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Ebben az évben Magyarorszá-
got kívülrõl és belülrõl is elural-
ta a múlt, a közeli és a távoli
múlt. Folyamatosan bomlanak
fel és le a nemrégiben még alap-
vetõnek és megváltoztathatat-
lannak tartott politikai-intézmé-
nyi keretek, s mindezzel párhu-
zamosan egyre követelõdzõbbé,
nagyhangúbbá válik a réges-ré-
gen elfeledett múlt számos szel-
lemi öröksége és örököse. 1991
a nappali kísértetek éve: kripta-
nyitogatástól és nekrológoktól
hangos a szûkebb és a tágabb vi-
lág. Megszûnik az 1955-ben
megalakított Varsói Szerzõdés,
majd nem sokkal késõbb dekla-
rálják a gazdasági együttmûkö-
dés szervezetének, a KGST-nek
a kimúlását is. A nyár elején el-
hagyja Magyarország területét
az utolsó szovjet katona is, még
éppen idõben, mert néhány hó-
nappal késõbb már az sem lett
volna világos, hogy hová men-
jen haza… Az év végéig felbom-
lik a Szovjetunió. Nem éppen
bíztató körülmények közepette,
mert a nyár végi moszkvai
puccskísérletbõl akár véres pol-
gárháború is kerekedhetett vol-
na. Jugoszláviára tekintve vi-
szont e feltételes mód el is hagy-

ható – márciusban kezdik elõször
lõni egymást szerb és horvát
fegyveres csoportok. A nyár ele-
jén még viszonylag hamar lezaj-
lik a szlovén–szerb háború, szep-
temberben Macedónia és Bosz-
nia is deklarálja függetlenségi
igényét, s az év végén már azt
sem lehet pontosan számbaven-
ni, hogy hány fronton vívják a
legújabb balkáni háborút. Így
kezdõdött a 20. század, s úgy lát-
szik, hogy így is fog befejezõdni.

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Március 7.
A kormány ülésén elfogadják 
Kupa Mihály pénzügy-
miniszter négyéves gazdasági 
programját, amelynek révén 
az országban megteremtõd-
nének a „szociális piacgaz-
daság” feltételei. Az elképzelést 
szinte valamennyi érintett fél 
jól fogadja, ám teljesüléséhez 
1991-ben is 46 gazdasági 
jellegû törvényt kellett volna 
a parlamentnek meghoznia. 
Ezeknek körülbelül egy-
negyedét sikerült megalkotni, 
mivel a T. Ház munkáját 
lefoglalták a múlttal való 
hadakozás feladatai.

Február 25.
A Varsói Szerzõdés egykori 
megalapítói Budapesten 
megállapodnak az 1955-ben 
létrehozott katonai együtt-
mûködési szövetség felszá-
molásában. A szervezet 
csaknem fél évszázadon 
keresztül fogta össze – szovjet 
vezetéssel – a kelet-európai 
országok haderõit, azért, 
hogy a nyugati szövetségnek, 
a NATO-nak kellõ erejû 
ellensúlyát jelentse. Ebben 
az értelemben a VSZ a hideg-
háborús évek egyik szim-
bolikus alapintézménye volt, 
így a megszûnése is hasonlóan 
fontos gesztust jelentett.

Június 19.
Az utolsó szovjet katona is 
elhagyja az országot, mintegy 
két héttel a megállapodásban 
rögzített dátum elõtt. 1988-tól 
folyamatosan 65 000 katona, 
sok-sok ezernyi haditechnikai 
felszerelés, számtalan 
családtag vonul ki 
az országból, s – ami szokat-
lan – nem jön be azonnal 
a helyükre senki sem. 
Az ország szabadsága, füg-
getlensége kézzelfoghatóvá 
válik.

