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Miszlivetz Ferenc: A rendszerváltoztatás illékony pillanata

Bába Iván: Rendszerváltoztatás Magyarországon
Veritas – Magyar Napló, 2015.

Ezt a könyvet nem akárki írta. Bába Iván egyik meghatározó, emblematikus 
egyénisége volt a magyar rendszerváltásnak, vagy Antall József mértékadó kifejezésével: 
a rendszerváltoztatásnak.  A közelmúlt történelmét úgy elemezni, hogy annak aktív ala-
kítói voltunk: merész vállalkozás. A könyv alcíme – Egy történelmi pillanat leírása – adja 
a kérdést: le lehet-e írni egy tízéves történelmi pillanatot, s ha igen, hogyan. Mi fér bele 
a sűrítménybe, s mi az, ami elhanyagolható. Bába Ivánt tárgyismerete, nagy személyes 
tapasztalata, a korszak mozgalmainak, dokumentumainak alapos feldolgozása és nem 
utolsósorban kiváló elemző készsége és írói arányérzéke együttesen segítik megoldani a 
kitűzött feladatot.

A Rendszerváltoztatás Magyarországon komoly munka. Nem annyira hangvé-
telében és stílusában, mert az barátságos, olvasmányos, világos, érthető. Sokkal inkább 
sokrétű és messzire mutató üzeneteit tekintve. Ezek az üzenetek – legyenek szándékkal 
vagy szándékolatlanul küldve – nem csupán sokakhoz szólnak, hanem sokakat, sokun-
kat meg is szólítanak. Arra biztatnak, gondoljuk újra e történelmi mércével mért fontos 
pillanatnak az egész történetét, az elejétől a végéig, a belesodródástól, a személyes vagy 
kollektív felelősségvállalás (nem vállalás) kérdéseitől huszonöt év demokráciájának ho-
zamáig. 

Olyan művet tartunk kezünkben, amely nem csupán hiteles interpretációja egy 
rendkívül fontos és előre nem látható fordulatokban hihetetlenül gazdag korszaknak, 
hanem további reflexiókra, önreflexiókra sarkall.

1985–1987: a Lehetőségek kapui megnyílnak
A létező szocializmus Magyarországon az 1956-os robbanást és konszolidációt 

követő reformkorszaktól kezdve fokozatosan ásta alá magát, de a belső válság tünetei 
csak az 1980-as évek közepétől váltak virulenssé.  A szerző szavaival „nem egy nagy 
reccsenéssel” szűnt meg a rendszer, kisebb katarzisokon át vezetett az út belső intézmé-
nyeinek végelgyengüléséhez, a társadalmi bizalom elpárolgásához.  A felgyorsuló ellehe-
tetlenülés stációit precízen sorra veszi és körültekintően elemzi a szerző.

A pártállam meggyengülését bemutató első fejezet kiváló arányérzékkel elemzi a 
népi írók mozgalmának, a polgári radikalizmus, a neo-marxizmus  eszmeáramlatainak 
kibontakozását és térnyerését. Ugyanakkor bemutatja, hogy a népi–urbánus vita felol-
dására, a hídépítésre tett kísérlet kudarccal indul már a folyamat legelején, 1985-ben. 
Hűen hagyományainkhoz: nincs kompromisszum, nincs érdemi együttműködés, nem 
körvonalazódik társadalmi és politikai integráló kereteket kínáló szellemi-közéleti-po-
litikai platform a hidegháború enyhülésének,  a kétpólusú jaltai világrend megroppa-
násának pillanatában. Magyarul: nincs széles körű, konszenzuson alapuló társadalmi 
összefogás. Mégis többször felcsillan a remény, például amikor az 1985-ös választáso-
kon valódi választási lehetőség is adódik. Az induló ellenzéki jelöltek ugyan sehol sem 
győznek, de ‚függetlenként’ bekerül a Parlamentbe Király Zoltán. Pozsgay Imre a nyil-

