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Nagy Zoltán: Rohanunk a rendszerváltásba

Részlet egy készülő kaposvári könyvből*1

A társadalom politikai passzivitása minden bizonnyal meghosszabbította a Ká-
dár-rendszer élettartamát, hamarosan azonban bebizonyosodott, hogy a kö-

zömbösségnek is megvannak a határai. (A társadalom széles rétegeinek apolitikus-
sága és közönye ugyanakkor a rendszerváltó folyamatoknak is mindvégig súlyos 
ballasztja maradt.) Az 1980-as években Kaposváron már nemcsak a mélyülő gazda-
sági válság vált mindenki számára érezhetővé, hanem a másként gondolkodás első 
jelei is megmutatkoztak.

A társadalom kollektív tudata és önszerveződése ezúttal sem a hatalmi el-
várásoknak megfelelően alakult. 1986 nyarán a városi pártbizottság megállapította, 
hogy a kaposvári értelmiség élet- és munkakörülményeit a mind nehezebbé váló 
gazdasági helyzet miatt „feszültségek is terhelik”. Az értelmiség egy része – mint 
mondták: „politikai érdeklődés hiányában” – távol marad a közélettől, sőt a szakmai 
szervezetekben végzett munkától is húzódozik. Vannak, akik „erőteljesebben vetik 
fel az érdekeltségi rendszer, a demokrácia továbbfejlesztésének igényét, az érdekfel-
táró funkció gyakorlását, ezzel kapcsolatban esetenként szélsőséges álláspontokat is 
hangoztatnak”. A pártvezetők igyekeztek megnyugtatni egymást, hogy a helyi ér-
telmiség világnézete „döntően a marxizmus–leninizmus alapján fejlődött”, de azért 
figyelmeztettek: „fellelhető körükben az idegen nézetek hatása is”.1

A megyeszékhely oktatási intézményeiben is érzékelni lehetett, hogy a fiata-
lok többsége kritikusan szemléli a társadalmi-gazdasági élet jelenségeit, és „társa-
dalomszemléletükben több a bizonytalansági tényező”. A pedagógusok látták, hogy 
az alsóbb évfolyamokon a diákok nyitottsága gyakran „bizonyos szertelenséggel” 
társul, a felsős tanulók meggyőzése pedig már komoly tanári erőfeszítést igényel.2 
Kérdés, hogy a pedagógusok jó része hajlandó volt-e egyáltalán ilyen erőfeszítést ten-
ni. Az előírások, amelyekhez papíron igazodniuk kellett volna, mindenesetre egyér-
telműnek tűntek: „A feladatok meghatározásánál abból indulok ki, hogy a nevelés 
a pedagógus politikai hitvallása. Szeretném, ha a tantestület minden tagja egyetér-
tene azzal, hogy társadalmi-politikai céljaink konkrét ismerete és vállalása nélkül 
nehéz megtalálni a nevelés igazi céljait… Az ideológiai-világnézeti tisztánlátás, a 
marxizmus–leninizmus ismerete nélkül nem lehet és nem tudjuk alkalmazni a szo-
cialista pedagógia alapelveit. Pedig az iskolának és a tantestületnek ez az egyik fő 
feladata – ha nem a legfontosabb? Ehhez azonban egység kell – politikai, ideológiai 
és pedagógiai egység” – sorolta a követelményeket az 1962-ben alapított kaposvári 
Ipari Szakközépiskola igazgatója az 1984/85. tanévi munkatervben. Az intézmény 
MSZMP-alapszervezetének ugyanekkor készült munkaprogramja pedig leszögezte: 
„Erősíteni kell befolyásunkat, fokozni felelősségünket a párt utánpótlásának bizto-
sításáért, a KISZ-ben folyó munka korszerűsítéséért, a politikai, ideológiai tartalom 

* Az 1988–1990-es kaposvári rendszerváltozásról szóló kötet szerzői, Katona József és Nagy 
Zoltán továbbra is várják, s köszönettel fogadják és lemásolva megőrzik azoknak a dokumen-
tumait és visszaemlékezéseit, akik bármely oldalon átélték a korszakot.
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változatos tevékenységi formákban való biztosításáért. Előző évi feladataink közt 
szerepel a negyedikes tanulók párttaggá nevelésének kérdése, melyre kiemelt gondot 
fordítunk.”3

