezéseiből 
tudjuk, hogy nehezen állt kötélnek� „A 
Hazafias Népfrontot, amelynek főtitkári 
posztját szánták nekem a kormánytagság 
után, nem sokra tartotta a közvélemény� 
Bevallom, magam sem� Úgy tartottam, 
hogy nem több, mint egy pántlikás kalap, 
amellyel a hatalom köszön a népnek� 
Látszatszereppel és funkcióval felruházva, 
valójában minden igazi döntési lehető-
ségtől megfosztva� Hangzatos szólamokban 
emlegették a párttagság és a párton kívü-
liek közötti szövetség intézményeként�”7 
A vállalás Kádár Jánossal személyesen 
is közölt három feltétele volt, „hogy én 
[Pozsgay] komolyan veszem a Népfront 
alkotmányosan rögzített közjogi funkcióit 
és partnereimtől is megkövetelem, hogy 
tartsák tiszteletben azokat� A másik, hogy 

7	 Pozsgay	 Imre:	1989. Politikus-pálya a pártállamban 
és a rendszerváltásban.	Budapest,	Püski,	1993,	65.
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engem tartsanak meg abban az informá-
ciós körben, amely a kormánytagoké, s 
végül, hogy Kádár János személyesen 
jelenjen meg a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának ülésén és a párt nevében ő 
terjessze elő a főtitkárrá való megválasz-
tásomról a javaslatot� Kádár láthatóan 
megkönnyebbült és gondolkodás nélkül 
elfogadta a feltételeimet�”8

Pozsgay Imrét barátaim – például Bihari 
Mihály – jóvoltából személyesen is ismer-
hettem, és csak megerősíteni tudom a 
visszaemlékezésben leírtakat� Mielőtt elfog-
lalta a főtitkári székét a Belgrád rakpart 
24� szám alatt található HNF székházban, 
valóban többekkel konzultált – például 
Halász Józseffel, a közjogi bizottság elnö-
kével, akikkel földiek voltak és néhány 
közjogásszal, így velem is – a HNF közjogi 
funkcióiról, jogi lehetőségeiről� Ismét a 
visszaemlékezéséből idézem: „Nos, én ezen 
a ponton, közjogi szerepkörében próbáltam 
üstökön ragadni a dolgokat, s felhasználni 
a népfrontot egy alternatív politikai kínálat 
kidolgozására, a majdani pluralista poli-
tikai berendezkedés előkészítésére� Ez 
eddig senki nem vette komolyan a népfront 
alkotmányos jogosítványát� Szerepe való-
jában ceremóniás volt, színjáték a párt 
hatalmi akarata körül� Mindenki tudta, 
hogy a pártban dőlnek el az ügyek� Én 
viszont ettől kezdve azt játszottam, hogy 
a párt nem felsőbbsége, hanem partnere 
a népfrontnak, a párton kívüli társadalom 
képviselőinek� Nem állítom, hogy gondo-
latommal azonnal sikerült frontáttörést 
elérni� Kerestem a bátrakat, a kockáztatni 
merészelőket, főként az országos testü-
letben és az apparátusban, akik szövet-
ségeseim lehetnek a párttal kapcsolatos 
taktika és stratégia formálásában�”9

Így lettünk sokan Pozsgay Imre 
szövetségesei és maradtunk továbbra is 
a mozgalomban, társadalmi munkában� 
Pozsgay Imre belépése után megélénkült 
a Belgrád rakparti székház élete, országos 
vita kezdődött a Népfront helyéről és 
szerepéről a társadalomban� Ebben a 
vitában személy szerint magam is részt 

8	 Uo.	66.
9	 Uo.	70.

vettem� A mozgalom belső, Népfront című 
lapjának 1983� augusztusi számában 
vitacikket írtam A népfront a szocia-
lizmus politikai rendszerében címmel�10 
Az írásban öt vitakérdést vetettem fel, 
többek között a Népfront legitimációját, 
szervezetesítésének kérdését, feladatainak 
körét és nem utolsósorban a pártirányítás 
kérdését� A vitacikk záró 5� pontját 
idézem: „Végül hangsúlyozni kívánjuk 
azt is, hogy az állami szervek irányában 
érvényt kell szerezni az együttműködési 
megállapodásokban lerögzített partnerségi 
viszonynak, a pártszervek részéről az elvi 
irányításnak�” A cikket az újság későbbi 
számaiban számos hozzászólás követte, 
többek között Pozsgay Imréé is�11

Pozsgay Imre egyre jobban ráérzett a 
HNF-ben rejlő lehetőségekre, és ebben 
sokak részéről támogatásra talált� Az 
addig rejtekező demokrácia „apró kis 
körei” védernyőre találtak a Népfrontban, 
az egypártrendszer keretei között� Politikai 
centrummá kezdett válni a HNF székház� 
Barátaiként a háta mögött második Nagy 
Imrének, vagy kis Nagy Imrének neveztük, 
remélve, hogy nem az a sors vár rá, mint 
’56 miniszterelnökére�

Saját szakmám, az alkotmányjog felől 
közelítve közvetlen és önkéntes, azaz nem 
apparátusbéli munkatársaként azt mond-
hatom el, hogy bár nem volt jogász, de 
mint demokráciakutató, rendkívül fogé-
kony volt az alkotmányossági kérdések 
iránt� Elfogadta és ő maga is felismerte azt, 
hogy minél előrébb halad a közjogi szabá-
lyozás, annál több korlátja van a pártál-
lami politikának és legális fedezete a békés 
rendszerváltozásnak� A nyilvánosság elé 
vitte az alkotmányossági kérdéseket és az 
ország egyik legismertebb politikusaként 
következetesen képviselte is azokat�

10	 Kukorelli	 István:	 A	 népfront	 a	 szocializmus	 poli-
tikai	 rendszerében.	 Népfront,	 1983/8,	 13–16.	 A	
cikk	nemzetközi	 visszhangot	 is	 kiváltott,	megjelent	
lengyelül,	 szlovákul	 és	 németül	 is.	 Az	 utóbbit	 idé-
zem:	 Die	 „Patriotische	 Volksfront”	 im	 politischen	
System	der	Ungarische	Volksrepublik.	Zeitschrift für 
Parlamentsfragen (Westdeutscher Verlag),	 1984.	
április,	94–101.	