26

1991 A ZÛRZAVAR ÉVE

Februárban Budapesten találkoztak 
a "visegrádi hármak" vezetõi; Lech 
Wa³esa, Göncz Árpád, Václav Havel 
és Antall József, megkísérelték 
feltámasztani az egykori, történelmi 
elõzményeken nyugvó regionális 
együttmûködés kereteit

A kárpótlás jegyében olyan családok ezrei is visszakapták földjüket, 
akiknek ekkorra már a megmûveléshez szükséges feltételek minimuma 
sem volt meg
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Bukarestben az õsz elején a
Zsil völgyébõl érkezett bányá-
szok szállják meg a parlament
épületét, drasztikus fellépésük
következtében többhetes kor-
mányválság köszönt Romániá-
ra. Északi szomszédunk sem
ússza meg kormányválság nél-
kül, folyamatos tüntetéseken
követelik egyre többen a cseh-
szlovák államközösség mielõbbi
felbontását. S még valami: janu-
árban az Egyesült Államok által

vezetett Öböl-háború példátlan
hatékonysággal szabadítja fel
Kuvaitot az iraki megszállás
alól, s úgy tûnik, hogy a modern
technika birtokában ezután a
korábbiaktól egészen különbözõ
fegyveres konfliktusok megvívá-
sának nézünk elébe.

Itthon – a vázolt külsõ körül-
ményekhez képest – békésebb,
bár nagyon is konfliktusos köz-
élet képe bontakozott ki. Az év
elsõ napjaiban spontán földfog-

laló mozgalmakkal próbálja a fa-
lu népe jelezni a politikai osztály
számára, hogy nagyon lassúnak
tartja a kárpótlási törvény meg-
születését. Késõbb kiderül,
hogy az önkényes földfoglalások
mögött a koalíciós kormány
egyik pártja, az FKGP található,
amely meglehetõsen tevékeny
szerepet vállalt e hisztériák ter-
jedésében. Ami annak fényében
talán érthetõ, hogy a kárpótlási
törvény sorsa és parlamenti vi-

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Június 28.
A Budapesten megtartott 
utolsó ülésszakon a valaha 
volt tagállamok feloszlatják 
a KGST-t, miközben 
a „visegrádiak már másfél 
éve tárgyalnak az EGK-val 
leendõ csatlakozásuk 
feltételeirõl. November 
végén az EGK társulási 
szerzõdést is köt e három, 
majd késõbb négy országgal 
a csatlakozás menetrendjérõl 
és feltételeirõl.

Augusztus 16–20.
A pápa, II. János-Pál ötnapos 
látogatást tesz Magyar-
országon, a különbözõ 
mintegy egymillió hívõvel 
találkozik. Az események 
példátlan mélységben 
mozgatják meg az ország 
jelentõs részét.

November 15.
Szakad az FKGP: a kárpótlás 
ügyében elszenvedett politikai 
vereség miatt Torgyán József 
vezetésével egy csoport kilép 
a koalícióból, de a párt kép-
viselõinek többsége kitart 
a kormányzati felelõsség 
és Antall József mellett. 
A szakadárok száma szinte 
naponta változik, hol 17, 
hol 12, hol 11, végül azonban 
egyszer sem éri el azt az arányt, 
aminek okán a koalíciós 
többség a parlamentben 
megszûnne. Mindezzel több-
éves vita veszi kezdetét arról, 
hogy kik tekinthetõek „igazi” 
kisgazdáknak.

27

Annus Antall és Silov altábornagy 
a magyar-szovjet határon abból 
az alkalomból tartanak sajtó-
tájékoztatót, hogy a szovjet 
hadsereg – valamivel a megadott 
határidõ elõtt – kivonult hazánkból

Június 19-én az utolsó szovjet katona is elhagyta 
Magyarország területét, azóta nevezik ezt a napot a Szabadság 
napjának

A rendszerváltás hétköznapi jelei: 
utcák, terek ezrei kapják vissza 
egykori elnevezésüket
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Kádár Béla miniszter a magyar 
kormány nevében aláírja a szocialista 
országok gazdasági együttmûködési 

szervezete, a KGST megszüntetésérõl 
szóló – Budapesten, június 28-án 

kelt – dokumentumot

II. János Pál pápa augusztus 16-án 
megérkezett hivatalos 
magyarországi látogatására, 
a reptéren köszöntötte 
az anyaföldet
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tája egyáltalán nem a kisgazda-
igények szerint alakult. A tör-
vénykezés elsõ fél évét el is fog-
lalja ez a sehová nem vezetõ vi-
ta, s a nyáron megszületõ tör-
vény legfeljebb arra jó, hogy
milliók megalapozatlan igényét
felkeltse, mintha bármilyen te-
kintetben lehetséges lett volna
visszaállítani a fél évszázaddal
korábbi tulajdoni és társadalmi
viszonyokat. A föld esteleges
visszaadása kapcsán minden
társadalmi nagycsoport úgy ér-
zete, hogy az õ történelmi sérel-
meit is méltányos lenne minél