És mi volt a rideg valóság, csak a hivatalos jelentések alapján is? A fent említett 
iskolában, amelyre a Kádár-rendszer saját gyermekeként tekintett, az 1984-es párt-
beszámoló sem palástolta a felnőttek politikai oktatása körüli gondokat: „A foglal-
kozásokon a párttagok megjelenése kötelező, ennek ellenére gyakori a távolmaradá-
suk. Kérjük és elvárjuk, hogy a párttagok ne az ellentmondókat támogassák, hanem 
az egyetértésükkel a résztvevők számszerű növelését segítsék elő. Kérjük továbbá, 
hogy részvételük »aktív« legyen; rossz példát mutat az az elvtárs, aki az előadás alatt 
újságot olvas, alszik, vagy másnapi órájára készül. Jó lenne, ha belső igényükké válna 
a politikai oktatáson való megjelenés.”4

Az ifjúsági mozgalomban sem lobogott magasan a lelkesedés vörös lángja. Az 
1982/83-as mozgalmi évben például az Ipari Szakközépiskola négy KISZ-alapszer-
vezete csak többszöri kérésre mutatta be a programját, és akadt olyan is, amely az 
akcióprogramban kitűzött célok nagy részét a tagok többségének passzivitása miatt 
nem valósította meg. Az alapszervezetek vezetői nem hívták össze a taggyűléseket, 
sokan csak ismételt felszólításra fizették be a tagdíjat, az iskolai diákfórumot nem 
rendezték meg, mert a tanulók között nem mutatkozott rá igény. A propagandisták 
távol maradtak a vitaköröket előkészítő megbeszélésektől, az alapszervi tanulmá-
nyi felelősök a tanulmányi mozgalommal kapcsolatos konzultációktól, a diákpoli-
tikusok városi vetélkedőjén sem vett részt az iskola csapata, több osztály is késett 
az értékelési lapok leadásával, s a KISZ-tagok nem segítettek a tantárgyi versenyek 
megszervezésében. „Ebben az évben is ünnepélyes keretek között bonyolítottuk le 
az új KISZ-tagok avatását – olvasható az 1982/83-as KISZ-munkabeszámolóban. – 
Szomorú tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy a felsőbb évfolyamosok komolytalan 
viselkedésükkel rontották az ünnepi aktust, ezzel mintegy kifejezve a KISZ jelentő-
ségéről alkotott véleményüket is.”5

Azért hoztunk példákat – a létező szocializmus utóvédharcáról – éppen az 
iskolák világából, mert a Kádár-rendszer, mint minden diktatúra, az ideológiai harc 
alapvető fontosságú terepének tekintette a nevelés ügyét, s mert Kaposvárt más jel-
zői mellett hagyományosan iskolavárosnak is nevezik.

A Kádár-éra évtizedekig mozdulatlan világához szokott társadalom az 1980-
as években szembesült azzal, hogy a közélet, a politika nem csak úri – vagy inkább 
elvtársi – „huncutság” lehet. Az évtized a Csiky Gergely Színház legendás, az 1956-
os forradalmat is megidéző Marat-előadásával kezdődött Kaposváron (Peter Weiss 
darabja először 1981. december 4-én került színre, Ács János rendezésében), de 
olyan kisebb hatókörű, legfeljebb a munkahelyeken vagy baráti társaságokban ki-
tapintható törésvonalak is felszabdalták már a létező szocializmus addig „egységes”, 
„megbonthatatlan” és hasonló jelzőkkel illetett világát, amelyeknek csak a néhány év 
múlva bekövetkező és jobb híján mindmáig rendszerváltásnak-rendszerváltozásnak 
nevezett politikai fordulat kölcsönöz jelentőséget.
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Nyilván nem a tudatos ellenállás jele volt, de éppúgy a szolgai alkalmazkodásé 
sem, hogy a Táncsics Mihály Gimnázium egyik KISZ-alapszervezetét 1980 körül 
nem valamely kommunista mártírról vagy marxista ideológusról, hanem I. István-
ról – tehát egy katolikus szentről – nevezték el a jókedvű diákok.6 A hamarosan 
MDF-taggá váló Földvári György is ekkoriban került a gimnáziumba. „…Jó helyre 
vetett a sors – emlékezett –, Papp Árpád mellé, aki sohasem tett lakatot a szájára, ’56 
szellemében írt és beszélt akkor is, amikor ez még nehezen megbocsátható bűnnek 
számított. Egy kis rendszerváltó páholy alakult ki a Táncsics archív könyvtárában.”7

Az 1985 májusában Takáts Gyula költő elnökletével újjáalakult Berzsenyi Dá-
niel Irodalmi és Művészeti Társaság előadásai már szélesebb kör véleményét formál-
ták. A sajátos kultúraszervező szerepet betöltő társaság rendezvényein jeles írók és 
publicisták mondtak nyílt bírálatot a diktatúráról, és számos alkalommal hívták fel 
a figyelmet az erdélyi magyarság tarthatatlan helyzetére. A Berzsenyi Társaság ta-
lálkozói ellenzéki jellegű személyes kapcsolatok kialakítására is alkalmat kínáltak.8