11	 Pozsgay	 Imre:	 Mozgalmunk	 néhány	 kérdéséről	 –	
vita	közben.	Népfront,	1984/1,	1–7.
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A ’85-ös HNF kongresszusig terjedő években 
az első komoly erőpróba az új választó-
jogi törvény (1983� évi III� tv�) előkészítése 
és társadalmi vitája volt� A társadalmi 
vitát lebonyolító HNF végig ragaszkodott 
a kötelező kettős jelöléshez� A szokatlan 
jogi megoldás a közjogász társadalmat 
is megosztotta, Schmidt Péter szavaival 
élve „demokráciára kötelezni jogilag nem 
lehet”� Az 1985-ös választások eredménye 
mégis politikailag visszaigazolta a vitatott 
jogi megoldást: egyrészt megtörte a régi 
kádári kemény magot, másrészt potenci-
álisan 1989-től egy reformországgyűlést 
eredményezett�12

Több kezdeményezés és akció is kiemelhető 
lenne ezekből az évekből, például 1982-ben 
létrejött a Fogyasztók Országos Tanácsa, 
1984-ben az Országos Családvédelmi 
Tanács, 1985-ben az Országos Cigány 
Tanács� A HNF OT írásos jelentése a 
hetedik kongresszus óta végzett munkáról 
részletesen bemutatja a valóban elvégzett 
tevékenységeket� A megszokott pártállami 
zsargontól gyakran eltérő jelentés a sorok 
között jelzi az új irányokat is�13

Egy felemásra sikeredett, de fontos 
tényről is mindenképp említést tennék� 
Ez a Szárszó 1943 c� kötet megjelente-
tése, amelynek a Népfront és Pozsgay 
egyik kezdeményezője volt� A negyvenedik 
évforduló Püski Sándor nélkül zajlott, 
a kötethez pedig nem Pozsgay, hanem 
Kállai Gyula írt előszót, de maga a tény, 
hogy megjelent, nagy dolog volt, a szár-
szói gondolat – amelyről generációk nem 
tudhattak semmit – újra nyilvánosságot 
kapott�14 

Az 1985-ös évben – főként annak második 
felében – „lázasan” és kritikus hangnemben 
zajlott a nyolcadik HNF kongresszusra 

12	 Kukorelli	 István:	 Így választottunk… Adalékok 
a választási reform és az 1985. évi általános 
választások történetéhez. Politikatudományi 
Füzetek 9.	 Budapest,	 ELTE	 ÁJK	 Politikatudományi	
Tanszékcsoport,	1988.	

13 A HNF VIII. kongresszusa, 1985. december 13-15.	
Budapest,	HNF	OT-MTI,	1985,	5–43.	

14 Szárszó 1943.	 Szerk.	Győrffy	Sándor,	Pintér	 István,	
Sebestyén	 László,	 Sipos	 Attila.	 Budapest,	 Kossuth,	
1983.

való felkészülés, a Népfront-bizottságok 
és küldöttek újraválasztása� A választás 
már a lakóterületi és az érdekképvise-
leti elv együttes alkalmazásával történt, a 
civil szervezetek is mandátumhoz jutottak 
a HNF testületekben� Ez a megoldás 
nagy közéleti aktivitást eredményezett� A 
HNF nyolcadik kongresszusának (1985� 
december 13–15�) köztörténeti és politikai 
jelentősége a rendszerváltozásban egya-
ránt nagy� Rendkívüli mértékű volt a vára-
kozás és a nemzetközi figyelem az MSZMP 
tizenharmadik, semmitmondó kongresz-
szusát és a ’85-ös választásokat követően�

1985� november 30-án ismét a Pest megyei 
HNF Bizottság tagjának, továbbá kongresz-
szusi küldöttnek választottak� Megbíztak 
a megyei közjogi bizottság vezetésével, és 
javasoltak a HNF OT tagjának�15 A kong-
resszuson pedig az a megtiszteltetés ért, 
hogy az Országos Tanács és az Országos 
Titkárság tagja lettem, továbbá az Országos 
Közjogi Bizottság titkári feladataival bíztak 
meg� Ezen az országos rendezvényen már 
jó érzés volt ott lenni, mert érezni lehetett a 
levegőben a felelősséggel kimondott szavak 
jelentőségét és igazságtartalmát� Már a 
kongresszus jelszava is elütött a korábbi-
aktól; a Keresztury Dezsőtől kölcsönzött 
mondat máig fejemben van: „Őrizd nemzeti 
múltunk szép emlékeit úgy, hogy bennük 
újulj magad is, újrateremtve hazánkat�” Ez 
a mondat zárta a kongresszus által elfoga-
dott állásfoglalást is�

Pozsgay Imre szóbeli főtitkári beszámoló-
jának, még inkább bátrabb zárszavának 
súlya volt� Ő maga, visszaemlékezésében 
így értékelte a kongresszust: „Az 1956 
utáni történelemben, s a kádárizmus poli-
tikájában először egy, egyébként a rendszer 
hivatalos részét képező szervezet legma-
gasabb fórumán, nyilvánosan bírálták a 
párt évi kongresszusának határozatait, s 
elvetették azokat, mint illuzórikus, megva-
lósíthatatlan célokat� Még egy fordulattal 
felérő következménye volt ennek a kong-
resszusnak: újjáválasztották a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsát, s a testületbe 
bekerült számos szabadgondolkodású, 

