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Jónás Róbert
Néhány gondolat Pozsgay Imre és a népi ellenzék 
kapcsolatához

A Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum alapvető céljai között 
szerepel az ahhoz való hozzájárulás, 
hogy a magyar társadalom megbízható 
tudással rendelkezzen az 1989-es poli-
tikai átmenetről, és hogy az átalakulásról 
hiteles és pontos képet őrizzen meg a 
nemzeti emlékezet� Mindehhez elenged-
hetetlen az időszak forrásdokumentu-
mainak összegyűjtése és feldolgozása� 

Az átmenet egyik meghatározó szereplője 
volt Pozsgay Imre, politikai tevékenysé-
gének nyomait a RETÖRKI Archívum 
számos irategyüttese őrzi� Mindezek 
mellett intézetünk az elmúlt időszakban 
egyedülálló lehetőséget kapott Pozsgay 
Imre magániratainak feldolgozására� Az 
alábbi dokumentumokat ebből az irata-
nyagból közöljük�

Az irategyüttes részét képezik a korabeli 
ellenzéki szervezetekkel, mozgalmakkal 
– így a Magyar Demokrata Fórummal – 
fenntartott kapcsolatának egyes doku-
mentumai is� Ennek a kapcsolatnak az 
egyik mérföldkövét az a találkozó jelen-
tette, amely a mozgalomként induló és 
később párttá alakuló MDF genezise-
ként tarthatunk számon� Az MDF első-
sorban a népieket tömörítő politikai 
mozgalomként történő megalakulása 

a 1987� szeptember 27-i, Lakiteleken 
tartott tanácskozáshoz köthető, amelyre 
a hazai értelmiség számos képviselője 
mellett Pozsgay Imrét is meghívták� A 
találkozó egyik legfontosabb teljesít-
ménye annak kimondása volt, hogy 
a nemzeti sorskérdések megvitatása 
közügy, amelyről mindenkinek joga 
van véleményt nyilvánítani� Szándékaik 
szerint a lakitelekiek a közgondolko-
dásra is hatni akartak, szerették volna 
minél szélesebb körben tudatni, hogy 
a közügyekről való gondolkodás nem a 
hatalom belügye, azt megvitatni minden-
kinek joga van� A tanácskozás részt-
vevői úgy vélték, szükség van egy olyan 
fórumra, amely megteremti a hatalom 
és a társadalom közötti nyílt párbeszéd 
lehetőségét� Amit a népiek a hatalom és a 
társadalom közötti párbeszédként írtak 
le, az a konzervatív elit szemében annak 
a kádári alkunak a megbontását jelen-
tette, amelynek jegyében a párt immár 
három évtizede kicsavarta a társadalom 
kezéből a közügyek formálásának jogát 
és lehetőségét� Ahhoz tehát, hogy a laki-
teleki találkozó hatást érjen el, a nyilat-
kozatnak utat kellett találnia a nyilvá-
nossághoz� Vitathatatlan azonban, hogy 
Pozsgay nélkül a lakiteleki találkozó, e 
nagy jelentőségű esemény a szélesebb 
nyilvánosság számára – Csurka István 
szavaival élve –  csupán „titkos, föld-
alatti szenzáció, földalatti társadalom-
robbantás” maradt volna�1 

A korabeli nyilvánosság ellenőrzésére és 
szabályozására a párt kiemelt figyelmet 
fordított� Az MSZMP KB Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális Bizottságának 
1980� december 9-i, a belső ellensé-
ges-ellenzéki, ellenzékieskedő csoportok 
tevékenységéről szóló határozata, amely 

1	 Csurka	 István:	 A	Magyar	 Demokrata	 Fórum	 ’88-a.	
In:	 Magyarország politikai évkönyve, 1988.	 Szerk.	
Vass	László,	Sándor	Péter,	Kurtán	Sándor.	Budapest,	
R-Forma,	1989,	[304–312.]	305.		
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részletekbe menően foglalkozott az 
ellenzéki aktivitás formáival, kizárta az 
elsődleges nyilvánosságból azokat, akik 
a második nyilvánosság (szamizdat, 
emigrációs sajtó stb�) csatornáit felhasz-
nálva publikálták gondolataikat („kettős 
publikálás” tilalma)� A határozat elfo-
gadását követő években számos író – 
például Csurka István, Konrád György 
vagy Tamás Gáspár Miklós és mások 
– publikálását korlátozták� Részben az 
ilyen körülményeknek, részben pedig a 
népi ellenzék általános álláspontjának 
köszönhetően, miszerint a politikai 
ellenvélemények kifejtésére lehetőség 
szerint a legális nyilvánosság tereit 
kell választani, kiemelt jelentősége volt 
annak, hogyan és milyen csatornákon 
jut el a híre a Lakiteleken történteknek, 
és mennyire széleskörű nyilvánosságot 
kap az esemény� 