A rendszerellenes magatartás itt csak néhány példával érzékeltetett megnyil-
vánulásait természetesen nem szabad túlértékelni, a kaposvári polgárok (nem csak 
az értelmiségiek!) egyre jelentősebb része azonban mind markánsabb kritikát fo-
galmazott meg – és kezdett hangosan is kimondani – a szocializmus valóságáról. 
Az 1980-as évek derekának Kaposvárát jól jellemzi egy helyi szakfolyóiratban né-
hány év múlva megjelent értékelés: „A helyzetkép a kisvárosiasság minden jegyét, 
kórismét magán viselte. A polgárok bizalmatlanok voltak a »hatalom« képviselőivel 
szemben, elszenvedték a döntéseket. Hiányzott egy jó értelemben vett városi öntu-
dat. Eközben a tartalékait felélt rendszer háta mögött politikai mozgások indultak 
be. Közművelődési intézményeink a használók érdeke szerint nemegyszer vállalták 
az összeütközést, miközben másként gondolkodásra késztettek. Műhelyei voltak a 
változásnak. […] Az emberek racionálisabb központi és helyi döntéseket, társadalmi 
kontrollt akartak.”9

Tehát a Kádár-rendszerre olyannyira jellemző társadalmi magatartásfor-
mákban is változás, hangsúlyeltolódás ment végbe. A beletörődve való átvészelés, 
az önkizsákmányolva való gyarapodás, a kurzus elvárásainak megfelelve való ér-
vényesülés mellett kezdett teret nyerni a közállapotok nyíltan kritikus szemlélete is. 
Az egypártrendszerről, a marxista ideológiáról, a társadalmi-politikai viszonyok-
ról függetlenül gondolkodók magatartását azonban még döntően az óvatos kitérés 
taktikája, a felvállalt szembenállás helyett inkább a kívülállás gyakorlata jellemezte. 
Így nemcsak a mind ellenszenvesebb hatalom kompromittáló közelségét, hanem az 
esetleges megtorlást is el lehetett kerülni. A stratégia működött, hiszen állandó és 
nyílt hűségnyilatkozatokat már nem követeltek a hatalmon levők.

„A nyolcvanas években Pesten be akartak szervezni a pártba, és megpróbáltak 
beiskolázni a marxista egyetemre – mesélte Jágerné Katona Zsuzsanna, a kaposvári 
önkormányzat kulturális tanácsosa. – Nem mentem. Amikor a marxista egyetem-
ről volt szó, úgy intéztem, hogy kicsússzak a jelentkezési határidőből. A párttitkár 
hölgy – aki valóban őszintén hitt a kommunista eszmében – erre felajánlotta, hogy 
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határidőn túl is minden követ megmozgat az érdekemben. Ekkor meg azzal hárítot-
tam el a megtiszteltetést, hogy nem lenne illendő, ha protekciót vennék igénybe… Az 
iskolában persze november 7-e előtt nekem is ki kellett tennem a falra a Lenin-képet, 
nem tagadhattam meg az utasítást. Ellenőrizték is, hogy teljesítettem-e a feladatot. 
De a képről magáról nem mondtam semmit az osztálynak. Mikor egy kisgyerek 
megkérdezte, hogy kit ábrázol a kép, lakonikusan csak annyit feleltem: »Egy idős 
bácsit.« S ezzel el volt intézve a dolog.”10

Az 1979 végétől 1983-ig a kaposvári ellátó zászlóaljnál szolgáló Puskás Béla 
az iskolai honvédelmi nevelést is irányította. A későbbi nyugalmazott ezredes, a 
Somogy Temetkezési Kft. igazgatója úgy emlékszik, hogy fiatal katonatisztként ő 
is kitérő hadmozdulatokra kényszerült, amikor a diákok szorongatni kezdték: „Az 
előadásaim során arra törekedtem, hogy politikai kérdésekben lehetőleg ne kelljen 
állást foglalni. Ezt azonban rendkívül nehéz volt elkerülni. Gyakran szembesültem a 
következő kérdésekkel: Mi a különbség a hazafiság és a szocialista hazafiság között? 
Ha Petőfi élne, vajon most milyen hazafi lenne? Miért vannak nálunk szovjet kato-
nák? Gyakran még ettől provokatívabb kérdések is elhangzottak. Nem volt könnyű 
a fiatalok számára hiteles, de a rendszer számára még megtűrt választ adni. Nem is 
mindig sikerült.”11