15	 A	 Pest Megyei Hírlap	 1985.	 december	 2-ai	 száma	
közli	a	névsorokat.
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nagy tudású értelmiségi, s köztük a külön-
böző ellenzéki szervezetek és irányzatok 
prominens képviselői, olyanok, akik a 
rendszerváltás utáni korszakban is az új 
berendezkedés vezető személyiségei� Ez az 
újfajta nyilvánosság arra is jó volt, hogy 
mindenki megtehette a maga összehason-
lításait a pártkongresszus és a népfront-
kongresszus között, s nem kétséges, hogy 
a közvélemény nagyobbik része úgy véleke-
dett, hogy a magyar valóságot s a politikai 
lehetőségeket a népfront közelítette meg 
leginkább� Ettől kezdve rohamosan növe-
kedett szervezetünk ázsiója� Olyan poli-
tikai működési tereppé vált, amelyben az 
ellenzék is szóhoz juthatott, sőt ellenzéki 
szerveződések váltak lehetővé�”16

Az 1985-ös nyolcadik kongresszus kiemel-
kedő állomása volt a mozgalom belső 
életének és a köztörténetnek is� E kong-
resszus mondta ki őszintén a társa-
dalom veszélyérzetét jelző mondatot – 
szemben a pártkongresszussal –, hogy 
Magyarországon mély válság van a gazda-
ságban, a társadalmi alrendszerekben, 
az intézményekben; a szocializmus van 
válságban� A szenvedélyes és tartalmas 
hozzászólások (Szokolay Sándor, Fekete 
Gyula, Keresztury Dezső, Kanyar József, 
István Lajos, Kárpáti Rudolf, Pásztor Béla, 
Ratkó József részéről) pontos diagnó-
zissal szolgáltak és jelezték a változtatási 
irányokat is� Az 1985-ös kongresszus volt 
az első, amely önállóságot hangsúlyozó, 
saját alapszabályt fogadott el� Az alapsza-
bályt előkészítő bizottságban a kezdetektől 
személyesen is részt vettem, az írásban 
leadott kongresszusi hozzászólásom rész-
letezi az új szabályok jelentőségét�17

Az alapszabály mellett a kongresszus még 
egy, hét pontból álló, átfogó, a kormány-
programokhoz hasonlítható jelentős 
dokumentumot, „állásfoglalást” szavazott 
meg� A korba visszahelyezve az olvasatot, 
látni lehet, hogy az állásfoglalás a nyilvá-
nosság révén a közgondolkodás részévé 
tett olyan kérdéseket, amikről addig nem 
igazán eshetett szó: például a jogalkotás 

16	 Pozsgay	i. m. 1993,	77.
17 A HNF VIII. kongresszusa… i. m.	 1985,	 203–205.,	

235–241.

társadalmasítását, a gazdasági és társa-
dalompolitikai kérdések őszinte vizsgálatát 
(népességfogyás, család, iskola), a nyílt 
településpolitikát, a közvetlen demokrácia 
ügyét, és még sorolhatnánk� 1949 óta nem 
hangzott el kongresszuson olyan mondat, 
hogy „ahol az állam szabad, ott az állam-
polgár nem lehet szabad�” A kongresszus a 
civil kurázsi fóruma volt�18 

Pozsgay Imre visszaemlékezése is érinti, 
hogy a HNF országos testületei, szerve-
zetei, bizottságai összetételükben megú-
jultak, s nemcsak pártkáderekből álltak, 
hanem a másként gondolkodók is szép 
számmal megtalálhatóak voltak a testü-
letekben� Három évtized után is tanul-
ságos átolvasni a Népfront parlamentjének 
tekintett Országos Tanács, prezídiumának 
tartott Elnökség és „kormányának” becé-
zett Titkárság névsorát, továbbá a munka-
bizottságok vezetőinek vagy a Népfront-
sajtó irányítóinak névsorát� A nevek itt is 
sokat elárulnak a változás irányáról�19

A HNF nyolcadik kongresszusa után vilá-
gossá vált a régi és az új rend frontvonala, 
nevezetesen a belső reformerők és a szer-
veződő ellenzék egységesen állt szemben 
a kádári, régi renddel� Saját „népfrontos 
életem” is intenzívebbé vált� A HNF 
„kormányába”, az Országos Titkárságba 
való bekerülésem meglepetésként ért� 
Ennek két magyarázata lehet: egyrészt 
Pozsgay keze, a másik, hogy teljesen vélet-
lenül, Luca napján, 1985� december 13-án 
jelent meg egy jóval korábban felvett, nagy 
terjedelmű interjú velem az ÉS-ben Kell-e 
nekünk népszavazás? címmel�20 Az interjú 
nagy visszhangot váltott ki a Népfront-
küldöttek körében� A népszavazás és a 
közvetlen demokrácia ügye a kongresszus 
egyik fontos témája volt, több felszólalás is 
érintette azt�

A tizennégy tagú Titkárság alakuló ülése 
1985� december 17-én volt, ezt követően 
általában havonta ülésezett, összesen 43 
18	 Uo.	224–234.
19	 Uo.	242–253.
20	 Megyesi	 Gusztáv:	 Kell-e	 nekünk	 népszavazás?	

Beszélgetés	Kukorelli	Istvánnal	a	közvetlen	demok-
ráciáról.	 Élet és Irodalom,	 1985.12.13.	 Kötetben:	
Kukorelli	A jogállamért! i. m.	1989,	71–76.
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ülést tartott 1989� április 10-ig� A titkársági 
üléseken az egyik feladatom volt az egye-
sületek nyilvántartásba vételének közjogi 
előkészítése� Az egyesületekről szóló tör- 
vényerejű rendelet (1981� évi 29� tvr� 5� 
§a) lehetővé tette, hogy országos társa-
dalmi szervezet is nyilvántartásba vehe-
tett egyesületeket� Ezt a közjogilag vitat-
ható, de a rendszerváltozásnak kedvező 
megoldást használta ki a Népfront, amikor 
több egyesületet nyilvántartásba vett 
(például a Széchenyi Társaságot, a Magyar 
Népfőiskolai Társaságot, a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületét)� Az egyesülési jogról 
szóló 1989� évi II� törvény utáni bíró-
sági nyilvántartó végzésekben ezek a jogi 
tények (a HNF általi nyilvántartásba vétel) 
szerepelnek�

Az országos titkársági tagsággal több, egyéb 
feladat is együtt járt� Rendszeresen hívták 
a testület tagjait a megyei vagy a helyi 
Népfront-rendezvényekre� Legszívesebben 
a Pest megyei meghívásoknak tettem 
eleget, tagja lévén a megyei bizottságnak� 
Egyetlen – utólag sokszor lesajnált és szoci-
alisztikusnak tartott – példát említenék� 
A kiemelkedő társadalmi munkát végző 
településeknek a HNF Nemzeti Zászlót és 
arányos költségvetési támogatást adomá-
nyozott� Veresegyház története jó példa 
arra, hogy településért végzett társadalmi 
munka milyen közösségi összetartó erő� 
(Mindez nem példa nélküli dolog a magyar 
helyi társadalmak történetében és a nyugati 
demokráciákban sem�) 1986� május l-jén 
közel 2000 veresi polgár előtt adhattam 
át a HNF Nemzeti Zászlaját Pásztor Béla 
barátomnak, akkori tanácselnöknek, a 
HNF Országos Tanácsa tagjának� A másik 
népfrontos tevékenység ez időben a Halász 
József által vezetett közjogi bizottság 
munkájában való részvétel volt� A bizottság 
sokat tett a rendszerváltozásban fontos 
szerepet játszó törvények (a jogalkotásról, 
az egyesülési jogról, a gyülekezési jogról, a 
népszavazásról szóló törvények) megalko-
tása érdekében� Mindeközben részt vettem 
lakóhelyem, Dunakeszi és Pest megye 
Népfront testületi ülésein is�

A HNF Pozsgay-korszaka (1982–1988) 
nyugodtan nevezhető a mozgalom virágko-
rának� Nemcsak a közjogi területre mondom 

ezt, amit leginkább láthattam, hanem a 
társadalompolitikai, a családvédelmi, a 
honismereti, a helytörténeti munkára, az 
Olvasó Népért Mozgalomra és sok minden 
másra gondolva is� E korszakból két dolgot 
nagyítanék ki: egyrészt a HNF adott nyil-
vánosságot 1986-ban a Fordulat és reform 
című tanulmánykötetnek, másrészt a HNF 
OT tagjai közül többen, Pozsgay Imrével 
az élen részt vettek az 1987� szeptember 
27-i lakiteleki találkozón� A találkozóról a 
Magyar Nemzetben Pozsgay Imre nyilatko-
zott A közmegegyezés hajszálerei címmel� 
E nyilatkozatnak nagy jelentősége volt a 
rendszerváltozás folyamatában�21

Pozsgay Imre a Kádár lemondását eredmé-
nyező 1988� május 22-én tartott MSZMP 
Országos Pártértekezlete után távozott a 
Népfrontból� A Politikai Bizottság tagja 
és a Grósz-kormány államminisztere lett� 
Pozsgay az Országos Titkárság 1988� 
július 5-i ülésén köszönt el a testülettől egy 
kötetlen beszélgetés keretében� Többekkel 
együtt, lépését megértve, de magunkban 
vitatva a Grósszal kötött paktumot, nagy 
csalódást éreztünk� A „kétlelkű” titkárság 
több tagjának arcán ugyanakkor látszott a 
megkönnyebbülés� 

Pozsgay így vall búcsújáról: „Fájó szívvel 
búcsúztam el a Hazafias Népfronttól� Tele 
voltam kétellyel, aggodalommal, bátor és 
felelősen gondolkodó munkatársaim, az 
Országos Tanács és a helyi bizottságok 
progresszív, reformer tagjai folytathatják-e 
azt a tiszteletre méltó munkát, amelyet a 
nyolcvanas évek elején-közepén elkezd-
tünk� Magamban gyors számvetést készí-
tettem a közjogi változásokról; a későbbi 
pártosodást, politikai tagolódást előmoz-
dító ellenzéki együttműködésről; a civil 
társadalom kiteljesedését segítő egyesü-
letalapító sok-sok kezdeményezésről; a 
nemzeti önismeret elmélyítését szolgáló 
intézményeinkről: a Szárszó-kötetről, 
az Ezer év című kötetről, a Liget című 
21	 A	nyilatkozatot	lásd:	Tóth	Gábor:	A	közmegegyezés	

hajszálerei.	 Pozsgay	 Imre	 az	 állampolgári	 öntevé-
kenységről,	 egyesületekről	 –	 a	 lakiteleki	 találko-
zóról.	Magyar Nemzet,	 1987.11.14.	 7.	 A	 lakiteleki	
találkozóról,	a	Magyar Nemzetben	megjelent	interjú	
körülményeiről	 illetve	 a	 cikk	 kapcsán	 Pozsgayt	 ért	
támadásokról	lásd:	Pozsgay	i. m.	1993,	79–83.
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folyóirat, valamint a Családi Kalendárium 
anyagi és erkölcsi támogatásáról; a párt-
felügyelet alatt működő népfront sajtó 
(Magyar Nemzet, Szabad Föld, Képes 
Újság, Honismeret stb�) szabadságának 
növeléséről…”22

Pozsgay aggodalmai nem voltak légből 
kapottak� A HNF működött továbbra is, 
de szellemisége és az a reformirány, amit ő 
képviselt, hiányzott� Távozása nagy csaló-
dást váltott ki a „fellelkesített” Népfront-
mozgalom egészében� (Ez a „sértő-
döttség” a HNF kilencedik kongresszusán 
érződött is, amikor a Népfront önálló 
köztársaságielnök-jelöltet állított Kulcsár 
Kálmán személyében�) Ami viszont már 
a ’88–89-es év fordulóján már jól látszott 
a Belgrád rakparti székházban is, hogy a 
régi nomenklatúra emberei átveszik az 
irányítást a Népfrontban�

Az Ügyvezető elNökség szíNre léPése, rész-
vétel A Nemzeti kerekAsztAl-tárgyAlásokoN

