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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei
MEGJELENT RIBA ANDRÁS LÁSZLÓ KÖTETE

A rutinos olvasó némi óvatossággal vesz kézbe szervezettörténettel foglalkozó kötetet, mert sokszor joggal 
tart attól, hogy száraz, mérsékelten unalmas munkával lesz dolga. Riba András László könyvével kapcsolatban 
azonban nem kell emiatt aggódni. A kötet ugyan a pártállam 1987–1989 közötti politikai döntéshozatalának 
intézményi és szervezeti hátterét vizsgálja, mégis sokkal több puszta szervezettörténetnél. Köszönhető ez 
újszerű megközelítés módjának: a hatalom alakulásának elemzésekor azokra a jelenségekre és körülmé-
nyekre összpontosít, amelyek eddig nem töltöttek be kellően hangsúlyos szerepet a pártállam megszűnését 
feldolgozó munkákban. Emellett a szerző fontos párhuzamokra is rámutat, ezzel tágabb történeti kontex-
tusba is helyezve narrációját: a kései állampárt döntéselőkészítő, döntéshozatali tevékenységében azono-
sítja az 1945 utáni politikai-hatalmi, uralmi válságok vagy rendszerkorrekciós kísérletek azon legfontosabb 
elemeit, amelyek az 1980-as évek végén is mintául szolgálhattak. Mindezzel pedig számos új felismeréshez 
segíti hozzá az olvasót a hatalomgyakorlás megváltozó jellegével kapcsolatban.

TÓTH JUDIT: KULÁKBÁNAT

Munkatársunk, Tóth Judit új kötete a Rákosi-korszak agrártörténetének egy szélsőséges fejezetét, a kuláknak 
bélyegzett nagygazdák sorsát vizsgálja a Ludas Matyi mára már feledésbe merült karikatúráinak segítségével. 
A kulák kifejezést a Szovjetunióban már az 1920-as években alkalmaztak a nagygazdák megkülönböztetésére, 
Magyarországon a kommunista diktatúra első éveitől használták a gazdaelit tagjainak megnevezésére. Mai 
szemmel nehéz megértenünk és elfogadnunk, hogyan és miért született, születhetett meg a többszázas 
nagyságrendet kitevő kulákellenes karikatúra. A korabeli propaganda a gazdaelitet ért felmérhetetlen 
nagy veszteségből: a föld elvesztéséből, az önálló gazdálkodás feladásából, a nagygazdák igazi bánatából 
űzött gúnyt. A könyv ennek a folyamatnak az ismertetésével igyekszik bemutatni a címként választott 
„kulákbánatot”. Tóth Judittal Kulákbánat című könyvéről Horváth Szilárd is beszélgetett a Kossuth Rádió 
Emberemlékezet című podcastjában.

BABITS MIHÁLY: A RÖPÜLŐ FALU FILMBEMUTATÓ

Trianon 100. évfordulója kapcsán Babits Mihály 1921-ben megjelent novellája elevenedik meg egy vegyes 
technikával készült kisfilm keretében. A helyszín egy pesti kisvendéglő 1919 januárjában. Az italozó és beszél-
gető emberek között feltűnik Babits Mihály (Adorjáni Bálint) valamint a film főszereplője, az ismeretlen, 
de sok ember sorsát megjelenítő menekült (Sinkovits-Vitay András), kinek fájdalmas története a valóság 
és a képzelet határán játszódik. A röpülő falu díszbemutatóját 2022. február 18-án, az Urániában tartották. 
A vetítés után kerekasztal-beszélgetést tartottak az alkotók részvételével. A Gyarmati-Paor Zoltán által 
rendezett kisjátékfilm szakmai közreműködésében részt vett a RETÖRKI is.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZETTEL

A Nemzeti Művelődési Intézetben a 2022. március 3-án megrendezett XV. stratégiai konferencián, amelyet 
A közösségi művelődés korszaka – 10 éves a Nemzeti Művelődési Intézet címmel hirdettek meg, stratégiai 
együttműködési megállapodás aláírására került sor a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
(RETÖRKI), a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) részéről. Az együttműködést 
aláírták: Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke; Nyári Gábor, a RETÖRKI ügyvezető 
igazgatója és Závogyán Magdolna, az NMI ügyvezető igazgatója.


