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Aktuális

ISTEN ÉLTESSE, TANÁR ÚR! – BÍRÓ ZOLTÁN KÖSZÖNTÉSE

Megtisztelő és örömteli számunkra, hogy nyolcvanadik születésnapján köszönthetjük Bíró Zoltánt, korábbi 
főigazgatónkat, irodalomtörténészt, az MDF első, ügyvezető elnökét, a rendszerváltás meghatározó és 
azt egyenes gerinccel, tiszta kézzel „átvészelő” szereplőjét. Tudjuk, hogy nem igazán szereti az ünneplést, 
különösen, ha róla szól: helyette a hétköznapokban munkálkodik szívesen, a tőle megszokott szerénységgel, 
alázattal, szorgalommal. Ezt mi is éveken keresztül megtapasztalhattuk: amikor szinte minden reggel elsőnek 
érkezett a RETÖRKI Andrássy úti épületébe, ahol jó hangulattal megtöltött irodájában hamar nekilátott a napi 
munkának. Nem volt szüksége rá, hogy utasításba adja, hogy „tanár úrnak” szólítsuk, magától értetődően, 
erőlködés nélkül jött ez a megszólítás. Mindez nem is volt „testidegen” tőle: nemcsak azért, mert tudtunk a 
szegedi főiskolai évtizedekről, de azért is, mert a főigazgatói szobában zajló rövid beszélgetések is gyakran 
felértek egy-egy irodalomba oltott történelemórával. Ezeken az „órákon” azonban Bíró Zoltán nem egyetemi 
előadást tartott, nem kinyilatkoztatott – sokkal inkább szeminárium volt ez, beszélgetés. 

Történészként némi dilemmába ütközik az ember, 
amikor valódi történelmi személyiséggel találkozik: 
hogyan szólítsa meg, hogyan viselkedjen jelenlétében, 
mit kérdezzen tőle. Szerencsénkre, Bíró Zoltán esetében 
ezek a nehézségek már csak a fentebb taglaltak okán 
sem tolultak elő: sosem dicsekedett azzal, hogy mit tett 
a nemzet érdekében. Kezdettől fogva magától értetődő 
természetességgel partnerként kezelt minket, fiatalokat 
is. Nem kellett sok idő hozzá, hogy társaságában, akár 
az irodájában, akár ebédidőben vagy dohányzás közben, 
elfelejtsük a feszengést, és kifejezetten jó hangulatban 
tudjunk beszélni az intézet ügyeiről, a folyóiratról, vagy 
éppen a rendszerváltás kulcsfontosságú pillanatairól. 

Figyeltünk és tanultunk. Sajtótájékoztatón, nyilvános 
előadáson az ember természetesen udvarias, választé-
kosan beszél és illően viselkedik, de Bíró Zoltán mintha 
mindenkor ilyen helyzetben lett volna: soha nem 
lehetett azon kapni, hogy valakivel bántó hangnemben, 
lekezelően, kioktatóan beszélt volna. Igaz, többségünk 
még egy évtizede sem ismeri, de olvasva korábbi nyilat-
kozatait, hallgatva megszólalásait, úgy látjuk, ő mindig 
is ilyen volt: egyenes, letisztult és udvarias.

Nem lehet célunk ehelyütt ismertetni az eltelt nyolc 
évtized eseményeit, amelyek több esetben összefo-
nódtak a nemzet történetével – különösen a nyolcvanas 
években, majd a rendszerváltás időszakának nyüzsgő 
eseménysorozatában. Egy-két pillanatképet azért fel 
kell villantanunk. A lakiteleki találkozó szervezésébe, 
majd a jurtás fórumok lebonyolításába történő bekap-
csolódása és azokban játszott vezető szerepe termé-
szetszerűleg következett gondolatiságából, a nemzeti 
sorskérdéseket kiemelten kezelő csoporthoz való 
tartozásából. Értékeihez „nehezített pályán”, miniszté-
riumi munkája idején is hű maradt. Ezt tudták az akkori 
politikai hatalmasságok is, akik „büntetésből” előbb a 
minisztériumból, majd 1988-ban a pártból távolították 
el. Utóbbit Bíró Zoltán nem nagyon bánhatta. Az ő 
saját útja ekkor is a nemzet felemelésének útja volt, Fotó: Antológia Kiadó
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amelyből értelemszerűen következtek akkori lépései, megnyilvánulásai. A hosszú ideje követelt és vágyott 
Hitel főszerkesztőjeként immár teret is kapott arra, hogy az általa felismert és megélt igazságokat megossza a 
nyilvánossággal. A Magyar Demokrata Fórum szervezése és vezetése során is ugyanezt az utat követte: hogy a 
társadalom széles rétegeit képviselő fórum később más irányt vett, már nem az ő asztala.

