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Elmaradt nemzeti minimum
Interjú Kiss Gy. Csabával és Zétényi Zsolttal

A rendszerváltás időszaka egyben a tüntetések ideje is volt. 1988-89-ben szá-
mos megmozdulás jelezte egyértelműen a kommunista hatalom felé az elé-
gedetlenséget és a változtatás elemi igényét. Bár az emberek többnyire va-
lamilyen konkrét ügy miatt vonultak utcára, ezek valójában mind a fennálló 
rendszer valamely aspektusát kérdőjelezték meg. A legnagyobb ezek közül egy 
évtizedeken át tabunak számító kérdés, a határon túli magyarok sorsa miatt 
szerveződött. A kimondhatatlan és kibeszéletlen trauma és az egyre válsá-
gosabbra forduló romániai helyzet vezetett az 1988. június 27-i tüntetéshez, 
amely 1956 óta a legnagyobb tiltakozó megmozdulás volt Magyarországon. A 
tüntetés részleteiről, jelentőségéről Zétényi Zsolttal, a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Baráti Társaság egykori titkárával és Kiss Gy. Csabával, az MDF egyik alapítójá-
val beszélgettünk. 

Zétényi Zsolt jogász pályája mellett 
Bajcsy-Zsilinszky Endre életét is ku-
tatta. Egy interjúban úgy fogalmazott, 
hogy Bajcsy-Zsilinszky pályája és szel-
lemisége egyszerre érték és mérték az 
Ön számára. Hogyan került kapcsolat-
ba az ő nevét viselő Társasággal?

Zétényi Zsolt: Valóban foglalkoztam Baj-
csy-Zsilinszky Endre életével� A Társaság 
az ő születésének centenáriumi évében, 
1986-ban alakult meg� A sajtóból értesül-
ve a hírről, magam kerestem meg az ala-
pítókat, Gyimesy Jenőt, Szabó Lajost és 
Morvay Lászlót� Gyimesy Jenő az Erdély a 

mienk című kiadványnak volt a kiadója a 
negyvenes években,1 és teljes mértékben 
Bajcsy-Zsilinszky eszmeiségében osztozó 
ember volt, akit házassága révén családi 
kötelék is fűzött a Zsilinszkykhez� Egy-
szerű sorból származott, erős hazafi as 
érzelmekkel, aki a Rákosi-rendszerben 
elszenvedett sérelmek miatt önmagát és 
sorstársait megtiportaknak tartotta� Sza-

1 Gyimesy Jenő Balázs (Szerk.): Erdély a mienk! 
Észak-Erdély felszabadulása alkalmával őfőméltó-
sága, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr 
és honvédségünk előtt  elhangzott  üdvözlő beszédek 
emlékkönyve. Kolozsvár, Lyceum, 1940.
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bó Lajos a menekült magyar cserkészet 
megszervezésére létrehozott Teleki Pál 
Munkaközösség tagja volt, ha jól emlék-
szem régi közlésekre, adatokra� Morvay 
László a Független Kisgazdapárt Újpes-
ti Szervezetének titkáraként dolgozott 
1945 után, a fordulatot követően a Ráko-
si-rendszer teljesen a partvonalon kívülre  
szorította: „megtiport” lett ő is� Dacára az 
enciklopédikus tudásának és a költészet 
iránti érzékenységének, a politikai múltja 
miatt évtizedekig csak fi zikai munkát vé-
gezhetett� Végül a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesületének egyik ve-
zetője lett� A hasonló értékrend miatt ha-
mar jó viszony alakult ki köztünk, és nyil-
ván a jogi ismereteim is – abban az időben 
vállalati jogtanácsos voltam – hasznosak 
voltak az induló Társaság számára�

Milyen volt a Társaság viszonya a Ha-
zafi as Népfronthoz?

Z. Zs.: A Társaság első elnöke Barcs Sán-
dor volt, akit rövid időn belül Vigh Károly 
követett� Utóbbi bár jó viszonyban volt 
Pozsgay Imrével, nagy hangsúlyt fektetett 
a szervezet autonómiájára� 

Áttekintve a Társaság tevékenységét, 
feltűnik, hogy elsősorban a rendszer-
váltás idején tolódott el aktivitása a 
politizálás irányába. Tudatos stratégia 
volt ez az átpolitizálódás?