A HNF Országos Tanácsa 1989� április 
14-én, az 1849-es debreceni Függetlenségi 
Nyilatkozat napján, István Lajos Vas 
megyei HNF elnök írásbeli javaslatára – 
amit az OT kilenc tagja aláírt – leváltotta 
az Országos Titkárságot, és helyébe egy 
21 tagú Ügyvezető Elnökséget választott� 
Az elnökség megbízatása a HNF októberi 
kilencedik kongresszusáig szólt�

A Fővárosi Tanács Váci utcai díszter-
mében tartott, indulatoktól sem mentes 
Országos Tanács „végre” határozatképes 
volt (a 330-ból 190-en vettek részt)� 
Meglepő, váratlan, sokak által vitatott, de 
alapszabályszerű döntést hozott� Először 
fordult elő a Népfront, de valószínűleg a 
pártállam életében is, hogy nem a párt-
nomenklatúra emberei kaptak megbíza-
tást egy országos szervezet vezetésére� 
A 21 tagú testület túlnyomó többségét a 
régi titkárság reformszellemű emberei (pl� 
Márton János), a reformszellemű megyék 
(István Lajos Vas megye, Kanyar József 
Somogy megye, Vadász Anna Győr-Sopron 
megye) képviselői és a nemzet ügyei iránt 
elkötelezett közismert emberek (Fekete 

22	 Pozsgay	i. m.	1993,	84.

Gyula, Nemeskürty István) alkották� Az 
Ügyvezető Elnökség tagja lett az Országos 
Tanács újonnan megválasztott főál-
lású elnök főtitkáraként Huszár István 
és titkára, Dobos László (a HNF korábbi 
titkárságvezetője)� Az Országos Tanács 
ezen ülése az Ügyvezető Elnökség elnö-
kévé választott�

Néhány nappal előtte avattak be az 
„összeesküvésbe” népfrontos barátaim 
(Halász József, István Lajos, Dobos László, 
Nemeskürty István)� Gondolkodási időt 
kértem, mert akkortájt egyre távolodott 
tőlem a HNF, másrészt ellenzéki körökben 
mozogtam� Munkahelyem, az Egyetem tér 
1–3� – ahol Sólyom Lászlóval együtt dékán-
helyettesek is voltunk –, az alakulóban lévő 
Ellenzéki Kerekasztal (a továbbiakban: 
EKA) tűzfészke volt� Sólyommal együtt 
a Független Jogász Fórum elnökségébe 
választottak 1989� januárjában és az EKA 
néhány héttel az Országos Tanács ülése 
előtt (1989� március 22-én) tette közzé jól 
ismert felhívását� Hogy miért döntöttem a 
vállalás mellett, erről már nyilatkoztam a 
Váltóállítók között című interjúkötetben: 
„Ha a lakitelekiekkel tartok és a Független 
Jogász Fórummal, és hagyom a Népfrontot, 
ahogy sokan tették, minden másképp 
alakul� Borzasztó nehéz döntés volt, hogy 
vállaljam-e az elnökséget� Tudtam, hogy 
a Népfront nem a legjobb ajánlólevél 
az egyre hangosabban kommunistázó 
világban� De az ellenzéki mag magára 
maradt, nézte, amint a régi nomenklatúra 
átveszi a hatalmat, győzködtek, hogy ne 
engedjük el a szervezetet� A jelölőbizottság 
elnöke Czine Mihály volt, akit nagyon tisz-
teltem, de sorolhatnék további neveket 
is� Tipikus moralizáló, értelmiségi 
döntés volt a reménytelen ügyek mellett� 
[…] A Pozsgay-féle Népfront számos 
társadalompolitikai és civiltársadalmi 
értéket (például honismeret, helytörténet, 
nagycsaládosok, kertbarátok, kis 
települések védelme stb�) felvállalt, ezek 
megőrzését fontosnak véltem� Fontos 
volt az is, hogy ne zárjunk ki lehetőleg 
senkit, hogy szélesebb spektrumon 
gondolkozzunk� Úgy gondoltam, nem kell 
kirekeszteni azokat, akik a demokratikus 
szocializmus eszméi mellett teszik le a 
voksukat� Az ő elfogadásuk is része kell, 
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legyen a demokratikus berendezkedésnek, 
ha nem követtek el bűnöket�”23

Az Ügyvezető Elnökség 1989� április 17-én 
tartotta alakuló ülését, ezt követően az 
októberi kongresszusig tizennégy ülést 
tartott� Az alakuló ülés elfogadta ügyrendjét 
és személyi ügyeket tárgyalt, így például a 
három országos titkár (Garamvölgyi József, 
Molnár Béla, Ribánszki Róbert) felmon-
dásának ügyét� A nomenklatúra logika 
szerint az Ügyvezető Elnökség elnökének 
miniszteri jogállás, pénz, paripa, fegyver 
járt volna� Ezt – udvariasan megköszönve 
– elhárítottam� Az Ügyvezető Elnökség 
üléseinek vissza-visszatérő napirendje volt 
a háromoldalú politikai tárgyalásokon való 
részvétel s az ott képviselendő álláspont, 
továbbá a kilencedik HNF kongresszusra 
való felkészülés� A harmadik tárgyaló fél 
létrejöttét tulajdonképpen az Ügyvezető 
Elnökség kezdeményezte�24

Az 1989-es évben felgyorsult a törté-
nelem� Akkortájt az a mondás járta, hogy 
több történt velünk, mint negyven év alatt 
összesen� Ebben a gyorsan változó társa-
dalmi közegben próbálta meg önmagát 
újrafogalmazni és megőrizni a Népfront-
mozgalom� Tegyük fel őszintén a kérdést: 
hatalomátmentésre játszott volna? Aligha, 
persze voltak ilyen szereplői is a „gengszter-
váltásnak” szép számmal, a HNF-en belül is� 
Bibóval szólva, bíztunk, bíztam az emberek 
többségének tisztességében és azokban az 
értékekben, amelyeket a HNF a Pozsgay 
korszaktól képviselt� A vállalás motivációja 
volt az is, hogy ne lehessen felhasználni egy 
országosan létező és működő mozgalmat a 
rendszerváltozással szemben�

1989-ben – ’85-höz hasonlóan – gőzerővel 
zajlott a Népfrontban a helyi-területi 
testületek újraválasztása� Jó néhány 
(vagy ötven), többségében reformszellemű 
megyei, városi Népfront-értekezleten 
23 Kővári	 Orsolya:	 Váltóállítók között. Beszélgetések 

Kukorelli Istvánnal.	Budapest,	Osiris,	2012,	116–118.
24	 A	 HNF	 kerekasztalos	 részvételéről	 és	 a	 harmadik	

oldal	 szerepéről	 lásd:	 Kukorelli	 István:	Gondolatok	
a	 Nemzeti	 Kerekasztal	 civil	 szereplőiről.	 In:	 K.	 I.:	
Magyarországot saját alkotmánya nélkül kor-
mányozni nem lehet. A közjogász almanachja.	
Budapest,	Méry	Ratio,	2014,	56–80.

magam is részt vehettem� Demokratikus 
szellemben készült el a Népfront-mozgalom 
jövőterve, amely világosan leírta, hogy 
milyen országot, társadalmat, államot 
szeretnénk a rendszerváltozás után� A 
jövőtervet az Országos Tanács 1989� szep-
tember 14-én elfogadta, az ma is tanul-
ságos történelmi dokumentum�

A függetlenedő HNF jó partnerre talált 
az ugyancsak függetlenedő Németh-
kormányban25 – amelynek demok-
rácia csomagtervét támogatta – és az 
Országgyűlés független képviselőket 
magába foglaló, szépen gyarapodó frak-
ciójában�26 1989 szeptemberében nyílt 
levelet intéztünk – a kerekasztal-megál-
lapodások aláírását követően – a magyar 
Országgyűlés képviselőihez, amelyben 
partnerséget ajánlottunk fel� Személy 
szerint többször is találkoztam a független 
képviselők csoportjával, tagjaival, vezető-
ivel, többen (például Fodor István) részesei 
voltak a megújuló HNF-mozgalomnak is� 
Egy találkozót külön is kiemelnék, amikor 
Antall Józseffel, az MDF elnökével és Kis 
Jánossal, az SZDSZ elnökével vettünk 
részt a függetlenek frakciójának ülésén�

Ez a többirányú, az uralkodó párttól való 
intézményes függetlenedés – mint a rend-
szeren belüli reformkapacitás – megíté-
lésem szerint sokban hozzájárult ahhoz, 
hogy sikeres volt a békés, alkotmányos 
rendszerváltozás� Az átmentéseket nem 
itt kell keresni, hanem többek között az 
ellenőrizetlen, nyers privatizációban, a 
leghangosabban kommunistázók aláme-
rülésében, az átvilágítás elmaradásában� 

végjáték A duNA meNtéN (Népfront-elvoNulás)

„A Himnusz közös éneklésével kezdődött 
meg 1989� október 14-én, reggel fél 
kilenckor a Hazafias Népfront kilencedik 
kongresszusa� Az építők Rózsa Ferenc 
székházában, Budapesten, a Dózsa 
György úton 802 szavazati joggal rendel-
kező küldött foglalt helyet a széksorokban, 
25	 A	Németh-kormány	tagjai,	élükön	a	miniszterelnök-

kel	a	kilencedik	HNF	kongresszus	résztvevői	voltak,	
a	HNF	új	elnöke	és	köztársaságielnök-jelöltje	Kulcsár	
Kálmán	akadémikus,	igazságügy-miniszter	lett.

26	 A	csoportnak	1989.	novemberében	már	91	tagja	volt.
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képviselvén az ország 4213 helyi népfront-
bizottságát” – így számolt be a Népfront 
c� folyóirat a kongresszus kezdetéről�27 A 
kilencedik kongresszus a Márciusi Front 
1937-es jelmondatát vette kölcsön: „E 
népet érettnek és hivatottnak tartjuk arra, 
hogy önmagát kormányozza�”

A HNF jövőtervéről szóló referátumot az 
elnökség felhatalmazása alapján saját 
magam írhattam� Ennek főbb megállapí-
tásai a következők voltak: 

– legyen a Népfront – szárszói kifejezéssel 
élve – a nemzeti résenlét politikai mozgalma: 
mert az út ismét elvéthető;

– a jövőért kellene szerződést kötni, még 
esély van a tagjaiban szuverén nemzeti 
centrum kialakítására;

– a palackot össze kell törni, a szellemet 
meg kell szelídíteni, az országnak nemzeti, 
magyar-magyar kiegyezésre van szüksége;

– civilizált, humanizált, magyarul emberi 
társadalmat akarunk, közösségi civil 
demokráciát;

– társadalmilag ellenőrzött és jogilag korlá-
tozott államot szeretnénk;

– a pártirányítás irányunkban hónapokkal 
ezelőtt megszűnt, a pártállami múltért 
megkövetjük a népet�

A beszéd – amit a kongresszus nagy 
helyesléssel fogadott – egyik vezérfonala az 
a gondolat volt, hogyan lehet a Népfrontból 
népi szövetséget létrehozni, amely más 
többpártrendszerekben sem ritka (például 
civil parlamentek, társadalmi kamarák, 
népházak), és nem ismeretlen a mai 
Magyarországon sem ehhez hasonló 
civil szervezet (például a Civil Összefogás 
Fórum)�

A kongresszusi vitában rengeteg hozzá-
szólás foglalkozott a jövőterv egyes pontja-
ival� A kormány részéről hozzászólt Németh 
Miklós, Horváth István, Kulcsár Kálmán 

