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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei

Búcsúzás Csapó Endrétől1

„Elmegyek, elmegyek messzi földre, 
nem leszek senkinek a terhére, 

nem írok levelet 
és nem is üzenek, 

lesz még tavasz, lesz még nyár, 
de én nem leszek...”

(Mezőségi halottkísérő)

2018 karácsonyán „Ausztrália egyetlen magyar hetilapjától” e mottóval búcsúztam� Éppen 
fél év múltán e szívhez szóló népdalt dúdolva, magányosan köszöntem el főszerkesztőjétől is�

Az Aracs új, nyári számában, Európa Trianonja c� írását olvasva kedden hívtam tele-
fonon, hogy gratuláljak� Fia, Mick vette föl a kagylót: Apa tegnap meghalt… Lélekben 
hozzá siettem: fölidéztem azt a ritka találkozásainkkal, tartalmas levélváltásainkkal, szel-
lemi kapcsolatainkkal teli négy évtizedet, amit együtt éltünk meg� Égi ajándék volt távoli 
figyelme, barátsága, amit jórészt az Ausztráliai Magyar Élet révén kaptam, kaptunk tőle 
„magyar” munkánk során�

Sisa István Őrtállás Nyugaton c� könyvében (2004) a magyar diaszpóra nagy alakjai között 
szerepel Csapó Endre� Ő Budapest védelmében, hadapród-őrmesterként, hadifogságba 
került��� „Trianon gyermekeként megfogadtam, ha innen kikerülök, mindent megteszek, 
hogy a Nyugat tudomására hozzam az igazságot� Mások is úgy vélték nagyon sokáig, hogy 
a Nyugatot fel kell világosítani� Végül nyugaton rájöttem arra, hogy minket kell felvilágo-
sítani� Ennek érdekében minden tőlem telhetőt megtettem életem további szakaszában�” 
Sorsfordító fogadalom! Csapó Bandi megcselekedte, amit megígért: Ausztráliából a nemzet 
egészét tudósította, a Haza szívdobbanására figyelt: rendületlenül�

Deák Ernő jóvoltából a Bécsi Naplóban köszönthettem „a magyar diaszpóra Pátriárkáját”: 
„Csapó Endre, az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője 2011� november 11-én töltötte 
be a 90� évét� Hetvenhárom éve az ötödik kontinensen él, mégis a nemzethűség példája, 
a magyar érdekek és a magyar nyelvű hiteles hírlapírás elszánt védelmezője maradt a 
tengeren túl is� Profetikus, igazságkereső és valóságigénnyel elemző írásai magukkal 
ragadják az olvasót�”

A Magyar Élet c� hetilap főszerkesztője példás helytállásáért, nemzetszolgálatáért egy évti-
zede páros Magyar Örökség-díj kitüntető elismerést kapott� Megtiszteltetés volt számomra 
a méltatás, amelyből egy bekezdést idézek emlékeztetőül: „A Magyar Élet főszerkesztője 
Csapó Endre cselekvő létével, hetente megjelenő nívós lapszámaival, írásaival fontos 
nemzetmegtartó szerepet vállalt a diaszpórában� Erről mindenki meggyőződhet, aki rend-
szeres olvasója a Magyar Életnek, vagy megismerkedik a főszerkesztő Ilyen a világ című, 
1961 óta hetente írott vezércikkei válogatását tartalmazó, eddig megjelent köteteivel… 
Mindazok, akik olvasták, tanúsíthatják, hogy a főszerkesztő – aki 1948–1991 között nem 
járt szülőhazájában – jobban érzékeli és elemzi helyzetünket, mint itthoni kollégáinak 

1	 A	nekrológ	megjelent	a	Bécsi Napló	2019.	július-augusztusi	számának	10.	oldalán.
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zöme� Azért mert hű maradt önmagához, vállalt küldetéséhez, nemzetéhez� Nemcsak 
írásaiban, éltében is�” A Teleki Pál Érdeméremmel 2006-ban kitüntetett Csapó Endre az 
ausztráliai Szent Korona Társaság egyik alapítója, vezetője; az ötödik kontinensen igen 
népszerű „Egy a nemzet” szellemi mozgalom elindítója� Őszinte, mértéktartó, humánus 
gondolkodású és szerény közéleti ember volt� Nélküle és lapja nélkül nem találnánk igazi 
önmagunkra, nemzetünkre, s nem lenne olyan jó minőségű a sokfelől rekrutálódott, 
sokszínű ausztráliai magyar diaszpóra sem, mint amilyennek alkalmunk volt megismerni 
és több ízben méltatni�” Az elmúlt évtizedben zajlott sorsfordító események közepette 
Csapó Endre és lapja, a Magyar Élet hűséges helytállásával igazolta, hogy méltán 
kapott helyet a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában� Az 1978-ban – éppen 40� éve 
egyesült, két régebbi lapból – újjászületett Magyar Élet főszerkesztőjének fogadalmából 
idézek: „Állampolgári hűségünk Ausztráliához köt, de szellemi hűségünk a magyar népé, 
amely ezer esztendőn keresztül építette, csiszolta azt a sajátos ízű, színű műveltséget, 
ami különös szép nyelvünkön oly egyénien fejeződik ki� Hűségünk nem pártoké, vagy 
csoportoké… Mennyezetünk az a magyar égbolt, amely mindazokat betakarja, akiknek 
szívét-lelkét még melegíti a magyar érzés� Újságunk ehhez kíván lenni szellemi fűtőanyag� 
Hűségesek kívánunk lenni a magyar égbolt világló csillagaihoz is, szellemi életünk, 
irodalmunk nagyságaihoz�”2 

