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Könyvszemle

Romsics Ignác: Volt egyszer egy 
rendszerváltás

Úgy tûnik, másfél évtizednek kell nálunk 
eltelni ahhoz, hogy valaki megírhassa egyik 
vagy másik 20. századi rendszerváltás törté-
netét. Ezt látszik igazolni mind Gratz Gusztáv 
hajdani (A forradalmak kora, 1935), mind 
pedig Romsics Ignác friss munkája. Ennyi kell 
tehát a múlt történelemmé éréséhez? Ahhoz, 
hogy erre a kérdésre érdemben válaszolni 
tudjunk, meg kell vizsgálni: valóban történeti 
narratíva született-e az említett esetekben.

Gratz mûvét, amely sokkal inkább állítha-
tó párhuzamba Romsics könyvével, mint 
az Okok és elõzmények címû fejezet elején 
hosszan idézett Szekfû Gyula bármelyik írása, 
ezúttal nem kívánom mérlegre tenni. A Volt 
egyszer egy rendszerváltás címû könyvvel 
kapcsolatban viszont megpróbálok felelni 
kérdésemre. Nem elõször rugaszkodik neki 
Romsics, hogy átfogó történeti képbe foglalja 
a szocializmus végének, felbomlásának és 
átalakulásának a históriáját. A Magyarország 
története a XX. században c., 1999-ben 
publikált könyve fõszövegének egytizede, 
hatvan oldal már úgyszintén errõl szólt. To-
vábbá, az általa szerkesztett Magyar történeti 
szöveggyûjtemény 1914-1999 (2000) utolsó 
fejezete (Rendszerváltás 1988-1999) 127 
oldalon át sorjáztatja a problémához felhasz-
nálható forrásanyagot. 

Ezen újabb szintetikus történeti elbeszé-
lés, a szerzõ saját bevallása szerint, eredetileg 
kísérõszövegnek íródott volna: a Prohászka 
Imre 1988 és az 1990-es évek eleje közt 
készített fényképeit kommentáló szöveg  

 
 
 
 
 
 
 
azonban idõvel önállósult, hogy végül a 
századvégi utolsó magyar (és közép-ke-
let-európai) rendszerváltás elsõ történeti 
monográfiájává terebélyesedjen ki. Az 
eredeti szándék azonban némileg érzõdik a 
végeredményen. Talán azért is, mert a képek 
szintén megmaradtak, és Romsics szövege az 
önállósulás ellenére sem szakadhatott el teljes 
mértékben a „valósághatást” (Roland Barthes) 
sugalló vizuális információktól. 

Ha mûfaji megjelölést alkalmaznánk, azt 
kellene mondanunk: a könyv a rendszerváltás 
krónikája. Igaz, történész által írt krónika. A 
mû krónika jellege fõként abból ered, hogy 
a szerzõ az események egymást követõ és 
egymásba kapcsolódó láncolatának hû (s 
ezt egyáltalán nem ironikusan értem) közre-
adója, aki szigorúan az idõrendi linearitás 
elvét szem elõtt tartva beszéli el a múltnak 
ezt a históriáját. 

Ebbõl az elbeszélõ technikából is követ-
kezik, hogy a Volt egyszer egy rendszerváltás 
tudatosan és szándékoltan leíró történetírói 
beszámoló. Olyan narráció tehát, amely 
a fülszövegben is említett „távolságtartás” 
tudósi tárgyilagosságát igyekszik megterem-
teni szerzõje számára. Kérdés persze, hogy 
létezik-e valóban távolságtartó történetírói 
ábrázolat. Ha ugyanis egy általunk megvá-
lasztott nézõpont hiányában még csak hozzá 
sem foghatunk a múlt faggatásához és azt 
követõ elbeszéléséhez (ezt eddig még senki 
sem cáfolta hitelt érdemlõen), akkor azt is el 
kell fogadnunk, hogy ilyenformán a tárgyhoz 
fûzõdõ sajátos viszonyunkat, a saját külön 
látószögünket is megteremtjük ezáltal. 

