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Dokumentumok egy kötethez és egy folyóirathoz

A rendszerváltás sajátos részét képe-
zi Magyarország legújabb kori történe-
tének� A folyamatban – számos egyéb 
tényező mellett – egyszerre volt jelen a 
pártállam összeomlása és az ellenzéki 
szervezetek megjelenése� Az ily módon 
egymásba csúszó folyamatok az ese-
mények szereplőinek különös kölcsön-
hatását eredményezték, amelyekről a 
fennmaradt dokumentumok is tanús-
kodnak�

A Rendszerváltás Történetét Kutató In-
tézet és Archívumban az elmúlt időszak-
ban számos olyan kutatás zajlott és zaj-
lik, amelyek részben vagy egészében az 
archívumunk által gondozott forrásokra 
támaszkodva teszik közzé a rendszervál-
tás – és benne a Magyar Demokrata Fó-
rum – történetével kapcsolatos legújabb 
kutatási eredményeiket� 2017 második 
felében több ilyen munka publikálása 
várható, amelyek a Magyar Demokrata 
Fórum szellemi előzményeivel, esemény-
történetével, illetve nemzetközi vonatko-
zásaival foglalkoznak�

Az intézetünkben zajló történeti kuta-
tások részét képezi a rendszerváltó pár-
tokat érintő politikatörténeti kutatás 
is� Ennek a munkának a kézzelfogható 
eredménye az Antológia Kiadó gondo-
zásában megjelenő Dokumentumok a 
Magyar Demokrata Fórum korai történe-
téből, 1987–1989 című kötet, amely a 
lakiteleki Rendszerváltó Archívum irata-
nyagára építve próbál képet adni az át-
menet időszakának egyik meghatározó 
szervezete, a Magyar Demokrata Fórum 
megalakulásáról és első éveiről�

Az időszak történetének alapos és szak-
szerű feldolgozásához elengedhetetlen a 
vonatkozó primer források összegyűjté-
se, rendszerezése� Az MDF ezen idősza-

kának sajátossága, hogy a szerveződés 
korai szakaszában a mozgalmon belül 
érthető okokból nem létezett kidolgozott 
iratkezelési rendszer, ügyviteli rend, 
nem fogalmazták meg a hivatalosság 
kritériumait a dokumentumok kapcsán, 
és a felelősségi körök sem voltak egyér-
telműen szabályozva� Mindez jól látha-
tó az iratok külső jegyein és tartalmán 
egyaránt� További nehézséget jelent az 
MDF korai időszakának kutatásában az 
a tény, hogy kezdetben nem helyeztek 
hangsúlyt az iktatásra és archiválásra, 
így a megmaradt iratok mennyisége sok 
esetben nem az ügyek súlyát és jelen-
tőségét mutatja, csupán azok megmara-
dásának tényét�

A korai időszak kezdetleges szervezeti-
sége tehát megmutatkozik a dokumen-
tumokon� Időrendben történő áttekinté-
sük során azonban láthatóvá válnak a 
mozgalom fejlődésének jelei is� A politi-
kai tényezővé válás olyan kihívások elé 
állította az MDF-et, amelyekre az rész-
ben a szervezeti működés keretek közé 
helyezésével, szakterületek meghatáro-
zásával és új kapcsolatrendszerek kiala-
kításával válaszolt� A folyamatosan át-
szerveződő struktúrának köszönhetően 
az időben előre haladva az iratok is egy-
re rendezettebb képet mutatnak�

A kötet a Magyar Demokrata Fórum 
1987 szeptemberi megalakulásától 
1989 decemberéig követi nyomon a 
szervezet működését� A dokumentumo-
kat keletkezésük idejének sorrendjében 
közöljük� Tartalmi módosításra az ere-
deti dokumentumban meglévő egyértel-
mű elírások, illetve a jelenleg érvényes 
helyesírási szabályok érvényesítése te-
kintetében került sor, és feltüntettük a 
jelentősnek ítélt utólagos, kézírásos be-
jegyzéseket is�
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Az iratok egy korabeli ellenzéki szerve-
zet dokumentumai, amelyek azonban az 
átmenet éveiben születtek, reflektálva a 
folyamatokra, és alakítva is azokat� Ily 
módon nem csupán az MDF működésé-
vel, belső fejlődésével és politikai szerep-
lővé válásával kapcsolatban szolgálnak 
forrásként, de egyben képet adnak arról 
is, hogyan viszonyult a szervezet a rend-
szerváltás főbb eseményeihez, és milyen 
stratégiák mentén gondolkodott azokkal 
kapcsolatban�

A kötet nem törekedett – a források bő-
ségét és sokféleségét tekintve nem is tö-
rekedhetett – az MDF tevékenységével 
kapcsolatos dokumentumok mindenre 
kiterjedő közlésére, hanem egy temati-
kus válogatás keretében kíván forráso-
kat közölni, amelyet további kiadványok 
követnek majd, reményeink szerint egy 
forráskiadvány-sorozattá összeállva� 
Ennek a sorozatnak az első darabját je-
lenti ez a könyv�

A kötet összeállítása során kizárólag a 
lakiteleki Rendszerváltó Archívum for-
rásai közül válogattunk� A forráskör 
ilyen módon történt leszűkítése miatt 
számos olyan dokumentum kimaradt, 
amelynek jelentősége egyébként in-
dokolttá tette volna a közlést� Folyó-
iratunkat azonban nem kötik ezek a 
szempontok, ily módon lehetőség nyílik 

olyan, kuriózumnak is számító forrá-
sokkal kiegészíteni az MDF korai törté-
netét, amelyek a kötetből kimaradtak�

A folyóirat tematikája szorosan kap-
csolódik az MDF tulajdonképpeni szü-
letéséhez� A harmincadik évforduló al-
kalmából válogatott dokumentumok a 
lakiteleki Rendszerváltó Archívumból, 
illetve a Bíró Zoltán-iratanyagból szár-
maznak�

Két dokumentum – az 1984-es 19-ek le-
vele és a Tiszatáj megszüntetése ellen til-
takozó levél 1986-ból – nem kapcsolódik 
szervesen az 1987-es lakiteleki találko-
zóhoz, de annak fontos előzményeit ké-
pezi� E két levél ugyanis a hatalom olyan 
társadalomkezelési mechanizmusairól 
tanúskodik, ami a népiek számára egyre 
kevésbé vállalható feltételeket teremtett, 
ezáltal előkészítette a hatalom és ezen 
értelmiségi kör viszonyában fordulópon-
tot jelentő lakiteleki találkozót�  

A meghívottak körének összeállításával 
és a rendezvény lebonyolításával kap-
csolatos – részben kézírásos – dokumen-
tumok a lakiteleki találkozó előzménye-
ibe adnak betekintést� A találkozó után, 
a szervezők által kiadott tájékoztató szö-
vegtervezete már a Fórum zászlóbontá-
sának következményeihez kapcsolódik�

Jónás RóbeRT



A tizenkilencek levele Kádár Jánoshoz, az MSZMP KB első titkárához a nemzeti sorskérdések kezelésének ügyében. Függelékében 
konkrét javaslatokat fogalmaznak meg a problémák kezelésére. 1984. július 27.
RETÖRKI Archívum, Bíró Zoltán közéleti és politikai iratai (I-IV. doboz).
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Tiltakozó levél a Tiszatáj megszüntetése ellen. A levél végén az aláírók teljes listája megtalálható. 1986. november 12.
RETÖRKI Archívum, Bíró Zoltán közéleti és politikai iratai (I-IV. doboz).
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Az 1987-es lakiteleki találkozó kézzel írott napirend-tervezete, valamint a szervezés folyamatának egyéb dokumentumai.
1987. szeptember
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek
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Az 1987-es lakiteleki találkozón elfogadott nyilatkozat.
1987. szeptember 27.
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek
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A szervezők tájékoztatója az 1987-es lakiteleki találkozóról (Tervezet). 1987. november 10.
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek.
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A RETÖRKI Könyvek eddig megjelent kötetei

Katona András-Salamon 
Konrád: Tüntetések köny-
ve. Negyedszázad 56 tün-
tetése Magyarországon 
(1988-2013)

M. Kiss Sándor (szerk.): 
Rendszerváltás 1989. 15 ta-
nulmány

Simon János: Puccs vagy 
összeomlás? 8 interjú a Ká-
dár-korszakról volt MSZMP 
PB-tagokkal

Fricz Tamás-Halmy Kund-Orosz Tí-
mea: A politikai túlélés művészete. 
Az MSZMP/MSZP hatalomátmen-
tésének természetrajza: érvelés és 
gyakorlat (1988-2010)

Szekér Nóra-Riba András 
László: A Nagy Imre-kód. 
Nagy Imre újratemetésé-
nek politikai dimenziói

Kahler Frigyes: Az Igazság 
Canossa-járása avagy a 
rendszerváltoztatás és az 
igazságtétel történetéhez

Kávássy János: Nyugati szél-
ben. Adalékok a magyar-ame-
rikai kapcsolatok 1989-es 
történetéhez; gondolatok 
a kelet-európai és a magyar 
rendszerváltáshoz

Lóránt Károly: A rendszer-
változáshoz vezető út. Gaz-
daságpolitikai visszaemlé-
kezések

Szekér Nóra-Nagymihály Zol-
tán (szerkk.): Jeles napok, jel-
telen ünnepek a diktatúrában. 
Pillanatképek a kommunista 
emlékezetpolitika valóságából

Halmy Kund: Cenzúra? Az MSZ-
MP KB Tudományos, Közokta-
tási és Kulturális Osztályának 
(TKKO) működése, 1982

Szekér Nóra-Nagymihály Zol-
tán-Riba András-Házi Balázs: 
Taxis „blokád” I-II. 1-990-10-25-
28. Egy belpolitikai válsághely-
zet története

Alexa Károly (szerk.): Ma-
gyar Látóhatár. Borbándi 
Gyula emlékkönyv. Tanul-
mányok



További információk a RETÖRKI Könyvek eddig meg-
jelent köteteinek elérhetőségéről az alábbi helyen:
http://www�retorki�hu/rovat/elerhetoseg#boltok

Kukorelli István-Tóth Ká-
roly: A rendszerváltozás 
államszervezeti kompro-
misszumai

Duray Miklós: Rendszer-
változás, rendszerváltoz-
tatás, rendszerváltás a 
Kárpát-medencében 1963-
2015. I-II.

Kiss Gy. Csaba-Szilcz Eszter (szer-
kk.): A másik Magyarország hang-
ja. Dokumentumok az Írószövet-
ség 1986-os közgyűléséről

Elek István-Lezsák Sándor-Már-
ton Gyöngyvér (szerkk.): Írók 
az Írószövetség történetéről 
(1982-83). Jegyzőkönyv

Király Ibolya: Emlék-re-
peszek. Király Károly igaz-
sága

Lóránt Károly (szerk.): Az 
Acélváros végnapjai

Orosz Tímea: A magyar szo-
ciáldemokrácia a rendszer-
változtatás időszakában

Kahler Frigyes: Az anyagi 
kárpótlás és a rendszer-
váltás

Kávássy János: Mások 
szemével

Bakos István: Nemzetépítő 
kísérlet. A Magyarok Világ-
szövetsége kronológiája 
1989-2000

Szeredi Pál 
kötetei




