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Madácsy Tamás
Az oral history kutatásról

A részleges kárpótlás emlékezete

A vidékkutatások sorában elsőként a rend-
szerváltást követő 1991� évi XXV� törvény 
alapján végrehajtott részleges kárpót-
lási folyamat feltárása került górcső alá� 
A feladatra az Intézet két munkatársa, 
Dr� Juhász-Pintér Pál és Madácsy Tamás 
kapott megbízást, akik Havasi Dániel 
és Halper Dávid operatőri munkájával 
kiegészülve készítették el az interjúkat� 
A magánosításról, azon belül is első-
sorban a mezőgazdasági termelőszövetke-
zetek, állami gazdaságok létrehozásakor 
államosított termőföldek privatizációjáról, 
a földárverésekről, valamint a kárpótlási 
jegyek felhasználásának módja-
iról országszerte több mint félszáz 

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) megalapí-
tásától kezdődően fontos feladatának tartotta, hogy az eljövendő nemzedékek 
és a kutatók számára megörökítse azoknak a kortanúknak a visszaemlékezé-
seit, akik a rendszerváltozás eseményeinek fősodrában voltak. Intézetünkben 
ezért 2014-től kezdve az oral history módszerével felvett videóinterjúk gyűj-
tése és feldolgozása elsősorban célzott, tematikus vidékkutatások keretében 
valósul meg. Olyan megszólalókat kerestünk fel, akik a folyamatok irányítói 
vagy szemtanúi voltak, és azokról képesek hitelt érdemlő módon beszámolni. A 
videóinterjú formájában rögzített emlékek révén a történészek elengedhetet-
lenül fontos adalékokhoz juthatnak; a szélesebb közvélemény számára pedig a 
beszélgetésekből több esetben riportfilmeket készítettünk.

megszólalóval készültek interjúk� A 
beszélgetések az alábbi főbb témakörök 
szerint rendszerezhetőek: 

Az egykori szocialista mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek elnökeivel, vala-
mint főbb tisztségviselőivel készült 
videóinterjúk� 

A termelőszövetkezetek gazdasági szer-
vezetté történő átalakítása kapcsán 
az egykori termelőszövetkezeti tagokat 
kérdeztük a szövetkezet vagyonból történt 
részesítéséről, valamint a magánosítás 
konkrét folyamatáról� 

A kárpótlási jeggyel rendelkezők a kárpót-
lási jegyek értékesítésére, valamint a 
jegyek termőföld-árveréseken való felhasz-
nálására emlékeztek vissza�

A földárverések egykori résztvevői az előké-
születekről, a megelőző egyeztetésekről, 
az árverések megrendezéséről és lefolyá-
sukról, az azokon tapasztalt visszássá-
gokról számoltak be�

A kárpótlási folyamat kárvallottainak és 
nyerteseinek közlései� 

Különösen megrázó volt, hogy a megszó-
lalókban az interjúk több alkalommal 
is felszínre hozták az ötvenes évek 
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kommunista terrorja során elszenve-
dett sérelmeiket� A súlyos fizikai és lelki 
traumákat átélt kortanúk korábban nem 
beszéltek ezekről nyilvánosan, így bízha-
tunk abban, hogy egyfajta feloldásként is 
hathatott számukra a „kibeszélés” effajta 
lehetősége� 

A részleges kárpótlást vizsgáló vidékku-
tatás során felvett videó-interjúkból 2015-
ben két riportfilm készült (Havasi Dániel–
Madácsy Tamás: Adalékok a kárpótlás 
történetéhez, valamint Dr� Juhász-Pintér 
Pál–Halper Dávid: Földügyek)�1

A borsodi ipArvidék privAtizációjánAk orAl 
history kutAtásA

2015-ben további huszonkét oral history 
interjút vettünk fel a szocialista nehézipari 
üzemek privatizációjának témakörében� A 
kutatás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
zajlott� Az interjúk a Miskolc-Diósgyőrben 
lévő egykori Lenin Kohászat Művek (LKM), 
a Diósgyőri Gépgyár (DIGÉP), valamint 
az egykori Ózdi Kohászati Művek (OKM) 
korábbi főbb tisztségviselőivel, mérnöke-
ivel, kereskedelmi vezetőivel és munkása-
ival készültek� Külön kiemelendő az LKM 
két korábbi vezérigazgatójával, Drótos 
Lászlóval és Tolnay Lajossal készült 
összefoglaló beszélgetések� Az ebben a 
kutatásban készült oral history anyag 
alapjául szolgált; a beszélgetések anyagát 
Lóránt Károly Az acélváros végnapjai című 
könyvében dolgozza fel, ami a RETÖRKI 
Könyvek sorozatban 2017-ben jelent meg�

Az interjúkból 25 perces riportfilm össze-
állítás készült, melyet 2016� január 15-én, 
Miskolcon mutattunk be a témában 
a RETÖRKI által szervezett kerekasz-
tal-beszélgetésre meghívott kortanúk és 
újságírók előtt�2

1	 A	 filmek	 megtalálhatók	 a	 RETÖRKI	 Archívumának	
honlapján:	 http://archivum.retorki.hu/archivum/
oral_history	(Utolsó	letöltés:	2019.	09.	11.).

2	 Az	ezekből	az	 interjúkból	készült	 rövidfilm	Borsodi 
kohászattal kapcsolatos interjúrészletek	 címmel	
szintén	 megtalálható	 a	 RETÖRKI	 Archívumának	
honlapján:	Uo.

A mAgyAr demokrAtA Fórum vidéki 
története 

A 2016-ban megkezdett vidékkutatásunk 
a hazai rendszerváltást előkészítő politikai 
mozgalmak és pártok megszerveződésére, 
elsősorban a Magyar Demokrata Fórum 
vidéki szervezeteinek létrejöttére irányult� 
Munkánkat (már a szervezés időszakában 
is) elősegítette, hogy a RETÖRKI, valamint 
Bíró Zoltán főigazgató – és egyben az MDF 
első ügyvezető elnökének – neve egyfajta 
hitelességet biztosított számunkra az inter-
júalanyok megkeresésekor� Az MDF vidéki 
alapítóival, a megyékben tevékenykedő fő 
szervezőkkel, valamint a mozgalom, majd 
párt kezdeti tagjaival rögzítettünk vissza-
emlékezéseket� Az egységes kérdéssor 
alapján végzett kutatás során közel hetven 
interjút vettünk fel az ország szinte összes 
megyéjében� A megszólalókat elsősorban 
településük 1988� őszi politikai, társa-
dalmi légköréről kérdeztük, amikor is – a 
második lakiteleki találkozót követően – a 
tényleges helyi szervezet megalapítására 
sor került� 

A kutatás során választ kerestünk arra, 
hogy mekkora volt a résztvevők mozgás-
tere; milyen témák mentén zajlott az 
a pezsgő közéleti diskurzus, ami oda 
vonzotta az érdeklődőket; milyen érzé-
seket váltott ki a jelenlévőkből az olyan, 
korábban tabunak számító témák megvi-
tatása, mint az 1956-os forradalom és 
annak leverése, az azt követő megtorlás 
vagy a határon túli magyarok helyzete� 
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi kész-
tette az embereket arra, hogy dacolva 
a megélhetésüket fenyegető veszé-
lyekkel, saját anyagi forrásaikat sem 
kímélve, önkéntes alapon szervezzék ezt a 
kibontakozó társadalmi mozgalmat�
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A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum oral history gyűjtemé-
nyében jelenleg közel háromszáz interjút őrzünk, amelyek elhelyezése, utógondozása és 

kutathatóvá tétele gondos körültekintést igényel. A RETÖRKI alapítása óta több projektalapú 
és megbízásos interjúgyűjtés folyt, valamint belsős munkatársak kutatásai során szintén számos 
interjú került az Archívum őrizetébe.

Az interjúk jelenleg a következő fondstruktúrába kerültek besorolásra (zárójelben a főbb közremű-
ködő kutatókat jelezzük):

OH.1. Borsodi kohászattal kapcsolatos kutatási program interjúi (Madácsy Tamás, Havasi Dániel)

OH.2. Taxisblokáddal kapcsolatos kutatási program interjúi (Riba András László, Szekér Nóra, 
Nagymihály Zoltán, Havasi Dániel, Kőrös Annamária, Madácsy Tamás)

OH.3. Az MDF vidéki története kutatási program (Madácsy Tamás, Havasi Dániel, Juhász-Pintér 
Pál, Halper Dávid)

OH.4. Kárpótlással kapcsolatos interjúk (Madácsy Tamás, Havasi Dániel, Juhász-Pintér Pál, Halper 
Dávid)

OH.5. Ötvenhatosok a rendszerváltás éveiről (TVP Stúdió interjúi)

OH.6. MDF kutatás interjúk (Szécsi Árpád)

OH.7. KDNP kutatás interjúk (Szécsi Árpád)

OH.8. RETÖRKI munkatársak interjúi

OH.9. Egyéb, vegyes interjúk

OH.10. Németországi interjúk (Szekér Nóra, Nagymihály Zoltán)

OH.11. Kárpátaljai interjúk (Nagymihály Zoltán, Izing Máté)

OH.12. Bíró Zoltán életútinterjúk (Szekér Nóra kutatása – nem kutatható)

OH.13. FKgP interjúk (Kávássy János Előd, Nagymihály Zoltán)

A borsodi kohászat privatizációjáról, valamint a taxisblokád történetéből már készült önálló kötet 
a RETÖRKI gondozásában, míg előkészület alatt áll egy Rendszerváltás Kárpátalján munka-
című könyv is, amelyek készítésekor a szerzők felhasználják az oral history gyűjteményben őrzött 
interjúkat.

Pálinkás BarnaBás

Kutatásunk során tehát elsősorban nem a 
Magyar Demokrata Fórum vezető politiku-
saival, hanem az úgynevezett „egyszerű” 
szimpatizánsokból a mozgalom, majd 
párt tagjaivá és szervezővé váló szemé-
lyiségekkel vettünk fel beszélgetéseket� 
Azokkal, akik lakóhelyükön – a szervezés 
miatt nem egy esetben egzisztenciájukat 
is kockára téve – aktív résztvevőként élték 

át a rendszerváltozás folyamatát�3

3	 Az	 interjúkból	 folyóiratunk	 is	 közölt	 részleteket:	
Juhász-Pintér	 Pál–Madácsy	 Tamás:	 Rendszerváltás	
„alulnézetből”.	 Az	MDF	 helyi	 szervezői	 az	 1990-es	
választási	 kampányról.	 Rendszerváltó Archívum,	
2018.	március,	 28–36.;	 Juhász-Pintér	 Pál–Madácsy	
Tamás:	 „Úgy	 tetszik,	 beszélni	 már	 szabad”.	
Visszaemlékezések	 a	 Magyar	 Demokrata	 Fórum	
szervezeteinek	 1989.	 március	 15-ei	 ünnepléseire.	
Rendszerváltó Archívum,	2019.	március,	43–50.