Ha tehát a historikus úgy dönt, hogy a 
deskripció fedezékébe visszahúzódva pró-
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bál kitérni a nézõpont megválasztásának 
kényszere elõl, ezzel azt kockáztatja, hogy 
elbeszélése krónikává szelídül; azzá lesz 
tehát, ami (Benedetto Crocétól és Hayden 
White-tól egyaránt jól tudjuk) még nem tel-
jesen kifejlett történeti elbeszélés. Ebben áll a 
távolságtartás érdekében vállalni kívánt leíró 
elbeszélés nagyon is reális veszélye. 

Mi készteti vajon Romsicsot arra, hogy akár 
ezt az árat is hajlandó legyen megfizetni vala-
milyen nemesebb cél érdekében? Bizonnyal 
az, hogy a rendszerváltás, mint túl közeli múlt, 
még nem valódi történelem, nem is beszél-
hetõ el tehát igazi történelemként. Nem, 
mivel ma még jószerivel hozzáférhetetlenek 
a megbízhatónak tartott, vagyis a primer törté-
neti források. Vessünk csak futó pillantást az 
események Romsics könyvében olvasható, 
valóban gondos rekonstrukcióinak a jegyze-
tekben megadott forrásaira: elsõdleges forrás 
nemigen akad köztük (ezen elsõsorban, bár 
nem egyedül csak levéltári dokumentumo-
kat értek). Sajtóanyag, memoárok és kivált a 
különbözõ rendû-rangú szakértõi beszámo-
lók (politológiai, szociológiai és közgazdasá-
gi elemzések), valamint jelentések képezik 
a szerzõ fõ forrásait. Romsics igazán tudja, 
hogy milyen szûkösek az e helyzetbõl adódó 
megismerési lehetõségek. Ebben rejlik tehát 
elbeszélõi módszerének egyik lehetséges 
magyarázata. Ha úgy tetszik, a vázolt kö-
rülményeket figyelembe véve, nem is igen 
választhatott volna másmilyen megszólalási 
módot. 

Itt van azután a „kellõ történelmi távlat” 
kérdése; ezen az értendõ, hogy véget ért-e már 
vajon (legalábbis viszonylagos értelemben) 
a múlt, s magunk elé tudjuk-e már képzelni 
úgy, mint ami önmagában is megáll, mivel 
külön egységet képez az idõben? A könyv 
szerzõjét e tekintetben is bizonytalanság 
lengi körül, hiszen állíthatjuk-e teljes bi-
zonyossággal, hogy a rendszerváltás mára 
minden politikai (ideológiai) aktualitását 
végérvényesen (vagy akár elégségesen) el-

vesztette volna. Romsics sem ad egyértelmû 
választ arra a kérdésre, hogy mikor ért véget 
az általa elbeszélt történet; legalábbis ezt su-
gallja a mû gondolati befejezetlensége. A Volt 
egyszer egy rendszerváltás az Antall-kormány 
elsõ fél évének eseménytörténeti taglalásával 
zárul, az Epilógus-ban pedig a politikatörté-
net és a gazdasági helyzet alakulásának ezt 
követõ eseményeit sorolja fel a szerzõ gyors 
egymásutánban, hogy mintegy az új politi-
kai elit múlékony tündöklését érzékeltetve 
a közülük azóta meghaltakat vegye végül 
egyenként számba. Az élet biológiai vége 
azonban nem feltétlenül biztos kritériuma a 
történelmi zártságnak. A szerzõ adós marad 
tehát a rendszerváltásnak nevezett valami 
fogalmi magyarázatával, mert anélkül vet 
véget történetének, hogy határozott jelen-
tést kölcsönözne az események gondosan 
rekonstruált sorának, melyek 1988 táján 
kezdõdtek, és amik elbeszélése 1990-ben 
egyszer csak félbeszakad. A rendszerváltás 
történetének ekkori félbeszakítását azonban 
sem pragmatikus megfontolás, sem valamely 
elméleti támpont nem indokolja. Nincs tehát 
fogódzónk ahhoz, hogy tisztán magunk elõtt 
lássuk a rendszerváltás mint idõbeli egység, 
mint külön történeti entitás fogalmát. Valami 
olyanra gondolok ezúttal, amilyennel Kis 
János szolgált bõ egy évtizede. Kis azokkal 
a reformokkal azonosította a rendszerváltást, 
melyek forradalmi horderejûek voltak. De 
hogyan hordható ki reformok útján a for-
radalmi változás — tette fel a kérdést? Úgy, 
szólt gondolatmenete, hogy az immár legiti-
mitását vesztõ hatalom továbbra is fenntartotta 
legalizmusát, ami nélkül meg sem születhettek 
volna a békés átmenetet biztosító és még a 
régi Országgyûlés által alkotott sarkalatos 
törvények, de a kerekasztal-tárgyalások sem 
jöhettek volna létre, és vezethettek volna az 
ismert eredményre. Mindezek mögött pedig 

