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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei

Geopolitikai konferencia Lakiteleken

Kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát szervezett október 24-25-én a RETÖRKI 
a Lakitelek Népfőiskolán, Közép- és Kelet-Európa geopolitikai helyzete a rendszerváltások 
tükrében címmel�

Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója köszöntőjében emlékeztetett az ’56-os forradalom év-
fordulójára, majd hozzátette: most azért jöttek össze, hogy felmérjék, a béke időszakában 
mi történik a világban� A tanácskozás fő feladatának a párbeszéd elindítását nevezte a 
béke, az észérvek, a tisztességes emberi érzelmek jegyében� Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke, a konferencia házigazdája a Lakitelek Népfőiskolát bemutató rövid film levetí-
tését követően köszöntötte az oroszországi, ukrajnai, belarusz és hazai vendégeket� Lezsák 
is kitért a magyar szabadságharc évfordulójára, és úgy fogalmazott: akkor megtapasz-
talhattuk, hogy a történelmet a győztesek írják� Ennek kapcsán emlékeztetett arra: már 
1956 novemberében megjelent Kárpátalján egy olyan könyv, amely fasisztának nevezte a 
forradalmat� A Nyugat kétarcúságáról szólva Szent II� János Pál pápa gondolatát idézte: „a 
kommunizmus bukása még nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságaira”, hozzátéve: 
ez a mondat visszaigazolta a népi-nemzeti gondolkodók harmadikutas elképzeléseit� 

Khainouski Aliaksandr, a Belarusz Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete 
a Szovjetunió széteséséről szólva azt mondta: egyesek nosztalgiával, fájdalommal, mások 
örömmel tekintenek vissza a történésekre� Külön kiemelte a csernobili katasztrófa szerepét 
a változások felgyorsulásában, valamint a piacgazdaságra való áttérés kaotikusságát� Azt 
mondta: az árak és a szervezett bűnözés drasztikus növekedése miatt szükség volt az erős 
kéz politikájára� Cáfolta, hogy Belarusz Oroszország szatellitje lenne, majd hozzátette: or-
szága tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, amely azonban nem az EU ellenében jött létre� 

Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára Kö-
zép-Európa és Magyarország emancipációs küzdelmeiről beszélt előadásában� Magyar-
ország második világháború utáni helyzetéről azt mondta: a megszálló szovjet csapatok 
mellett a szomszédos országok ellenséges gyűrűje – amit hiába próbált elfedni a „baráti, 
szocialista” státus – nehezítette a helyzetet� „Közép-Európa ily módon előállt szétapró-
zott geopolitikai képe a szövetségeseknek kedvezett és hozzájárult a 20� század második 
felét jellemző kétpólusú világrend kialakulásához� Ebben a világrendben Magyarország-
nak csupán a súlytalan asszisztálás szerepe jutott” – tette hozzá� A rendszerváltás utáni 
helyzet kapcsán fontos mérföldkőnek nevezte 1991-et, a visegrádi nyilatkozat aláírását, 
amely révén Közép-Európa nemzetei a korábbiaknál szorosabb együttműködésbe kezd-
tek� „Magyarország szuverenitása nem nagyhatalmi ajándék, hanem saját küzdelmének 
eredménye, így joggal várható el, hogy mások ne avatkozzanak belügyeinkbe, és ne akar-
janak a politikai propaganda eszközeivel nyomást gyakorolni országunkra” – emelte ki� 
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a V4-es együttműködés elkerüli a nemzetek felettiség 
bonyodalmait, az unióhoz képest kezelhetőbb léptékű egységet képez, nincsenek mester-
séges szervezetei, és a hasonló múlttal és fejlettséggel rendelkező államok nagyobb erővel 
képesek az egységes álláspont képviseletére�

Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója az elmúlt harminc év 
amerikai-orosz kapcsolatait elemezte� Az, hogy a NATO határa lényegesen közelebb 
került Oroszországhoz, mint ahogy 30-35 évvel ezelőtt volt, jelentősen meghatározza a 
keleti és nyugati geopolitikai felfogásokat� A korabeli amerikai iratok szerint az USA-
ban tartottak a Szovjetunió szétesésétől, mert nem tudták, hogy a szabad országok 
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háborúznak-e egymással, s milyen politikai és gazdasági csoportok határozzák meg az 
újonnan létrejövő államok jövőjét� Szerinte az orosz-amerikai kapcsolatok dinamikája 
szinuszgörbéhez hasonlít, amelyben viszonylag periodikusán ismétlődnek a jobb és a 
rosszabb korszakok� Borisz Jelcin elnöksége idején az Egyesült Államok gazdaságilag és 
politikailag komoly expanzióba kezdett a hajdani KGST–országok intézményes amerikai 
érdekekhez való láncolásával, ami először a NATO-, majd az EU-s tagságot jelentette� 
1996-ban a kommunista jelölteket legyőző Jelcint a választási kudarctól komoly amerikai 
pénzek és választási tanácsadók mentették meg� Az első komoly törést a két hatalom között 
Európában a délszláv válság jelentette� „Amikor a Krím kapcsán azokat az orosz érveket 
halljuk, hogy az európai országok határai fegyverrel megváltoztathatók, arra a legjobb 
példát az amerikaiak koszovói beavatkozása adja az orosz vezetésnek” – fogalmazott� Az 
előadó kitért a George W� Bush nevével fémjelzett „demokráciaexportra”, illetve Barack 
Obama elnökségére, aki bár Nobel-békedíjas, az ő időszakában nőtt a dróntámadások 
száma a Közel-Keleten, illetve likvidáltak bírói ítélet nélkül terroristákat� Az előadó sze-
rint az oroszok egyszerűen azt látták, hogy az ENSZ-központú nemzetközi rend nem mű-
ködik, mert ha ennek legerősebb tagja, a hegemón USA úgy akarja, akkor változnak a 
szabályok, a status quo� Ha megnézzük a mostani orosz külügyi gondolkozást, a stratégi-
ákat, egy ellenség van benne: a Nyugat, Trump kampányígéretei az Oroszországgal való 
megbékélésről pedig nem igazán valósultak meg�

„Jelcin kampánystábjában az amerikaiak nem vettek részt” – vitatkozott Konsztantyin 
Nyikiforov, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének igazgatója� Szerinte 
az átmenet Oroszországban nem volt zökkenőmentes, az átalakulás kezdeti szakaszában 
a külpolitika háttérbe szorult, a politikai vezetés nem tartotta kiemelten fontos feladat-
nak új külpolitikai célok és súlypontok megfogalmazását� Szerinte is fordulópont volt a 
délszláv háború, Oroszországnak nem tetszett, hogy az Egyesült Államok „a hidegháború 
egyedüli győztesének szerepében tetszelgett, magának tudva az ezzel járó katonai trófe-
ák begyűjtésének jogát a térségben”� Oroszország saját arculat kialakítására törekedett, 
amelynek meghatározó eleme volt, hogy nem bólintott rá automatikusan valamennyi nyu-
gati kezdeményezésre� Ihor Petrenko, a kijevi Stratégiai Kutatások Nemzetközi Intézeté-
nek osztályvezetője Ukrajna és a szomszédos országok kapcsolatát vette górcső alá, szólt 
az orosz fenyegetésről, a Krím megszállásáról� A magyar-ukrán kapcsolatokra rányomja a 
bélyegét az ukrán oktatási törvény magyarországi fogadtatása, az arra adott válaszlépés� 
Szerinte Oroszország célja összeveszejteni Ukrajnát a szomszédaival� Bíró Zoltán erre re-
agálva felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország konkrét kijevi intézkedésekre válaszol 
a rendelkezésére álló eszközökkel, békés úton, de határozottan�

Hagyományok, kötöttségek, lehetőségek a magyar külpolitikában a rendszervál-
tás időszakában címmel Zachar Péter Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciai Tanszékének vezetője szerint a rendszerváltás 
utáni gazdaságot, külpolitikát erősen befolyásolta a globalizáció csapdahelyzete� Az 
eladósodottság, a gazdasági stagnálás ugyanis a nemzetközi intézményekhez való olyan 
függést teremtett, amely korlátozta hagyományos szuverenitásunkat� 1990 előtt a magyar 
külpolitika a Szovjetunió érdekeinek alapvető kiszolgálójaként jelent meg, Grósz Károly 
miniszterelnökként, és a párt főtitkáraként tett amerikai látogatása minőségi változást 
jelzett� A Kelet és Nyugat közti „hídszerep” tudatosult a magyar külpolitikai vezetésben, 
a szövetségesi keretek között egy kezdeményező, dinamikus külpolitikát próbáltak meg-
valósítani� Valódi független külpolitikáról ugyanakkor csak az 1990-es független válasz-
tások után beszélhetünk�

A peresztrojkáról és annak következményeiről Olga Zdravomiszlova, a Gorbacsov Alapít-
vány igazgatója tartott előadást� Bár az európai helyzet drámai, ma mégsem lehet máso-
dik hidegháborúról beszélni� Gorbacsov politikáját méltatva szólt arról, hogy Szovjetunió 
vezetője 1985-ben sutba dobta a Brezsnyev-doktrínát, és a keleti országokkal meg akarta 
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újítani a kapcsolatrendszert� A magyar és a lengyel vezetés teljes mértékben egyetértett 
ezzel a nyitással, a csehszlovák és a jugoszláv pártvezetők csak részben, a legfőbb ellen-
zők a bolgárok, a kelet-németek és a románok voltak� Természetesen a lakosság körében, 
főleg a cseheknél többen voltak a változtatások mellett, mint a pártvezetésben� Az előadó 
szerint Gorbacsov azzal, hogy lehetővé tette a keleti blokk országainak, hogy saját bel-
ügyeiket meghatározzák, elindította azt a folyamatot, ami most zajlik Közép– és Kelet–Eu-
rópában�

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) fő-
igazgatója a rendelkezésre álló forrásokról, azok kutathatóságról beszélt� Kiemelte, hogy 
lényeges a levéltári forrásanyag bővítése, mert a 20� század második felének titkosszolgá-
lati iratanyaga hazánkban nagyon hiányos, töredezett� Az 1956-os forradalom és annak 
leverése ahhoz vezetett, hogy az 1945 és 1956 közti iratanyag döntő többsége eltűnt a 
történelem süllyesztőjébe� A külföldi kapcsolatokról megemlítette, hogy a lengyel, német 
kollégákkal közösen dolgoznak az iratok feltárásán, és a kölcsönös iratcserén� Összegyűj-
tötték az egykori Varsói Szerződés tagállamainak titkosszolgálatai által tartott rendsze-
res, éves találkozók forrásait, és ez rövidesen a világhálón is olvasható lesz� Az orosz levél-
tárakkal szintén felvették a kapcsolatot, de nem mindegyikkel sikerült együttműködést 
kötni� Az Orosz Állami Katonai Levéltárral való kapcsolatfelvétel eredményeképp sikerült  
viszont összeállítani egy anyagot az NKVD magyarországi tevékenységével kapcsolatban� 
Kijevvel is kapcsolatokat szeretnének kiépíteni, hiszen Kárpátalján keresztül hurcolták 
a hadifoglyokat a volt Szovjetunióba� Riba András László, a RETÖRKI Archívumának 
osztályvezetője hozzászólásában kiemelte, hogy a RETÖRKI fontosnak tartja, hogy meg-
ismerje a tőlünk keletre fekvő országok tudományos munkáit, eredményeit, annál is in-
kább, mert sokan Magyarországon csak a nyugati forrásokat veszik alapul� Nyugaton az-
zal foglalkoznak, milyen lesz a következő világrend, míg mi még ott tartunk, hogy gyűjtjük 
a hidegháborús időszakra vonatozó forrásokat� A RETÖRKI Archívuma a rendszerváltás 
bármely aspektusának vonatkozásában gyűjt dokumentumokat eredetiben és másolat-
ban is, amelyek forrásértéke a kutatásokat elősegítheti�

A tanácskozás második napján Fricz Tamás, a RETÖRKI Politológiai Kutatócsoportjának 
vezetője Európa újkori megosztottságáról szólva Churchill híres fultoni beszédét idézte fel 
a vasfüggöny leereszkedéséről� Fricz szerint ismét vasfüggöny hullott le Európa közepén, 
ezúttal azonban nem politikai és katonai, hanem kulturális vasfüggöny� Azért is fontos, 
hogy létrejöjjön Közép-és Kelet-Európa népei között legalább egy laza szövetség, mert az 
unió gazdasági, legitimációs, demokratikus és migrációs válsággal küszködik�

Ljubov Shishelina, az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetének főosztályvezetője 
előadásában azzal foglalkozott, hogy most hasonló a helyzet az amerikai-orosz kapcsola-
tok terén, mint harminc évvel ezelőtt volt, holott párbeszéd nélkül képtelenség előre jutni� 
Méltatta a V4-ek tevékenységét, akiket „Visegrádi Európának” nevezett� Az ukrán-magyar 
kapcsolatokról beszélt a Munkácsról érkezett Dmitrij Tuzsanszkij politológus, politikai 
elemző, aki szerint a 2013-14-es „méltóság forradalma”, a háború, és a választás határoz-
zák meg az ukrán gondolásmódot� Szerinte az, hogy a „méltóság forradalmát” Soros György 
szervezte, ugyanolyan hazugság, mint hogy a CIA állt az ’56-os magyar forradalom hát-
terében� Tuzsanszkij véleménye, hogy nem az oktatási törvény váltotta ki a feszültséget a 
két ország között, hanem az, hogy 2014-től az orosz médiában olyan információk jelennek 
meg, miszerint a magyarok Kárpátalján autonómiát követelnek� Ugyanakkor „nem igaz, 
hogy Budapest a Kreml terveit hajtja végre, ahogy az sem, hogy Kijevben meg akarják 
fosztani Kárpátalja magyarságát jogaitól�” Bíró Zoltán szerint Magyarország számára a 
határon túli magyarság jogaival való foglalkozás Trianon óta egy „kényszerpálya”, ha pedig 
nem tudunk megegyezni az oktatási, a nyelvi, s általában a kisebbségi jogok kérdésében 
a szomszédos állammal, akkor nem rendezhető az Ukrajnával való kapcsolat�
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Horváth Péter közgazdász, a RETÖRKI általános főigazgató-helyettese a rendszerváltó 
MDF pártállam idején született gazdasági, külügyi és külgazdasági programjából válo-
gatott össze a geopolitikát érintő elemeket� Az MDF úgy gondolta, hogy a KGST-n belüli 
kapcsolatokat az ország számára előnyös módon kell átalakítani� Javasolták, hogy fo-
kozatosan, s ne egyszerre valósuljon meg a konvertibilis elszámolásra való áttérés� Úgy 
látták, hogy a végső cél a csatlakozás az európai Közös Piachoz� A katonai szövetségek 
ügyében olyan megoldást javasoltak, hogy Magyarország úgy maradjon tagja a VSZ-nek, 
hogy közben csökkenjen katonai szerepvállalása� Parlamenti rendszeren és a szociális 
piacgazdaságon alapuló semleges Magyarországot terveztek, amely azonban sok tekintet-
ben sajnos illúzió maradt�

Anatolij Bazsan, az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetének osztályvezetője sze-
rint Nagy-Britannia geopolitikai döntést hozott a brexit ügyében, amely bebizonyította, 
hogy az integráció, a közös piac nem minden ország számára előnyös� Szerinte Nagy-Bri-
tannia csak az „első fecske” volt, miközben a visegrádi csoport államai viszont egyre jobb 
helyet foglalnak el a közösségben� Ez nagyban köszönhető annak, hogy ezek az országok 
nyitottak Kelet felé, a kínai üzemek például jelentősen hozzájárultak a versenyképesség 
növeléséhez�

„A britek azért léptek ki az EU-ból, mert nem akartak Berlin alávetettjei lenni” – reflektált 
az előző előadásra Lóránt Károly gazdasági szakértő, a RETÖRKI külsős munkatársa� 
Kiemelte, hogy a neoliberalizmus lázában végrehajtott gazdasági rendszerváltó folyamat 
nemcsak százéves iparágakat rombolt le, de a mögöttük lévő ipari kutatási hátteret is� 
Amit ma a magyar gazdaság növekedésének látunk, az döntő mértékben a Magyaror-
szágra betelepedett külföldi vállalatok exportteljesítménye, a belföldi ipar állapotát jelző 
mutató, az ipar belföldi értékesítése ma is csaknem harminc százalékkal az 1989-es szint 
alatt van� Ez azt jelenti, hogy Magyarország rendkívüli mértékben kitett a multinacionális 
cégek általunk nem ellenőrizhető üzletpolitikájának� Ezen a helyzeten az ország szuvere-
nitása és gazdasági biztonsága érdekében mindenképpen változtatni kell� Hettyey András, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciai 
Tanszék oktatója elődásásában az 1990-es évek német elképzeléseit vázolta fel Közép- 
és Kelet-Európa jövőjéről� Bár Németország alapvetően támogatta a kelet-közép-európai 
államoknak az Unióhoz való közeledését, igyekezett óvatosan fellépni a kérdésben, mivel 
nem akart tápot adni partnerei német dominanciájú Közép-Európával kapcsolatos félel-
meinek� Az NKE adjunktusa szerint Németország nem töltött, és ma sem tölt be hegemón 
pozíciót a térségben�

Tóth István diplomata, nyugalmazott beregszászi főkonzul záró előadásában úgy fogalma-
zott: „Nehéz lenne olyan kremlinológust találni, aki 1988-ban kijelentette volna Szovjetunió 
közeli széthullását� Amikor a Szovjetunió széthullott, hazánkban már létrejött az első sza-
badon választott magyar kormány� Antall József miniszterelnök realitásérzékét jól mutatja, 
hogy az 1991� augusztusi oroszországi puccs másnapján felhívta Borisz Jelcint, és a tá-
mogatásáról biztosította� 1992-ben Jelcin Budapesten megkövette Magyarországot 1956-
ért� Később megállapodtak az oroszországi és ukrajnai magyar katonasírok gondozásáról�” 
Arra is emlékeztetett: 1991-ben Ukrajna függetlenségét elsőként ismertük el, a két ország 
külügyminisztere pedig aláírta a kisebbségek védelméről szóló megállapodást� A 2010-es 
évek elejétől azonban szünetel az együttműködés, Ukrajnában hiába hozott nagyon jó tört-
vényeket a kisebbségi jogok területén, azokat nem tartják be – fogalmazott a volt főkonzul� 

A vitákkal is tarkított kétnapos nemzetközi konferencia eredménye, hogy a magyar, orosz 
és ukrán kutatók jobban megismerték egymás álláspontját a rendszerváltásról és annak 
következményeiről, a kisebbségi jogokról és a külpolitikai törekvésekről� 

(Medveczky Attila (www�magyarforum�hu) tudósítása alapján)
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Repertórium készült a Hitel első négy évéről

A Hitel folyóirat harminc évvel ezelőtti indulására emlékezve 2018� november 6-án mu-
tatták be a RETÖRKI Andrássy úti konferenciateremben a folyóirat első öt évfolyamát 
feldolgozó repertóriumot�

Bíró Zoltán főigazgató köszöntőjében felidézte a lap indulásával kapcsolatos történeteket, 
többek között az első évek sajnálatosan, de szinte természetes módon kibontakozó botrá-
nyait is� A legtöbb hozzászólást eredményező vita a Nappali hold című Csoóri Sándor-esz-
szé kapcsán bontakozott ki, amely röviden a magyarországi zsidóság asszimilációjára is 
kitért�

A bemutatón Dippold Pál, az első öt év-
folyam olvasószerkesztője és a jelen kö-
tet bevezető tanulmányának írója sze-
mélyes élményeit felelevenítve világított 
rá, milyen körülmények között dolgozott 
azokban az években a szerkesztőség� 
Büszkeséggel tölti el ma is, hogy az 1988 
és 1992 között megjelent összes írást ol-
vasta� Volt olyan szerző, aki érezve szö-
vege jobbá tételét, köszönetet mondott a 
korrektúráért, Csurka István azonban 
például reflexszerűen cenzúrázást látott 
a dologban�

Az esemény következő megszólalója a 
kötet és az azzal egy időben bemutatott 
honlap egyik szerkesztője, Jónás Ró-
bert, a RETÖRKI Archívum munkatársa 
volt� Kiemelte, hogy az olvasmányosra 
sikerült bevezető tanulmány jól ellensú-
lyozza a későbbi oldalakon lévő száraz 
adatsorokat, a kettőt együtt használva 
megelevenedik az Olvasó előtt szinte a 
rendszerváltás összes jelentősebb ese-
ménye� Ehhez nyújt nagyon hasznos se-
gítséget a szintén kedden élesített és a 
másik szerkesztő, Házi Balázs által be-
mutatott honlap, mely a nyomtatott ki-
advány összes adata mellett egy kattin-

tással elérhetővé teszi a keresett szöveg digitális másolatát, valamint az összes 1988 és 
1992 között megjelent lapszámot� 

A repertórium honlapja az alábbi címen érhető el: https://hitel�archivum�retorki�hu

Bakos István újabb kötete a Magyarok Világszövetségéről

A RETÖRKI majdnem 500 oldalas kiadvánnyal emlékezett a Magyarok Világszövetsége 
(MVSZ) megalapításának (1938� augusztus 16�) jubileumára és a tartós elfojtás (1949-
1989) utáni újjáélesztésének évfordulójára� 

Bíró Zoltán főigazgató köszöntőjében kiemelte: a Magyarok Világszövetsége fontos misz-
sziót látott el, a kezdeti időszakban összegyűjtette a szervezeteket és a személyeket egy 
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olyan táborba, amelynek a középpontjában a nemzeti érdek érvényesítése állt, nemcsak a 
nyugati, hanem az anyaországi és a kárpát-medencei régió is a szervezet része lett� Sajná-
latos helyzetet eredményezett egy új vezérkart megválasztása, a pozícióharc felemésztette 
a Magyarok Világszövetségét is� „Kérdés, hogy hiányzik-e a Magyarok Világszövetsége a 
társadalomnak? Pótolják-e munkáját az azóta létrejött szervezetek? Ezekre a kérdésekre 
csak hosszú idő múlva kapjuk meg a választ�” 

Ludányi András politológus, egyetemi tanár, az amerikai magyar diaszpóra fontos alakja 
úgy fogalmazott: a kötet cím- és hátoldaláról a szervezet fontos képviselői, „nemes arcok 
tekintenek ránk”� Történelmi kitekintőjében felidézte: 1945 tavaszán a Budapesti Nem-
zeti Bizottság határozatával koalíciós alapon ugyan újraszervezték a Magyarok Világszö-
vetségét, de a külhoni képviselők részvétele nélkül� Az MVSZ Elnöki Tanácsának elnöke 
Nagy Ferenc, a Független Kisgazdapárt vezetője, miniszterelnök lett� A Nagy Ferenc vezet-
te Elnöki Tanács 1947 közepéig harmincötször ülésezett, amelyről a Szövetség hivatalos 
tájékoztatója, a kőnyomatos Dunai Kurír közölt jegyzőkönyveket, híreket� A Tanács az 
MVSZ központi feladatává tette az ország elcsatolt 
részeiben kisebbségi helyzetbe került magyarok 
érdekeinek védelmét, felhívást intézett a Párizsban 
tárgyaló külügyminiszterekhez, és népszavazás 
elrendelését kérte a vitatott területeken� A magyar 
világszervezet autonóm működését 1948-tól végleg 
fölszámolta a kommunista önkényuralom� Eredeti 
hivatását megcsúfolva, nevét kisajátítva pártállami 
szervként működtették a Kádár-korszak végéig� A 
kádári konszolidáció hatással volt a munkájára: 
a kisebb változások ellenére a nyugati magyarság 
jeles képviselői általában gyanakvással, 
ellenségesen fogadták� A rendszerváltás idején 
Ludányi professzor elmondása szerint az amerikai 
magyarok nagyobb reményekkel figyelték a 
Világszövetség megújítását, mint az itthoniak, 
akik reálisabban álltak hozzá az eseményhez� 

Nagymihály Zoltán elmondta: Házi Balázzsal 
együtt végezték a dokumentumrovat szerkesztését� 
Köszönet illeti Bakos Istvánt, aki „egyszemélyes 
archívumként” megőrzött számos forrást, ami 
megkönnyítette a válogatást� Bakos István, a kötet 
szerzője ehhez hozzátette: saját anyagait kellett 
átadnia a többi szerkesztőnek, mert az MVSZ levéltárához nem férhetett hozzá�

A Bakos István kérésére hozzászóló Germuska Pál, a Magyar Nemzeti Levéltár 
főosztályvezetője arról szólt, hogy hetekkel ezelőtt külön tájékoztatták intézetüket az 
EMMI, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő képviselői arról, hogy a vonatkozó törvény 
értelmében a Magyarok Világszövetségének iratanyagainak be kell kerülnie a Nemzeti 
Levéltárba� Első körben a minisztérium és a Vagyonkezelő levélben fordult az MVSZ je-
lenlegi vezetéséhez, akiktől eléggé arcátlan választ kaptak� Arra kérte a jelenlevőket, ha 
tudnak a témában információt adni számára, akkor keressék föl�

(Medveczky Attila (www�magyarforum�hu) tudósítása alapján)
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Lengyel kitüntetés Kiss Gy. Csabának

A Lengyel Köztársaság elnökének döntése alapján Kovács István történész a Lengyel Köz-
társasági Érdemrend Parancsnoki Keresztjét Csillaggal, Kiss Gy� Csaba irodalomtörté-
nész, polonista a Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztjét, Móser Zoltán 
etnográfus és fényképész pedig a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehet-
te át� A kitüntetéseket Jerzy Snopek budapesti lengyel nagykövet adta át�

Kiss Gy� Csaba magyar irodalomtörténész, kultúrtörténész, egyetemi professzor rend-
kívüli érdemeket szerzett a lengyel-magyar kapcsolatok kutatása, gazdagítása terén� A 
lengyel történelmi és irodalmi ismeretek fáradhatatlan terjesztője Magyarországon, nem-
zetközi hírű szlavista, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékén töltött évei során több doktori 
disszertáció témavezetője volt� Számos magyar és lengyel nyelvű könyv szerzője, kötetek 
társszerkesztője� Hosszú a sora azoknak a könyveknek, amelyeket Közép-Európa törté-
nelméről és kultúrájáról írt, örömmel kapcsolódik be a lengyel nagykövetség és a Lengyel 
Intézet által meghirdetett programok megvalósításába� 

(Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége alapján)

XVIII. Lakiteleki Filmszemle

A XVIII� Lakiteleki Filmszemlén a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
(RETÖRKI) 200�000 Ft-os különdíját a Balogh András rendezte Aranymonostor ereklyéje 
című alkotás kapta� A film emellett megkapta a MediMédia Kft� 250�000 Ft-os különdíját, 
valamint a Magyar Hírlap nagyinterjúját és féléves előfizetését, valamint a Kairosz Kiadó 
könyvcsomagját�

A dokumentumfilm a bugaci aranymonostorban talált Szent Péter ereklyetartó megtalálási 
körülményeit, a restaurálást és az azt megelőző tudományos vizsgálatokat, valamint ennek 
a különleges tárgynak a történetét és a tárgyon szereplő bibliai jeleneteket mutatja be� 

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Dunaversitas Egyesület, valamint az NMI Műve-
lődési Intézet Nonprofit Kft� közösen hirdette meg a filmszemlét� A Balázs Béla Stúdió 
emlékezetére és Sára Sándor tiszteletére meghirdetett XVIII� Lakiteleki Filmszemlére kró-
nika, korkép, művelődés, portré, fikciós műsorok kategóriákban lehetett nevezni� A zsűri 
elnöke: Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező-producer volt�

(Bágya Rita tudósítása alapján)

Európa jövőjéről a közgazdászok találkozóján

A RETÖRKI tanácstermében tartott legutóbbi közgazdász-szociológus találkozón inté-
zetünk munkatársa, Lóránt Károly tartott előadást Európa jövőjéről� Rövid-, közép- és 
hosszútávon a kontinensnek három kérdésre kell választ adnia: a 2019-es európai par-
lamenti választásig tartó időszak kérdése, hogy a mai EU-t megreformáló erők meg tud-
nak-e erősödni, középtávon az a kérdés, hogy „Európai Egyesült Államok” vagy nemze-
tállamok szövetsége lesz az EU, hosszútávon pedig az, hogy Európa megtartja-e gyökereit 
vagy megadja magát az iszlám térhódításnak�
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A Hitel első számának borítója, melyet a szerkesztőség tagjai Bakos István számára dedikáltak.
RETÖRKI Archívum, Bakos István ajándéka.
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A Hitel utolsó kétheti számának (1992. június 24.) első és hátsó borítója.
RETÖRKI Archívum, Bakos István ajándéka.




