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A FIDESZ előzményei és alapítása

Történeti szöveggyűjtemény című rovatunkban ezúttal a Fiatal Demokraták Szö-
vetsége (FIDESZ) két fontos dokumentumát közöljük. Az első a szervezet egyik 
szellemi megalapozójának, Diczházi Bertalan közgazdásznak, a FIDESZ megala-
kulását megelőző időszakról szóló összefoglalója 1988 áprilisából (ezen írás köz-
lésével is tisztelgünk a szerző munkássága előtt, aki éppen tizenöt esztendeje 
hunyt el). A másik szöveg közismertebb: a FIDESZ alapító nyilatkozata, valamint 
az alapítók listája, melyek következtetni engednek az akkor létrejött ifjúsági szö-
vetség elgondolásaira és társadalmi hátterére.

Diczházi Bertalan

A FIDESZ előzményeiről1

(1988. február - március 20.)

A nyolcvanas évek szakkollégiumi és 
klubaktivistáiban már többször fel-
merült egy új, önálló ifjúsági szö-
vetség létrehozásának gondolata. 
Sokunkban nem volt kérdéses, hogy a 
radikális reformer nézeteket valló 
fiataloknak saját politikai szer-
vezetre van szüksége. Felelősség-
teljes és szabályozott körülmények 
között történő politikai tevékeny-
séghez természetesen intézmények 
kellenek. Nem kétséges persze az 
sem, hogy mind a szakkollégiumok, 
mind a klubok számos olyan funkciót 
betöltenek, ami az ifjúsági szerve-
zetek dolga. Gondolok itt a politi-
kai szocializációra, a kulturális 
és művelődési életre, a közössé-
gi és társas tevékenységre stb. Az 
ifjúsági érdekvédelem területén is 
új formák jelentek meg, mint példá-
ul a hallgatói tagozatok rendszere 
a felsőoktatási intézményekben. Az 
ifjúság politikai integrációja te-
rén azonban a KISZ monopolhelyzete 
mindezidáig fennmaradt.

1 Megjelent Bozóki András (Szerk.): Tiszta lappal. A FI-
DESZ a magyar politikában, 1988-1991. Budapest, FIDESZ, 
1992. 539-544.

A nyolcvanas években először 1981-
ben fejeződött ki jelentősebb akti-
vitás, egy új, önálló ifjúsági szö-
vetség megalakítására tett kísérlet 
azonban meghiúsult. A későbbiekben 
nem jött létre ifjúsági szervező-
dés, amely direkt módon az önálló, 
független szövetség létrehozását 
követelte volna.

Mi történt 1988 február elejétől 
március 30-ig?

Már most is számtalan rémhír, té-
ves információ, hamisítás kering a 
közvéleményben a FIDESZ-ügyről. Te-
kintettel arra, hogy az új, önálló 
ifjúsági szövetség megalakításának 
egyik kezdeményezője voltam, köte-
lességem bemutatni azt a folyama-
tot, amelynek eredményeképpen 1988. 
március 30-án megalakult a Fiatal 
Demokraták Szövetsége. Annak elle-
nére, hogy kezdeményezője voltam a 
szövetség alapításának, nem léptem 
be a FIDESZ-be, mivel az általam 
javasolt szövetség-alapítási po-
litikai út (politikai taktika) nem 
került elfogadásra. Mintegy az ese-
mények túlhaladták az általam java-
solt „Deákos” taktikát.