– szögezi le Kis – az a kölcsönös önmegtar-
tóztatáson nyugvó „ismeretlen játszma [… 
áll], ahol a résztvevõknek menet közben 
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kell kitalálniuk, hogy melyek a szabályok” 
(Kis János: Reform és forradalom között. 
Világosság, 1993, 11. 15.).

A kronológiai linearitás elbeszélõi tech-
nikájának elõnyben részesítése, valamint, 
hogy Romsics kerüli az elemzõ beszédformát, 
mind szükségszerû következménye (vagy 
inkább elõfeltétele) annak a krónikaszerû 
elõadásmódnak, amely a tudományos tárgyi-
lagosságot hivatott garantálni. Ennek esik az-
után áldozatul a történetmondás idõbeli vertika-
litását idõlegesen felfüggesztõ, keresztmetszet 
jellegû horizontális résztörténetek elbeszélé-
se. Ha kizárólag csak lineáris szekvenciákba 
rendezve képzeljük magunk elé egy történet 
lehetséges lefolyását, képtelenek vagyunk 
számot adni arról, hogy valami miért éppen 
akkor és éppen úgy történt, vagy hogy 
miért az adott módon fejtette ki regisztrált 
hatását. A lineáris történetszövés epizódikus 
eseményeinek fokozottabb megértése meg-
követelné tehát egyebek közt az eseménye-
ket mozgató, a meghatározó közszereplõk 
horizontális résztörténeteinek elbeszélését is, 
magyarán: a személyiségportrék megrajzolá-
sát. Különösen ott indokolt ez, ahol fõként 
a politika világát cselekményesítik a múlt elbe-
szélése során, amely ezáltal személyekhez kötött 
entitásként ábrázoltatik: a Névmutató tanulsága 
szerint 611 személyrõl esik legalább egyszer, 
bizonyos hányadukról többször is szó Romsics 
könyvében! Az általa választott elbeszélõ mód 
folytán azonban a cselekvõ individuumok 
kivétel nélkül úgy kerülnek elénk, mint az 
egymást követõ események puszta füg-
gelékei, olyan látószögben mutatkoznak 
tehát, ahogy az események éppen adott 
kontextusa láttatni engedi õket számunkra. 
Az esetek többségében ez valóban a dolgok 
természetes rendje, némely esetben azonban 
nem feltétlenül.

A cselekményes történeteknek mindig 
van legalább egy központi alanya, aki rend-
szerint személy, de intézmény (állam) vagy 
fogalom (nemzet) is betöltheti ezt a szerepet. 

