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Emlékek és témák a rendszerváltozás elsQ évébQl

Negyed évszázada történt a rendszerváltás, amelyre visszatekintve – éppen az idQ múlása 
miatt – nem árt az események felidézése, hiszen elQtte is, majd a rá következQ években 
is olyan történelmi események történtek, amelyek együtt vagy csak külön-külön is, ho-
mályosítják 1989 történelmi fordulópontjait. A negyedévszázad viszont szükségessé teszi 
az elemzQ, az összefüggéseket feltáró történészi feldolgozásokat, a források felkutatását 
és közzétételét. Ezen feladatok teljesítésére alapították meg a Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézetet és Archívumot, amelynek létrehozása nemzet- és történelempolitikai 
szempontból is szükséges volt. Az intézet útjára indította a „RETÖRKI Könyvek” soroza-
tát, amelyben a rendszerváltást megelQzQ évek történéseit veszi sorba, ügyelve arra, hogy 
a rendszerváltásnak vannak évtizedekre visszanyúló elQzményei és következményei. 
Ebben a folyamatban az 1989-es évnek a jelentQsége abban áll, hogy ez volt a pártállam 
utolsó esztendeje, amelyben minden eldQlt, ez az esztendQ meghatározta a hazai rendszer-
váltás jellegét és módját. Természetesen nem közömbösek a rendszerváltás közép-európai 
összefüggései, a nyugati államok szerep- és felelQsségvállalása a Kelet-Európában meg-
indult politikai erjedésben, amely meghatározta a szovjeturalom alól szabadulni akaró 
országok politikai arculatának kirajzolódását. Ennek nagy szerepe lett például a magyar 
hatalmi, pártpolitikai ellentétekre és pozícióharcokra.

Természetesen meg kellett vizsgálni, hogy térségünkben valamilyen „átmenetet” vagy 
teljes átalakulást akartak-e megvalósítani, amely akarat csak erQsíthette a volt szocialista 
államokban kibontakozó politikai erjedést. Éppen ezért került a kötet elejére Simon János 
tanulmánya, amelyben a szerzQ sorba veszi az egyes országokban lezajló eseményeket, a 
rendszerváltozás elemeit és feladatait, míg Fritz Tamás az átmenti kor demokratizálódási 
folyamatait követi nyomon Kelet-Közép-Európában. Ebben az átmeneti folyamatban nem 
volt közömbös Amerika helyzetértékelése.

A kötet gerincét az akkori magyar helyzet értékelése adja. A pártállam utolsó fél-állam utolsó fél-m utolsó fél-
évében a még m_ködQ tényleges hatalom a magyar állam jogrendjét igyekezett úgy 
„korszer_síteni”, olyan politikai és kormányzati helyzetet teremteni, amelyben csak nekik 
lehetett volna döntQ kezdeményezQ szerepük, az ellenzéknek csak a „jelenlét” maradt 
volna. A szocialista rendszerek válságát jelentette, hogy a parlamenten kívüli erQket már 
nem lehetett ígéretekkel „leszerelni”. Példa erre a lengyelországi helyzet, az, hogy a 
Jaruzelski-rendszer kénytelen volt leülni a szolidaritás mozgalommal, 1989 júniusában 
megtartották a választást, hogy a lengyel Szejm képviselQi helyeinek egyharmadát áten-madát áten-
gedték az ellenzéknek (viszont a Szenátus létszámára ez nem volt érvényes). A kommu-
nista politikai hatalom annyira meggyengült, hogy Tadeusz Mazowiecki professzort, a 
szolidaritás képviselQjét választották meg miniszterelnöknek, ami már a m_ködQ hatalom 
teljes kiszolgáltatottságát jelentette.

Nálunk is hasonló volt az erjedés, mivel a parlamenti pártok folyamatosan külön-
bözQ formációkba szervezkedtek, ami végül a kerekasztal-tárgyalásokhoz vezettek. Az 
MSZMPn belül jelentQs átalakulások történtek, ami nemcsak a szervezeti formákat, 
hanem az ideológiai arculatot is érintette. Emlékezzünk a forradalom–ellenforradalom 
vitára, a folyamatos személycserékre, ami végül a párt széteséséhez, az MSZP megalaku-
lásához vezetett. Emlékezetes volt az ún. címervita, amely a parlamentben és a parlamen-ún. címervita, amely a parlamentben és a parlamen-n. címervita, amely a parlamentben és a parlamen-
ten kívül zajlott, végül az ún. koronás címerhez vezetett. Ma már talán kevésbé érezzük 
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felemlítésre szükségesnek, de akkor valóban jelentQs társadalmi és ideológiai párbeszéd 
tárgya volt. Ugyancsak feledésbe merülhet a négyigenes szavazás értelme, amikor a tét 
a köztársasági elnök a nép által közvetlenül való megválaszthatósága vagy az államfQ 
parlamenti erQviszonyoktól függQ választása közti döntés volt. FélQ volt ugyanis, hogy 
az akkor megtartható választás esetén a régi rendszer jelöltje jut elQnybe, ami a közelgQ 
országgy_lési választás végeredményét is befolyásolhatja. Így viszont lemondtunk egy 
szavazati jogunkról, hogy a mindenkori államfQt közvetlenül a szavazópolgárok válasz-
szák meg.

A jogrend teljes átalakításának középpontjába az igazságtétel, a semmiségi törvény 
került, de semmivel sem volt kisebb jelentQség_ a régi hatalom „alappilléreinek”, a 
Belügyminisztérium III. csoportfQnökségéhez tartozó belsQ és külsQ elhárítás szerkezeté-
nek átalakítása sem. Hatalmas politikai viharok támadtak, megalapozottan és alaptalanul, 
ismert vagy ismeretlen személyek besúgó múltjáról. (Néha így van ez még mindig ma is.) 
Hasonló nagyságú kérdéssé terebélyesedett a sajtó birtoklása, ennek jele nemcsak a hatal- kérdéssé terebélyesedett a sajtó birtoklása, ennek jele nemcsak a hatal- terebélyesedett a sajtó birtoklása, ennek jele nemcsak a hatal-
mas számú sajtótermék megjelenése volt, de hazai és leginkább külföldi pénzforrásokból 
jelentQs sajtóbirodalmak formálódtak ki.

Izgalmas, 15 tanulmányból álló kötet kerül az érdeklQdQk kezébe, amelyet M. Kiss 
Sándor professzor, az intézet tudományos fQigazgató-helyettese szerkesztett és az 
Antológia Kiadó adott ki.

(M. Kiss Sándor [szerk.]: Rendszerváltás 1989. Témák között válogatva. 15 tanulmány. /
Retörki könyvek./ Lakitelek, 2014, Antológia Kiadó, 376 p.)