27 Népfront,	1989/11–12,	1.

és Pozsgay Imre�28 A kongresszus a leglé-
nyegesebb kérdésekről rövid állásfoglalást 
fogadott el, ebben leszögezte, hogy nincs 
szükség névváltoztatásra és azt is, hogy a 
helyi és a parlamenti választásokon saját 
jelölteket állít� Saját köztársaságielnök-je-
löltet is állított, hangsúlyozván, hogy a 
közvetlen elnökválasztás híve (ezzel együtt 
elítélte az 1989� november 26-i népszava-
zási manipulációkat)� Egyetértett október 
23-a nemzeti ünneppé nyilvánításával�29

A Népfront kongresszusa hosszas viták 
után megválasztotta az új országos 
tisztségviselőket: az elnök Kulcsár Kálmán, 
az ügyvezető elnök Kukorelli István, az 
alelnökök Asztalos László György, Mikola 
István, Rőder Edit, Stumpf István, István 
Lajos, országos titkárok Bogár László, 
Major István, Mészáros Imre lettek� Az 
Elnöki Titkárság vezetőjévé Dobos Lászlót 
választották� A kongresszus 37 tagú elnök-
séget hozott létre, a területi, megyei elvre is 
figyelemmel�

Vannak pokoljárásos napok az emberi 
életben, mikor fent és lent jár a lélek� 
1989� október 14–15-e ilyen napok voltak 
– lelkesedésekkel, nagy reményekkel, nagy 
csalódásokkal� Bekerültünk a közvetlen 
hatalomért folytatott harc kellős közepébe� 
A kongresszus által elfogadott állásfog-
lalás egyes tételei közül csak a közvetlen 
államfőválasztást tudtam személy szerint 
támogatni� A többi esetben, akkori meggyő-
ződésem szerint nem a legtávlatosabb 
döntést hoztuk� Személyes álláspontom 
szerint új, céljainknak megfelelő nevet 
kellett volna választani� Nem voltam mili-
táns híve a választáson való indulásnak 
sem, mert egy nem pártszerű mozgalom 
erre alkalmatlan, és ott volt a homlo-
kunkon a pártállami Népfront-választások 
bélyege is�30 

28	 Uo.	29–41.	
29	 Uo.	41–42.
30	 A	 pártállamban	 a	 jelöltállítás	 közjogi	 feltétele	 volt	

a	 Népfront	 programjának	 elfogadása.	 Ezek	 a	 prog-
ramok	 alig	 léteztek,	 lényegük	mégis	 a	 szocializmus	
igenlését,	a	hűségesküt	jelentette.	A	HNF	ezáltal	köz-
reműködött	az	első	évtizedekben	a	többpártrendszer	
leépítésében.	 Ez	mélyen	beivódott	a	 köztudatba	és	
kijátszható	volt	a	választásokon,	éltek	is	vele	rende-
sen.	A	választási	vereség	így	kódolható	volt.
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Az 1989–90-es évek fordulóján az első 
szabad választásokhoz (1990� március 25� 
és április 8�) közeledve az egyre „kommu-
nistázóbbá” váló kampány (legfőképpen a 
média nagyobb részét kézben tartó SZDSZ 
részéről) ezt a vasat ütötte végig� (Nemcsak 
a múlt, hanem a HNF Pozsgay-korszaka 
és a megújuló HNF jövőtervének látha-
tóan nemzeti centrum jellege miatt is�) A 
kilencedik kongresszus előtt, 1989 szep-
temberében a HNF népszerűségét tekintve 
8 százalék körül állt� Az október 15-ei 
„kiugrás” véleményem szerint politika-
ilag nem sikerült, láthatóvá váltak a mély 
törésvonalak a mozgalmon belül is� Kevés 
közéleti szerepvállalás után játszottam el 
komolyan az azonnali lemondás gondola-
tával, október 16-a álmatlan reggelén igen, 
már írásban is hozzákezdtem� Nem lehetett 
azonban cserben hagyni azokat, akikkel 
együtt vállaltuk el a hegymenetet�

A harminchét tagú elnökség megkezdte 
munkáját, alakuló ülését 1989� október 
24-én tartotta, és a május 12-re össze-
hívott tizedik kongresszusig tíz ülést 
tartott� Az üléseken személyi kérdések, 
apparátusbeli, költségvetési, túlélési 
kérdések kerültek elő, és szinte vala-
mennyi ülésen napirenden volt a válasz-
tási előkészület� Mindeközben a HNF 
legitim társadalmi szervezet lett, a Fővárosi 
Bíróság 607� sorszám alatt nyilvántar-
tásba vette a Népfrontot� Az elnökségen 
és a Népfrontban uralkodó hangulatról ad 
számot a HNF OT 1989� december 14-ei 
ülésén elmondott beszámolóm, amelyet 
már nagyon keserű szájízzel készítettem el 
annak a gondolatnak a jegyében, hogy a 
hatalom az emberiség örök morális problé-
mája és az érte folytatott harc megrontja az 
emberi lelkeket is�

A kilencedik kongresszus állásfoglalásának 
megfelelően a HNF választási pártot hozott 
létre, Hazafias Választási Koalíció (HVK) 
elnevezéssel� A HVK tizenkét társadalmi 
szervezettel összefogva 1989� december 
21-én alakult meg, elnöke Asztalos László 
lett� A HVK 120 egyéni választókerületben 
tudott képviselőjelöltet állítani, ennek 
megfelelően 20 megyei és országos listát 

is állított� A rajtkőnél még a negyedik 
helyen állt, a végeredmény kihirdetésekor 
azonban vereséget szenvedett: a listás 
eredmény 91�922 szavazat, 1,87 százalék 
volt� A választókerületekben a jelöltek 
3,18 százalékos átlagot hoztak� Általában 
elmondható – más pártokkal összehason-
lítva is –, hogy a választási pártnak színvo-
nalas, emberileg vállalható jelöltjei voltak� 
A HVK 1990� augusztus 4-én megszűnt, 
utódja a Demokrata Koalíció lett�

Jómagam is – bár nem voltam tagja a 
választási pártnak – a HVK jelöltjeként 
indultam az első szabad választásokon� A 
választási tizenkét ponttal személy szerint 
egyetértettem, külön kérésem volt, hogy 
ne csak listán indulhassak, hanem egyéni 
választókerületben is, így lettem jelöltje 
a dunakeszi székhelyű, Pest megyei 3� 
számú választókerületnek�31 Az első fordu-
lóban a hatodik helyen végeztem, 2�161 
szavazatot szerezve�32 Nem igazán kampá-
nyoltam, becsületbeli ügynek fogtam fel a 
választáson való részvételt� A 2�161 szava-
zatra (ez 8,87 százalékot jelentett), a korba 
visszahelyezve ma is büszke vagyok� Bár 
nem egészen ilyennek képzeltem el az első 
szabad választást (amiért közjogászként 
mindent megcselekedtem)� Dunakeszin 
végül – mint az ország sok más válasz-
tókerületében is – a leginkább kommu-
nistázó SZDSZ-es jelölt, Dr� Kiss Róbert 
nyert, egy korábbi képviselő, a dunakeszi 
járműjavító köztiszteletben álló igazgatója, 
Varga Lajos és az MDF egyik alapítója, a 
Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke, Sz� 
Tóth János előtt� (Mint később kiderült, a 
győztes korábban a KISZ KB munkatársa 
volt, és a zsebében a biztonság kedvéért egy 
MDF-es tagkönyv is lapult� A történelem 

31	 A	választókerülethez	hét	település	tartozott:	Dunakeszi,	
Fót,	Mogyoród,	Szada,	Őrbottyán,	Vácrátót,	Csomád.

32	 A	 választók	 nyilvántartásába	 lévő	 választópolgárok	
száma:	 37.	 204,	 a	 választáson	 részt	 vettek	 száma	
24.995,	az	érvénytelen	szavazatok	száma:	509,	az	érvé-
nyes	 szavazatok	 száma	 24.486	 volt.	 Az	 első	 forduló	
végeredménye	 a	 következő	 volt:	 1.	 Dr.	 Kiss	 Róbert	
(SZDSZ)	 9.121	 szavazat;	 2.	 Szigeti	 Tóth	 János	 (MDF)	
4.478	szavazat,	3.	Varga	Lajos	(MSZP)	2.514	szavazat,	
4.	Albert	László	(FKGP)	2.497	szavazat,	5.	Dr.	Varga	A.	
Tamás	(KDNP)	2.393	szavazat,	6.	Kukorelli	István	(HVK)	
2.161	 szavazat,	 7.	 Dr.	 Verbóczky	 János	 (Független)	
1.322	szavazat.
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később valószínűleg mindent a helyére 
tesz…)

A HVK és vele együtt a HNF politikai vere-
séget szenvedett a választásokon, ebből le 
kellett vonni a szervezetre vonatkozó tanul-
ságokat� Az Országos Elnökség április 22-i 
ülésén olyan javaslatot terjesztettünk elő, 
hogy a következő rendkívüli HNF kongresz-
szuson ki kell mondani a szervezet jogutód 
nélküli megszűnését, az elnökség és a 
tisztségviselők lemondásával együtt� Az 
előterjesztést élénk vita fogadta� Az elnök-
ségi vitában kialakult végső és a kongresz-
szusra előterjesztett javaslat négy pontja a 
következő volt:

– A rendkívüli kongresszus mondja ki: a 
Hazafias Népfront utolsó kongresszusának 
tekinti önmagát�

– 1990� június 30-ával mondja ki a kong-
resszus a HNF-nek mint társadalmi szer-
vezetnek az alapszabály szerinti, jogutód 
nélküli feloszlatását�

– A HNF a döntéstől függően adja át 
még meglévő vagyonát vagy annak egy 
részét a kormánynak, azzal a kéréssel, 
hogy központi és megyei székházait 
bocsássák a civil szervezetek rendelke-
zésére, a civil társadalom támogatására� 
Kérjen a kormánytól meghatalmazottat az 
átadás-átvétel lebonyolítására (megjegyzés: 
a civil szervezetek reménykedtek a vagyon 
átadásában és kérték is azt)�

– A kongresszus hozzon létre ügyvivő testü-
letet a döntés végrehajtására, amelynek 
felelőssége lesz a felszámolási eljárás 
és a fennmaradt apparátus munkajog-
viszonyának tisztességes és humánus 
megoldása�

Ezt az előterjesztést a május 12-re össze-
hívott rendkívüli kongresszus elfogadta� A 
MÁV Bevételellenőrzési Igazgatóságának 
kultúrtermében (Marx tér 1–2� III� emelet) 
tartott kongresszus nem szép emlék� Bár a 
kisebbség fellázadt, és utódszervezet is létre-
jött (Társadalmi Egyesülések Szövetsége, 
TESZ), azt gondolom, hogy méltóképpen 
fogtuk le a Hazafias Népfront szemét, hitet 
téve a demokratikus Magyarország mellett�

A magyar Népfront-mozgalom (Márciusi 
Front, Magyar Front, Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front, Magyar Függetlenségi 
Népfront, Hazafias Népfront) történetének 
feldolgozása viszonylag gazdagnak mond-
ható és ez a pártállamon belüli, 1949–85 
közötti harminchat évre – ha pártosan is, 
de – igaz�33 Az utolsó öt év történetének 
forrásértékű megírása ugyanakkor rend-
kívül hiányos� A gazdag forrásanyag és a 
rengeteg embert megmozgató eseményso-
rozat miatt is tanulságos lenne összerakni 
mindezt a többi mozaikkal, hogy teljes 
képet kapjon a 1985–90 közötti rendszer-
változás története� Szemtanúként, részt-
vevőként elmondhatom, hogy ebben az 
időben a HNF mozgalomként sokat tett a 
demokratikus Magyarország létrehozá-
sáért, a nemzeti gondolatért, a civil társa-
dalomért, a politikai kultúráért, és demok-
ratikusan tudomásul vette a nép róla 
alkotott ítéletét�
33 A Hazafias Népfront társadalmunkban.	 Budapest,	
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