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A szegedi hosszú tavaszról
(Szeged hosszú tavasza 1989-ben és ’56. Szerk. Géczi József Alajos, Laczkó 
Sándor, Lovászi József, Révész Béla, Sipos József. Szeged, MÉDIA-MIX, 2017.)

Gorkijnak tulajdonítják azt a felismerést, 
miszerint csak az történik meg a világban 
– legyen az napi história vagy történelmi 
esemény –, amit leírunk, megörökítünk 
belőle� Az egymást követő nemzedékek 
egymásra épülő emlékezete is véges, és 
zömmel csak a maguk látókörében történ-
teket őrzi� A többit betemeti a felejtés ho-
mokja� Okosan cselekszik hát, aki gondo-
san lajstromozza a vele történteket, leírja a 
maga és elvbarátai, eszmetársai által vég-
hez vitt – történelmi vagy csak annak hitt 
– cselekedeteit� Hogy ezeken a közszemlé-
re tett kiadványokon messziről érződik az 
elfogultság sajátosan átható illata; a nem 
egyszer maga-dicsérő, önhitt felkínálko-
zás piackutató kísérlete? A végső választ 
ezekre a kérdésekre az utókor adja meg, 
az amúgy is távlatosnak hitt eljövendő�

Szeged hosszú tavasza 1989-ben és ’56 
címmel közel félezer oldalas kiadvány je-
lent meg 2017-ben a MÉDIA-MIX Bt� 
gondozásában, a Nagy Imre Táraság és a 
Táncsics Mihály Alapítvány támogatásá-
val� A címhez igazodó tárgyban előadások, 
tanulmányok, visszaemlékezések, doku-
mentumok jelentek meg a Géczi József 
Alajos, Laczkó Sándor, Sipos József és 

Révész Béla által szerkesztett vaskos, ele-
gáns kiállítású, kemény fedeles kötetben� 
A múltidézésre vállalkozó szerzők zömében 
inkább a rendszerváltoztatás eseményeit 
idézik fel, ajánlják azt – az utókor szíves 
figyelmében is reménykedve – a jelenkor 
olvasóinak� Jól kiolvashatóan a szegedi re-
formkörösök múltidéző és -teremtő igyeke-
zete szólította életre a korábban konferen-
ciákon és kötetekben megidézett, már-már 
eltékozoltnak hitt (közel)múltat� Mert a re-
formkörösöknek méltatlanul kevés elisme-
rés, megbecsülés jutott rendszerváltoztató 
törekvéseikért az elmúlt évtizedekben� Az 
újonnan alakuló pártok (reform)kommu-
nistázták, a valódi kommunisták pedig 
árulózták őket� (Így jártak a reformkom-
munisták is 1956-ban�) Legerősebb bázi-
suk egyébként is Szegeden volt, talán mert 
az ottani rendszerváltoztatásra vállalkozó 
alakuló pártok a dél-alföldi városban nem 
fordítottak hátat olyan látványosan a szin-
tén békés átmenetben reménykedő helybéli 
szocialistáknak, mint másutt� A vér nélküli 
tárgyalásos forradalom megvalósításának 
igénye – amelyet Csurka István hirdetett 
meg először a lakiteleki sátorban 1987-
ben – munkálkodott akkor a felelősen gon-
dolkodók szándékaiban, gesztusaiban� A 
minden addig elért eredményt romba dön-
teni látszó veszély és a visszarendeződés 
elhárításának reménye ültette akkor közös 
asztalhoz a rendszerváltoztatást előkészítő 
mérsékelt pártokat, szervezeteket� Hiszen 
itt állomásoztak a szovjet hadsereg kato-
nái, valamint a munkásőrség lefegyverzése 
sem történt még meg� Erőszakos fellépést 
hirdettek meg az állítólagosan készülődő 
„fehérterror” ellen az akkor jelentős po-
litikai hatalommal rendelkezők harsány 
vezetői, a fegyveres ellenállást is kilátásba 
helyező, e célra mozgósítandó szervezetei� 
Ehhez igazodva a mérsékelt erők – jobb- és 
baloldalon egyaránt – nem léptek fel a za-
jos forradalmi változtatások igényével, an-
nál is inkább nem, mert az akkori magyar 
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közgondolkodás – ellentétben az 1956-os 
hazai társadaloméval – a 20� század nyolc-
vanas éveinek végén nem égett forradalmi 
lázban� Nem tetszettünk forradalmat csi-
nálni, mert az emberek túlnyomó többsége 
megelégedett volna egy Gorenje-forrada-
lommal is, azzal, ha a rendszerváltoztatás 
a nyugati életszínvonal bevezetését jelenti 
csupán� A mielőbbi gyors változtatásban 
reménykedő, az Egypárt modernizálását 
követelő reformkörösök saját térfelükön 
szövetséges nélkül maradtak, mert a fenn-
álló rendszer átalakítását hirdető akkori 
vezető reformpolitikusok (Pozsgay Imre, 
Németh Miklós, Nyers Rezső) nem vállal-
ták fel nyilvánosan a velük való együtt-
működést� A kötetben írásaikkal jelenlévő 
érintettek mondataiból még mindig érző-
dik a csalódottság: az MSZMP reformpoli-
tikusai pártszakadástól félve nem álltak ki 
mellettük, cserbenhagyták őket� A szege-
di reformkörösök egyik vezéralakja, Géczi 
József Alajos némi öniróniával „a passzív 
ideológiai belső ellenállás éveinek” nevezi 
ezt a kort� A két malomkő közötti őrlődés, 
és ezért talán a párton belüli ellenzékiek 
önkorlátozó időszakának kora is ez� 1989 
januárjának végén hangzik el Pozsgay 
Imre bejelentése, amely – egy e célra lét-
rehozott akadémiai tudós társaság javas-
latára – 1956-ot népfelkelésnek nevezi� 
„A reformerek – a közelgő KB-ülésre is te-
kintve – leszámolásról, Pozsgay meneszté-