Csapó Endre a nemzet újságírója, a magyar diaszpóra őrlelke, 98 évet élt�

Áldott legyen az emléke! Isten nyugosztalja!

Bakos István

„Rendszerváltozás Baranyában 1989–2019” – Pályázat és iratgyűjtés

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum és a Kosztolányi Dezső 
Céltársulás pályázatot hirdetett Baranya megyei középiskolás diákok és egyetemisták 
részére Rendszerváltozás Baranyában 1989-2019 címmel� A pályázat célja olyan családi- 
és helyi történetek összegyűjtése Baranya megyében, amelyek a rendszerváltozás korát 
hívatottak bemutatni esszé, tanulmány vagy interjú formájában, illetve olyan 3-5 perces 
videó, rövidfilm elkészítése dokumentumfilm vagy mélyinterjú formájában, amely a rend-
szerváltozás időszakát és annak következményeit mutatja be Baranya megye különböző 
településein�

A kiírók – a Nemzeti Fórum Pécsi Tagszervezetével együttműködve – a diákokon túl 
Baranya megye minden polgárát megszólították azzal a nem titkolt céllal, hogy a rend-
szerváltás tárgyi emlékeit és kordokumentumait összegyűjtsék� A tervek szerint a beér-
kezett anyagokból kiállítást szerveznek, illetve a felajánló dönthet úgy, hogy a benyújtott 
dokumentumokat a pályázat lezárulta után átadja a Rendszerváltozás Történetét Kutató 
Intézet és Archívumnak, amely gondoskodik az iratok őrzéséről és tudományos igényű 
kutathatóságáról

A pályázat és a dokumentumgyűjtés beadási határideje: 2019� október 22�

Bővebb információ: http://kosztolanyiceltarsulas�hu/

2	 	Csapó	Endre:	Bemutatkozás.	Magyar Élet,	1978.02.02.	1–2.
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Felhívás a rendszerváltás kordokumentumainak összegyűjtésére

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet (RETÖRKI) felhívással fordul mindazokhoz, 
akik (vagy akiknek felmenői) a rendszerváltás időszakának aktív részesei voltak azzal 
a céllal, hogy személyes visszaemlékezések, kordokumentumok, relikviák összegyűjté-
sével minél szélesebb iratanyag álljon össze a rendszerváltás harmincadik évfordulójának 
emlékére�

A gyűjtés az alábbi – rendszerváltással összefüggésbe hozható – dokumentumtípusokra 
összpontosít:

- iratok, dokumentumok

- választási plakátok

- szórólapok

- kéziratok

- tárgyi emlékek

- audio- és videofelvételek

- fényképek

- sajtóanyagok

- könyvek

A dokumentumok tulajdonosa dönthet úgy, hogy az eredeti iratanyagot letétként vagy 
ajándékozás formájában Intézetünk rendelkezésére bocsátja, amely gondoskodik az anyag 
őrzéséről és tudományos igényű kutathatóságáról� Természetesen nyitottak vagyunk arra 
is, hogy a benyújtott iratokról digitális másolatot készítésünk, az eredeti dokumentu-
mokat visszajuttatva a tulajdonosnak�

A dokumentumok előzetes egyeztetés után leadhatók telephelyünkön, az alábbi címen: 
1062 Budapest, Andrássy út 100� 1� emelet�

Előzetes egyeztetés céljából kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek 
valamelyikén:

E-mail: retorki@retorki�hu

Telefon: +36 1 301 8077

A dokumentumok beküldési/leadási határideje: folyamatos�

Bővebb információ az archívum honlapján érhető el: http://archivum�retorki�hu/
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MDF Baráti Kör

MDF Baráti Kör alakult a lakiteleki Népfőiskolán, 2019� június 12-én� A régi MDF-esekből 
álló társaság Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az MDF alapítója és Nagy Sándor, az 
MDF egykori egyik szervezője kezdeményezésére jött létre� A Baráti Kör célja, hogy feleleve-
nítse a rendszerváltás kezdeti lépéseit, valamint segítse a Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum (RETÖRKI) munkáját� A tanácskozás másnapján Házi Balázs, a RETÖRKI 
munkatársa, lapunk szerkesztője tartott részletes előadást az Intézet munkájáról� A hallga-
tóságból többen kordokumentumokat ajánlottak fel, ezzel is segítve a RETÖRKI munkáját�

Harminc év után – Kötetbemutató

A RETÖRKI Előadótermében bemutatták Kiss Gy� Csaba irodalom- és művelődéstörténész, az 
MDF alapító tagjának Harminc év után című visszaemlékező kötetsorozatának következő darabját�

A megnyitón Bíró Zoltán, Intézetünk főigazgatója úgy vélekedett: az MDF története nem 
üdvtörténet, de nem is rémtörténet� A megnyitó rendhagyó módon alakult: a szerző Arató 
György történész-levéltáros kérdéseire válaszolt� A közép-európai változásokat összehason-
lítva Kiss Gy� Csaba hungarikumnak nevezte a „rendszerváltás” kifejezést, a fordulatra sehol 
sem ezt a megfogalmazást használták� Az eltelt harminc év alatti kiadványok kapcsán azt 
mondta: az emlékezés egyoldalú és hiányos, Ripp Zoltán legutóbbi, Kérdések és válaszok 
a rendszerváltásról című kötete bibliográfiájában egyetlen RETÖRKI-kiadványt sem idéz� 
Szintén problematikusnak nevezte, hogy alapvető fogalmak tisztázatlanok: a „demokratikus 
ellenzék” kifejezést sem definiálták soha, pedig „a nyelv beszél bennünket”, így nem mindegy, 
milyen „nyelvi szemüvegen” át értékeljük a történelmi folyamatokat� 

Kiss Gy� Csaba a rendszerváltás szellemi előzményeiről szólva saját életében kiemelte az 
Eötvös Kollégium szerepét, amelynek nyitott szellemiségében például Bibó Istvánt is lehetett 
olvasni – akit sokkal később, a nyolcvanas évek végén kezdett felfedezni a magyar értelmiség� 
Az 1968-as csehszlovákiai eseményeket a magyar történelem és a maga szempontjából is 
komoly jelentőségűnek tartja: felidézte ’68-as pozsonyi látogatását, valamint Erdei Ferenc 
1968� áprilisi előadását az Eötvös Kollégiumban, amelyben „nagy lelkifurdalással és rokon-
szenvvel” beszélt a csehszlovákiai változásokról� „Szellemi értelemben a közép- és kelet-eu-
rópai írószövetségek készítették elő a rendszerváltást, elég csak az 1981-es magyar írószö-
vetségi közgyűlésre gondolni” – fogalmazott Kiss Gy�, a karizmatikus szereplők között említve 
Csoóri Sándort, Mészöly Miklóst, Kiss Ferencet és Németh G� Bélát�

Az MDF „hálózatépítéséről” szólva a Bethlen Gábor Alapítvány és a lakiteleki találkozók kulcsz-
szerepét emelte ki� Mindkettő okiratából kimaradt a „szocializmus” szó, amelynek elvetését ő 
maga is határozottan támogatta� Ennek eredőjeként a Lengyelországhoz való kötődését emelte 
ki, ahol a közbeszéd „a magyarországinál sokkal nyíltabb rendszerkritikus kifejezést enge-
dett meg”� A rendszerváltásban szerepet kapó csoportokról szólva Kiss Gy� Csaba fölhívta a 
figyelmet arra, hogy a kommunizmus idején különböző körei voltak az „elégedetleneknek”: az 
1972-es bölcsészkari tüntetőktől az MSZMP reformszárnyán át az újonnan alakult pártokig� 
Az elkülönülés kapcsán egy régi történetet idézett fel: Haraszti Miklós 1988-ban megkérdezte 
tőle, belép-e az MDF a Szabad Kezdeményezések Hálózatába� „Erre én állítólag visszakér-
deztem, hogy: és a Hálózat belép az MDF-be?” Az utólagos értékelésre térve a szerző elárulta: 
„biztosan sok mindenben tévedtünk 1988–89-ben, de nagyon keveset tudtunk a külpolitikai 
helyzetről, az 1956 utáni retorziók emléke még élénken élt bennünk”� 

(Vitéz Anita / Magyar Hírlap alapján)