A Volt egyszer egy rendszerváltás címû törté-
net központi alanya maga a rendszerváltás; 
egy fogalmi konstrukció. Ahhoz azonban, 
hogy történetbe lehessen foglalni a múlt 
históriáját, szekvenciákra kell bontani a törté-
net által rögzített eseménysort, ami elkerül-
hetetlenné teszi egy azon belüli központi 
alany (vagy alanyok) kijelölését. Ezen újabb 
központi alany vagy alanyok olyan önma-
gukban is megálló individualitás(ok) (a szó 
technikai-filozófiai értelmében), aki(k) jelen-
téssel ruházza (ruházzák) fel és egyszersmind 
strukturálja (strukturálják) a történetet. 

 Megítélésem szerint négy ilyen központi 
alanya van a rendszerváltás históriájának: 
Kádár János, Grósz Károly, Pozsgay Imre és 
Antall József. õk Romsics elbeszélésének azok 
a hõsei, akik amellett, hogy a saját személyes 
sorsuk által is megtestesítik egy adott rend-
szer bukását (Kádár), a végjáték és a valami 
egészen új vajúdását (Grósz, Pozsgay), vala-
mint a születés aktusát (Antall), egyúttal meg 
is határozzák a történet pontos szekvenciáit. 
Már pusztán ezért sem tûnik a legjobb meg-
oldásnak a rendszerváltás históriáját illetõen 
az a formális kronológiai felosztás, melyet 
Romsics alkalmaz a könyvében: Okok és 
elõzmények, 1988; Az átmenet elsõ éve, 
1989; Az átmenet második éve, 1990; Az át-
menet harmadik és a demokrácia elsõ éve. A 
központi alanyok jelölik ugyanis ki a történet 
elõrehaladásának menetét, döntõen õk szab-
ják meg a történet egészének (vagy az adott 
szekvenciának) idõhatárait. Az ok egyszerû: 
a „helyzet uraiként” (mégha talán idõnként 
a foglyaivá is válnak) õk azok, akik az ese-
ményeket útjukra indítják, és közvetlenül is 
hatással lehetnek azok lefolyására. Elõfordul, 
hogy tragikus hõsként végül mégis elbuknak 
az események elõre kiszámíthatatlan sodrá-
sában (a nem szándékolt következmények 
esete), ám ennek ellenére vitathatatlan, hogy 
saját külön élettörténetük nem egyszerûen 
csak függvénye a lineáris történet epizódikus 
eseményei egymást követõ sorának. Ha 
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pedig így van, akkor az események lineáris 
idõbeli rendjébe mechanikusan nem illõ 
horizontális résztörténetek, az õ külön törté-
neteik szintúgy mellõzhetetlenek a történet 
egésze szempontjából; a hiányuk folytán 
képtelenek vagyunk ugyanis megmagya-
rázni, hogy miért és hogyan lendül tovább 
a cselekmény egyik szekvenciából egy azt 
követõ másikba.

 Ezért is kelthet az olvasóban némi elé-
gedetlenséget az a rövidre fogott néhány 
oldal, ami a politikailag már súlytalan, lel-
kileg-testileg összeroppant Kádárról szól; 
vagy hogy Grósz és Pozsgay, a végjáték 
és a vajúdás egymást váltó két (egymástól 
oly mértékben különbözõ) kulcsfigurája 
kizárólag az események által teremtett 
kontextusok keretei közt, azok kizárólagos 
fényében mutatkoznak elõttünk. S nincs ez 
másként Antallt illetõen sem (tizenhét sort 
szán csupán e célra a szerzõ), holott az elsõ 
demokratikusan választott, 20. század végi 
magyar miniszterelnök politikai habitusát 
igazán jól megvilágíthatná az a sajátos élettör-
ténet, melyrõl oly sok mindent feltárt újabban 
Rainer M. János.