Az eredeti elképzelésről és a java-
solt politikai útról

Az ötletet Deák Ferenc „felirati 
módszere” adta, vagyis fogalmaz-
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zunk meg egy szándéknyilatkozatot, 
hogy szándékunkban áll létrehoz-
ni egy új ifjúsági szövetséget. 
A szándéknyilatkozat közzétételé-
vel kifejezésre kerül az akarat, 
de még szó sincs igen közeli meg-
alakulásról. A szándéknyilatkozat-
nak kettős funkciója van, egyrészt 
a politikai vezetés értesül egy 
ifjúsági akaratról, kezdeményezés-
ről. Másrészt a nyilvánosság vala-
milyen szintjén a potenciális ta-
gok megismerkedhetnek egy ifjúsági 
csoport terveivel. A szándéknyi-
latkozat tartalmának megismerése 
után elindulhat egy vitasorozat. 
Jórészt közismert volt, hogy az 
ifjúság tényleges politikai ta-
goltságának megfelelően szerveze-
ti kifejeződést keres. Vagyis az 
aktív politizáló fiatalok körében 
egy percre sem szűnt meg a szö-
vetség-alapítási igény. A konkrét 
szervező munkát illetően azonban 
átmenetileg nem volt napirenden a 
szövetség-alapítás kérdése.

A reálfolyamatok tekintetében az 
ifjúsági törekvések a szakkol-
légiumi mozgalomban, a hallga-
tói tagozatok kiépítése terén, 
a diáklap-szerkesztőségekben, 
a független békemozgalomban, a 
természet- és környezetvédelem ak-
cióiban, a társadalompolitikai és 
honismereti klubmozgalomban stb. 
fejeződtek ki.

A nyolcvanas évek közepétől be-
szélhetünk a horizontális integ-
rációk kiépítéséről. Kétségkívül 
a direktebb politizálás elsősorban 
a szakkollégiumokat illetve a klu-
bokat jellemezte. E mozgalmaknál 
jöttek létre állandó intézmények 
illetve szerves hagyomány-átadási 
mechanizmus. Ez utóbbi alatt a po-
litikai értékek, politikai techni-
kák a politikai magatartás és be-
állítódás szféráját értem.

A fenti rövid bevezetővel csupán 
azt akartam érzékeltetni, hogy 
1981 után is élénk, autonóm poli-

tikai életről beszélhetünk, de az 
önálló, új ifjúsági szövetség meg-
alakítása nem volt napirenden, az 
egyetemi és főiskolai hallgatók, 
fiatal értelmiségiek és ifjú mun-
kások körében. Az érdeklődők kisebb 
csoportokban megbeszélhetik, hogy 
szükség van-e a szövetségre, és ha 
igen, akkor mi legyen a program-
ja, célkitűzése, szerveződési elve 
stb. Tehát politikai gondolkodá-
si folyamat indulhat meg, amelynek 
tapasztalatai alapján lehet dön-
teni a megalakulással kapcsolatos 
teendőkről. A magam részéről ezt 
a periódust nagyon fontosnak tar-
tottam, hiszen ezen időszak alatt 
szervesülhetett volna a politikai 
tagoltság szervezeti megjelenési 
folyamata.

A szándéknyilatkozat és megalakulás 
közötti periódusban az aktív ala-
pítók személyesen is megismerked-
hettek volna. Ugyanakkor a politi-
kai vezetés kialakíthatta volna a 
maga álláspontját az új szövetség-
gel kapcsolatban. Az ún. türelmi 
időszakban folyamatos bejegyzést 
végzők között. Véleményem szerint, 
amikor a politikai kormányzat ál-
landóan a politikai megújulásról 
beszélt és reformretorikától visz-
szhangzott az egész ország, ilyen 
viszonyok között létjogosultsága 
volt a tervezett szövetségnek.

Az eredeti névjavaslatról és a szö-
vetség tervezett célkitűzéseiről, 
politikai alapelvekről

Az eredeti névjavaslat: Demokrati-
kus Szocialista Ifjúsági Szövetség 
(DSZISZ). Mindkét érték hangsúlyo-
zása fontos és ezt névben is ki 
kell fejezni.

A szocialista kifejezés értéktar-
talmán az európai baloldali poli-
tikai gondolkodás és eszmetörténet 
politikai értékeit, beállítódását 
és társadalomvizsgálódási módját 
értette, és nem a sztálini állam-
szocialista etatizmust. Gondolom, 
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nem kíván különösebb magyarázatot 
a demokratikus kifejezés névbeli 
választása. A Demokratikus Szocia-
lista Ifjúsági Szövetség politikai 
alapelveinél a következő alapkér-
désekre tért ki a tervezet:

1.) A tulajdonformák megítélésénél 
kiemelt szempontként kell kezelni 
a hatékonyság és a produktivitás 
eredményeit. Az egyéni és társas 
magánvállalkozásnak nagyobb teret 
kell biztosítania a jogi és köz-
gazdasági szabályozásban. A ké-
szülő társasági törvényben bizto-
sítani kell a magántársaságok és 
magán-állami vegyes tulajdonformák 
magalakulásának lehetőségeit.