Gáspár Ferenc kaposvári szájsebész főorvosnak is megvan a maga története: 
„A nyolcvanas évek közepétől a rendszerváltozásig a pártbizottságon is rendeltem. 
Nem erőltették, hogy lépjek be a pártba; belenyugodtak, hogy nem fogok. Nagyon 
sokan, akik azt állítják, hogy kényszerből léptek be, ma is áltatják magukat. A kény-
szer és az érdek nem azonos fogalmak. Abban az időben egy Mária-érme lógott a 
nyakamban, munkám közben sokszor az elvtársak orra előtt himbálódzott, de sose 
szóltak érte. Amikor megindultak a változások, rendre jöttek hozzám a lelküket ki-
önteni. Mondtam is nekik, hogy »ti egyénileg mind olyan rendes emberek vagytok, 
csak együtt nem lehet veletek bírni«.”12

A válságtünetek mindazonáltal felfokozták a kilátástalanság érzését, az im-
máron politikai elégedetlenséget, s amikor a fővárosban kibontakozó változások 
példát adtak a cselekvésre, Somogyban is formálódni, kristályosodni, szerveződni 
kezdett az ellenzék.

A kaposvári alternatív szervezetek megalapítása felé vezető úton többen is el-
indultak 1988 elejétől fogva, kisebb csoportokban, olykor egyedül is, az út bizonyos 
szakaszán már egymásra találva; olykor csak egymásról tudva, nemegyszer össze 
is fogva. Maga a szervezkedés mindig az országos szintű eseményekhez igazodva 
kezdődött – a hírek ekkor már szinte akadálytalanul eljutottak Somogyba is –, s 
egyszerre jelentette a konkrét, személyes kapcsolatépítést, valamint az ellenzéki, an-
tikommunista hátország kiszélesítését, azaz a rendszerváltó közhangulat erősítését.

Az első ellenzékiek szociológiailag rendkívül heterogén csoportot alkottak: 
bár az értelmiségiek kétségtelenül nagy szerepet játszottak a szervezés, az első lé-
pések megtétele során, végzettség, foglalkozás és életkor szempontjából tarka volt a 
kép. Akadt köztük pedagógus és postás, költő és vendéglős, újságíró és közgyűjtemé-
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nyi kishivatalnok, nyugdíjas és huszonéves fiatal. Sokuk családi indíttatásból kap-
csolódott be a mozgalomba, és/vagy egyetemi élményei formálták a véleményét, de 
már a szamizdat irodalom hatása is számottevő volt, s persze régóta a Szabad Európa 
Rádióé. A hazai ellenzéki lapok és a külföldi rádióadások hatékonyan terjesztették 
az ellenzéki nézeteket, a lassanként alakot öltő ellenzéki szervezeteknek is fórumot 
biztosítva.13 „Lényegesen nőtt az általános napi politikai állampolgári tájékozottság 
szintje” – állapítja meg (valószínűleg keserűen) a megyei rendőr-főkapitányság III/
III-as osztályának egyik jelentése 1988-ban.14 Emellett kezdettől fogva aktivizálód-
tak a régi másként gondolkodók is – többnyire 56-osok –, akik az antikommunista 
politizálás történelmi folyamatosságát biztosították.

A helyi állambiztonsági tisztek szerint 1988-ban leginkább a kulturális elhá-
rítás vonalán volt érzékelhető „a politikai helyzet potenciális veszélyeket magában 
hordozó összetettsége”.A hatalmat nyugtalanította, hogy a művelődési intézmények 
és a különféle egyesületek rendezvényein „egyre nagyobb befolyásolási lehetőségek-
hez jutnak” a politikai vezetést kritikával illető ellenzékiek. Különösen a Berzsenyi 
Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság egyes tagjainak politikai aktivitásától tar-
tottak.15 (A társaság a rendszerváltozás folyamatában később is szerepet vállalt, bár 
ekkor korántsem hívta fel magára úgy a figyelmet, mint a diktatúra felpuhításának 
éveiben. 1989. február elején Csengey Dénes, az MDF egyik vezető politikusa is részt 
vett a Berzsenyi Társaság kaposvári ülésén, májusban pedig – más kulturális intéz-
ményekkel együttműködve – a Kapu című folyóirat estjét rendezték meg.)16

Szintén a Berzsenyi Társaság küldötteként vett részt a keszthelyi Helikon-ün-
nepségen az újságírónak készült, de akkoriban villanyszerelő-művezetőként dol-
gozó, az 1950-es években bebörtönzött, és az 1956-os forradalom kaposvári ese-
ményeiben is szerepet játszó Lévai József György. Az ott megismert Fekete Gyula 
író meghívására ment el – Berta Árpád költővel együtt – az 1988. szeptember 3-án 
rendezett második lakiteleki találkozóra.17 A Magyar Demokrata Fórum kaposvári 
szervezetének „alapító atyái” közül persze mások is megfordultak a lakiteleki sátor 
ponyvája alatt, eszmei ösztönzést és gyakorlati útmutatást kapva a somogyi szerve-
zőmunkához.

