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Házi Balázs
Archívum az Archívumban
A Lakiteleki Rendszerváltó Archívumról

Intézetünk archívumának egyik legna-
gyobb becsben tartott, legtöbbet használt 
és leginkább feldolgozott anyaga az az 
irategyüttes, amely eredetileg a Lakiteleki 
Rendszerváltó Archívum nevet viselte� Az 
iratanyag tulajdonképpen Lezsák Sándor 
magángyűjteményéből állt össze� A fizi-
kailag is Lakiteleken őrzött gyűjtemény 
2015-ben, speciális letétként került a 
RETÖRKI kezelésébe� Ebben szerepet 
játszott a két intézmény, a Lakiteleki 
Népfőiskola és a RETÖRKI között kialakult 
szakmai együttműködés� Az iratok sok 
helyről, különböző úton-módon jutottak 
el Lakitelekre, de szinte minden esetben 
megkerülhetetlen tényező volt Lezsák 
Sándor személye� Azáltal, hogy a kido-
básra ítélt anyagokat egy Villányi úti kité-
rővel Lakitelekre szállíttatta, az egykori 
MDF-irattár nagy részét sikerült megmen-
teni� A dokumentumegyüttes Lakiteleken, 
a Bolyai-ház földszinti helyiségében 
került elhelyezésre� Az eredetileg teljesen 
más célt szolgáló helyiségek bepolcozás 
után, 2001-ben tudták befogadni az irata-
nyagot� A dokumentumokat irattári dobo-
zokban őrizték meg, megtartva az eredeti 
irattári rendet� A több mint hétszáz doboz 
terjedelmű anyaghoz egyéb irategyüttesek 
is kerültek az idők során� Több kisebb 
gyűjtemény személyes kapcsolat révén, 
megkeresés után, felajánlásként került a 
gyűjteménybe�

Az anyag egyik legérdekesebb része az MDF 
korai időszakának iratai néven számon 
tartott, 1987–1990 között, a Magyar 
Demokrata Fórum működése során kelet-
kezett iratokat tartalmazza� Mivel ezekben 
a kezdeti években – különösen 1989 tava-
száig – a szervezetnek jól kiforrott hivatali 
struktúrája és irattára, archívuma nem volt, 
a megőrzésről csak az azokban az években 
aktív szerepet vállaló személyek gondos-
kodhattak� Az, hogy a legtöbb iratot Lezsák 
Sándor őrizte meg az utókor számára ebből 
az időszakból, annak is köszönhető, hogy 
kezdetben levelezési címnek az ő lakiteleki 
címe volt megadva – lévén az MDF ekko-
riban még saját székházzal, irodával sem 
rendelkezett�1 Ezen iratokból ismerhető 
meg leginkább az MDF korai története, 
hiszen azok hiteles kordokumentumai a 
mozgalom megalakulásának, a szervezeti 
struktúrák kiépülésének és párttá szer-
veződésének� Megtalálható köztük több 
ezer – részben magán, részben közér-
deket érintő –, többnyire kézzel írott levél, 
melyekkel az állampolgárok fordultak az 
MDF vezetőségéhez, vagy személyesen 
Lezsák Sándorhoz� A korai időszak anya-
gainak rendezése komoly erőforrásokat 
vett igénybe, de mára elmondhatjuk, 
hogy az darabszinten rendezett és digi-
tális formában kutatható� Igen értékes 
és érdekes része ugyancsak ennek a 
gyűjteménynek a plakát- és kisnyomtat-
vány-gyűjtemény, melyben természetesen 
megtalálhatók az MDF első kampánypla-
kátjai is (Tovarisi konyec, Tavaszi nagyta-
karítás stb�)�

1	 A	MDF	1989.	február	24-én	kötött	bérleti	szerződést	
a	Budapesti	Ó	utca	8–10.	szám	alatti	ingatlanok	bérlé-
séről	a	VI.	kerületi	Tanács	Vállalkozói	Irodájával.	Eddig	
Lakitelek	 mellett	 az	 MDF	 egyfajta	 budapesti,	 nem	
hivatalos	 központjaként	 a	 Corvin	 téri	 Népművelési	
Intézet	székházában	működő	Hitel-szerkesztőség	két	
szobája	funkcionált.	Bővebben	lsd.	Marschal	Adrienn:	
Az	 MDF	 mint	 mozgalom.	 In:	 MDF-tanulmányok. 
Szerk.	Szekér	Nóra,	Szeredi	Pál.	Lakitelek,	Antológia,	
RETÖRKI	Könyvek,	2018,	[249–274.]	259.	
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Az MDF korai időszakában képződött és 
a Lakiteleki Rendszerváltó Archívumban 
megőrzött dokumentumok Intézetünk 
számos publikációjában bemutatásra 
kerültek, komoly segítséget nyújtva 
a korszak és a szervezet kezdeti, még 
kevésbé feltárt időszakának megismeré-
séhez� 2017-ben, az első lakiteleki talál-
kozó harmincadik évfordulóján megje-
lent Dokumentumok a Magyar Demokrata 
Fórum korai történetéből, 1987–1989 c� 
forráskiadványunk 142 dokumentum 
szöveghű közlésével, a hozzájuk fűzött 
jegyzetapparátussal kísérletet tett a rend-
szerváltás „hőskorával” kapcsolatban 
eddig kialakult képzetek árnyalására� A 
kronológiai sorrendben közölt iratok közül 
az első az 1987� szeptember 27-én szüle-
tett Lakiteleki Nyilatkozat, míg az utolsó 
a romániai forradalom idején, 1989 kará-
csonyán kibocsátott, Kiáltvány Közép- és 
Kelet-Európa új demokratikus szerveze-
teihez című, MDF által jegyzett felhívás� 
(Az alábbiakban közölt dokumentumok 
szintén e korszak történetére vonatkoznak�) 
A Riba András László és Szekér Nóra által 
szerkesztett kötet számos dokumentumot 
közöl az MDF Jurta Színházban és vidéki 
településeken szervezett első fórumairól 
[1., 3. dokumentum], a romániai magyar 
kisebbség sorskérdéseit a nyilvánosság 
és a világ közvéleménye elé táró cselek-
véséről, a különböző szakmai és politikai 
programjairól és állásfoglalásairól [4. 
dokumentum], illetve munkacsoportjainak 
megalakulásáról [2., 5. dokumentum]� A 
kötet olyan megkérdőjelezhetetlen fontos-
ságú események vizsgálatához is adalékul 
szolgálhat, mint a négyigenes népsza-
vazás [6–7. dokumentum] és a romániai 
forradalom [8. dokumentum]� Hasonló, a 
Lakiteleki Rendszerváltó Archívum anya-
gára épülő forráskiadvány az MDF által 
szervezett, a Jurta Színházban, a kisebb-
ségi kérdésről tartott 1988� március 6-ai 
és 21-ei fórum jegyzőkönyve�2 Számos 
2 A Magyar Demokrata Fórum 1988. március 6-án, a Jurta 

Színházban, a kisebbségi sorskérdésekről tartott vitá-
jának dokumentumai és sajtóvisszhangja I–II.	Szerk.	
Szeredi	Pál.	Budapest,	RETÖRKI	Elektronikus	Könyvek,	
2019.	A	két	elektronikus	könyv	a	RETÖRKI	Archívum	
internetes	 felülete	 Olvasószobájában	 érhető	 el:	 
http://archivum.retorki.hu/olvasoszoba	 (Utolsó	
letöltés:	2019.09.23.)

dokumentumot fakszimile közölt a 2015-
ben megjelent Taxisblokád II. című köte-
tünk is�3 Természetesen több tanul-
mánykötetünk is hivatkozott a bőséges 
dokumentumanyagra: így a Taxisblokád 
I., az MDF-tanulmányok, A felkészülés éve 
– 1988 és A cselekvés fél éve, 1988 ősze–
1989 tavasza című kötetek több írása�4 Az 
iratanyag számos dokumentumával folyó-
iratunk olvasói is találkozhattak előző 
számainkban�       

Az 1990-es választási győzelem utáni 
időszakban már rendezettebb volt az 
MDF szervezeti felépítése, valamint archí-
vummal is rendelkezett, így ezen időszak 
anyagai eleve nagyobb rendezettségi 
szinten kerültek irattárazásra� Ebből az 
időszakból már több ezer audió- és vide-
ókazetta is rendelkezésre áll, melyeken a 
párt különböző testületeinek és rendez-
vényeinek anyagai kerültek rögzítésre� 
Az 1994-es választási vereség utáni 
időszakból is jelentős mennyiségű doku-
mentumot tartalmaz a levéltár, terje-
delmében azonban jóval kevesebb ez az 
anyag, mint az azt megelőző négy évé� 
Jelentősebb anyag még a 2004-ben, 
a párton belül megalakult Lakitelek-
munkacsoport működése, majd a párt-
szakadás és Lezsák Sándor botrányos 
kizárása körüli időkből maradt fenn� A 
kizárás utáni pártanyagok magától érte-
tődő módon már nem kerülhettek Lezsák 
Sándor birtokába� Az eddig említett anya-
goktól fizikailag is elkülönítetten őrizzük a 
Lezsák Sándor tevékenysége során kelet-
kezett, valamint a Lakitelek Népfőiskola 
iratait� Ezek az anyagok javarészt 
rendezetlenek és nem kutathatóak�

3 Taxisblokád, 1990.10.25–28. II. Egy belpolitikai vál-
sághelyzet története – Dokumentumok.	Szerk.	Riba	
András	 László,	 Házi	 Balázs.	 Lakitelek,	 Antológia,	
RETÖRKI	Könyvek,	2015.		