sétől rettegtek – ad helyzetjelentést Géczi 
József a kötetben a kő csobbanása utáni 
időszakról� – De megszeppentek a hirtelen 
jött ››szabados nyilvánosságban‹‹ lubickoló 
sajtómunkások is… Felsejlett a már sok-
szor megtapasztalt visszarendeződés réme� 
Ellenhatásként februárban, márciusban 
és április első felében sorra alakultak az 
állampárti ideológiának és struktúrának 
hadat üzenő reformkörök, reformalapszer-
vezetek, reformszárnyak, reformklubok, 
platformtársaságok�” Az akkor már túl-
hangsúlyozott veszélytől, a visszarende-
zéstől zömmel azok féltek, akik legfeljebb 
a Párthoz kötő bilincseiket veszíthették; 
meg a pártvagyont és a spontán privatizá-
ció reményét, a közvagyon magánosításáét 
– mondhatnánk cinikusan, de akkor nem 
az e korban és tárgyban naivan idealista 
reformkörösökről beszélnénk� Ők – a külső 
szemlélő így látta – az Egypárt lehetséges 
fórumait ráérősen végigjárták� S bár igye-
keztek csakugyan megszabadulni béklyó-
iktól, a tempósan óvatos önszerveződés 
felőrölte erőiket, idejüket és valószínűleg 
idegeiket is, így aztán csak az 1989� má-
jus 20–21-ei szegedi országos kongresszu-
sukon jutottak el odáig, hogy kimondják: 
rendszerváltásra van szükség! Csoda-e, ha 
az ezt a felismerést már régen túlhaladott 
ellenzéki pártok nem érezték hitelesnek 
megkésett kinyilatkoztatásukat? A határo-
zatlanságot, a késlekedést a politikai me-
zőn a pályára olykor-olykor betóduló né-
zők szigorúan büntetik� Az egyik szegedi 
ellenzéki mozgalom egyik szervezője, Póda 
Jenő az említett kötetben így vetíti elénk 
saját nézőpontjukból a reformkörös Géczi 
József Alajos által megidézett kort: „Elér-
keztünk március 15-éhez és átbillent a vá-
ros� A hivatalos ünnepen a Hazafias Nép-
front, a tanács, a pártbizottság, és a KISZ a 
Klauzál térre várta az embereket, lehettek 
vagy kétszázan� A múzeum előtt ünnepelt 
az ellenzék vagy tizenötezer ember társasá-
gában� Tartottunk az eseménytől, komoly 
félelmeink voltak, hogy erőszakba torkol-
lik� Hiszen még diktatúra volt, orosz meg-
szállás alatt álltunk, még létezett a mun-
kásőrség, márpedig a fegyver az fegyver, a 
hatalom az hatalom�”

Az Egypárt hatókörrel rendelkező korabeli 
vezérkara a szorító tényezők hatására (az 
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ellenzéki pártok, mozgalmak egyre dina-
mikusabb szerveződése és radikálisabb 
fellépése, a reformkörök szegedi országos 
kongresszusa, szegedi népligeti nagygyű-
lése, valamint Nagy Imre és mártírtársai-
nak közelgő temetése) napirendre tűzte a 
Nemzeti Kerekasztal előkészítésének kér-
dését, a rendszerváltoztatás forgatóköny-
vének közös kidolgozását� Az ötvenhatos 
mártírok nagy nyilvánosság előtt történő 
1989� június 16-i újratemetése pedig nyil-
vánvalóvá tette ország-világ előtt: a rend-
szerváltoztatás immáron elodázhatatlan� 

