
KAPRONCZAY KÁROLY

A rendszerváltozás és az Antall-kormány elsQ éve 
a „VERITAS-könyvek” tükrében

2014. január 14-én megkezdte tevékenységét a kormány által életre hívott VERITAS 
Történetkutató Intézet, amelynek feladata a magyar történelem 1867–1990 közötti sza-kutató Intézet, amelynek feladata a magyar történelem 1867–1990 közötti sza-
kaszának elfogultságtól mentes, sokoldalúságra törekvQ bemutatása. A Kutatóintézet nem 
„megrendelésre” dolgozik, elsQsorban olyan eseményeket igyekszik feldolgozni, ami 
kevésbé került az érdeklQdés középpontjába. Más szellemiséget képvisel, mint az eddig 
volt vagy m_ködQ történelemtudományi kutatóintézetek, reális képet akar kialakítani. 
Természetesen kutatja a rendszerváltozás elQzményeit, eseményeit az elsQ szabadon vá-
lasztott országgy_lés történéseit, az Antall-kormány m_ködését. Az intézet feladatkörei-
bQl, a különbözQ évfordulók alkalmából évente konferenciákat szervez, évkönyveket ad 
ki, kutatási eredményeit könyvformában is kiadja.

A VERITAS Történetkutató Intézet 2015. április 8-án, Antall József miniszterelnök 
születésének 83. évfordulóján ünnepi könyvbemutatóval emlékezett, amelyen elsQ három 
tanulmánykötetével lépett a nyilvánosság elé. A három kötet kapcsolódik Antall József 
életútjához, az elsQ szabad választás megelQzQ két év politikai küzdelméhez, a rendszert 
váltó pártok megalakulásához, gyökereihez, majd az Antall-kormány tevékenységének 
egyik meghatározó aktivitásához, a magyar külpolitika átalakításához. A három kötet 
nagy történelmi korszakokat ível át, kezdve Antall József életútjának – nem kevésbé küz-
delmes – kezdetétQl egészen kormányának egyik sikertörténetének elemzéséig.

A VERITAS könyvek sorszámozási rendjét „felborítva” a másodikkal, éppen az 
idQrendet követve, Tóth Eszter Zsófia Antall József útja a miniszterelnökségig (1932–
1989) címet viselQ könyvével kezdjük. A szerzQ bevezetQjében a következQket írja: 
„Amikor a VERITAS Történetkutató Intézetben megfogalmaztuk a gondolatot, hogy 
2015. április 8-ra, Antall József születésének 83. évfordulójára kötettel emlékezünk, 
úgy gondolva, hogy életútja egyes állomásairól – miniszterelnökké választásáig – eddig 
kiadatlan dokumentumokat publikálunk. Antall József halála után 21 évvel is kevésbé 
ismert, hogy a felsQ középosztálybeli értelmiségi családból származó miniszterelnök… a 
diktatórikus környezetben hogyan volt képes élhetQvé tenni mindennapjait középiskolai, 
majd egyetemi közegben. Hogyan vett részt az 1956-os forradalomban, a megtorlás során 
miképpen hurcolták meg éveken át. […] Ezen konfliktushelyzeteket nem maga kezde-
ményezte, a párt képviselQi próbálták rászorítani egy számára életidegen ideológia szol-
gálatára.” Kevésbé ismeretes az Eötvös József, majd a Toldy Ferenc gimnáziumi tanári 
éveinek történései, osztályfQnöki munkája, amikor nemcsak ragyogó pedagógiai érzéké-
rQl tett tanúbizonyságot, de személyes szabadságát is kockáztatta a hatalommal szemben 
„másképpen” viselkedQ tanítványaiért. Az állását vesztett tanár elQbb könyvtáros, majd 
egy szaktörténeti intézmény (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár) 
tudományos munkatársaként – késQbb fQigazgatóként – újat és meghatározót tudott te-
remteni, egy kevésbé ismert szakterületet a hazai tudományos élet elfogadott diszciplínái 
közé emelt. E korszakból jelentQs dokumentumok az állambiztonsági megfigyelésével 
kapcsolódó levelei Kádár Jánoshoz, a Postaigazgatósághoz EllenQrzési Osztályához. De 
ezek mellett kiemelt figyelmet érdemel Antall József szakmai és baráti levelezése tudo-
mányos kérdésekben.
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A kötet és dokumentumválogatása a rendszerváltozás folyamatával zárul, amikor 
Antall József a politika porondjára lépett. E korszakból kevésbé ismert, most szövegh_en 
leközölt levele Grósz Károlyhoz, amikor az MSZMP-fQtitkár Budapest Sportcsarnokban 
elmondott beszéde miatt tiltakozott, majd ugyancsak felemelte a szavát a demokratikus 
átalakulást fenyegetQ pártállami lépések ellen.