4 Taxisblokád, 1990.10.25–28. I. Egy belpolitikai vál-
sághelyzet története – Tanulmányok, interjúk.	Szerk.	
Szekér	Nóra,	Nagymihály	Zoltán.	Lakitelek,	Antológia,	
RETÖRKI	 Könyvek,	 2015.;	A felkészülés éve – 1988. 
A rendszerváltoztatást megelőző tanácskozások. 
Szerk.	 Szeredi	 Pál.	 Budapest,	 RETÖRKI	 Elektronikus	
Könyvek,	 2018.	 	 http://archivum.retorki.hu/olva-
soszoba	 (Utolsó	 letöltés:	 2019.09.23.);	 A cselekvés 
fél éve, 1988 ősze–1989 tavasza.	Szerk.	Szeredi	Pál.	
Lakitelek,	Antológia,	RETÖRKI	Könyvek,	2019.
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Idén tavasszal készült el véglegesen a 
Lakitelek Népfőiskola területén zajló 
beruházások keretében az új, kifejezetten 
levéltári célra szánt épület, melynek a 
Rendszerváltó RETÖRKI Archívum elne-
vezést adták� Az épület földszintjén két, 
egyenként 100-100 négyzetméter nagyságú 
gördülő polcrendszerrel felszerelt raktár 
került kialakításra, melyben az eddigi 
raktárkapacitás öt-hatszorosa fér el� Az 

ablaktalan, klimatizált helyiségek minden 
tekintetben megfelelnek a vonatkozó levél-
tári elvárásoknak� Szintén az épület föld-
szintjén kapott helyet egy kisebb érkeztető 
és egy átmeneti raktár, valamint egy foko-
zott biztonságú raktár, páncélszekrény-
nyel� Az emeleten az irodák, a digitalizáló 
helyiség, a kutatóterem és a mindennapi 
működést kiszolgáló egyéb helyiségek 
kerültek elhelyezésre�

Képek a Lakiteleki Archívum épületéről.
Fotó: Házi Balázs



1. dokumentum: A Magyar Demokrata Fórum szervezőinek meghívója a Jurta Színházban tartandó március 6-ai és május 15-ei 
tanácskozásra, 1988. február-május. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.2.4. Jurta 1988.03.06., 2. doboz, 11. ő. e.; 
1.2.6. Jurta 1988.05.15., 2. doboz, 32. ő. e.
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2. dokumentum: Joó Rudolf feljegyzése az MDF Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának megalakulásáról, a különböző területek 
felelőseinek névsorával, valószínűleg 1989. január. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.5.2.1.1.1. MDF nemzetközi kapcsolatok, 16. 
doboz, 35. ő. e.
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3. dokumentum: Az MDF Bács-Kiskun megyei szervezeteinek állásfoglalása a Helyi hatalom – helyi társadalom témában megren-
dezett fórumról, 1989. február 18. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.10.2.1. Bács-Kiskun, 46. doboz, 27. ő. e. 
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4. dokumentum: Az MDF állásfoglalása az MSZMP KB Munkásőrségről szóló határozatáról, 1989. május. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.5.2.2.5. Nyilatkozatok, állásfoglalások, 
felhívások, 28. doboz, 54. ő. e.
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5. dokumentum: Lezsák Sándor és Nahimi Péter körlevele a Magyar Demokrata Fórum valamennyi szervezetének a Sajtóiroda 
megalakulásáról, 1989. május 8. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.5.3. Sajtó- és Tájékoztatási Osztály (ko-
rábban sajtóiroda, és Tájékoztatási Bizottság, Sajtóiroda), 28. doboz, 98. ő. e.
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6. dokumentum: Az MDF Budapesti Egyeztető Bizottsága a négyigenes népszavazás bojkottjáról, 1989. november. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.9.1. Választókerületi egyeztető fórumok, 
33. doboz, 2. ő. e.
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7. dokumentum: Mészáros Péter, az MDF XXII. kerületi szervezete elnökségi tagjának levele az MDF Országos Elnökségéhez a 
négyigenes népszavazás bojkottja következtében kialakult helyzet politikai kárainak enyhítéséről, 1989. december 1. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.19. Négyigenes népszavazás, 57. doboz, 
33. ő. e.
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8. dokumentum: Lezsák Sándor tájékoztatója a Marosvásárhelyre tervezett segélyszállítmányról és egy kitöltetlen menetlevél, 
1989. december 28. 
RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai Forrás: RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rend-
szerváltó Archívum, MDF korai időszakának iratai, 1.5.2.1.3.1.3. Segélyszállítmány, 19. doboz, 7. ő. e.
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