A kötetben megszólalnak a rendszer-
változtatás Csongrád megyei legendás 
alakjai – Keserű Imre, Király Zoltán – és 
személyes hangon emlékeznek a daliás 
időkre, vagy mondanak lesújtó véleményt 
az egész rendszerváltoztató folyamatról, 
mint a változás korában méltatlanul sebe-
ket elszenvedni kényszerülő Bíró Zoltán, 
a magyar demokraták főiskolai tanárként 
Szegeden is honos első elnöke: „A békés 
átmenet így békét szült, de annyi csaló-
dással, keserűséggel és békétlenséggel a 
mélyén, hogy közel harminc év után nagy 
erőfeszítésekkel kell helyrehozni azt, amit 
rendszerváltás címén tönkretettek vagy 
felprédáltak�”

Korfestő dokumentumok is megidézik Sze-
ged 1989-es „hosszú tavaszát”, de ennek 
egyik hírhedett előzményét, a Tiszatáj sor-
sáról döntő 1986-os párthatározatok jegy-
zőkönyveit is beválogatták kiadványukba 
a kötet szerkesztői�  Beszédes, tanítani 
érdemes példa: micsoda felbolydulás, a 
pártfőtitkár értékes idejét is igénybe vevő 
hosszú vita támad egy Nagy Gáspár-vers 
miatt – a szerző nevének kimondása nél-
kül – a Kádár-kori diktatúrában! 

Az 1989-es MTI-hírek és a szigorúan titkos 
állambiztonsági jelentések szinte naponta 
számolnak be a politikai téren Szegeden 
és Hódmezővásárhelyen történtekről�

„1989� január 3-án 17�30–22�00 között 
Hódmezővásárhelyen az ifjúsági házban a 
Magyar Demokrata Fórum helyi csoportja 
kb� 200 fő részvételével zártkörű rendez-

vényt tartott, melynek témája az 1956-os 
események értékelése volt� A rendezvé-
nyen Lezsák Sándor – mintegy Pozsgay 
Imrének válaszolva – arról beszélt, hogy 
1956-ban a forradalom felkeléssé, majd 
szabadságharccá változott. Csurka Ist-
ván óvatosságra, körültekintésre és meg-
fontoltságra intett� Higgadt érvelése el-
ütött az előző előadók heves stílusától és 
a hallgatóság egy részének nemtetszését 
váltotta ki�” 

Január 7-én, szombaton megalakult Sze-
geden a Munkásőrség Baráti Köre – olvas-
hatjuk az MTI jelentésében� Egy január 17-
ei jelentésből pedig azt tudjuk meg, hogy 
kizárták a pártból – a Magyar Nemzetben 
megszellőztetett telekügyletei miatt – Sze-
ged volt tanácselnökét, Papp Gyulát� Egy 
ugyancsak január 17-ei jelentés a katoli-
kus ifjúsági egyesületek szervezkedéséről 
adott hírt� Az MTI tudósítása szerint ezen 
a napon a Hazafias Népfront az alterna-
tív szervezetekkel tanácskozott Szegeden� 
Másnap a Szabad Európa Rádió Kommen-
tár nélkül c� adásában arról esett szó, hogy 
az ellenzéki pártok Király Zoltán képviselői 
beszámolóján újabb Csongrád megyei te-
lekpanamát hoztak nyilvánosságra� 

A korabeli részletes jelentésekből, tudósítá-
sokból, híradásokból jól dokumentálható-
an kitűnik, hogyan rohantunk 1989-ben a 
megegyezéses forradalomba� A vaskos kö-
tet végigolvasása után kétségtelenné válik 
az olvasók számára az egykori reformkörös 
szereplők pártkorrekciós szándéka, s az is, 
hogy miként és mikor vétettek – saját végső 
sikerüket akadályozó – hibákat� Ha óhitű 
vezetőikkel szemben a rendszerváltoztatás 
idején a mérsékeltebb ellenzéki pártok-
kal szorosabb szövetséget/megállapodást 
mernek keresni, messzebbre jutnak rend-
szerváltoztató céljaik megvalósításában� 

Hiszen a magunk berlini falát – most már 
bevallhatjuk – közösen bontottuk� A meg-
torló rendszabályoknak kitett, viharvert 
ellenzéki pártok kívülről, a reformkörö-
sök, reformpolitikusok pedig – jóval kom-
fortosabb és biztonságosabb körülmények 
között – belülről� 

KozMa huba 