2.) Az értékek és érdekek szabad 
és nyilvános képviseletére nyíljon 
lehetőség, szervezetszerűen is.

3.) A gazdasági versenyben lesza-
kadt egyének, rétegek megfelelő 
szociálpolitikai kompenzálása el-
maradhatatlan.

4.) Egy olyan nemzetpolitikai 
program, amely felemeli szavát a 
kisebbségi magyarok érdekében, 
másrészt törekszik egy szerves kö-
zép-európai integráció kiépítésé-
re.

Az DSZISZ első nyersfogalmazványa 
tartalmazza azt a kitételt is, hogy 
a szövetség elismeri a párt vezető 
szerepét, illetve hazánk nemzetkö-
zi szerződéses katonai és gazdasá-
gi kapcsolatait.

A DSZISZ szervező csoportjáról és 
a belső vitákról

A DSZISZ-szándéknyilatkozat öt-
letének felvetésére elsősorban a 
szakkollégiumi és a klubmozgal-
mi körökben került sor. Az első 
beszélgetések, eszmecserék febru-
ár elején-közepén zajlottak le. A 
dolgoknak persze híre terjedt és 
számos észrevétel, vélemény jutott 
el hozzánk. A szűkebb előkészí-

tő csoportban Kövér László, Orbán 
Viktor, Németh Zsolt, Kaderják Pé-
ter, Bégány Attila, Rácz András és 
jómagam vettünk részt. A konkrét 
szervező és szövegező munkát Kö-
vér László és én végeztük. E cso-
port tárgyalta meg az általam ké-
szített első nyersfogalmazványt, 
majd a viták után Kövér Laci készí-
tette el a második fogalmazványt 
(DSZISZ-szándéknyilatkozat terve-
zet). Ez a szövegtervezet került a 
március 30-i gyűlés elé. Felmerül 
a kérdés, milyen viták jellemezték 
a február-márciusi időszakot? Itt 
nemcsak a szűk csoport vitáiról 
teszek említést, hanem a dologról 
kialakult spontán beszélgetések 
tartalmi kérdéseiről is. Sűrűn el-
hangzott az a feltevés, hogy nem 
elég vonzó a szocialista névhasz-
nálat. Ezek a spontán felvetések 
elsősorban a jelenlegi politika 
elleni felszólalások voltak. Hi-
szen amikor ellenvetésként az euró-
pai baloldali politika eredményeit 
hoztuk fel, akkor már vállalhatóvá 
vált a szocialista elnevezés. A mé-
lyebb értelmezés helyett azonban a 
„szocialista” kifejezés a minden-
napokat juttatja az emberek eszébe 
és sokan nem tartották szerencsés-
nek a szövetség ilyen elnevezését. 
Több feltevés elegendőnek tartot-
ta azt a kitételt, hogy a DSZISZ 
az Alkotmánynak megfelelő keretek 
között kíván működni, és ezért fe-
lesleges a részletesebb kitétel 
a párt vezető szerepéről, stb. A 
szűkebb csoport jogi konzultáció-
kat kezdeményezett arra vonatkozó-
an, hogy egy társadalmi szervezet 
(nem egyesület) létrehozására vo-
natkozóan milyen jogi szabályozás 
érvényes. Halmai Gáborral (MKKE) 
és Kilényi Géza professzorral (az 
Alkotmányjogi Tanács titkára) tör-
ténő konzultáció is korábbi isme-
reteinket erősítette meg. Eszerint 
a jelenlegi törvényes előírások 
alapján társadalmi szervezetet en-
gedélyezés nélkül létre lehet hoz-
ni. A szövetség megalakulásának 
pillanatától kezdve jogi személy. 
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Kilényi azt is elmondta, hogy tár-
sadalmi szervezet létrehozása nem 
jogi, hanem politikai kérdés. Bi-
zonyos idő után - különösen a ked-
vező jogi konzultációk után - egy 
olyan vélemény erősödött fel, hogy 
nem szándéknyilatkozat kell, hanem 
meg kell alakulni.