Bába Iván könyvének – Rendszerváltoztatás Magyarországon – elQszavában azt elem-
zi, hogy „sokszor elhangozott az utóbbi huszonöt évben, hogy Magyarországon – más 
közép-európai országtól eltérQen – elmaradt a történelmi katarzis, nem vált egyértelm_-
vé, világossá, élessé az a pillanat, amikor a kommunizmus megbukott.” Valóban nem 
volt ilyen, az 1980-as évektQl egyre jobban meggyengülQ kommunista államhatalom 
– szövetségesek hiányában, mivel a többi szocialista országban is hasonló helyzet állt 
elQ – békésen megadta magát, de nem adta fel a hatalom visszaszerzésének gondolatát. 
Magyarország bölcs tapasztalatokkal rendelkezett a szovjethatalom ellentmondást nem 
t_rQ magatartásáról, viszont olyan történelmi pillanat keletkezett az 1980-as évek köze-
pétQl, amit nem kihasználni Qrültség lett volna. Gondot jelentett, hogy a politikai ellenzék 
még szervezetlen volt, az értelmiségi körök gyakran eltérQ módon és eszmék mentén 
szervezQdtek, s mielQtt kiformálódott volna egy ellenzéki egység, jött egy fordulat, amire 
még nem készült fel senki. Ezt mutatják a pártok szervezQdései, a bizonytalan kapcsolat-
keresések, sokan jobban hittek a mozgalmak erejében, mint az egységes magatartást kívá-
nó pártokban. A düledezQ államhatalommal szemben egységes volt az ellenzéknek a hite 
a demokráciában, a kommunista rendszer elviselhetetlenségében és tarthatatlanságában. 
Abban is egységes volt az álláspont, hogy a kommunizmus megreformálhatatlan, egyre 
nQtt a változást akarók tábora, végül a rendszer összeomlott. Elkövetkezett a rendszer 
megváltoztatása, ami az Antall-kormány feladata lett.

Napjainkban emlékezünk – huszonöt éves visszatekintéssel – a kerekasztal-tárgyalá-
sokra, a megegyezésre, az elsQ szabad választásra, az elsQ szabadon választott kormány 
megalakulására. Negyed évszázad valóban hosszú idQ, a kortársak, a résztvevQk, az ese-
ményeket megélQk manapság másként emlékeznek, így nem árt az események újbóli át-
tekintése, felelevenítése, hiszen az akkori meghatározó pártok elt_ntek a politikai életbQl, 
sok úgy átformálódott, hogy az azóta születetteknek sem árt, ha látják akkori valójukat. 
Izgalmas történet, izgalmas kihívás, így Bába Iván hatalmas feladatot vállalt, amikor pa-
pírra vetette könyvét.

ElQször is részletesen áttekintette a Kádár-rendszer m_ködését, gazdasági megroppa-
nását, azokat a belsQ súlyosbodó okokat, amit még a forradalom leverése után, az 1960-
as években, egy hamis belsQ béke látszatával felépített. A rendszert megdöntQ erQk, a 
pártok különbözQ értelmiségi körökbQl szervezQdtek, természetesen különösebb politikai 
gyakorlat nélkül vágtak bele a rendszert megváltoztató küzdelembe. Gyakran a tömegek 
bizonytalanok voltak, bennük élt egy félelem, a „mi lesz ha” érzés, bár ez a nagy tünteté-
seken – Erdélyért, a dunai vízlépcsQ lemondásáért, az 1989. március 15-i emléktüntetés 
– nem mutatkozott meg.

Bába Iván könyvének legjobb, legkidolgozottabb fejezetei a Magyar Demokrata Fórum 
és a Szabad Demokraták Szövetségének gyökereivel foglalkoznak, azokkal az esemé-
nyekkel, amelyek részben a rendszer összeomlását sejtették, illetve a rendszerváltozta-
táshoz vezettek. A demokrácia elsQ évei is fokozódó gondokkal volt teli: az új jogrend 
és államszervezet felépítése és egy összeomlott gazdaság mindennapos gondjai mellett a 
politikai ellenzék teljes arculatváltása sem volt lebecsülendQ esemény. (Az antikommu-
nista elveket valló SZDSZ politikai szövetséget kötött a politikai restaurációra törekedQ 
MSZP-vel.) Az ellenzék, amely sikereket ért el az önkormányzati választásokon, állt a 
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taxisblokád mögött, erQsen befolyásolta a kétharmados többséget igénylQ törvények tar-
talmát, gerjesztette az emlékezetes „médiaháborút” stb.

Bába Iván könyvének egyik remek része, mikor kiváló portrékat „rajzol” a kortárs 
politikusokról vagy kiemelkedQ eseményeket értékel. A könyv talán legkiválóbb feje-
zete, amikor Antall József tevékenységét értékeli, súlyos betegsége ellenére a hihetetlen 
munkabírását és realitását. Ilyen például a „kamikazekormány” kijelentés, hiszen Antall 
a választási gyQzelem után világosan kifejtette a rendszerváltó kormány – ha minden 
számításba vett feladatot teljesít is – jövQjét, a következQ választás elvesztését. Halála 
elQtt néhány hónappal kormánya elQtt is reálisan értékelte a helyzetet, valamint azt, hogy 
mindazon intézkedések és lépések, amelyeket az MDF vezette kormánynak meg kellett 
tennie, egyedül csak azt eredményezhetik, hogy 1994-ben kormánya nem lehet gyQztes. 
Különben Bába Iván könyvének záró fejezetében kiváló és érkelQ életrajzot szerkesztett 
Antall JózsefrQl, politikai kapcsolatairól, a sokat emlegetett ún. „paktumról”, végül be-ún. „paktumról”, végül be-n. „paktumról”, végül be-
tegségérQl.

