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A Magyar Honvédség a rendszerváltás sod-
rában (Néphadseregből – Magyar Honvédség) 
címmel kétkötetes művet jelentetett meg In-
tézetünk tavaly év végén� A könyv mindkét 
szerzője nyugállományú ezredes, így a témát 
nem csak kutatóként tudták megközelíteni, 
hanem szakemberként, bennfentesként is� A 
kötetek szerkesztője, Kelemen József szintén 
nyugállományú altábornagy volt�

A mű előszavában Lőrincz Kálmán nyugál-
lományú vezérezredes a következőképpen 
fogalmaz: „Kiemelkedő érdeme a szerzőknek 
az úgynevezett vitatott események történeti 
értelmezése� Közismertek egyebek mellett a 
honvédség parancsnokságának létrehozásá-
val és működésével vagy a taxisblokáddal, 
a délszláv válsággal kapcsolatos megnyilat-
kozások, amelyek ismerethiánnyal, indoko-
latlan feltételezésekkel jellemezhetők� Kü-
lönféle vélemények láttak napvilágot annak 
kapcsán is, hogy akarta-e a párt a változá-
sok megakadályozására az erőszakszerveket 
felhasználni� A szerzők bátran nyúlnak e 
kérdéshez is�”

A mű bemutatóján Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója elmondta, a rendszerváltás 
körüli időszak rendkívül viszontagságos volt a Magyar Néphadseregben, majd a Magyar 
Honvédségben szolgáló katonák számára� Felidézte Für Lajos néhai honvédelmi minisz-
terrel történt 2009-es beszélgetését, amelynek vezérfonala az akkori lehangoló állapot 
taglalása volt� A hadsereg képességeit kétségbeejtő szintre apasztották, s ez az ország 
tudatos leépítésének, erőtlenítésének a politikája volt�

Kelemen József hangsúlyozta, a néphadsereg tisztikara épp úgy részese volt a rendszer-
váltásnak, mint a társadalom civil tagjai, ám ezt a témát eddig csak kevesen kutatták� 
Az 1990 előtti tábornoki kar „leltára” különösen jól sikerült, s így az olvasó képet kaphat 
arról, hogy akkor is a legfelkészültebb katonák irányították a hazai fegyveres erőket�

Helgert Imre és Mészáros Gyula nyugállományú ezredesek, a kötet szerzői részletesen 
kitértek Grósz Károly emlékezetes, a fehérterror rémét felfestő beszédére� Elmondták, 
hogy bár bizonyos jelek szerint a Magyar Szocialista Munkáspárt keményvonalas ve-
zetői az utolsó pillanatban esetleg megkísérelték volna felhasználni a hadsereg tisztjeit 
és állományát a rendszerváltás folyamatainak megállítására, ez a törekvés egyöntetű 
elutasításra talált volna� Azt, hogy a Magyar Néphadsereg egyetlen tisztjében sem volt 
hajlandóság arra, hogy a nép ellen forduljon, megerősítette Lőrincz Kálmán volt ve-
zérezredes, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka is� A kötet az Antológia Kiadó 
gondozásában jelent meg�
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A RETÖRKI Könyvek eddig megjelent kötetei

Katona András-Salamon 
Konrád: Tüntetések köny-
ve. Negyedszázad 56 tün-
tetése Magyarországon 
(1988-2013)

M. Kiss Sándor (szerk.): 
Rendszerváltás 1989. 15 ta-
nulmány

Simon János: Puccs vagy 
összeomlás? 8 interjú a Ká-
dár-korszakról volt MSZMP 
PB-tagokkal

Fricz Tamás-Halmy Kund-Orosz Tí-
mea: A politikai túlélés művészete. 
Az MSZMP/MSZP hatalomátmen-
tésének természetrajza: érvelés és 
gyakorlat (1988-2010)

Szekér Nóra-Riba András 
László: A Nagy Imre-kód. 
Nagy Imre újratemetésé-
nek politikai dimenziói

Kahler Frigyes: Az Igazság 
Canossa-járása avagy a 
rendszerváltoztatás és az 
igazságtétel történetéhez