Emögött olyan érvelés húzódott meg, 
ha nincs jogi akadálya a megalaku-
lásnak, akkor fölösleges kvázi-en-
gedélyért folyamodni. A mielőbbi 
megalakulás melletti érvként hang-
zott el az az információ, hogy a 
most készülő törvénytervezetben 
olyan passzus van, amely szerint 
társadalmi szervezetet csak jog-
szabály hozhat létre. Vagyis ki-
bocsájtás előtt még „könnyű meg-
alakulni”. Végül is a március 30-i 
gyűlésre egy olyan tervezetet 
küldtünk ki, amely a DSZISZ-szán-
déknyilatkozat tervezeteként lett 
megjelölve.

Kiket hívtunk meg március 30-ra az 
ELTE Bibó Szakkollégiumba?

Közös véleményként került elfoga-
dásra, hogy a jelentősebb szakkol-
légiumokból, klubokból 5-5 embert 
hívunk meg. Így az ELTE Bibó Szak-
kollégiuma és Erdei Ferenc Társa-
dalompolitikai Köre, az MKKE Rajk 
és Széchenyi Szakkollégiuma és BME 
Martos Kollégium 405-ös Köre 5 
személyre kapott meghívót, a többi 
ifjúsági szerveződés 1-2 meghívót 
kapott, mintegy 15-20 személyre. 
A meghívói kontingenseknek elvi-
leg azt a funkciót kellett volna 
betölteni, hogy a különböző kon-
cepciót képviselő csoportok nehogy 
túlreprezentálják magukat a terve-
zett gyűlésen.

Mi történt március 30-án este?

A szervező csoportokon belüli vi-
ták kiéleződtek már az ülés kez-
dete előtt, elsősorban a szán-
déknyilatkozat kontra megalakulás 
kérdésében. A Bibó Szakkollégium 

nagytermében mintegy ötvenen jöt-
tünk össze, számos megfigyelő vett 
részt a KISZ KB-tól, az MSZMP KB-
tól, a Budapesti Pártbizottságtól, 
az egyetemi párt- és KISZ-testüle-
tekből stb. A házigazda megnyitó-
ja után röviden indokoltam az új 
ifjúsági szövetség megalakításának 
szükségességét, röviden beszámol-
tam az előzményekről. Majd előadtam 
a szándéknyilatkozat forma előnyei 
melletti érveket. Természetesen 
itt is Deák Ferencre hivatkoztam. 
Kihangsúlyoztam, hogy a hazai po-
litikai gyakorlatban azok az in-
tézményalapító folyamatok jártak 
sikerrel, amelyek szinte észrevét-
lenül nőttek ki és kellő súlyú tö-
meg állt mögöttük. Kiemeltem, hogy 
az egész országban esetlegesen be-
induló DSZISZ-es viták, beszélge-
tések alapján létrejöhet egy kri-
tikus tömeg, amelyet már nem lehet 
negligálni. Ezt követően Kövér Laci 
ismertette a megalakulással kap-
csolatos jogi helyzetet és beszá-
molt a konzultációk eredményeiről. 
Kifejezésre juttatta, hogy a jog 
oldaláról nincs akadálya az azon-
nali megalakulásnak.

Ezután a szándéknyilatkozat szö-
vegtervezetét bocsájtottuk vitá-
ra. Talán meglepő, hogy csupán két 
konkrét javaslat hangzott el. Csa-
ba Iván a szociálpolitikai résznél 
a társadalmi és gazdasági esély-
egyenlőség elvét igényelte. A sza-
vazás után még egy javaslat hang-
zott el, hogy a belépési korhatárt 
célszerű 16 évre leszállítani.