A Fonyódi Helikon költőtalálkozó is egyfajta katalizátorszerepet töltött be; 
volt kaposvári, aki itt ismerte meg Csoóri Sándort, Csurka Istvánt, Fodor And-
rást, Papp Árpádot, Tornai Józsefet. Dr. Csordás Endre kémiatanárnak itt mondta 
el Csoóri Sándor, hogy „van Lakiteleken egy Lezsák Sándor nevű költő-tanár, akit 
érdemes megkeresni”. Csordás írt Lezsáknak, aki nemcsak rögtön válaszolt, hanem 
le is rajzolta, hogyan lehet elérni azt a bizonyos sátrat. Így esett, hogy a Csordás 
házaspár öreg autója 1988. október 15-én megjelent Lakiteleken, és új tagokkal sza-
porodott a Fórum.18

Mások nem Lakitelek, hanem a szamizdatszerkesztők, azaz a fővárosi de-
mokratikus ellenzék irányában tájékozódtak. Az első illegális sajtótermékek már 
az 1970-es években eljutottak Somogyba, s a Malomkövek között címet viselő, 1978 
májusában készült nyílt levél, amely az erdélyi magyarság sérelmeivel foglalkozott, 
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szintén olvasható volt a megyeszékhelyen. Az 1980-as években megérkeztek a ma-
gyarra fordított lengyel szamizdatok is, de az igazi nagy hullám az évtized végén érte 
el Kaposvárt, a fővárosi kiadók és a kaposvári terjesztők jóvoltából.

A terjesztők között népművelő, régiségkereskedő, újságíró és levéltári dolgo-
zó is volt Kaposváron.19 Működésüket természetesen a megyei III/III-as szolgálat 
is figyelte, de tudtunkkal nem akadályozta tevőlegesen. Nagy András, a Szegénye-
ket Támogató Alap (SZETA) egyik alapítója – Solt Ottília, az egyik legismertebb 
ellenzéki szerkesztő élettársa – azzal biztatta a hozzá forduló kaposváriakat, hogy a 
rendőrök és az állambiztonságiak minden terjesztőt ismernek, és kiszámíthatatlan, 
mikor csapnak le az emberre.20

A levéltárban dolgozó fiatalok 1988 elejétől rendszeresen jártak Budapestre 
szamizdatért; eleinte egy szakmai tanfolyam nyújtotta alkalmat kihasználva, utóbb 
már kizárólag ebből a célból. „Így aztán rendszeres látogatója voltam a Demszky-bu-
tiknak – meséli egyikük, Récsei Balázs –, emellett Kőszeg Ferenc lakásán, Solt Ottí-
liáéknál, valamint a Római-parton, Nagy Jenő házánál szereztem be a szamizdat 
újságokat és köteteket. Utóbbinál és Demszkyéknél mondták, hogy hová kell mo-
solyognom befelé menet, mert a rendőrök »titkon« mindenkit lefényképeztek.”21 A 
megvásárolt szamizdatokat Kaposváron továbbadták az érdeklődő közönségnek. 
Egyre mérsékeltebb konspirációval, később már gépelt megrendelőjegyzék alapján 
dolgoztak.

Munkájuk a szervezetépítést is ösztönözte, hiszen a terjesztők és a kaposvári 
vásárlók között kialakult kapcsolatok megkönnyítették a helyi Fidesz-csoport mega-
lapítását, mint ahogy az SZDSZ kaposvári zászlóbontásában is szerepet játszottak.22 
S elősegítették az ellenzék kialakulóban levő csoportjai közötti megértést is, hiszen 
a majdani fideszes fiatalok a „szamizdatozás” során tudták meg, hogy hozzájuk ha-
sonló elveket vall – mert részben ugyanott, a Demokrata című lapot szerkesztő Nagy 
Jenőnél vásárol illegális irodalmat – a majdani MDF-es Lévai József. (Részlet a Léva-
ival 2009-ben készült interjúból: „– A kaposvári fideszesek azt hitték, provokátor va-
gyok, le is ellenőriztek. Megkérdezték, hány kutyája van [Nagy Jenőnek]. – A helyes 
válasz? – Négy. S innentől nem volt gond.”)23
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