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A magyar művészeti életben is igazi képviselőnk lettél, társa Nagy Gáspár titkárunknak, 
Csoóri Sándor és Illyés Gyula alapítóinknak, Szervátiusz Tibornak, a Márton Áron Em-
lékérem kitüntetésünk alkotójának, meg sok kitüntetettünknek, akik szüleiddel együtt 
már várnak rád az égi seregben� Vigyázzatok népünkre! Isten áldjon benneteket!

Nagy András grafikus, könyvművész� (Budapest, 1953� március 8� – Budapest, 2018� 
augusztus 16�)

A Magyar Iparművészeti Főiskola Tipográfia Tanszékén 1976-ban végzett, 1994-ig a Heli-
kon Kiadó műszaki szerkesztője, tipográfusa volt� Szabadfoglakozású könyvtervezőként, 
illusztrátorként folytatta pályáját, számos kiadónak dolgozott sikerrel� 1996-tól 1999-ig 
a Magyarok Világszövetsége hivatali munkatársa, titkárságvezetője volt� Számos program 
szervezése és világszövetségi kiadvány készítése fűződik nevéhez� A Bethlen Gábor 
Alapítvány arculatát az általa készített BGA kiadványok, az első honlap, az embléma 
határozza meg� 2012-től a Hitel folyóirat képszerkesztője� A folyóirat megújult arculata is 
neki köszönhető� Számos elismert könyv, szépirodalmi mű között – szülei – a Nagy László 
és Szécsi Margit költő-házaspár könyveinek is tervezője� A Nagy László Szellemi Öröksége 
Alapítvány létrehozója, éltetője, a Hitel folyóirat rovatvezetője, a Hitel Könyvműhely 
könyvszerkesztője� Magyarságszolgálatát Teleki Pál Érdeméremmel (2009), grafikus 
és könyvművész munkásságát Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2015) kitüntetéssel 
ismerték el�

BAkos istVÁn

Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei
Újabb könyv a nemzetépítő demokratákról

Június 13-án mutatták be a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kon-
ferenciatermében Szeredi Pál A nemzetépítő demokratikus ellenzék története 1987–1989 
című monográfiáját� A kötet tulajdonképpen folytatása a három évvel ezelőtt megjelent 
Nemzetépítő demokratikus ellenállás a Kádár-korban, 1956–1987 című kötetnek� A szerző 
egyértelművé tette: 1987� szeptember 27-e, az első lakiteleki találkozó időpontja a határ-
kő, amikor „a rendszerkritikusi szerepkört fölváltotta a rendszerváltoztató feladat”�

A könyvbemutatón Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója hangsúlyosan tért ki a semle-
gesség és szuverenitás kérdésére� Hiába tűnhet harminc év távlatából naivitásnak, az 
MDF alapítói komolyan gondolták szuverén államok Lengyelországtól a Balkánig tartó 
együttműködését, amelynek semlegességét nemzetközi szervezetek garantálják� „A való-
ság rácáfolt erre az elgondolásunkra is” – összegzett a főigazgató, hozzátéve: ezért is kell 
kutatni és megtalálni azokat az erőket, amelyek torzították a rendszerváltás folyamatát�

(Medveczky Attila írása alapján / Magyar Fórum)

M. Kiss Sándor köszöntése
Utak a Teleki térről címmel jelent meg tanulmánykötet M� Kiss Sándor történész, a RETÖRKI 
főigazgató-helyettese hetvenötödik születésnapja alkalmából� A könyvben szereplő 
tanulmányok szerzői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi tanszékvezetőjének 
tanítványai� M� Kiss Sándort tisztelői – köztük Intézetünk munkatársai – a budapesti 
Párbeszéd Házában köszöntötték� Az ünnepségen a „régi harcostársak” nevében Kiss Gy� 
Csaba, irodalomtörténész, intézetünk külsős munkatársa idézett fel néhány közös em-
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léket� Rövid köszöntőt mondott a tanítványok nevében Riba András László történész, a 
RETÖRKI Archívum vezetője, a szerkesztők nevében pedig Kávássy János Előd történész, 
a RETÖRKI tudományos munkatársa�

Kettős könyvbemutató a Polgárok Házában
Szeptember 3-án, a második lakiteleki találkozó harmincadik évfordulóján mutatta be 
a RETÖRKI a budapesti Polgárok Házában az MDF-tanulmányok (szerkesztette: Szekér 
Nóra és Szeredi Pál), valamint a Lakitelek 1988 – A Magyar 
Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i tanácskozásának 
jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja című (szerkesztette: Sze-
redi Pál) köteteket�

Visszaemlékezésében Lezsák Sándor, az MDF alapítója, a 
harminc évvel ezelőtti esemény házigazdája, az Országgyűlés 
alelnöke a demokrata fórum alapítóit „rendszerváltó arany-
csapatnak” nevezte, olyan embereknek, akik közül „senki 
sem volt felesleges, mindenkinek akadt munkája bőven”� 
Úgy értékelt: a kötetekben szereplő írások, illetve a jegyző-
könyv szövege visszaadja azoknak a napoknak a hangulatát, 
amikor az 1988-as találkozóra készültek�

Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója a politikai ütemérzék 
fontosságára hívta fel a figyelmet: szerinte jó időben szánták 
el magukat az MDF alapítására, „egy olyan helyzetben, ami-
kor még a nemzetközi porondon sem dőlt el semmi”� Csurka 
István későbbi üzenetét az akkori MDF-re vetítve azt mondta: a mozgalom „se nem jobb-, 
se nem baloldali” volt, egyben kormánypártiként és ellenzékiként sem azonosította magát 
– ez utóbbival nemcsak az állampárttól, de a szerveződő Szabad Kezdeményezések Há-
lózatától, majd SZDSZ-től is elhatárolta magát� Az általuk vallott harmadik utas politika 
a nemzeti függetlenséget, a belső, demokratikus berendezkedést és a „magyar érdekű” 

külpolitikát tűzte ki célul�

Szekér Nóra történész fontosnak tartotta megemlíteni: a ta-
nulmánykötet írásai mögött „rengeteg beszélgetés áll”, tíz év 
múlva már sokkal nehezebb lett volna elvégezni ugyanezt a 
munkát� Szeredi Pál a második lakiteleki találkozó jegyző-
könyvének kiadásáról azt mondta: az akkor megfogalmazott 
üzenetek egy része a jelennek is szól, tanulságos az akkor 
elhangzott sajtótájékoztató, valamint rádiófelvétel anyaga 
is, amely szintén a kötet része� Balogh László, az MTV ak-
kori munkatársa, később MDF-es országgyűlési képvise-
lő – aki számos fényképet, hang- és videóanyagot készített 
a rendszerváltás eseményeiről, többek között a második 
lakiteleki találkozóról – szintén röviden felidézte az akkori 
eseményeket�

(MTI alapján)
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Hagyományteremtő tehetséggondozó program

Július 1-je és 6-a között először rendezte meg a Fiatal Nemzedék Képzése című tehet-
séggondozó programját a RETÖRKI� A Lakiteleken és Budapesten zajló program célja 
a rendszerváltás iránt érdeklődő egyetemi hallgatók (elsősorban történész, politológus, 
jogász hallgatók) egy-egy résztémában való elmélyülésben való segítése volt� A lakiteleki 
programon a RETÖRKI munkatársai (M� Kiss Sándor főigazgató-helyettes, Kiss Gy� Csa-
ba, Fricz Tamás, Szeredi Pál, Kávássy János, Halmy Kund, Juhász-Pintér Pál és Madácsy 
Tamás) mellett előadást tartott Őze Sándor, a PPKE Történettudományi Intézet intézetve-
zető tanára, Müller Rolf, az ÁBTL tudományos kutatója, Zachar Péter Krisztián, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola 
rektorhelyettese, Ö� Kovács József, a PPKE BTK egyetemi tanára, valamint Izsák Lajos, 
az ELTE professor emeritusa� A résztvevőket köszöntötte Lezsák Sándor, a Lakiteleki Nép-
főiskola elnöke, az Országgyűlés alelnöke� Agócs Sándor, az Antológia Kiadó és Nyomda 
vezetője pedig bemutatta a nyomda működését� A program budapesti szakaszán a RE-
TÖRKI munkatársai mutatták be az Intézet és az Archívum munkáját� A tehetséggondo-
zó program keretei között zajlott le folyóiratunk idei második számának „workshopja”, 
műhelybeszélgetéssel egybekötött bemutatója� A hatnapos program a felvidéki Somorján, 
a Fórum Kisebbségkutató Intézetnél tett látogatással zárult le, ahol többek között Öllös 
László elnök és Simon Attila igazgató mutatta be az Intézet tevékenységét� A hagyomány-
teremtő céllal elindított tehetséggondozó műhely év közben a jelentkezők mentorálásával 
folytatódik, melyet a RETÖRKI erre kijelölt munkatársai végeznek�

Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója a következőképpen értékelte a programot a Magyar 
Hírlapnak adott interjújában: „A tehetséggondozó kollégium ötlete a RETÖRKI Archívum-
ból, Riba Andrástól származik, de az intézmény egésze egyetért abban, hogy fontos a fiata-
lok megszólítása, ezért örömmel támogattuk a programot� […] A program célja az volt, hogy 
az intézet a tudományterületük iránt elkötelezett, hivatástudattal rendelkező hallgatók-
nak lehetőséget nyújtson betekinteni a tudományos munkával járó tevékenységekbe, és 
hozzájáruljon a tudományos pályára való felkészüléshez� Lehetőséget kaptak eszköztáruk 
és kutatói ismereteik bővítésére is� A tehetséggondozó program két fő modulból áll: egy-
részt egy egyhetes, intenzív szakmai hétből […] a második modulban a hallgatók mentort 
választhatnak a RETÖRKI munkatársai közül, akinek segítségével a modul végére pub-

likálásra alkalmas 
pályamunkát készí-
tenek� A program 
zárásaként a pá-
lyamunkákból ösz-
szeállított kiadványt 
műhelykonferencia 
keretében mutatja 
be az intézet�”