Értékes a záró fejezet, amikor Bába Iván Antall József politikai pályatársainak értékelQ 
véleményeit közli, függetlenül pártállásuktól. Bába Iván munkája értékes, értékelQ, 
múltidézQ munka, amit mindenki haszonnal forgathat.

A Veritas könyvek 3. kötete (valójában egy több kötetre tervezett forrás- és doku- könyvek 3. kötete (valójában egy több kötetre tervezett forrás- és doku-valójában egy több kötetre tervezett forrás- és doku-
mentumgy_jtemény-sorozat elsQ könyve) Sáringer János Iratok az Antall-kormány 
külpolitikájához és diplomáciájához címet viselQ vaskos kötete. A könyv olyan doku- vaskos kötete. A könyv olyan doku-
mentumokat gy_jtött össze tematikus rendszerben, ami az Antall-kormány elsQ hét hó-
napjának történéseit tekinti át. Antall József 1990. május 22-én – még miniszterelnök-
jelöltként – az Országgy_lésen vázolta a kormány külpolitikai céljait, amit két hónappal 
késQbb a „Nagyköveti értekezleten” majd bQvebben is kifejtett. A cél Magyarország 
szuverenitásának helyreállítása, külsQ befolyás nélküli nemzeti külpolitika meghirdetése 
lett. Sáringer János kötete – a külügyminisztérium iratainak tükrében – ezt a külpolitikai 
célt követi nyomon, de ezt megelQzQn a szerzQ áttekinti a magyar külpolitika döntéshoza-szerzQ áttekinti a magyar külpolitika döntéshoza-
tali struktúráját, mechanizmusát, ami nélkül nehezebb lenne megérteni a kormánnyal, az 
államhatalmi és igazgatási rendszerekkel való együttm_ködés tényét. Ugyancsak figye-
lemre méltó, hogy a miniszterelnök és külügyminisztere között munkamegosztás volt, 
kezdetben Antall József utazott a „fontosabb” helyekre, míg a külügyminiszter inkább 
szomszédos országok és a határon túli magyarok ügyére fordított nagyobb figyelmet. Ez 
a munkamegosztás azonban a miniszterelnök betegségének elQrehaladtával változott és a 
külügyminiszter Antall József megbízottjaként is eljárt. Az elsQ hónapok külpolitikájának 
középpontjából a szovjet csapatok végleges kivonása állt, amelynek fontos fejezete a 
Varsói Szövetség jövQje, a magyar–szovjet kapcsolatok újragondolása. Az események ma 
már ismertek, de a leközölt iratok tükrében világosan kirajzolódik a probléma súlyossága, 
mindazok a nehézségek, amellyel a magyar diplomáciának meg kellett küzdeni.

Az elQbbinél sem volt könnyebb feladat a szomszédos államokkal való kapcsolatépítés, 
amely területen más-más módszert igényelt a románokkal, illetve (a dúló polgárháború 
miatt is) a délszláv államokkal való viszony kialakítása.

Az Antall-kormány 1990. május végén alakult meg, és a magyar külpolitikát új 
irányba állította az átalakuló Európában, s meghatározó lépéseket tett külpolitikai cél-
jainak megvalósítására: legfontosabb a nemzeti függetlenség helyreállítása, a szovjet 
csapatok kivonása, a kiegyensúlyozott és az alapszerzQdésekre épülQ szomszédságpo-
litika, az euroatlanti integráció, a határokon túl élQ magyar kisebbségek helyzetének 
javítása és jogaiknak tiszteletben tartatása. Az Európa Tanács, az Európai Biztonsági 
és Együttm_ködési Értekezlet mellett a regionális és szubregionális együttm_ködés 
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újabb lehetQségeket nyújtott a magyar diplomáciának. A volt szocialista országok közül 
Magyarországot vették fel elsQnek 1990 Qszén az Európa Tanácsba, így a magyar diplo-
mácia kapcsolatrendszere jelentQs mértékben kitágult.

(Bába Iván: Rendszerváltoztatás Magyarországon. Egy történelmi pillanat leírása. 
/Veritas könyvek 1./ Budapest, Veritas, 2015, 216 p.)

(Tóth Eszter Zsófia: Antall József útja a miniszterelnökségig (1932–1989). 
Dokumentumkötet (válogatás). /Veritas könyvek 2./ Budapest, 2015, 132 p.)

(Sáringer János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához I. (1990. 
május – 1990. december). /Veritas könyvek 3./ Budapest, 2015, 616 p.)