Bíró Zoltánon kívül kevesen tették volna meg, amit ő megtett a Fórumért: a rendszerváltás sodrában, 1989 
második felében lemondott az elnökségről, ezzel kifogva a szelet a legnagyobb ellenfél vitorlájából, biztossá 
téve, hogy pártja marad a legnépszerűbb erő. Mindezt annak tudatában, hogy így nem ő lesz a miniszterel-
nök-jelölt, majd miniszterelnök. E lovagias lépés az akkori és az általános politikai viszonyok között nehezen 
értelmezhető. Ezt, az egyén közösség érdekében való háttérbe szorítását a törtető apparatcsikok, vagy az ambi-
ciózus, fiatal titánok világában már el sem várja a közvélemény. Bíró Zoltán ebben is szemben haladt a korszel-
lemmel – ahogy a korán felismert igazságok esetében is. 1995-ben egy interjúban így vélekedett nemzetről 
és globalizmusról: „Nem hiszem, hogy a világ civilizált nemzetei egyszerűen bele fognak abba törődni, hogy 
feloldódjanak valamiféle világliberalizmusban. Természetesen tiszteletben kell tartani a másságot, de mielőtt 
ezt tesszük, tiszteletben kellene tartanunk az azonosságot. Egy önmagára adó, önmaga karakterét megőrző 
társadalom nyitottság és másság ürügyén való bomlasztása arra való, hogy ebbe a teljesen kinyílt, feloldott 
társadalomba be tudjon hatolni az a nemzetek feletti, gazdasági alapú erő, amelynek piacra és jól manipu-
lálható tömegekre van szüksége ahhoz, hogy minden árut eladhasson. Vonatkozik ez az ideológiai árura is…” 
Mára azt látjuk, egyre nagyobb piaca van ezen erőknek – tőlünk Nyugatra legalábbis mindenképpen. Talán 
„vigyázó szemünket” nem Párizs felé érdemes vetnünk. Saját utunk ma sem a kritikátlan mintakövetés – sokkal 
inkább a saját hagyományainkhoz, önmagunkhoz való visszafordulás. 

Bíró Zoltán mindig következetesen síkra szállt a nemzeti értékek, hagyományok képviselete mellett. Ellenfelei 
és ellenségei – az aktuális divatnak megfelelően – hol kommunistának, hol antiszemitának bélyegezték. A 
gondolkodó emberek előtt ugyanakkor világos lehetett: nem volt ő egyik sem. Szintén 1995-ben fogalmazott 
így a megbélyegzőkről: „Századunk eltorzult liberalizmusa valójában kiszolgálója annak a szabadságelméletnek, 
amely a nagytőke szabadságát jelenti, és szabadosságával a pénzügyi központok, a gazdasági erők, a koncentrált 
tőke érdekeit fejezi ki. Nálunk a liberalizmus ráadásul sok értelemben keveredett egy rossz nyugatmásolással, 
illetve erőteljesen jellemzőek rá a bolsevik vonások is.” E sorok olvasása után könnyen megérthetjük a szidal-
mazások és alaptalan vádaskodások indokait. 

Érezzük: már bőségesen túlléptük azt a keretet, melyet köszöntő gyanánt Bíró Zoltán jó szívvel fogad tőlünk, 
mindez mégis csak töredéke az évek során megtanultaknak. Kivételesen ne vegye hát zokon a méltatást, amely 
nem az elért magas tisztségeknek, sokkal inkább jellemének, lényének, közvetlenségének, saját útjának szól. 

Ahogy e jókívánság is: Isten éltesse nyolcvanadik születésnapján, és tartsa meg egészségben, Tanár Úr!

A rendszervÁltó szemle szerkesztősége

SZERVEZETI ÁTALAKULÁS

2021. január 1-jétől a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum feladatait Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Kft. látja el. A január elsejével átalakuló RETÖRKI új fenntartójához, a 
Népfőiskola Alapítványhoz került nonprofit gazdasági társaságként. Nyári Gábor ügyvezető igazgató szavait 
idézve: „A váltásnak volt egy szakmai, illetve egy szimbolikusnak tekinthető oldala. Ez utóbbival kezdeném: 
Lakitelek a rendszerváltó folyamatok ikonikus helyszíne, amely valamilyen módon minden 1990 előtti demok-
ratikus ellenzéki csoporthoz kapcsolódik. Kézenfekvő, hogy egy olyan kutatóintézet, amely elsődlegesen a 
rendszerváltással foglalkozik, kötődjön ehhez a helyszínhez. A szakmai indokok pedig részben épp ebből a 
történelmi, szimbolikus kapocsból adódnak. A Népfőiskolával és a helyszínnel a hátunk mögött sok ajtó nyílhat 
ki mind idehaza, mind külföldön.”1

1 Vitéz Anita: Mérföldkő a RETÖRKI életében. [A Magyar Hírlap interjúja Nyári Gáborral]. http://www.retorki.hu/hirek/2021/02/04/a-

leveltarak-rangjara-emelkedik-a-retorki---interju-nyari-gaborral-a-magyar-hirlapban (Utolsó letöltés: 2021. 03. 01.)