A KÁRPÓTLÁS LÉNYEGÉRÕL

A kormánykoalíciót alkotó
pártok közül a kisgazdák kép-
viselték azt az álláspontot mi-
szerint a rendszerváltás leg-
fontosabb feladata lenne az
1947 elõtti tulajdonviszony-
ok minél teljesebb körû visz-
szaállítása, mindenekelõtt a
földek tekintetében. 1991 el-
sõ félévében e megoldhatat-
lan feladat politikai problé-
mái okozták a legtöbb közéle-
ti feszültséget, mivel az
FKGP rendszeresen jelezte,
hogy e törvény hiányában ké-
szek a koalíció felbontására
is.<B> <B>Június 26-án fo-
gadta el a parlament a kár-
pótlási törvény többször kor-
rigált, az Alkotmánybíróság
által is kifogásolt, majd több-
ször is megváltoztatott szöve-
gét. A hónapok során az ere-
deti tervezetet csaknem fél-
ezer módosítási javaslattal
egyetemben vitatta meg a
Ház, s végül a törvényt körül-
vevõ társadalmi közhangulat
is leginkább az új keletû illú-
ziók születésének teremtett

alkalmat. Nagyon sokan el-
hitték – mert hinni akarták, s
voltak, akik kellõ felelõtlen-
séggel táplálták is azt az alap-
talan hitet – miszerint vissza-
adható és visszakapható
mindaz, amit egykoron tõlük
jogtalanul és erõszakkal vet-
tek el. Év végéig mintegy
800 000-ren éltek a törvény
adta lehetõséggel, és fordul-
tak kérelmeikkel az újonnan
felállított Kárpótlási Hivatal-
hoz. További folyományként
július 10-én a koalíciós több-
ség elfogadta az 1948 után –
kártalanítás nélkül – elvett
egyházi ingatlanok visszaadá-
sáról szóló törvényt. Év végé-
ig a két legnagyobb egyház
több mint 5000 ingatlant igé-
nyelt vissza, a közigazgatási
zûrzavar azonban teljes volt,
mert még jegyzék sem készült
a szóban forgó ingatlanokról,
s azt sem tudni, hogy milyen
forrásokból kell majd fedezni
az ingatlancserék várható
költségeit.

29

Szomszédunkban az õsszel már 
olyan erõvel és közelségben dúlt 
a horvát-szerb polgárháború, 
hogy egy betévedt repülõ még 
a barcsi temetõt is megbombázta

A repeszek számos családi házban is komoly károkat okoztak
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gyorsabban orvosolni. E végte-
len sorból ezen a nyáron legfel-
jebb még az egyházaknak lehe-
tett úgy-ahogy eleget tenni (a
kereszténydemokraták pártja
volt a másik koalíciós partner).
A kárpótlási törvény elfogadása
után két héttel, nagy gyorsaság-
gal megszavazták az egyházi in-
gatlanok visszaadását, noha
senki nem tudhatta igazán, hogy
a több ezernyi ingatlan funkció-
váltása hogyan fogja befolyásol-
ni a leginkább érintett alrend-
szerek további mûködõképessé-
gét. (Fõként az egészségügyrõl
és az oktatásról volt szó, a két,
amúgy is vesztesnek látszó al-
rendszerrõl.) S ha még mindez
nem lett volna elég, akkor az
MDF szeptembertõl mindent
megtett annak érdekében, hogy
az elõzõ évben napvilágot látott
Justitia-program újból a közbe-
széd elsõszámú tárgyává váljék.
Ennek jegyében az õszi politikai
szócsatákat az a Zétényi–Ta-
kács-törvénytervezet uralta,

A MÁSIK SZIMBOLIKUS IGÉNY: AZ IGAZSÁGTÉTEL

Szeptember 5-én több napi-
lapban is megjelennek részle-
tek az MDF frakcióvezetõjé-
nek, Kónya Imrének zárt kör
számára készült tanulmányá-
ból, aminek a szövegébõl arra
lehet következtetni, hogy a
kormány offenzívára készül a
közintézményekben megte-
remtendõ befolyása érdeké-
ben. Sõt, a várható társadal-
mi elutasítás árnyékában is
készen állnak az igazságtételi
program keresztülvitelére.
Hatalmas politikai botrány
kerekedik az anyag nyilvá-
nosságra kerülése kapcsán, s
az MDF sem siet cáfolni a
megjelölt törekvések komoly-
ságát. November 4-én hosz-
szas viták után, név szerinti
szavazással a parlament elfo-
gadja a Zétényi–Takács-féle
törvényjavaslatot, amivel az a
gond, hogy az elõzõ rendszer
politikai vezetõinek felelõs-

ségre vonhatósága érdekében
alapvetõ jogelveket kellett
volna felrúgni. Az igazságté-
telrõl szóló vita ekkorra már
régen kilépett a parlamenti
falak közül, s november 18-
án a magyar tévénézõk szá-
zezrei szembesülhettek a tör-
vény keltette szélsõséges in-
dulatok erejével. Ekkor vitat-
kozott ugyanis egymással a
két legnagyobb párt frakció-
vezetõje, Kónya Imre és Petõ
Iván – esti tévémûsorban, két
órán át – e javaslat rejtett és
nyilvánvaló értelmérõl. Rit-
kán van példa arra, hogy egy
tévémûsor olyan hosszú idõ-
re adjon vitatkoznivalót a
közvéleménynek, mint aho-
gyan e mûsor kapcsán történt

KÉNE 4 SOR HOZZÁ!!!.

30

Civil kezdeményezésre tartanak esti megemlékezést a Kossuth téren, 
az 1956 okt. 26-án lezajlott véres tömegmészárlás áldozatainak 
emlékére

Emlékezés… felejtés… A forradalom 
ünnepének napján eltüntették 
a Vérmezõrõl  az 1919-es 
Tanácsköztársaság emlékét 
megörökítõ emlékmûvet, 
Varga Imre híres szoborkompozícióját
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amelynek révén lehetõvé vált
volna a bukott rendszer egykori
vezetõinek büntetõjogi felelõs-
ségre vonása. Nem tagadható,
hogy ekkorra már meglehetõsen
széles körû társadalmi igény volt
a megfelelõ bûnbakok megtalá-
lására, mint ahogy az sem, hogy
igyekeztek is mindent megtenni
e kérdések különlegesen fontos-
sá tétele érdekében.

A mesterségesen alakított
konfliktusok zónáján túl, a
„normál” gazdasági, társadalmi
mûködés is bõséggel termelte az
alig-alig feldolgozható konflik-
tusokat, gondokat. A gazdaság
visszaesése ebben az évben érte
el a mélypontját, több mint 10
százalékkal csökkent a GDP, el-
sõsorban a hagyományos szoci-
alista nagyipar – s piacainak –

összeomlása következtében.
Mindettõl korántsem függetle-
nül, az év elején jósolt 200 000–
220 000-hez képest az év végé-
re mintegy 370 000 fõre nõtt a
munkanélküliek száma. A kor-
mány év közben többször is

kénytelen volt módosítani az el-
látásra jogosultak növekvõ köré-
nek költségvetési forrásait. S
hogy teljes legyen a rémkép:
menekültügyekben több okból
is kitüntetett célországgá vál-
tunk. Részben a délszláv polgár-

háború következtében több
tízezeren kerestek maguknak
menedéket az ország déli me-
gyéiben; ekkora tömeg megfele-
lõ ellátására a helyi közigazgatás
természetszerûleg nem lehetett
felkészülve. Részben pedig ha-
zánk – mint az Unióval közvet-
lenül határos térség – az illegális
bevándorlás egyik fõ útvonalán
elhelyezkedve, ebben az évben
több tízezer határsértõ sorsát
volt kénytelen intézni. Olyan
emberekét, akik a világ legkü-
lönbözõbb sarkaiból, összesen
84 országból érkeztek ide. Csak
a teljesség kedvéért rögzítenénk:
az infláció ebben az évben érte
el a csúcspontját (35 százalék),
aminek következtében az
amúgy is kevéssé védekezõké-
pes, a költségvetés helyzetétõl
közvetlenül függõ társadalmi
nagycsoportok helyzete tovább
romlott.

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 

Új idõk régi emlékei… 
Ingyenkonyhák nyílnak országszerte, 

minthogy a rászorulók száma is 
hónapról hónapra növekszik

A legfõbb közjogi méltóságok 
leplezték le egykori dolgozószobája 
elõtt Bibó István emléktábláját, 
amivel az 1956-os november 4-ei, 
parlamenti helytállására 
emlékeztetnek 35 év után
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