* Elhangzott a 2015. április 9-én tartott könyvbemutatón.
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vánosság előtt vitázik az ellenzék képviselőivel, abban a meggyőződésben, hogy „ez a 
választás a szocializmus utolsó esélye arra, hogy magához térjen” – valójában ez volt 
a magyarországi egypártrendszer nyilvános agóniájának a kezdete. Ettől kezdve nyíl-
tan szerveződnek a párton belüli reformkörök, egyre-másra alakulnak értelmiségi és 
diákklubok, önkormányzati elven működő szakkollégiumok szerveznek parázs vitákat 
közállapotainkról és kezdik keresni egymással is a kapcsolatot. Daliás idők, pillanatokra 
úgy tűnik, lehetséges áthidalni a szakadékokat, a párbeszéd, a szárnyait bontogató civil 
társadalom nagy gondolata győzedelmeskedhet a végletes megosztottság és együtt nem 
működés hagyománya fölött.

Új szelek fújnak, nem lehet nem érezni őket: ráadásul egyszerre a világpolitikában 
és a belpolitikában.  Gorbacsovról hamar kiderül, hogy reformjait komolyan gondolja, 
és ő maga is igyekszik leépíteni a Szovjetunióról kialakított ellenségképet, enyhülési po-
litikát hirdet, és partneri kapcsolatokat kezd kiépíteni a Nyugat vezető politikusaival. 
Pozsgayhoz hasonlóan ő is a nyitásban látja a fennmaradás esélyét.  A lehetőségek meg-
nyíló kapuin azonban nem a jó szándékú, vagy túlélésre játszó reformerré lett kapuőrök 
elképzelései szerint törtek elő az új politikai erők és gondolatok, sem a világszínpadon, 
sem a magyar glóbuszon.

Valóban: daliás idők voltak. A daliák a civil társadalom televényéből nőttek az 
égig, jelszavaik az együttműködés és a párbeszéd voltak. A mértékadó, hiteles szervező-
dések is ebből a világból származtak, még a reformkörösök is az MSZMP civil háttér-
országának véleményét visszhangozták. Felgyorsult az idő, összesűrűsödött a társadalmi 
tér, egy új szemléleten alapuló közéletiség kezdett belőle kibontakozni. Így esett, hogy 
Monoron, 1985 nyarán, Donáth Ferenc hídverő képességének köszönhetően összeült a 
népiek és urbánusok tábora. A levegőben Bibó István sorai vibráltak: „Aki Magyaror-
szágból szovjet tagállamot akar csinálni, az hazaáruló, aki Magyarországon Habsburgot 
akar restaurálni, az is hazaáruló; aki pedig Magyarországot az elé a hamis alternatíva 
elé akarja állítani, hogy csak e kettő között választhat, az kétszeresen hazaáruló. Mert e 
kettő között ott van a harmadik, egyedül helyes út, a belsőleg egyensúlyozott, de radi-
kális reformpolitikát folytató, demokratikus, független, szabad Magyarország lehetősé-
ge.” A harmadik út gondolata a II. világháborút követő időkben nem válhatott politikai 
erővé, de az 1980-as évek friss levegőjén újra szárba szökkenhetett, ahogyan arra Bába 
Iván finom elemzéssel rámutat, emlékeztetve rá, hogy Bibó ideológiák helyett a gon-
dolkodás bátorságát és a valóságérzék épségét ajánlotta. A bemutatott kísérletek ellenére 
azonban végül nem sikerült meghaladni sem az ideológiai sémákat, sem a sajátosan ma-
gyar politikai beidegződéseket. Az új civil kezdeményezések, mint a Duna mozgalom, 
a szakkollégiumi mozgalom, a klubmozgalom, vagy később a Hálózat, élénk, izgalmas 
színekkel gazdagították a politikai palettát, de társadalmi és politikai mozgósító erejük 
és a rendelkezésre álló idő nem volt elég a régi ideológiai klisék áttöréséhez és egy új 
közbeszéd kialakításához. Az új Hídember halálát követően az 1987 nyarára tervezett 
második monori találkozó elmaradt, a politikai hatalomba való bekerülésért, a rendszer 
megváltoztatásáért – és nem meghaladásáért – folytatott küzdelem a régi törésvonalak 
mentén, helyenként új köntösben jelentkező régi ideológiai fegyverzettel folytatódott.
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1988–1990: új pártok genezise, a lehetőségek kapui lassan ránk csukódnak
A könyv további fejezetei pontos összefoglalóját adják annak, ami ezután követ-

kezett: a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége és a Fidesz ge-
nezisének és az ezekben kulcsszerepet játszó szereplőknek: párttá váló mozgalmaknak, 
ideológiai mozgósító szerepet játszó kutatóintézeteknek, folyóiratoknak, hirtelen politi-
kai credora lelő vallási gyülekezeteknek.

