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Rendszerváltó és archívum

Jónás Róbert
Keletről Nyugatra
Pozsgay Imre iratai Stanfordban

Ahhoz, hogy a rendszerváltás mélyebb 
összefüggéseit feltárhassuk, elenged-
hetetlen a pártállami időszak politi-
kai rendszerének, valamint az átmenet 
meghatározó szereplőinek és tevékeny-
ségüknek részletesebb tanulmányozá-
sa. Több olyan megkerülhetetlen alak-
ja is van a magyar rendszerváltásnak, 
akiknek pályáját részletesen meg kell 
vizsgálnunk, hogy megérthessük az ese-
ményeket. Ilyen szereplő Pozsgay Imre, 
akinek mint az állampárton belüli refor-
merek egyik, ha nem a legfőbb alakjá-
nak, meghatározó szerepe volt abban, 
hogy a rendszerváltás békés, tárgyalásos 
úton ment végbe. Pozsgay az átmenet 
ideje alatt a legmagasabb szinteken 
vett részt a politikai folyamatokban, 
amelyeknek alakítója és aktív részese is 
volt. A nyolcvanas években az MSZMP 
egyik legbefolyásosabb, legnépszerűbb 
szereplőjeként állt a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának élén, volt a 
Központi, majd a Politikai Bizottság 
tagja és államminiszter is. Elsősorban 
azonban kritikus gondolkodó, aki a 
nyolcvanas évek második felében már 
– részben meggyőződésből, részben 
személyes indíttatásból – nem a rendszert 

fenntartó status quo stabilitásában, ha-
nem éppen ellenkezőleg, annak átalakí-
tásában volt érdekelt. Mindez a kutatók 
számára felértékeli a személyét, hiszen 
irataiból a rendszerváltozás olyan rész-
leteire derülhet fény, amelyek eddig 
nem, vagy csak kevéssé voltak ismertek, 
és így nagyban hozzájárulhatnak az át-
menet részleteinek megértéséhez.

Az ilyen irányú kutatások előfeltétele a 
források elérhetősége és kutathatósága. 
Pozsgay Imre hosszú politikai pályafu-
tásának és az általa betöltött jelentős 
funkcióknak köszönhetően nagy meny-
nyiségű iratanyag állhat a kutatók ren-
delkezésére.

Akadnak azonban olyan források, ame-
lyek bár forrásértéküket tekintve való-
színűleg jelentősek, nehezen elérhetők 
a hazai kutatók számára. Ilyen forrást 
jelent az a Pozsgay Imréhez kötődő ira-
tanyag is, amelyet jelenleg a kaliforniai 
Hoover Intézetben őriznek. Az intézetet 
Herbert Hoover későbbi amerikai elnök 
alapította 1919-ben a Stanford Egye-
temen. Az intézmény eredetileg az első 
világháborúval összefüggő dokumen-
tumokat gyűjtötte össze abból a célból, 
hogy vizsgálhatók legyenek a háború 
okai, körülményei és következményei. 
Az intézet tevékenységi köre fokozato-
san bővült, és mára az eredeti gyűjte-
mény Hoover War Collection néven alkot 
külön részleget. Politikai kapcsolatrend-
szere elsősorban a konzervatív oldalhoz 
köti az intézetet, tanácsadó központként 
kül- és belpolitikai kérdésekben biztosí-
tanak szakértői hátteret.

Maciej Siekierski Lengyelország és Ke-
let-Európa szakértőjeként jó kapcsola-
tokat ápolt több, a térségben jelentős 
szerepet betöltő politikussal. A Hoover 



A Hoover Intézet emblematikus 
épülete és logója.
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Intézet varsói irodá-
jának vezetőjeként 
1991 és 1993 között 
felügyelte azt a mun-
kát, amelynek kere-
tében az intézet nagy 
mennyiségben gyűj-
tötte össze a térség or-
szágainak rendszerváltáshoz kötődő ira-
tanyagait ezen államok politikusaitól és 
jelentős személyiségeitől, amelyeket ezt 
követően a kaliforniai központba szállí-
tottak át.

1996-ban mint a Hoover Institu-
tion European Collection kurátora, 
a gyűjtemény bővítése céljából Lech 
Wałęsa, Mihail Gorbacsov és más, a 
kelet-közép-európai rendszerváltások 
idejének meghatározó politikusai mel-
lett Pozsgay Imrét is megkereste abból 
a célból, hogy egy dokumentumgyűjte-
mény létrehozásával személyét, mint a 
magyar rendszerváltásban jelentős sze-
replő pályáját bemutathassa. A gyűjte-
ményt Pozsgay Imre a birtokában lévő 
iratokból maga állította össze. (Az iratá-
tadás szabályosságát több politikus és 

levéltári szakember is vitatta.) A mint-
egy 93 doboznyi anyagról az átadáskor 
nem készült részletes jegyzék, és azok 
teljes tartalmi megismerésére egészen 
2009-ig csak korlátozott lehetőség volt. 
Ekkor a Hoover Intézet Pozsgay Imre 
kívánságának megfelelően, a rendszer-
váltás huszadik évfordulója alkalmából 
kutathatóvá tette azokat.

A Rendszerváltás Történetét Kutató In-
tézet alapvető céljai között szerepel az 
a törekvés, hogy a magyar társadalom 
megbízható tudással rendelkezzen az 
1989-es politikai átmenetről, és hogy 
az átalakulásról hiteles és pontos ké-
pet őrizzen meg a nemzeti emlékezet. 
Mindehhez elengedhetetlen az időszak 
forrásdokumentumainak összegyűjtése 
és feldolgozása. 2015-ben intézetünk 
megbízásából Kerekes Tímea közremű-
ködésével fotómásolatok készültek a 
Stanfordban őrzött irategyüttes egyes 
részeiről. A mintegy öt és félezer oldal-
nyi irat fotómásolata a Hoover Intézet-
ben eredetileg kialakított fondstruktúra 
szerint található meg a RETÖRKI Ar-
chívumának digitális gyűjteményében 
is. Az állomány túlnyomó része Pozsgay 
1980-as évekbeli működéséhez kap-
csolódik, vagyis ahhoz az időszakhoz, 
amelyhez politikai pályájának rend-
szerváltás szempontjából legfontosabb, 
legizgalmasabb kérdései is kötődnek.

A RETÖRKI Archívum Pozsgay-fondjá-
ban megtalálhatók a politikus beszé-
dei, cikkei, interjúi, különféle jegyzetei 
és felszólalásai mellett az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága, Politikai Bizottsága 
és más szervei, valamint minisztériu-
mok és más kormányzati szervek ira-
tai. Ezek érintik a kultúrpolitikusként, 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsá-
nak főtitkáraként, államminiszterként, 
majd a Nemzeti Demokrata Szövetség 
elnökeként töltött időszakokat. Hivatali 
tevékenysége mellett az iratokból kiegé-
szíthető a Pozsgayról mint népszerű re-
formerről és a népiekkel jó kapcsolatot 
kialakító, vezető pártállami politikusról 
alkotott kép is.