Kávássy János: Nyugati szél-
ben. Adalékok a magyar-ame-
rikai kapcsolatok 1989-es 
történetéhez; gondolatok 
a kelet-európai és a magyar 
rendszerváltáshoz

Lóránt Károly: A rendszer-
változáshoz vezető út. Gaz-
daságpolitikai visszaemlé-
kezések

Szekér Nóra-Nagymihály Zol-
tán (szerkk.): Jeles napok, jel-
telen ünnepek a diktatúrában. 
Pillanatképek a kommunista 
emlékezetpolitika valóságából

Halmy Kund: Cenzúra? Az MSZ-
MP KB Tudományos, Közokta-
tási és Kulturális Osztályának 
(TKKO) működése, 1982

Szekér Nóra-Nagymihály Zol-
tán-Riba András-Házi Balázs: 
Taxis „blokád” I-II. 1-990-10-25-
28. Egy belpolitikai válsághely-
zet története

Alexa Károly (szerk.): Ma-
gyar Látóhatár. Borbándi 
Gyula emlékkönyv. Tanul-
mányok



Kukorelli István-Tóth Ká-
roly: A rendszerváltozás 
államszervezeti kompro-
misszumai

Duray Miklós: Rendszer-
változás, rendszerváltoz-
tatás, rendszerváltás a 
Kárpát-medencében 1963-
2015. I-II.

Kiss Gy. Csaba-Szilcz Eszter (szer-
kk.): A másik Magyarország hang-
ja. Dokumentumok az Írószövet-
ség 1986-os közgyűléséről

Elek István-Lezsák Sándor-Már-
ton Gyöngyvér (szerkk.): Írók 
az Írószövetség történetéről 
(1982-83). Jegyzőkönyv

Király Ibolya: Emlék-re-
peszek. Király Károly igaz-
sága

Lóránt Károly (szerk.): Az 
Acélváros végnapjai

Orosz Tímea: A magyar szo-
ciáldemokrácia a rendszer-
változtatás időszakában

Kahler Frigyes: Az anyagi 
kárpótlás és a rendszer-
váltás

Szalai Attila: A múltból je-
len, a jelenből jövő

Marschal Adrienn: Az MDF 
és a rendszerváltás temati-
kus kronológiája

Kávássy János: Mások 
szemével

Bakos István: Nemzetépítő 
kísérlet. A Magyarok Világ-
szövetsége kronológiája 
1989-2000



További információk a RETÖRKI Könyvek eddig megje-
lent köteteinek elérhetőségéről az alábbi helyen:
http://www�retorki�hu/rovat/elerhetoseg#boltok

Riba András – Szekér Nóra: Doku-
mentumok az MDF korai történeté-
ből

Nagymihály Zoltán – Szekér Nóra: 
Forrásvidék

Juhász György: Táborszemle

Püski Kiadó és Könyvesház
1013 Budapest, Krisztina krt� 26�
Telefon: 1 375 7763
E-mail: puskikiado@gmail�com
Weboldal: www�puskikiado�hu

Litea Könyvesbolt és Teázó
1014 Budapest, Hess András tér 4�
Telefon: 1 375 69 87, 1 783 01 01
E-mail: litea@litea�hu
Weboldal: www�litea�hu

Magyar Napló Könyvesbolt
Budapest, József krt� 70�
Telefon: 06-70/421-9580
E-mail: magyarnaplo@magyarnaplo�hu
Weboldal: www�magyarnaplo�hu

Líra és Lant Zrt. / Líra Könyvesbolt
Líra könyvesbolthálózat 
Weboldal: www�lira�hu

Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Felsőalpár 3�
Telefon: 76/549-045
E-mail: antologia@lakitelek�hu

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. / Kódex 
Könyváruház
1134 Budapest, Váci út 19�
Központi telefonszám: 06 1 237 6900
E-mail: titkarsag@kello�hu
Weboldal: www�kello�hu

A RETÖRKI kiadványai az alábbi könyvesboltokban és árusítóhelyeken vásárolhatók meg:




