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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei

X. Fiatal Politológusok Találkozója

A Lakiteleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, a 
Nézőpont Intézet, az Antológia Kiadó és Nyomda Kft�, valamint az Ifjú Konzervatívok 
a Nemzetért közös szervezésében rendezték meg 2017� szeptember 25-27� között a 
X� Fiatal Politológusok Találkozóját� A konferencia témája a harminc évvel ezelőtt, 
1987� szeptember 27-én megtartott A magyarság esélyei címet viselő első lakiteleki 
találkozó volt�

A hallgatók által benyújtott pályamunkák alapján tíz pályázó mutathatta be kuta-
tását a rendezvény keddi és szerdai napján� A rendszerváltás történetével foglalko-
zó pályamunkákat a találkozó szakmai zsűrije értékelte, melynek tagjai Bíró Zoltán 
irodalomtörténész, a RETÖRKI főigazgatója; Kiss Gy� Csaba művelődéstörténész, az 
MTA doktora; Boros Bánk Levente politológus, a Médianéző Kft ügyvezetője; Kasznár 
Attila politológus, egyetemi adjunktus; valamint Nagy Dóra politológus, az IKoN egye-
sület elnöke voltak�

A konferencia Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola ve-
zetője és Bíró Zoltán beszélgetésével kezdődött� A beszélgetés során Lezsák Sándor ki-
emelte, hogy a találkozó nem az ünneplésről szól, mert annak nincs itt az ideje, nincs 
mit ünnepelnünk, viszont emlékezni és emlékeztetni kötelességünk� 

A keddi napon Kassai Lajos lovasíjász, a Lakitelek Népfőiskola kurátora előadásában 
a nemzeti kultúra megőrzéséről és a hagyomány tiszteletének fontosságáról tartott 
előadást, amit a Nézőpont Intézet szekciója követett� Ennek keretén belül Mráz Ágos-
ton Sámuel, Boros Bánk Levente és Nagy Dániel politológusok prezentálták frissen 
elvégzett és értékelt kutatásukat a rendszerváltás megítélésének témakörében� A nap 
zárásaként Fábry Sándor műsorában kissé más, sajátos nézőpontból közelítette meg 
a rendszerváltás témakörét�

A szerdai nap délutánján Intézetünk mutatta be legújabb kutatásait és az évforduló 
alkalmából kiadott, elsősorban a Magyar Demokrata Fórummal és annak szellemi 
előzményeivel foglalkozó köteteit� Az Intézet kutatói közül előadást tartott Kiss Gy� 
Csaba irodalomtörténész, M� Kiss Sándor történész, Fricz Tamás politológus, Szekér 
Nóra, Riba András László, valamint Szeredi Pál történészek� Lapunkat Házi Balázs és 
Nagymihály Zoltán mutatták be�

A konferencia zárásaként hirdették ki a pályázat nyerteseit� Az első helyezést Izing 
Máté Antal, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója nyerte el, Kárpátalja exodus előtt? 
– a kárpátaljai fiatalság jelen- és jövőképének változása 1989 és 2016 között című 
kutatásával� [Tanulmányának kibővített változatát lapunk e számában közöljük�] A 
második Balogh Géza, a Szent István Egyetem hallgatója (A rendszerváltás-kori pri-
vatizációs hullám hatásai a selypi cukorgyár tükrében), a harmadik pedig Szabó Lilla 
Fruzsina, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója (A vésztői rendszerváltás története, 
személyes tapasztalatok és a politikai események tükrében 1988-tól napjainkig) lett�

Lezsák Sándor ajándékaként minden előadó kapott egy darabot az 1987-es lakiteleki 
sátorból� Mint elmondta, ha újra szükség lesz a sátorállításra, akkor ez már azoknak 
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a feladata lesz, akiknél ott vannak a darabok, nekik kell összefogniuk, hogy ismét 
állni tudjon a sátor� A találkozó végén Berecz András ének- és mesemondó előadását 
hallgathatták meg a résztvevők� (Nagy Dóra)

http://www�retorki�hu/hirek/2017/10/09/a-lakiteleki-talalkozo-30-evforduloja-
ra-emlekeztek-a-x-fiatal-politologusok-talalkozojan

A rendszerváltás kulturális hatásairól Lakiteleken

A rendszerváltás nemcsak a gazdasági és politikai berendezkedésre, valamint a jog-
rendszerre hatott, hanem a kultúrára is – közölte Bíró Zoltán Lakiteleken, A rendszer-
váltás kulturológiai aspektusai – társadalom- és bölcsészettudományi megközelítések 
című, a RETÖRKI, a Tolsztoj Társaság és a Lakiteleki Népfőiskola által rendezett két-
napos konferencia első napján� A főigazgató szerint Európa keleti fele még mindig 
erőteljesebben áll a lábán, mint a nyugati� Ez előny, de feladatot is jelent: még az is 
lehet, hogy Európát éppen a keleti fele menti meg� (MTI)

http://www�retorki�hu/hirek/2017/10/12/biro-zoltan--a-kulturara-is-ha-
tott-a-rendszervaltas

