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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei
Az Egymillió bemutatója
Március 6-án a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre rendezvénysorozatának 51� rendezvényén, a 
budapesti Polgárok Házában mutatták be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettes Egymillió című kötetét� A nemzetegyesítést középpontba állító kötetet 
Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója ismertette�

Bíró Zoltán felidézte Pázmány Péter esztergomi érsek és Bethlen Gábor, a protestáns 
erdélyi fejedelem felekezeti harcait, amely azonban nem zárta ki a nemzet ügyében való 
együttműködést� Semjén Zsolt kötetéből fontos gondolatként a következőket idézte fel: 
„hűség a nemzethez van, a hazához� Az EU-hoz, a NATO-hoz, az ENSZ-hez legfeljebb 
munkavonatkozásbeli lojalitás van� A kettő nem keverhető össze�”

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke Semjén egy korábbi kötetét idézte fel, amelyben 
(elsősorban istenes) verseit gyűjtötte össze� A KDNP elnöke ezután felidézte a párthoz való 
kapcsolódását, majd a jelenlegi nemzetpolitika legfőbb alapvetéseit� A jelenlegi migráns-
válság kapcsán emlékeztetett arra, hogy a beérkező iszlám nem keresztény ellenállással 
találkozik, hanem vákuumba nyomul be, ahol „az elmúlt évtizedekben tudatosan rombol-
ták a keresztény civilizációt és identitást”�

(Medveczky Attila / Magyar Fórum alapján)

RETÖRKI-fórum Sopronban

Nagykanizsa és Gyula után 2018� 
március 8-án Sopronban tartott 
fórumot a Rendszerváltás Törté-
netét Kutató Intézet és Archívum 
(RETÖRKI), hogy a rendszerváltás 
helyi eseményeiről kérdezze a tér-
ségben élő, az 1990 körüli évek-
ben aktív politikai résztvevőket, 
többek között a Magyar Demok-
rata Fórum (MDF) korábbi tagjait�

Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigaz-
gatója elmondta: a beszélgetésen 
az derült ki, hogy a Sopron kör-
nyékén élőknek hasonlóak az él-
ményei az 1987 és 1990 közötti 
időszakról: elsősorban a határ-
nyitást, a páneurópai pikniket emelték ki, amelynek a megkérdezettek kulcsszereplői vol-
tak� Az MDF alapítója elmondta: a korszak politikai főszereplői az egyes vidékek jellemző 
tevékenységeit is reprezentálták: Miskolcon például a kohászat és a bányászat miatt az 
ezzel összefüggő egyetemi értelmiség volt meghatározó, az Alföldön inkább a klasszikusnak 
számító jogász- és társadalomtudományi értelmiség, míg Sopronban a mezőgazdasági-
erdőmérnöki szellemi elit szerepvállalása emelkedett ki� Az esemény jelentősége kapcsán 
Bíró Zoltán úgy fogalmazott: az élő szereplők megszólaltatása páratlan lehetőség és kiválóan 
segíti a RETÖRKI tudományos munkáját�

(Magyar Hírlap alapján)
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Közgazdászok és szociológusok találkozói

Lóránt Károly, intézetünk külsős munkatársa szervezésében közgazdászok és szocioló-
gusok jöttek össze a RETÖRKI tanácstermében annak érdekében, hogy a rendszerváltás 
időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitassanak meg� 
A műhelyvita sorozat keretében ez alkalommal Faust Anita tartott előadást A világrend 
válsága és Közép-Európa geopolitikai kihívásai címmel� Az előadó többek között az ener-
giapolitika, a katonapolitika, a kínai gazdasági kezdeményezések és a migráció kérdé-
sében elemezte Közép-Európa hozzáállását, az egy- vagy többpólusú világrendhez való 
viszonyulását�

A májusi műhelyvitán Korom Gyula orvos-közgazdász tartott előadást az egészségügy 
megreformálásának konkrét lehetőségeiről�

(Szegő Szilvia alapján)

M. Szabó Imre temetése

2018� március 23-án kísérték utolsó útjára a Pesterzsébeti Temetőben M� Szabó Imrét 
családtagjai és barátai körében� A közismert médiaszereplőt 76 éves korában, hosszan 
tartó, súlyos betegség után érte a halál�

M� Szabó Imre tevékenysége során keletkezett dokumentumai a RETÖRKI Archívum őri-
zetében találhatók� Emlékét ezáltal is őrizzük�

Szeretteinek ezúton is őszinte részvétünket nyilvánítjuk�

Az SZDSZ-jelenségről

Március 28-án mutatták be a RETÖRKI-ben 
Fricz Tamás, Halmy Kund és Orosz Tímea Az 
SZDSZ-jelenség. Liberalizmus Magyarországon 
a rendszerváltás idején című kötetét�

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társa-
dalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint 
kiemelt kulturális beruházásokért felelős he-
lyettes államtitkára úgy fogalmazott: az SZDSZ 
olyan Magyarországot akart, amely vakon kö-
veti a nyugati mintákat és intézményi struk-
túrákat, amely elfelejti nemzeti hagyományait, 
és lemond a határon túli magyarságról� „Áp-
rilis 8-án dönthetünk arról, hogy nem olyan 
Magyarországot szeretnénk, mint amilyet az 
SZDSZ szeretett volna” – fogalmazta meg a 
2018-as választások tétjét� Bár az SZDSZ poli-
tikai karrierje 2009-ben véget ért, hiszen a vá-
lasztópolgárok persona non grataként tekintet-
tek képviselőjelöltjeikre, szellemiségük tovább 
él�

(Vitéz Anita / Magyar Hírlap és Medveczky Attila / Magyar Fórum alapján)
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Kötet a rendszerváltás alapjogi jogalkotásáról

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 
mutatták be Kukorelli István és Tóth Károly 
Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rend-
szerváltás éveiben című kötetét�

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke 
szerint a rendszerváltás reformjainak célja az 
országra kényszerített szovjet politikai modell 
helyett az európai értékek átvétele volt, amely 
egyszerre jelentette a közös európai alkotmá-
nyos örökség, a demokrácia és a joguralom 
helyreállítását� Szalayné Sándor Erzsébet, az 
alapvető jogok biztosának a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
helyettese azt idézte fel, hogy a szerzők ré-
szesei és alakítói voltak az alapvető jogalko-
tásnak� Az egyes jogszabályok elfogadásáról 
szóló esettanulmányok szerinte egyértelmű-
en tükrözik annak kísérletét, hogyan lehet 
összeegyeztetni „az értékőrzést a haladással, 
a magyarságot az európaisággal”�

A méltatások után a kötet szerzői is szót kap-
tak� Kukorelli István az alapjogi törvények 
jelentőségének nevezte, hogy hozzájárultak 
ahhoz, hogy az átalakulás kérdései nem az 
utcán, fegyveresen dőltek el, Tóth Károly pedig arról beszélt: fontos, hogy a rendszervál-
tás időszakáról könyvek készüljenek, a mai generációk így tanulhatnak saját történel-
mükből�

Százak Tanácsa-könyvbemutató

Május 3-án mutatták be a Százak Tanácsa 
ülésén a szervezetről szóló, Szijártó István 
által szerkesztett, „Vállunkra kell vennünk 
a Hazát!” című kötetet, amely a RETÖRKI 
kiadásában jelent meg�

Az ülés elején egy perces néma főhajtással 
emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Cse-
te Ildikó textilművészről és Szervátiusz Tibor 
Kossuth-díjas szobrászművészről� Szijártó 
István beszámolóját követően a Rendszer-
váltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
nevében Bíró Zoltán főigazgató számolt be az 
Intézet munkájáról, feladatvállalásairól és a 
most megjelenő kötetről�

(Bágya Rita alapján)
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Hagyományteremtő folyóirat-bemutató

Első alkalommal, de nem titkoltan hagyományteremtő jelleggel mutattuk be folyóiratunk 
idei első lapszámát, amelynek témája az 1990-es országgyűlési választás volt� A műhely-
beszélgetésen lapunk szerkesztői mellett többek között Bíró Zoltán főigazgató, M� Kiss 
Sándor történész, főigazgató-helyettes, Fricz Tamás és Simon János politológusok idéz-
ték fel a rendszerváltás utáni első szabad választással kapcsolatos emlékeiket� A műhely-
beszélgetések terveink szerint a folyóirat aktuális számának megjelenése után a jövőben 
is rendszeresek lesznek�

Simon János és Jónás Róbert a műhely-
beszélgetésen.
(Fotó: Bágya Rita)

Fricz Tamás és Riba András László a 
műhelybeszélgetésen.

(Fotó: Bágya Rita)

M. Kiss Sándor és Házi Balázs a műhely-
beszélgetésen.
(Fotó: Bágya Rita)