Z. Zs.: Akkoriban a Szovjetunióban már 
a gorbacsovi reformok zajlottak, és úgy 
látszott, a pártfőtitkár regnálása több lesz 
egy rövid epizódnál� Olyan visszafordít-
hatatlan folyamatok beindulását érzékel-
tük, amelyek egészen más világba vezet-
hetnek át� A tagság jelentős részében élt 
a közügyek iránti érdeklődés, ami nyilván 
a Társaság működésére is visszahatott, 
így az eredetileg vállalt cél, amely Baj-
csy-Zsilinszky Endre szellemi örökségé-
nek ápolása volt, kiegészült egy erősebb 
politikai aktivitással� Ez nem is volt ide-
gen Bajcsy-Zsilinszkytől, hiszen őt min-
dig is foglalkoztatták a nemzeti sorskér-
dések� Hogy csak egy gondolatot idézzek 
tőle: „bármennyire is bizonytalan a harc 
kimenetele, de nem hozhat végleges bu-
kást egy nagylelkű és bátor nemzet szá-

mára, ha minden erejével kiáll nála sok-
szorta hatalmasabb erőkkel szemben is, 
egy évezredes nagy nemzeti küldetésért 
és az emberi szabadságért…”2 Ezeknek a 
szavaknak egészen más volt a súlya és je-
lentősége egy pártállami rendszerben, és 
ezt az emberek megértették�

A nyolcvanas évek második felében sok 
alternatív szervezet működött, köztük 
olyanok is, akik bár az egypártrend-
szerben nem alakulhattak hivatalosan 
párttá, de tevékenységükre, mint párt-
szerűen működő mozgalmakra tekint-
hetünk. Ilyen volt az MDF is, amelyet 
a korabeli dokumentumokból jól kö-
vethetően ebben az időben már foglal-
koztatott a párttá válás gondolata. Fel-
merült ez a kérdés a Bajcsy-Zsilinszky 
Baráti Társaságban is?

Z. Zs.: 1989 december elsején a Társaság 
közgyűlése hangsúlyosan foglalkozott a 
kérdéssel, amely láthatóvá tette a véle-
ménykülönbségeket, a politika felé való 
egyenes és közvetlen közeledés csaknem 
megosztottságot okozott� A Társaság te-
vékenysége - a tüntetések szervezéséből 
is jól láthatóan -  sokkal gyakorlatiasabb 
volt mint egy vitaklubé, s nem lett volna 
alkalmatlan a párttá válásra, persze né-
mileg más vezetéssel� Vigh Károly mind 
Pozsgay Imrével (aki végül nem alakított 
új pártot), mind az MDF-fel, személyesen 
Antall Józseffel  jó viszonyt ápolt, a egy 
nemzeti radikális pártalakulat rontotta 
volna az MDF esélyeit, megosztotta volna 
tagságát, gyengítette volna a helyét kereső 
Fórum hatékonyságát� Mindenesetre így 
vélte, vélhette dr� Vigh Károly és számos 
választmányi tag� Némi ülésvezetői takti-
kával Domonkos István elterelte a párto-
sodási szándékot az 1989 decemberi köz-
gyűlésen� Dragon Pállal, a Kisgazdapárt 
főtitkárával beszélgetve egyszer megem-
lítettem neki egy nemzeti radikális párt 
alakításának gondolatát, amellyel Dragon 
utóbb megkereste Vigh Károlyt� Bába Iván 
kérdésemre szintén nyitottnak mutatko-
zott erre, de hamar nyilvánvalóvá vált, 
hogy ez akkor nem fért az adott keretek 

2 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Kossuth és a magyar külpo-
liti ka. Népszava, 1941.12.25. 19.
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közé� A párttá alakulástól való elzárkózás 
végül a Társaság végét is jelentette abban 
az értelemben, hogy a politikai aktivitást 
keresők azok soraiban találták meg a he-
lyüket, akik ezt a lépést fel merték vál-
lalni, a Társaság tevékenysége pedig egy 
másik irányt vett� A nemzeti erők kovásza 
tervezett szerep nem teljesült, a pártok 
nem voltak fogékonyak ilyen közvetítés-
re, ám egy-két érdekesebb vitaest (hatá-
ron túli magyarság, demográfi ai helyzet, 
stb…) tanúskodott erről a törekvésről a 
kilencvenes évek legelején�

Az MDF viszont hosszú távon a párttá 
alakulást választotta. Nagyon tudato-
san készültek a politikai szerepre. Az 
1988-89-es éveket politikai tematizá-
ciós szempontból erősen meghatároz-
ta a határon túli magyarság helyzete. 
A kérdés a hivatalos magyar politika 
mellett az alternatív szervezetekre is 
hatott. Hogyan tekintett erre az ügyre 
a Magyar Demokrata Fórum?

Kiss Gy. Csaba: 1988 elején egy fórum-
sorozatot tartottunk aktuális kérdésekről, 
amely tanácskozásoknak a Jurta Szín-
ház adott otthont� Ez tulajdonképpen a 
Magyar Demokrata Fórum első nyilvános 
színrelépése is volt� Márciusban két alka-
lommal, hatodikán és huszonegyedikén is 
a határon túli magyarok kérdésével fog-
lalkoztak ezek a rendezvényeink� Itt mu-
tattuk be azt a Jelentést, amely az erdélyi 
magyarság helyzetét elemezte, és amelyet 
előző év szeptemberétől kezdve készítet-
tünk Joó Rudolf, Entz Géza és mások 
közreműködésével�3 A kérdés, ameny-
nyiben tágabb összefüggésbe helyezzük, 
szorosan összefüggött a nemzeti függet-
lenséggel� A kommunista rendszer ide-
jén, különösen a forradalom leverése után 
az állami ideológiának a sarokköve volt, 
hogy a határon túli magyarok egyre rom-
ló helyzetének fölvetése azonnal a nacio-
nalizmus vádját vonja maga után� A ma-

3 Joó Rudolf (Szerk.): Jelentés a romániai magyar ki-
sebbség helyzetéről. In: Jelentések a határon túli 
magyar kisebbségek helyzetéről. (Csehszlovákia, 
Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia). Medvetánc (Az 
ELTE és az MKKE Társadalomelméleti  folyóiratának 
melléklete). Budapest, 1988, 57–138.

gyarok kérdése különösen érzékeny téma 
volt a nyolcvanas évek Romániájában� A 
magyar politika is érzékelte a problémát, 
hiszen a magyarországi lakosság legalább 
egyötödét rokoni kapcsolatok fűzték a ha-
táron túl élőkhöz� Az MDF szervezői közül 
többen – Csoóri Sándor vagy Fekete Gyu-
la például – főleg irodalmi fórumokon már 
hosszabb ideje foglalkoztak a határon túli 
magyarokkal, ami szerepet játszott ab-
ban, hogy már 1968-ban vita indulhatott 
a Magyar Írók Szövetségében ebben az 
egyébként tabunak számító kérdésben� A 
nemzetiségi kérdés kezdettől fogva szer-
vesen hozzátartozott tehát a Magyar De-
mokrata Fórumhoz� A Zétényi Zsolt által 
korábban említett gorbacsovi reformok 
valóban a változás lehetőségét hozták el 
egy sor kérdésben, így a határon túli ma-
gyarokéban is� A megváltozott légkör ked-
vezett annak, hogy a témát komolyabban 
és nyilvános fórumon is fel lehessen vetni� 
Az ehhez kapcsolódó politikai aktivitás, a 
tüntetések nem egy előre meghatározott 
forgatókönyv szerint alakultak� Az MDF a 
Jurta Színházban rendezett vitafórumok-
ra nem a nyári tömegtüntetésekhez vezető 
lépcsőfokként tekintett� Utóbbiakat civil 
oldalról szervezték egy olyan kérdésben, 
amellyel az MDF korábban nyilvános vi-
tafórum keretében foglalkozott� Ehhez 
kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy 
1988-ra nagyon széles palettája alakult ki 
a civil mozgalmaknak� A Bajcsy-Zsilinsz-
ky Baráti Társaság, s bár a Hazafi as Nép-
front ernyője alatt alakult, hamar széles 
mozgásteret tudott kialakítani magának� 
A különféle egyletek, körök és társasá-
gok körében kipattanó ötlethez az MDF is 
csatlakozott�

Milyen kép élt akkoriban a magyar tár-
sadalomban Erdélyről, illetve az erdélyi 
magyarságról?