Az elbeszélés lineáris menetét idõlegesen 
megakasztó, keresztmetszet jellegû történetre 
vagy történetekre lenne szükség akkor is, 
amikor az egyedül csak a kortársak (azt a kort, 
amirõl a történész beszél, belülrõl ismerõk) 
számára tudott (vagy tudottnak tételezett) 
összefüggések és mechanizmusok hatásával 
számol a szerzõ (a tisztán történeti narráció ezt 
mindig elengedhetetlen feladatának tartja). Itt 
van például a kommunista hatalom döntés-
hozatali mechanizmusának kérdése. A „naiv” 
(az illetõ kort immár történelemként szemlélõ) 
olvasó nem érti (nem értheti), hogy hogyan 
kerülhetett ki Pozsgay 1989 februárjában szin-
te gyõztesként abból a KB-ülésen lefolyt „csa-
tából”, melynek fõ napirendi kérdése így szólt: 
helyes volt-e ’56-ot népfelkelésnek nevezni. 
Hiszen, mint Romsics írja, a KB tagjai közül 
nagyon kevesen álltak ki Pozsgay mellett, 

„a határozat alapvetõen mégis a véleménye 
mellett kitartó Pozsgaynak adott igazat” (130.). 
Miként lehetséges ez – merül fel a kérdés? 
Olyany-nyira markában tartotta (tarthatta) az 
ekkor már feltûnõen bizonytalankodó és per-
sze folyton taktikázó Grósz a párt ezen grémiu-
mát, hogy az azt magával ragadó közhangulat 
ellenére is keresztül tudta vinni ezen, Pozsgay 
számára kedvezõ akaratát? Egyáltalán: hogyan 
mûködött akkor és korábban a KB (és a PB), 
az a két csúcshatalmi szerv, amely a testületi 
döntéshozatal elsõ számú letéteményesének 
számított; s milyen változások mentek végbe 
e tekintetben a Kádártól Grószig tartó rövid 
idõszak során? Az iménti kérdéseket megvilá-
gítani képes „kitérõk” magyarázhatnák meg a 
tényt, hogy miként arathatott Pozsgay formális 
gyõzelmet, informális veresége ellenére is. 

A Volt egyszer egy rendszerváltás refe-
renciaértékû történetírói alkotás: a probléma 
elsõ történeti elbeszéléseként megbízható 
ténybeli tudással lát el bennünket magát a 
kort tekintve. Ugyanakkor többrõl is szó van 
itt: Romsics munkája hosszú idõre elõre kije-
löli e múltat illetõen a történeti beszéd lehet-
séges (és kívánatos vagy épp nemkívánatos) 
kereteit és követendõ irányát. Romsics narra-
tívájában túlteng a krónikaszerû elõadásmód, 
ami bizonnyal abból a kényszerû belátásból 
fakad, hogy ezáltal õrizhetõ meg csupán a 
mai mostoha forrásfeltételek között, vala-
mint a közelmúltra való történelmi rálátás 
hermeneutikai rövidre zártsága folytán a 
történész kötelezõ tárgyilagossága. Eljárása 
ilyenformán akár igazolható is, még ha talán 
nem is az egyedül üdvözítõ megoldás. A 
historiográfia múltjában arra is akad példa, 
hogy valamely nagy „történelmi” esemény 
úgy kerül be a történész látókörébe, hogy 
emlékezeti hagyományként fogja azt a his-
torikus továbbadni. Ennek volt klasszikus 
példája Jules Michelet (egyébként szintén 
széles körû forrásanyagra alapozott) francia 
forradalomtörténete. E nagyhatású mûvel 
kapcsolatban jegyzi meg a mai értékelõ: 
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„történelmi írásmûvének maradandó érdekes-
sége Micheletnek abból a képességébõl fa-
kad, hogy egy olyan hagyomány iránt érzett 
érzelmi kötõdés értelmét közvetíti, melynek 
õ maga is a részese volt”. (Patrick H. Hutton: 
The Role of Memory in the Historiography of 
the French Revolution. History and Theory, 
1991, XXX, 1, 62.) 

A Volt egy rendszerváltás szerzõje nem 
Michelet útját követi, e munkája azonban 
így is (vagy épp ezért) szintén maradandó 
értékû történetírói alkotás. (Romsics Ignác: 
Volt egyszer egy rendszerváltás. Prohászka 
Imre fotóival. Rubicon-könyvek, Budapest, 
2003. 328 p.)