A sok kis katarzis, ami a vibráló és szárnyait bontogató civil társadalom aktivitá-
sának köszönhetően végbement, valóban nem állt össze egyetlen nagy társadalmi katar-
zissá. Sem az alulról felfelé törekvő mozgalmak, sem a számos metamorfózison átesett 
állampárt, melyek végül a kimúlását okozták, sem a főként csak egymásra figyelő új/régi 
politikai alakzatok nem voltak képesek kivezetni a magyar társadalmat a kádárizmus 
erkölcsi sivatagából. A politikai rendszerváltoztatás békésen zajlott, az alkotmányjogi 
keretek kialakítása megindult, és hirtelen, nagy – talán túlságosan is hirtelen és túl nagy 
– fordulatot sikerült tennünk a korlátok nélküli kapitalizmus irányában. A társadalom 
nagy kérdéseire nem születtek megnyugtató válaszok, kiszolgáltatottságának enyhítése, 
a védőhálók kialakítása elmaradt. Az egyéni és csoportérdekek – értsd: az ideológiai és 
a gazdasági  érdekek – elsöprő győzelmének eufóriájában csak keveseknek tűnt fel, hogy 
elvesztek a távlatok és az új/régi politikai-gazdasági elit hátat fordított az őt kihordó civil 
társadalomnak.

Ebben a helyzetben persze még nem volt minden veszve: az új/régi politikai elit 
még fordíthatta volna az ország szekerét a közjót mindenek fölé helyező átalakítás irányá-
ba. Ehhez azonban kis helyi politikai vezérek helyett államférfiakra lett volna szükség.

Államférfi kerestetik: Antall József aktualitása
A könyvben – ahogy a valóságban – kiemelkedő szerepet kap Antall József. 

Méltán. A magyar közelmúlt történelmének legjobb és legmélyebben fundált politikai 
hagyományai ötvöződnek benne: liberalizmus, konzervativizmus, de mindenekelőtt a 
kereszténydemokrata értékrend. Bába Iván tömör megfogalmazásában: Antall konzer-
vatív liberális politikus volt. Politikusi családból származik, ahol a felmenők a Parla-
mentben ültek és ahol az új nemzedékek – Antall Péter szavaival – az ebédlőasztalnál 
tanulják a demokráciát. Antall József büszkén vállalja, hogy mindig is politikus akart 
lenni. De nem hatalom-, hanem hivatásvágyból. Nagyon foglalkoztatta a liberalizmus 
kérdése, annak magyarországi változata, aktualitása és jövője. Látóköre túlterjed a ma-
gyar eszmeáramlatokon, Széchenyi, Deák, Kossuth és Eötvös mellett Tocquevill-ről, 
John Stuart Millről értekezik. „Tulajdonképpen az a természetes egy parlamentáris 
szisztémában, hogy előbb-utóbb liberálissá válik egy konzervatív párt, vagy akár egy 
kereszténydemokrata párt, és liberálissá válik a szociáldemokrata párt is” – mondta. 
Ebből a szemszögből nézve ítélte meg a népi–urbánus ellentétet is, ami szerinte inkább 
a kávéházak, mint a professzionális politika világába való. Leginkább az foglalkoztat-
ta, hogyan válhat Magyarország sikeres, modern társadalommá: „Én úgy látom, hogy 
egy közös alapkérdés van: vállalja-e valaki a pluralista demokráciát vagy nem. Aki a 
pluralista demokráciától eltér akár népi, akár urbánus oldalon, az akkor megállíthatat-
lan a tévúton.” Pontosan látja a magyar politikai és szellemi élet torzulásait, felismeri 
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a népi–urbánus ellentéten túl az értelmiség és az írók aránytalanul és indokolatlanul 
nagy szerepét a közéletben, a létrejövő politikai formációk problematikus mivoltát, el-
lentmondásosságát, tisztázatlan stratégiáit, ködös jövőképét.