K. Gy. Cs.: A magyar társadalom egy je-
lentős részében meglehetősen délibábos 
kép élt az erdélyi magyarokat és egyál-
talán Erdélyt illetően, nagyrészt az is-
meretek hiányából fakadóan� Ez a több 
évtizednyi tudatos kommunista oktatás-
politika eredménye is volt� A társadalom 
egy másik, idősebb része pedig abban a 
hitben élt, hogy Erdély többségét még 
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mindig a magyarok adják, holott tudjuk, 
ez már a 18� század vége óta nem így van� 
A társadalom egy jelentős része rendel-
kezett határon túli rokonsággal, bennük 
azért reálisabb kép élt a valóságot illető-
en� Pontos számokat nehéz mondani, de 
úgy gondolom, hogy körülbelül a magyar 
társadalom egynegyede bírt többé-kevés-
bé a valóságot tükröző véleménnyel a ha-
táron túli magyarokról�

A tüntetés közvetlen kiváltó oka a ro-
mániai településrendezési terv volt. 
Hogyan értékelték a szervezők ezt a 
tervet?

Z. Zs.: A tüntetés szervezői által a román 
nagykövetnek átadni tervezett, neki cím-
zett, ám a nemzetközi közvéleménynek is 
szóló, Csurka István, Nagy László és jóma-
gam által aláírt memorandumban világo-
san fogalmaztunk ebben a kérdésben is�  
Rámutattunk, hogy a román területren-
dezési terv a nemzeti kisebbségektől men-
tes román nemzetállam létrehozását célzó 
– az ott élő nemzeti kisebbségi csoportok 
tagjainak súlyos testi és lelki sérelmet oko-
zó – területrendezési terv végrehajtása, a 
népirtás megelőzéséről és megbüntetésé-
ről szóló 1948� december 9-én kelt, Romá-
nia által is aláirt nemzetközi egyezmény-
be ütközik, s ezáltal törvénytelen� Az irat 
– ezt a magyar hivatalosság sem észlelte 
vagy észlelte, s tudomásul vette – halállal 
fenyegette meg a diktátort a mikor arról 
szólt, hogy „a Román Büntető a népirtás 
előkészületét és az arra való felbujtást is 
„súlyos esetekben halállal és teljes vagyo-
nelkobzással bünteti”� Emlékeztettük az 
iratban a Nagykövetet arra is, hogy a Pol-
gári és Politikai Jogok Egyezségokmánya, 
a New York-i Konvenció 17� cikkelye sen-
kit sem lehet alávetni a magán-életével, 
családjával, lakásával kapcsolatos önké-
nyes vagy törvénytelen beavatkozásnak, s 
hogy a tervezett intézkedések a Konvenció 
27� cikkelyébe ütköznek – a nemzeti ki-
sebbségek kollektív jogait biztosító – köte-
lezettségvállalások nyílt és durva megsér-
tését is jelentik�

Rámutattunk a Memorandumban arra, 
hogy Románia sorozatosan és szándéko-
san semmibe ve¬szi a nemzetközi jog szé-

les körben elfogadott elveit, a két- és több-
oldalú nemzetközi egyezményeket, így 
a két ország között  a kulturális együtt-
működésről 1947-ben Bukarestben aláírt 
egyezmény 2� cikkelyéből; az oktatásban 
alkalmazott megkülönböztetés elleni küz-
delemről szóló, 1960-ban kelt UNESCO 
egyezmény 5� cikkelyéből; valamint a Hel-
sinki Záróokmány nemzeti kisebbségek 
vagy regionális kultúrák védelmét célzó 
ajánlásaiból reá háruló nemzetközi köte-
lezettségvállalásait is

A cél az volt, hogy a nemzetközi közvéle-
ményt megszólítsuk, az ügyet nemzetközi-
vé tegyük, a diktátort ezáltal eltérítsük 
elmebeteg céljától, ha úgy tetszik vissza-
kozásra késztessük� Ez eleinte naivnak 
látszó elképzelés lehetett volna egészen 
addig, amíg meg nem láttuk a százezres 
nagyságrendű tömeget�

K. Gy. Cs.: Az egész román területrendezé-
si terv arra a kommunista típusú gondol-
kodásra vezethető vissza, amely ellenség-
ként tekintett a parasztságra és a vidékre� 
A román politikai gondolkodásban ezt az 
ellenérzést csak fokozta ennek a rétegnek 
a magyar etnikumhoz való tartozása, és 
az, hogy Erdélyben a magyarság jelentős 
része egy területileg egybefüggő, nagy et-
nikai tömböt alkotott� A korábban emlí-
tett Jelentésben a készítők demográfi ai 
kutatásokat is végeztek, amelyhez a ko-
rabeli román statisztikai adatok mellett 
egyházi statisztikákat is felhasználtak� Ez 
egyértelműen mutatta, hogy Romániában 
Székelyföldön kívül is jelentős magyar 
tömbök léteztek� Ez a Jelentés akkor a 
magyarság létszámát Erdélyben mintegy 
2-2,2 millióra becsülte� A területrendezési 
terv egyértelmű célja volt ezeknek a ma-
gyar tömböknek a fellazítása, de emellett 
a román társadalomban is jelentős válto-
zásokat eredményezett volna, hiszen Ro-
mánia teljes területét érintette�

Hogyan zajlott a tüntetés megszervezése? 

Z. Zs.: Nagy Lászlóval folyamatos kapcso-
latban voltam, aki Dragon Pállal és Deb-
reczeni Dórával és Bereczki Vilmossal az 
Erdélyt Védő Független Bizottság magját 
jelentette� Említsük meg azoknak nevét, 
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akik aláírásukkal felelősséget vállaltak a 
rendezényért a rendőrséghez benyújtott, 
elküldött bejelentés útján: Csurka István, 
Fónay Jenő, dr� Zétényi Zsolt, Fodor L� Ber-
talan, Medvigy Endre, Mécs Imre, dr� Nagy  
László� Amikor a Török utcai borozóba ér-
tem, már folyt a beszélgetés� A beszélgeté-
sen a Fidesz képviseletében is megjelentek 
néhányan, akik felé Nagy László a maga 
sajátságos, határozott stílusában jelez-
te, diktálni nem lehet, csak csatlakozni� 
Egyebek mellett a tüntetés bejelentéséről 
és a felhívás megfogalmazásáról is döntöt-
tünk� Utóbbiban nem szerepeltek a más 
esetekben oly gyakran használt formulák, 
amelyek Nyugat-Európa segítségére apel-
láltak� Csurka István álláspontja tükröző-
dött ebben, aki az erdélyi kérdést magyar 
ügyként értelmezte, és nem szerette vol-
na, ha az a nyugat-európai országok se-
gítségéért kilincselve jelenne meg� Végül 
egy nagyon jó megoldással a következő 
mondat került be a felhívás szövegébe: „Az 
európai kultúra pótolhatatlan értékeit, 
három nép évszázadok alatt kikovácsolt 
ősi létformáit akarja szétverni a tébolyult 
erőszak�” Ezzel a mondattal Csurka közös 
európai üggyé emelte az erdélyi magyar-
ság ügyét� Egyébként nem éjszakába me-
nően, hanem tulajdonképpen néhány óra 
alatt körvonalazódtak a legfontosabb dol-
gok� Ebben nagy szerepe volt Nagy Lász-
ló határozott stílusának is, amivel szinte 
magával sodorta a társaságot (egyedül 
talán Csurka Istvánra nem volt ilyen ha-
tással)� Csurka ezen a megbeszélésen je-
lezte, hogy nem akar beszédet mondani a 
tüntetésen, az általa megírt szöveget végül 
Bubik István színművész adta elő�

K. Gy. Cs.: Csurka azt is el szerette vol-
na érni ezzel, hogy beszéde szónoki ele-
mei is maradéktalanul érvényesülhesse-
nek� Erre nyilvánvalóan egy olyan kiváló 
színész, mint Bubik István, tökéletesen 
alkalmas volt� A Török utcai borozóba 
én egy kicsit korábban érkeztem� Nagy 
Lászlót és Bereczki Vilmost hallgatva ag-
gódtam, hogy a szervezés fi gyelmen kívül 
hagyja az ügy nemzetközi kontextusát, és 
nem kívánatos irányba tolódik el� Csur-
ka István gondolatai azonban mérséklően 
hatottak, ami megnyugtatónak bizonyult 
számomra� 

A tüntetésen végül minden a tervezet-
tek szerint zajlott? Tartottak előze-
tesen provokációtól, vagy attól, hogy 
spontán módon rossz irányba fordul-
nak az események?