Gyáni Gábor

Ladányi János – Szelényi Iván: A 
kirekesztettség
változó formái 

A magyar szociológia és társadalomtudomány 
egyik legerõsebb tradíciója és öröksége az a 
kutatási irány, amely már a 70-es évektõl 
kiemelt figyelmet szentelt a szegénység 
kérdésének, valamint a magyarországi 
romák életkörülményei feltárásának és be-
mutatásának. Olyan nagy nevek fémjelzik 
ezt a törekvést, mint Kemény István, Ferge 
Zsuzsa, Havas Gábor vagy Szalai Júlia. Már 
1989 elõtt is, majd azt követõen még inten-
zívebben számtalan kutatás zajlott a témában, 
és talán elmondhatjuk, hogy a rendszerváltást 
követõen egész Közép- és Kelet-Európában 
hirtelen a nyilvános közéleti és tudományos dis-
kurzus középpontjába került téma empirikus 
hátterét alapozták meg ezek a munkák. 

Ebbe a hagyományba illeszkedik bele 
szervesen Ladányi János és Szelényi Iván 
most megjelent könyve. A két szerzõ ideális 
munkapárost alkot, és ez már önmagában is 
felkelti az olvasó érdeklõdését. Ladányi János, 
aki elsõ munkáit az iskolai szegregációról, 
illetve a városi társadalom térbeli szerkeze-
térõl és a területi szegregációról írta, több 
mint egy évtizede foglalkozik intenzíven a 
romákkal, aktívan részt vett a romákkal kap-
csolatos legkülönfélébb antidiszkriminációs 
megmozdulásokban és közéleti harcokban, 
kiváló terepismerettel rendelkezik, és közis-
merten nyugtalan és kritikus személyiség. 
Szelényi Iván ennek pont az ellenkezõje: a 

magyar szociológia egyik legmeghatározóbb 
alakja, nemzetközileg elismert tudós, aki 
egész életmûvében az államszocializmus és 
posztkommunizmus rendszerszintû analízi-
sén dolgozik, kiváló elméletalkotó, számos 
kulcsfogalom szociológiai bevezetése és ana-
litikus feltárása fûzõdik a nevéhez, amúgy a 
világ egyik legcsöndesebb és legtoleránsabb 
embere. 

Közös vállalkozásuk méltó szakmai és 
emberi kvalitásaikhoz. A kirekesztettség vál-
tozó formái címmel megjelent könyvük bár 
számos pontján kritizálható, két dolognak 
biztos nem mondható, nevezetesen unal-
masnak és szokványosnak. A szerzõk kimon-
dott-ki nem mondott célja a könyvükkel az, 
hogy új fogalmi keretbe helyezzék a romák-
kal mint etnikai kisebbséggel foglalkozó 
szakmai diskurzust, ami szándékaik szerint 
vagy akár attól függetlenül is újraértékelésre 
invitál az eddigi, a romákkal és a szegény-
séggel kapcsolatos tudásunk tekintetében. 

A könyv alapdilemmája a címben is 
jelzett kirekesztettség kérdése. Annak a 
kérdése, hogy miként fordulhat elõ,  hogy 
a huszonegyedik században, az európai 
modernizáció és civilizatorikus fejlõdés útját 
bár szakadozottan és törésvonalakkal, de 
sikeresen bejáró magyar társadalomban él-
hetnek emberek emberhez nem méltó életet, 
ami mélyen sérti azt az amúgy társadalmilag 
konszenzuálisan elfogadott értéket, hogy az 
emberi méltósághoz, az emberhez méltó 
élethez mindenkinek joga van. Mindez pe-
dig nem pusztán egyéni sorsok és tragédiák 
eredõje, bár ha csupán az lenne, akkor sem 

Könyvszemle


