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Aktuális

Az elmúlt negyedév fontosabb hírei
A RETÖRKI Fiatal Kutatói programja

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a Kodolányi János 
Főiskola közötti szakmai együttműködés keretében immár harmadik alkalommal ke-
rült sor a Fiatal kutatói pályázatok során elnyert féléves kutatómunka eredménye-
inek ismertetésére� A programban részt vett hallgatók március 29-én, a RETÖRKI 
konferenciatermében számoltak be kutatói munkáik eredményéről, tapasztalataikról� 
A program négy részvevője közül ketten tanulmányuk témájaként az MDF vidéki 
szerveződésének történetét választották� Hegedűs Tamás A kecskeméti MDF törté-
netét vizsgálta a szervezet alapításától a választásokig tartó időszakig, Nagy Artúr 
pedig a rendszerváltás salgótarjáni eseményeit, benne a salgótarjáni MDF szervezet 
tevékenységét� A harmadik résztvevő tanulmánya nemzetközi témát dolgozott fel: A 
Bős-nagymarosi vízlépcső (A magyarországi döntés szlovák szemszögből) címmel� He-
gedűs Katarina tanulmányában magyar és szlovák forrásokra támaszkodva vizsgálta 
meg a bős-nagymarosi vízlépcső ügyét� Jónás Róbert a program során a RETÖRKI 
Archívumának munkájába nyert betekintést� (Bágya Rita)

[http://www�retorki�hu/hirek/2017/04/05/a-retorki-fiatal-kutatoi-palyazata-
ban-reszt-vevo-hallgatok-beszamoloja]

Archívumunk gyarapodása

Nemzeti kincsnek számító levéltári anyaggal gyarapodott a RETÖRKI Archívum ál-
lománya� Az érdi Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány Kisgazda Levéltárától ke-
rültek Intézetünk gyűjteményébe a 20� századi magyar politikatörténet kétségkívül 
meghatározó történelmi pártjának iratai� A páratlan forrásokban bővelkedő irategyüt-
tes tudományos feldolgozásának igénye és a kutathatóság színvonalának növelése 
játszott alapvető szerepet abban, hogy Tóth Tamás úr, aki a levéltár kezelésével járó 
„megörökölt” felelősségét hosszú időn keresztül mély elhivatottsággal viselte, átadta a 
kisgazda „örökséget” a RETÖRKI-nek� (Riba András)

Közgazdászok és szociológusok találkozója a RETÖRKI-ben

Lóránt Károly szervezésében 12� és 13� alkalommal került megrendezésre a közgazdá-
szok és szociológusok találkozója� Március 29-én Márai Géza professzor ...mert a vidék 
mégis élni akar, április 12-én pedig Bogár László Amerikai beteg, avagy egy birodalmi 
hanyatlás anatómiája címmel tartott előadást� Előbbi a vidékről mint fontos társadal-
mi-szociális-ökológiai-szolgáltatási feladatot betöltő szervezési módról, a paraszti tudás, 
erkölcs és példamutatás eltűnéséről, valamint a stratégiai fontosságú vidékfejlesztésről 
szólt� Utóbbi a birodalmi struktúrák kialakulásával és működésével kapcsolatban muta-
tott rá történelmi párhuzamokra és vont le következtetést a jelent, illetve a jövőt illetően� 
(Szegő Szilvia)

[http://www�retorki�hu/hirek/2017/04/05/kozgazdaszok-es-szociologusok-talalko-
zoja-a-retorki-ben; valamint http://www�retorki�hu/hirek/2017/04/24/kozgazda-
szok-es-szociologusok-talalkozoja-a-retorki-ben]
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Acélváros végnapjai

Április 19-én került sor a Lóránt Károly 
szerkesztésében megjelent, Az acélváros 
végnapjai című könyv bemutatójára a 
RETÖRKI konferenciatermében� A kötet a 
Lenin Kohászati Művek sorsán keresztül 
nyújt betekintést az időszak magyar gaz-
daság- és iparpolitikájába, illetve a rend-
szerváltás eszmei, politikai és személyi 
hátterét nyújtó eseményekbe� A Drótos 
Lászlónak, a Lenin Kohászati Művek 
utolsó vezérigazgatójának kezdeménye-
zésével elindult kutatómunka nyomán 
megszületett kötet alapját a gyár koráb-
bi vezetőinek és munkatársainak kötetei 
és egyéb írásai, valamint a velük készült 
interjúk mellett a Kohászati Művekkel 
kapcsolatos dokumentumok adták� A kö-
tetet néhány nap múlva az MTA Miskolci 
Akadémiai Bizottságának székházában is 
bemutatták�

[http://www�retorki�hu/hirek/2017/04/20/az-acelvaros-vegnapjainak-latlele-
te---kotet-jelent-meg-a-diosgyori-kohaszat-felszamolasarol; valamint http://www�ret-
orki�hu/hirek/2017/05/02/az-acelvaros-vegnapjai---konyvbemutato-az-mta-mis-
kolci-akademiai-bizottsaganak-szekhazaban]

A magyar szociáldemokrácia a rendszerváltoztatás időszakában

Májusban jelent meg Orosz Tímeának, a 
RETÖRKI nyelvész-politológus kutatójának 
első önálló kötete� A könyv a rendszervál-
tás időszakában vizsgálja a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt (MSZDP) történetét 
az 1988-as újjáalakulástól 1991-ig arra ke-
resve a választ, mi vezetett az egyébként jó 
esélyekkel induló párt bukásához� A kötet 
szerves részét képezik egyebek mellett az 
MSZDP volt politikusaival készült interjúk 
és a témában feldolgozott sajtóanyag jegy-
zéke, kiváló alapot biztosítva a téma továb-
bi kutatásához�

[ h t t p : / / w w w � r e t o r k i � h u / h i -
rek/2017/05/04/a-rendszervaltas-partja-
irol-inditott-konyvsorozatot-a-retorki]
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