K. Gy. Cs.: Joó Rudolffal már jóval a tün-
tetés kezdete előtt a helyszínre értünk, 
és némi riadalommal láttuk, hogy sokkal 
többen érkeznek, mint amire számítot-
tunk� Hamar tudatosult bennünk, hogy 
ekkora tömeghez nagyon kevés a 150 ren-
dező� A korabeli sajtó igyekezett csökken-
teni a tüntetés jelentőségét azzal is, hogy 
jóval a valós részvételi adatok alá becsül-
te a jelenlévők számát� 30 és 50 ezres tö-
megről beszéltek, holott a valóságban ez a 
szám akár a 150 ezret is elérhette�

Számoltunk azzal, hogy a tüntetésen le-
hetnek provokátorok, illetve azzal is, hogy 
a tüntetés olyan irányba mehet, amely 
már nem vállalható� Tartottunk attól, 
hogy a tömeg hangulata megváltozik, és 
Erdélyt visszakövetelő demonstráció-
vá alakul� Az eseményt hallatlanul nagy 
nemzetközi sajtófi gyelem kísérte, és ezek 
a fejlemények magának az erdélyi ügynek 
ártottak volna� A tüntetésen részt vett a 
România Liberă nevű szervezet is, amely 
szintén másfelé terelhette volna a tünte-
tés szellemiségét, és egyben remek lehető-
séget adott volna a provokátorok számára�

Z. Zs.: Az Erdélyt Védő Független Bizott-
ságban is felmerült, hogy a tömegben 
megjelenő román zászló konfl iktusok for-
rása lehet�

K. Gy. Cs.: Így van, azonban szerencsére 
a félelmeink nem igazolódtak be� Emlék-
szem, Mécs Imre és Csoóri Sándor vezette 
be a román csoportot, akik nemzeti zász-
lóik alatt vonultak� Nemhogy provokáció 
nem történt, de a tömeg tapssal köszön-
tötte őket, amivel toleranciája mellett po-
litikai bölcsességéről is tanúbizonyságot 
tett� Ugyanez a fegyelmezett és higgadt 
stílus mutatkozott meg akkor is, amikor 
a tüntetők menete a román nagykövetség 
épülete élé érkezett� A provokáció szem-
pontjából az egész megmozdulásnak ez a 
pillanata volt talán a legkritikusabb, amit 
végül ragyogóan oldottak meg a szerve-
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zők� A forgatókönyv szerint itt került vol-
na sor a tiltakozó dokumentum átadására 
a román nagykövet részére� Nem tudom, a 
szervezők közül kinek az ötlete volt, hogy 
a követség előtt csöndben kell elvonulni, 
de ez nagyon hatásosra sikeredett�

Z. Zs.: Ez is Nagy László ötlete volt� A ro-
mán követségre hárman szerettünk volna 
bejutni az előzetes megállapodás szerint: 
Dr Nagy László, dr Töttössy Istvánné (a 
Bajcsy-Zsilinszky Társaság képviseleté-
ben) és jómagam� A néma csendben álló 
tömeg jelenlétében, túljutva a nekünk 
megnyitott rendőrkordonon, eljutottunk 
hárman egy fáklyás kísérővel a követség 
kapujához� Háromszor csengetet dr� Nagy, 
de nem nyitottak ajtót� Így visszatértünk 
a tömegbe, a tömeg élére� Számítottunk 
erre, a népirtó politikai erő gyengeségének 
bizonyítékát láttuk abban, hogy a hatal-
mas tömeg szószólóit nem meri fogadni, 
hogy ily módon is képtelen az emberséges 
magatartásra�

K. Gy. Cs.: Ez óriási ötlet volt, mert ott 
lehetett volna provokációval a leginkább 
befolyásolni a tömeget�

A tüntetésnek összességében is óriási 
jelentősége volt� Méretét tekintve 
jelentőségteljes adat, hogy ekkora tömeg 
rendszerellenes tüntetésen 1956 óta 
nem vett részt Magyarországon� Maga a 
tüntetés tulajdonképpen antikommunista 
megmozdulás volt, amit ugyan kódolni 
kellett, be kellett csomagolni, de a 
rendszerellenesség így is nyilvánvaló volt� 
A tüntetés másik sajátossága, hogy a 
résztvevők jelentős része értelmiségi volt�

Z. Zs.: Életkori összetételét tekintve pedig 
elsősorban a fi atalok jelenléte volt a jel-
lemző�

K. Gy. Cs.: Mindezek után döbbene-
tes volt, hogy a tüntetés után talán az 
Andrássy úti Művész presszóban tartott 
nemzetközi sajtótájékoztatón Ara-Kovács 
Attila azt nyilatkozta, hogy a tüntetésen 
románellenes megnyilvánulások voltak�

Z. Zs.: Ezt ellensúlyozandó egy csaknem 
egész oldalas tudósítás jelent meg a tün-

tetésről a Bécsi Naplóban, amelyet én 
adtam�

A tüntetés után gondoltak arra, hogy az 
esemény túlmutatva önmagán, egyben 
egy erődemonstráció, politikai fegyver-
tény volt, amely látványosan bizonyí-
totta, hogy az ellenzék óriási tömeget 
képes mozgósítani? Mi volt a viszonya 
a szervezőknek a hatalom felé a tünte-
tés kérdésében?

Z. Zs.: Létezett egy megállapodás az MSZMP 
és a szervezők között arról, hogy a hatalom 
nem avatkozik be, nem akadályozza meg, 
de nyilvánosan nem is segíti a tüntetést� 
Ez egyfelől Fejti György KB titkár másfelől 
Csoóri, Csurka, Makovecz irányából 
történt íratlan megegyezés volt� Emellett 
a szervezést érintő megbeszélésen a 
Budapesti Rendőrfőkapitányság – a 
főkapitány közbiztonsági helyettese – is 
úgy nyilatkozott, hogy abból egyértelművé 
vált számunkra, tudomásul veszik a 
tüntetést, s némi rokonszenvvel, némi 
bizalmatlansággal, de nem ellenségesen� 
A budapesti főkapitány-helyettessel 
folytatott megbeszélésen felvetődött a 
rendőrség szerepe is, ahol azt kértem, 
a rendőrség ne legyen a tömeg számára 
látható helyen� Ezt a kérést tiszteletben 
tartva a rendőri erőket a jégpályánál 
vonták össze, készenlétben egy esetleges 
beavatkozásra, amely végül nem 
következett be�

A követségnél viszont voltak rendőrök. 

K. Gy. Cs.: Hogyne, de ez természetes, 
hiszen a követségi épületeket a világon 
mindenhol biztosítják� A kommunista ha-
talom egy része egyébként mindenütt, így 
nálunk is készült a változásra, és úgy ér-
tékelték, az nekik is hasznos lehet, ha egy 
ilyen kiemelt jelentőségű nemzeti ügyben 
engedélyezik a tüntetést� A Magyar De-
mokrata Fórum számára valóban nagy je-
lentősége volt, hogy egy ilyen nagy tömeg 
foglal állást egy, a Fórum által is képviselt 
ügy mellett�

Z. Zs.: A tüntetés megerősítette az ellenzé-
ki szervezetek öntudatát, és azt a meggyő-
ződést, hogy tömegtámogatás áll mögöt-
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Nézőpontok

Kiss Gy. Csaba (Budapest, 1945) irodalomtörténész, művelődéstörténész. 1995–2010 
között az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Művelődéstörténeti Tanszék docense. Több külföldi 
egyetemen is oktatott  vendégtanárként,  így  a  berlini  Humboldt  Egyetemen,  a  Zágrábi  Egyete-
men, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, a prágai Károly Egyetemen és a Varsói Egyetem Hun-
garológiai Tanszékén is. A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Fő kutatási területei a közép-eu-
rópai nacionalizmusok, a nemzet reprezentációja, magyar-szomszédnépi kapcsolatok és az irodalom 

szerepe a demokratikus átalakulás-ban. 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja.

Zétényi Zsolt (Veszprém, 1941) jogász. 1964-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán. 1968-ban tette le bírói-ügyvédi szakvizsgá-
ját, évtizedekig jogtanácsosként, 1994-től gyakorló ügyvédként dolgozott. 1986 és 2013 között 
a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság tagja, ügyvezető titkára, majd főtitkára. 1989-ben az 
Ellenzéki, majd a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásai során képviselte a Társaságot. 1990 és 1994 
között a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője, 1993 és 1994 között a párt országos 
elnökségének tagja. 1994-től egyszemélyes Nemzeti Jogvédő Irodát tartott fenn. 2004-től a Nem-

zeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke.

tük� Sikere minden bizonnyal hozzájárult 
ahhoz, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Baráti 
Társaság Szűrös Mátyáshoz írt levele po-
zitív fogadtatásban részesült� Ebben egye-
bek mellett azt kértük, hogy nemzetközi 
fórumokon is lépjen fel a magyar kormány 
az elszakított nemzetrészek érdekében� 
[Lásd Rendszerváltás és Archívum rovat, 
2. dokumentum]�

Kiss Gy. Csaba a hatalom tüntetéshez 
való viszonyulása kapcsán az engedé-
lyezte kifejezést használta. Talán csak 
játék a szavakkal, de valójában engedé-
lyezték, hallgatólagosan jóváhagyták 
vagy eltűrték azt?

K. Gy. Cs.: Mindegyik egyszerre igaz, bár 
talán az eltűrték a legpontosabb, amiben 
benne volt az is, hogy mint említettem, 
megpróbáltak saját maguknak is tőkét 
kovácsolni belőle a jövőre nézve� Szerin-
tem egyébként ahogyan mi, úgy ők sem 
számítottak arra, hogy ekkora tömeget 
mozgat meg a tüntetés� Ez számunkra va-
lóban azt is jelentette, amit az előbb Zé-
tényi Zsolt mondott: megerősítette az el-
lenzéki szervezeteket abban, hogy van, és 
lesz jelentős társadalmi bázisuk�

Létre tudott hozni a közös ügy az ellen-
zéki szervezetek együttműködésében 
vagy a társadalomban egyfajta nemzeti 
minimumot a határon túli magyarság te-
kintetében? 

K. Gy. Cs.: Nem alakult ki ilyen mini-
mum� A tüntetés jelentősége inkább csak 
a pillanat teremtette egységben volt� A de-
monstráció estéjén még elmentünk Bíró 
Zoltán lakására, ahol mások mellett ott 
volt Csurka István és Barki Éva Mária is� 
Ott még volt bennünk egy olyan hangu-
lat, amely azt sugallta, tényleg létezik egy 
ilyen íratlan nemzeti minimum, de az el-
következő időszak sajnos nyilvánvalóvá 
tette, hogy ez nincs meg� A tüntetés után 
én azt is hittem egyébként, hogy ez talán 
egy lökést is ad arra, hogy a határon túli 
magyarok ügye hangsúlyosabban megje-
lenjen a médiában és az oktatásban, de 
sajnos ez sem akkor, sem pedig a mai na-
pig nem történt meg�

Z. Zs.: A tüntetés emellett a nemzet emoci-
onális megerősítése volt, ami nagyon fon-
tos dolog� A nemzet kollektív tudattalanja 
gazdagodott ezzel az értékkel, bizonyítékát 
adva a közösségnek, hogy erre is képes� 
Sajnos nem érvényesült a rendszerváltás 
folyamata alatt az, hogy a közös stratégi-
ai célok mentén egyetértés alakuljon ki� 
Azt kell mondjam, hogy az elmaradt igaz-
ságtétel mellett a határon túli magyarság 
ügyének alakulása az egyik legnagyobb 
csalódás a rendszerváltás történetében� 
Ám ez későbbi történet� 1988� június 27-e 
a szabadság első napja volt fél évszázad 
önkényuralma után, a nemzeti összetar-
tozás nagy, sikeres erőpróbája�

HÁZI BALÁZS – JÓNÁS RÓBERT