Némi vita a névről alakult ki, 
elsősorban a szocialista szó nem 
elég vonzó jellegét hangsúlyozták. 
Ezen érvelés szerint a jelenlegi 
társadalmi negatívumok a szocia-
lista jelzőhöz kötődnek, ezért más 
névre van szükség. Mások a nemze-
ti kifejezést hiányolták a névből. 
Nemzet, szocializmus, demokrácia 
értékhármas névbeli megjelenítését 
javasolták, konkrét névjavaslat 
megemlítése nélkül.
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Meg kell mondani, hogy a többség-
nek nem tetszett a DSZISZ elneve-
zés. A már korábban is leírt érvek 
hangzottak el a DSZISZ mellett. A 
névvitát végül azzal sikerült le-
zárni, hogy a névben az alapító 
kongresszus dönt. Ezután igen éles 
és heves vita bontakozott ki az 
azonnali megalakulás kontra szán-
déknyilatkozat ügyében.

Az azonnali megalakulás melletti 
főbb érvek:

- jogilag szabályos megalakulási 
aktus;

- ha a szövetség megalakul, azon-
nal jogi személlyé válik, s ez a 
tagokat jobban védi az esetleges 
retorzióktól;

- szándéknyilatkozat esetén sem ke-
rülhető el az esetleges retorzió;

- szándéknyilatkozat esetén is 
olyan politikai nyomás nehezedhet 
az aláírókra, hogy az egész kezde-
ményezés „elhal”;

- a tudományos dolgozók szakszer-
vezetének megalakítása körüli her-
cehurcák is arra intenek, hogy az 
azonnali megalakulás a járható út 
stb. 

A szándéknyilatkozat melletti főbb 
érvek:

- egy új, önálló ifjúsági szövetség 
megalakítása minőségileg új poli-
tikai kezdeményezés, ezért ezt egy 
szélesebb politikai gondolkodási 
folyamat után célszerű létrehozni, 
nem beszélve a tömegbázis megszer-
vezéséről;

- a szándéknyilatkozatnak van egy 
propaganda funkciója, vagyis köz-
életi kérdéssé lehet tenni az 
ügyet;

- szándéknyilatkozat esetén a po-
litikai vezetés nem kerül kész 
helyzet elé;

- bár jogszerű a szövetség mega-
lakítása, de még nem volt rá pre-
cedens, hogy mindenféle bejelentés 
nélkül alakult volna meg társadalmi 
szervezet. A Vállalkozók Országos 
Szövetsége körüli huzavonák alap-
ján jogos az a feltételezés, hogy 
a politikai vezetést nem fogja ér-
dekelni a jogi érvelés;

- szükség van egy kis időre, amíg 
minden érdeklődő végiggondolja, 
hogy belépésével mire vállalkozik 
stb.

A vitában kétségkívül egy meg-
alakulási hangulat alakult ki. A 
résztvevőket áthatotta „egy nagy 
tett eufórikus élménye”. A közel 
kétórás vita után szavazásra ke-
rült sor. A szavazáson a jelenle-
vők 2/3-a az azonnali megalakulás 
mellett voksolt, 1/3-a a szándék-
nyilatkozat mellett. Feltételez-
hetően a szavazásban részt vevők 
száma nem az eredeti kontingensek-
nek megfelelően alakult: részben 
nem a kontingensek szerinti volt a 
megjelenés, másrészt a szavazásban 
nem mindenki vett részt. A szava-
zás után a szándéknyilatkozat mel-
lett voksolók 2-3 ember kivételé-
vel - alapítóként - csatlakoztak a 
többiekhez.

Röviddel éjfél előtt megalakult a 
szövetség. Rövid vita után a Fia-
tal Demokraták Szövetsége név mel-
lett döntöttek. Föltételezhető, 
hogy viharos folytatása lesz a FI-
DESZ-nek.

1988. április 10. (Értesítő, 1988. 
3. sz.)
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A FIDESZ alapító nyilatkozata és az alapítók névsora.
Forrás: Rendszerváltó Archívum, Lakitelek
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Történeti szöveggyűjtemény

Egy 1988-as FIDESZ rendezvény plakátja.
Forrás: Rendszerváltó Archívum, Lakitelek