Az elsődleges nyilvánossághoz való 
eljutásban kulcsszerepe volt Pozsgay 
Imrének, aki a Magyar Nemzetnek 
adott interjújában közölte a Lakiteleki 
Nyilatkozat szövegét� Az interjú a laki-
teleki találkozó után mintegy másfél 
hónappal, 1987� november 14-én jelent 
meg A közmegegyezés hajszálerei címmel� 
Bár csaknem két hónapos késéssel, de 
a nyilatkozat végül eljutott a szélesebb 
nyilvánosság elé�

Pozsgay ezzel a lépésével a párt nyil-
vánossággal kapcsolatos álláspontját 
kerülte meg, és e puccsszerű lépéssel 
kényszerhelyzetbe hozta az MSZMP-t� 
Pozsgay Imre ellen belső vizsgálat 
indult, amelynek vezetésével Lázár 
Györgyöt és Lukács Jánost bízták meg� 
Az 1988 februárjában lezáruló eljárás 
végül elmarasztalta Pozsgayt, aki a 
vizsgálóbizottság véleménye szerint a 
tagság körében zavart keltett és politikai 
károkat okozott�

Csaknem öt hónap telt el a lakiteleki 
találkozó és a Pozsgayt elítélő fegyelmi 

eljárás befejezése között, ezért joggal 
merülhet fel a kérdés, miért fekte-
tett a párt ennyi időt és energiát egy 
renitens párttag rendszabályozásába� 
Feltehetően azért, mert az eljárás nem 
csupán egy párttag, sokkal inkább egy 
irányzat ellen folyt, amelyet ott és akkor 
a párton belül Pozsgay jelenített meg 
leginkább�

A Pozsgay Imre ellen indított belső vizs-
gálat – melynek néhány dokumentumát 
alább közöljük – nem csupán egy konkrét 
ügy nyomán indult belső fegyelmi vizs-
gálat, hanem az 1988 májusában 
megrendezett és a Kádár János leváltá-
sához vezető pártértekezlet előkészülete 
is volt egyben� A vizsgálat alkalmat adott 
arra, hogy meggyengítsék vele a párton 
belüli reformerek táborát, amelynek 
legmeghatározóbb alakja Pozsgay volt� A 
szándék egyértelműen kirajzolódott már 
az 1987 nyarán benyújtott kormány-
programmal kapcsolatos vitákban is, 
amelynek során a másként gondolkodó 
értelmiség egy része – köztük tucatnyi 
párttag – levelet írt az akkori országy-
gyűlési képviselőknek, azt kérve tőlük, 
ne szavazzák meg a programot� A KEB 
figyelmeztetésben részesítette őket, ami 
mutatta a párt irányvonalának kemé-
nyedését a párton belüli elhajlókkal 
szemben� 

A lakiteleki találkozóval kapcsolatban a 
párbeszédre, a nyilvánosság kiszélesíté-
sére építő stratégia azonban a Pozsgay-
interjúval eredményesnek bizonyult� 
Pozsgay, úgy is, mint az MDF párton 
belüli támogatója, túlélte az interjú okán 
indított politikai támadást� Az MDF 
aktivitása a következő évben a Jurta 
Színházban rendezett tanácskozások 
témáival és a második lakiteleki 
találkozóval mind eredményesebben 
volt képes tematizálni a közbeszédet� 
Rendezvényeikről egyre gyakrabban 
számolt be az első nyilvánosság, és 
nevük, céljaik bekerültek a köztudatba�



1. dokumentum: Pozsgay Imre feljegyzése Lukács János elvtársnak a Magyar Nemzetben november 14-én megjelent interjúról, 
1987. november 20.
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2. dokumentum: Lázár György levele Pozsgay Imrének, 1987. november 26.
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3. dokumentum: Pozsgay Imre válasza Lázár Györgynek, 1987. december 7.
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4. dokumentum: Lukács János feljegyzése a Pozsgay Imre elvtárssal, a HNF főtitkárával 1987. december 9-én folytatott beszélge-
tésről, 1987. december 14.
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5. dokumentum:  Lukács János emlékeztetője a Pozsgay Imre elvtárssal 1987. december 16-án folytatott beszélgetésről.
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6. dokumentum:  Kádár János feljegyzése Lázár György és Lukács János elvtársak részére, 1987. december 22.
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7. dokumentum:  Lázár György és Lukács János jelentése a Politikai Bizottságnak a Magyar Nemzet 1987. november 14-i számában 
közölt, A közmegegyezés hajszálerei című interjú ügyében folytatott vizsgálatról, 1988. február 2.
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