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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei

1990. május 2. – Amikor sorsunkat a saját kezünkbe vettük

A rendszerváltás utáni első Országgyűlés alakuló ülésének harmincadik évfordu-
lóján, május 2-án elindult a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
Facebook közösségi oldala. A RETÖRKI célja, hogy kutatási eredményeit minél 
szélesebb körben elérhetővé tegye. Nyári Gábor főigazgató témáról szóló, és egyben 
az oldalt elindító írását az alábbiakban közöljük.

30 évvel ezelőtt, 1990� május 2-án ült össze a rendszerváltást követő első szabadon válasz-
tott Országgyűlés� Több szempontból is kiemelten fontos volt ez a nap Magyarország 
történelmében, nemcsak, mert a rendszerváltás egy kiemelt pillanatáról volt szó, hanem 
azért is, mert a történelem szimbolikus és valós terében kapcsolódott a 20� század megha-
tározó eseményeihez�

Ez volt az az Országgyűlés, amely első határozatával az 1956-os forradalom kitörésének, 
valamint a harmadik magyar köztársaság kikiáltásának napját, október 23-át állami 
ünneppé nyilvánította, miközben a képviselők között és a karzaton megannyian foglaltak 
helyet azok a honfitársaink, akik 1956-ban a magyar szabadságért küzdöttek, majd a 
vérbe fojtott szabadságharcot követően szenvedtek a diktatúra börtöneiben, váltak az 
állambiztonság megfigyeltjeivé vagy kerültek távol választott hivatásuktól, sok esetben 
pedig hazájuktól is, amikor az emigráció kényszerű útjára léptek� 

Az ülés megnyitásakor az ideiglenes köztársasági elnök, Szűrös Mátyás külön köszöntötte 
a mai határokon túl élő magyarokat, utalva ezzel az 1920-ban az országot megcsonkító 
trianoni békediktátumra� Trianonról, Magyarország egyik legnagyobb tragédiájáról, és 
az elszakított területek magyarságának sorsáról a kommunista hatalomátvételtől kezdve 
egészen addig nem lehetett beszélni a magyar parlamentben�

A Himnusz eléneklése és Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című versének elszavalása 
után az első beszédet az ekkor 87 éves Varga Béla katolikus pap, az 1945-ben összeülő 
Nemzetgyűlés kisgazdapárti elnöke mondta el� Varga Béla atya nem csak a második 
világháború utáni időszak kiemelkedő alakja volt, Balatonboglár plébánosaként már a 
Horthy-korszakban is jelentős társadalmi és politikai szerepet töltött be, mind papként, 
mind képviselőként, mind pedig a hazánkban menedékre találó lengyelek segítőjeként�

1990� május 2-án a magyar parlamentben tehát jelen volt a teljes 20� század: Trianon, 
a Horthy-korszak, a második világháború, a fenyegetett demokrácia korszaka, 1956, a 
kommunista diktatúra szörnyűségei, és mindezeket követően a rendszerváltás esemé-
nyei, hogy lezárulhasson az évszázad és elindulhasson Magyarországon egy új, demokra-
tikus alapokra helyezett korszak� Antall József ezen a napon tartott első miniszterelnöki 
beszédében hangzott el a következő mondat: „Azt hiszem, most olyan történelmi órához 
érkeztünk, amikor megkísérelhetjük sorsunkat saját kezünkbe venni�”

Nagyon sokat lehet azon vitatkozni, hogy milyen is volt a magyar 20� század, és miként 
foglal benne helyet annak utolsó mozzanata, a rendszerváltás� Azon is lehet vitatkozni, 
hogy „kezünket” ki szorította, szorítja, tépi, húzza� Az azonban nehezen vonható kétségbe, 
hogy a magyar nemzet az új korszakhoz érve saját kezébe vette, vehette sorsát� Az pedig 
már újabb kérdéseket vet fel és vitákra adhat okot, hogy mennyire tudtunk élni a törté-
nelmi lehetőséggel� 



Életkép a Parlament folyosóján 1990-ben. Kép: RETÖRKI Archívum.
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1990� május 2-a azonban kétségkívül azon ritka pillantok egyike hazánk történelmében, 
amikor nemzeti egységünk kézzelfogható közelségbe került, és ezt az egységet az ekkor 
összeülő, szabadon megválasztott parlament képviselte, amely ekkor képes volt közösen, 
pártokon és politikai érdekcsoportokon átívelően olyan döntéseket hozni, amelyek segí-
tettek a vérzivatarokkal és tragédiákkal teli 20� század lezárásában és méltó feldolgozá-
sában� Lehet, hogy mindez csak néhány múló pillanat volt, de ezt a rövid időt is illő lenne 
megbecsülni�

Három évtized telt el azóta, generációk nőttek fel, amelyek tagjainak már nincs személyes 
emléke sem a rendszerváltásról, sem a 20� század azt megelőző eseményeiről� A harminc 
évvel ezelőtti események átélőinek és a történészek feladata lenne, hogy emlékeztes-
senek erre az időszakra, és megértessék a mai fiatalokkal ennek fontosságát� Mégis miről 
szól általában május hónap eleje? A nemzeti történelmünkhöz és identitásunkhoz nem 
igazán köthető május 1-jéről, a munka ünnepéről� Ha megnézzük, hogy melyek azok a 
tavaszi napok, amelyek még élnek történelmi emlékezetünkben, valószínűleg azt tapasz-
taljuk, hogy megelőzi május 2-át április 4-e, hazánk „felszabadításának” a napja, de még 
március 21-e, a Tanácsköztársaság kikiáltásának a napja is� Bármilyen kiábrándító, de 
el kell ismernünk, hogy harminc évvel a kommunista diktatúra bukása után, még mindig 
élénkebben él a társadalom emlékezetében a „három tavasz ünnepe”, mint az 1990-ben 
szabadon választott parlament első ülésének a napja�

Teendő tehát van bőven� Folytatnunk kell rendületlen elszántsággal a 20� századi magyar 
történelem feldolgozását, és meg kell ismertetnünk, be kell mutatnunk az eseményeket, 
a folyamatokat, az összefüggéseket� Láttatnunk kell a társadalom minden rétegével, hogy 
a rendszerváltás – benne 1990� május 2-val – minden hibája és árnyoldala ellenére úgy 
zárta le a 20� századi, tragédiákkal teli magyar történelmet, hogy átvezette az országot a 
kommunista diktatúrából a parlamentáris demokráciába� „Megkísérelhettük sorsunkat 
saját kezünkbe venni�”
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A nézeteket, véleményeket ütköztetni kell, csak ez visz minket előrébb, csak így lehet 
feldolgozni a múltat és megérteni a jelenre is ható folyamatokat� Mégis megvannak azok 
a „közös pontok”, amelyekben mindannyian – vagy legalábbis a nagy többség – egyetért-
hetünk� Ilyen közös pontokként csak a közelmúlt eseményeit szemlélve elismertük már, 
hogy Trianon, a holokauszt legnagyobb tragédiáink közé tartozik, 1956 pedig forradalom 
és szabadságharc� Fontos lépést tehetnénk meg, ha a rendszerváltást olyan közös pont-
ként tartanánk számon, amely visszaadta az ország szuverenitását, a demokrácia érté-
keit� Az egészséges történelemszemlélet kialakulásához elengedhetetlen, hogy legalább a 
keretekben egyetértsünk�

A 2013-ban létrehozott Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum célja, hogy 
a tudomány és az ismeretterjesztés eszközeivel igyekezzen feltárni, bemutatni és megér-
tetni a rendszerváltás, és ezen keresztül az egész 20� század folyamatait, ezzel elősegítve 
egy egészséges nemzettudat és történelemszemlélet kialakítását� A cél elérésének érde-
kében indítjuk el a mai napon, a május 2-i események harmincadik évfordulóján közös-
ségi média felületeinket, amelyeken igyekszünk a szélesebb közönséget megszólítani� 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük a magyar társadalmat múltjának jobb megis-
merésében és feldolgozásában� Ahogy bízunk abban is, hogy munkánknak köszönhetően 
elérhetjük, hogy május első napjai nem a meleg sörről és hideg virsliről fognak szólni, 
hanem a szabadon választott Országgyűlés első üléséről�

nyáRi GáboR

Rendszerváltástól rendszerváltásig – RETÖRKI-videósorozat

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) Rendszerváltástól 
rendszerváltásig címen új videósorozatot indít� A negyedórás epizódok Magyarország 
20� századi történetét mutatják be számos korabeli dokumentum, film és képanyag 
segítségével�

Az oktatási segédanyagként is használható videókkal a RETÖRKI célja, hogy a korona-
vírus miatti szükséghelyzetben olyan tartalmakkal szolgáljon a nagyközönség számára, 
amellyel segíteni tudja a középiskolások otthoni tanulmányait�

A sorozat május 3-án debütáló első adásában Nyári Gábor történész, az Intézet főigaz-
gatója mutatja be Magyarország 1918 és 1940 közötti történetét� A RETÖRKI a videóso-
rozat mellett az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet az online jelenlétre� Május 2-án, a 
rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlés alakuló ülésének harmin-
cadik évfordulóján elindult az Intézet hivatalos közösségi oldala, a közeljövőben pedig 
a Hungaricana közgyűjteményi portálon mindenki számára ingyenesen elérhető lesz az 
összes eddigi RETÖRKI-kiadvány digitális változata�

Az Intézet ezeken a felületeken minőségi ismeretterjesztő és tudományos tartalmakkal 
szeretne segíteni a járványhelyzet miatti korlátozások idején mind a kutatóknak, mind a 
rendszerváltás és a történelem iránt érdeklődő szélesebb közönségnek�

Nyári Gábor a RETÖRKI feladatairól

Május folyamán három interjú jelent meg Nyári Gáborral, a RETÖRKI főigazgatójával – a 
Mandineren (Constantinovits Milán), a Magyar Fórumban (Medveczky Attila) és a Magyar 
Hírlapban (Vitéz Anna)�
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„A RETÖRKI még mindig egy fiatal intézetnek számít, de 2013 óta nagyon fontos eredmé-
nyeket ért el Bíró Zoltán vezetése alatt� Erről tanúskodik a közel 50 kiadott kötet� Ezek 
digitális változata egyébként napokon belül mindenki számára ingyenesen elérhetővé 
válik a Hungaricana közgyűjteményi portálon� Az alapok jók, most az építkezés következő 
fázisába értünk, amelynek egyik legfontosabb része, hogy amellett, hogy tovább erősítjük 
pozícióinkat a tudományos életben, és a rendszerváltás témakörének megkerülhetetlen 
szereplőivé válunk, nyitunk a szélesebb közönség felé is� Mindehhez szeretnénk 
kihasználni a mai kor adta lehetőségeket� Korábban már elkészültek a rendszerváltás 
kronológiájának alapjai� Ezt még idén átalakítjuk és kibővítjük olyan módon, hogy az 
egyfajta lexikonként és adatbázisként is használható legyen� A tematikus honlap így 
segítségére lehet a kutatóknak, egyetemi hallgatóknak, a közoktatás minden szereplőjének, 
illetve a téma iránt érdeklődőknek� Ahogy már beszéltünk róla, a rendszerváltással 
kapcsolatban nagyon sok a vita, a félreértés, ennek pedig egyik elsődleges oka, hogy nem 
vagy csak kevésbé ismertek a források� Legendák keringenek az iratmegsemmisítésekről, 
amelyeknek nyilván van alapjuk, de valójában nagyon sok esetben a rendelkezésre álló 
forrásokkal sem vagyunk tisztában� Tervezünk egy olyan forráskiadvány-sorozatot, 
amely sokat segíthet majd abban, hogy az egyes kérdőjeleket pontokra cserélhessük� 
Ehhez egyből hozzá is teszem, hogy a források jelentős része a mi archívumunkban 
található, az általunk őrzött anyagok mennyisége 2013 óta a harmincszorosára nőtt� A 
következő lépés, hogy elkezdjük ezeknek az anyagoknak a digitalizálását, amely nagyban 
megkönnyíti a kutatók munkáját is” – fogalmazott a főigazgató� A Mandinernek beszélt 
arról is, hogy fontos célnak tartja a környező országok hasonló intézeteivel való együttmű-
ködést� A fiatalok érdeklődésének felkeltésével kapcsolatban így fogalmazott: „A rendszer-
váltás valódi jelentőségét csak akkor tudjuk megérteni, ha látjuk, hogy mi zajlott előtte 
Magyarországon a 20� században� Jelenleg a rendszerváltás a többség számára személyes 
történelemként él a saját tapasztalatok alapján� Azok a fiatalabb generációk, akiknek 
személyes élménye nincs, vagy a szülők, családtagok történeteire alapozzák saját vélemé-
nyüket, vagy egyszerűen nem foglalkoznak a kérdéssel� Őket elsősorban a most induló 
közösségimédia-felületeinken, Facebook-oldalunkon és Youtube-csatornánkon tudjuk 
megszólítani, kifejezetten a számukra készített tartalmakkal� Bennük is tudatosítani kell, 
hogy a rendszerváltás fontos, foglalkozni kell a témával�”

A RETÖRKI kutatási területével kapcsolatban a Magyar Fórumnak így fogalmazott: „Az 
építkezés következő fázisa a témakör szélesítése� Nem lehet úgy megérteni a rendszer-
váltást, ha nem tudjuk, milyen folyamatok előzték meg, és mi történt a 20� században� 
Hazánk történelmében évszázados folyamatokról beszélhetünk, gondoljunk csak állam-és 
jogfejlődésünkre, és arra, miként változott alkotmányunk� Ahhoz, hogy megértsük, mi 
történt 1989-ben, tudnunk kell, mi zajlott le 1956-ban, 1945-ben, 1920-ban, 1918-ban�” 
Fontosnak nevezte a magyar álláspont idegen nyelven való megjelentetését is, hiszen 
„általános probléma, hogy nem azok a munkák jelennek meg angolul, vagy más nyugati 
nyelven, amiket mi írtunk saját magunkról, hanem amit a szomszédaink írtak rólunk 
és a térség történelméről”� További célnak nevezte a RETÖRKI megjelenését az egyetemi 
képzésben és a tehetséggondozásban�

A videósorozatról szólva azt mondta: „A jelenlegi járványhelyzet enyhítésében szerettünk 
volna valahogy mi is részt venni, a kézenfekvő megoldás pedig az volt, hogy a digitális 
keretek közé kényszerülő oktatás területén próbáljunk segíteni� A sorozat negyedórás 
epizódjaiban a 20� századi magyar történelmet úgy mutatjuk be – archív filmfelvételek, 
képek, dokumentumok segítségével –, hogy az érdekes, befogadható legyen a mai fiata-
labb generációk számára is, ne csak megismerjék, hanem reményeink szerint meg is 
szeressék a történelmet�” 