Szeredi Pál: A nemzetépítő demokratikus ellenállás dokumentumai, 1968–1987

Október 10-én mutatták be Szeredi Pál A nemzetépítő demokratikus ellenállás do-
kumentumai, 1968-1987 című, a Barangoló Kiadó által gondozott kötetét a RETÖR-
KI konferenciatermében� A kötet jól illeszkedik Szeredi Pál eddig megjelent munkái 
közé: a mostani válogatás előzményeként tavaly látott napvilágot a nemzeti demok-
rata ellenállás 1956 és 1967 közötti dokumentumait tartalmazó könyv� Nagymihály 
Zoltán a kötetet méltatva hangsúlyozta: a köteten végighúzódik a nemzet kérdésén 
való gondolkodás, a legfontosabb sorskérdéseket többek között Kiss Ferenc Feliratát, 
Bíró Zoltán elemzését vagy éppen Csurka István monori beszédét olvasva követhetjük 
végig� Szeredi Pál szerint a könyv fő célja az, hogy „legyen összegyűjtve egy helyen, 
hogy mi történt 1956 és 1987 között, legyenek mögötte a bizonyítékok, amelyek ma is 
ugyanúgy érthetőek, mint abban a korban, és a kérdésekre ugyanúgy képesek lehet-
nek választ adni”� Úgy vélte: nem emlékezni kell elsősorban, hanem párbeszédet ger-
jeszteni, erre jó alkalom lesz a 2018-as év, amikor a szárszói találkozó hetvenötödik 
évfordulóját idézhetjük fel�

http://www�retorki�hu/hirek/2017/10/26/bemutattak-a-nemzetepito-demokrati-
kus-ellenallas-dokumentumai-1968-1987-cimu-kiadvanyt

A Táborszemle bemutatója

A RETÖRKI konferenciatermében mutatták be a nyolc tanulmányt tartalmazó, az 
egykori ún� „szocialista tábor” országainak legújabb kori történetét, a változásokhoz 
vezető utakat és azok lezajlását ismertető, Táborszemle című kötetet�
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Bíró Zoltán főigazgató bevezetőjében kiemelte: több szempontból különleges kötetről 
van szó, hiszen a közelmúltban elhunyt munkatárs, Juhász György által kidolgozott, 
önmagában is izgalmas és eredeti koncepció jegyében kellett összeállítani, befejez-
ni egy olyan munkát, amely éppen az egységesnek, „tábornak” mondott szovjet ér-
dekszféra államainak egymástól nagyon is eltérő különbségeire mutat rá� Domonkos 
László, a RETÖRKI külsős munkatársa, a kötet szerkesztője azt mondta: tudatosan 
törekedtek a kötetben szereplő írások nyelvezetében, stílusában a színes, érdekfeszítő 
hangra, az eleven, élvezetes tolmácsolásra, bemutatásra – ily módon is jelezve, hogy 
ami tudományosnak tekinthető, nem feltétlenül és szükségszerűen kell, hogy unal-
mas, száraz legyen� A jelenlévő szerzők – Botlik József, Zsebők Csaba és Riba András 
László – ismertették írásaik kapcsán a közérdeklődésre számot tartó tudnivalókat�

http://www�retorki�hu/hirek/2017/10/24/taborszemle---konyvbemutato

XVII. Lakiteleki Filmszemle

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Dunaversitas Egyesület és az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Kft� által megrendezett XVII� Lakiteleki Filmszemlén a Rendszervál-
tás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) 150 ezer Ft-os különdíját Pilló 
Ákos Elrabolt évek nyomában című filmje kapta� Az alkotás Intézetünk 150 ezer Ft-os 
különdíján kívül még magáénak tudhatja a Heti Válasz különdíját is� A film három 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei idős ember – Gyarmati Géza, Gulyás Károly és Ba-
logh Sándor – életének azon időszakát mutatja be, amikor 1944 novemberében több 
ezer honfitársunkkal együtt kényszermunkára, málenkij robotra elhurcolták őket a 
szovjet lágerekbe� Gyarmati Gézát (1922-2017) Nyíregyházáról, Gulyás Károlyt (1924) 
és Balogh Sándort (1926) Gergelyiugornyáról vitték el� Az elhurcoltak egyharmada 
nem élte túl a megpróbáltatásokat� 

http://www�retorki�hu/hirek/2017/11/22/az-elrabolt-evek-nyomaban-cimu-alko-
tas-kapta-a-retorki-kulondijat-a-xvii-lakiteleki-filmszemlen

Szalai Attila kötetének bemutatója a Bem József Kulturális Egyesületnél

Élénk érdeklődés mellett mutatták be november 14-én Budapesten, a Magyarországi 
Lengyelek Bem József Kulturális Egyesületének székhelyén Szalai Attila A múltból 
jelen, a jelenből jövő – széljegyzetek a magyar nemzeti demokrata ellenzék lengyel 
kapcsolataihoz a 20. század utolsó harmadában című kötetét� A könyv a RETÖRKI 
kiadványsorozatának 23� köteteként jelent meg, a bemutatót a budapesti Lengyel 
Nagykövetség, a Lengyel Intézet és a RETÖRKI rendezte, a kötetet Tevely Arató György 
történész, levéltáros moderálásával Kiss Gy� Csaba művelődéstörténész, Kovács Ist-
ván polonista, történész, költő, volt diplomata és a szerző mutatta be� A kötet nagy 
erényeként Jerzy Snopek budapesti lengyel nagykövet köszöntőjében azt nevezte meg, 
hogy a személyes élmények mellett szinte enciklopédikus, lexikális tudásanyagot is 
tartalmaz� A szerző azt hangsúlyozta, hogy ezzel a munkájával csak „felnyitott egy 
dobozt, amelynek gazdag tartalma még érdemi feldolgozásra vár”�

http://www�retorki�hu/hirek/2017/11/21/bemutattak-szalai-attila-kony-
vet-a-nemzeti-demokrata-rendszervalto-magyar-ellenzek-lengyel-kapcsolatairol