Bár az újjászerveződő KDNP és a Kisgazdapárt is elfogadták volna vezetőjüknek, 
az MDF-ben látja a törekvéseivel legkevésbé ellentétes politikai keretet: „Én illúziók nél-
kül vettem át a kormányzást, és oka volt annak, hogy a választási győzelem éjszakáján 
is egykedvűnek, nagyon visszafogottnak tűntem. A felelősség súlyát éreztem, és tudtam 
micsoda mélységekben vagyunk, és mi következik.” 

Kormányát gyakran nevezte kamikaze kormánynak, de mindent megtett azért, 
hogy azt legjobb tudása szerint, a társadalmi érdekek és a demokrácia szolgálatában, sa-
ját kiforrott értékrendje szerint vezesse. Bár a legrosszabbakra is fel volt készülve, a csa-
lódások, megcsalattatások, kényszerűségből kötött rossz kompromisszumok ellen nem 
tudott védekezni. Magányos politikusként fejezte be pályafutását, úgy látta, hogy az első 
magyar miniszterelnöknek fanatikusnak, őrültnek vagy misszionáriusnak kell lennie. 
Misszionárius volt, az európai demokrácia egyik utolsó misszionáriusa, aki tisztában 
volt vele, hogy éppen csak nekifoghat hite terjesztésének.  De úgy látom, mégiscsak sike-
res volt a küldetés, mert ma is bőven akadnak hívei és követői.

Önreflexiók a harmadik évezredből: lehetett volna más is talán?
A könyvet tartalmilag is, módszertanilag is jelentősen gazdagítja az utolsó fe-

jezet, amelyben a korabeli történések néhány fontos szereplője ad választ a kérdésre: 
lehetett volna jobban csinálni?

Az „oral history” (elbeszélt történelem) erényeit megcsillantó fejezetben megszó-
laltatott szereplők közül Pozsgay Imre természetesen egyértelmű igennel felel. Jeszensz-
ky Géza, akit Antallhoz hasonlóan a szolgálat és a szolgálni akarás vezetett, az akkori 
idők daliás voltára emlékezik. Kulin Ferenc már felveti – és magára is vonatkoztatja – a 
személyes felelősségvállalás kérdését, úgy látja, a rendszert változtató nemzedékek le-
hettek volna felkészültebbek, s hogy a korabeli értelmiségi attitűdök már akkor idejüket 
múlták (nagyon mély és ma is megfontolandó igazság). Sárközy Tamás azt emeli ki, 
hogy az átmenetnek nem volt semmiféle stratégiája – eltekintve az egyéni és kiscsopor-
tos érdekek aspirációitól. Martonyi János szerint a tárgyalásos átmenet legnagyobb sike-
re az, hogy lezajlott, ezután azonban szigorúbb törvényeket kellett volna hozni, vagyont 
visszaadni, szigorúbb átvilágítást és politikai felelősségre vonást végrehajtani. Kilényi 
Géza azt hangsúlyozza, hogy kizárólag jogszabályokkal nem lehet pótolni a hiányzó 
politikai kultúrát, s míg a jogállami normáknak megfelelő államszervezet kiépítéséhez 
néhány év is elegendő, a jogállami kultúra kialakításához egy emberöltőnél is több idő 
kell (Ralf Dahrendorf bonmot-ja). A legátfogóbb kritikát a szociológus Szalai Erzsébet 
fogalmazza meg: úgy látja, a rendszerváltás összes hozadékával együtt megbukott, mert 
a kicsi és többségükben gazdaságilag és politikailag erőtlen közép-európai országok 
együttműködése meghiúsult, és nem tudott megerősödni a társadalmat védő szociálde-
mokrata értékrend, ehelyett a vadkapitalizmus vált uralkodóvá. 

A könyv ezen a ponton lép ki önmagából, és válik a további gondolkodást moti-
váló intellektuális tetté.  
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