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Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei

Zétényi Zsolt a Bajcsy-Zsilinszky Társaságról

„Bajcsy-Zsilinszky Endre ideológiai hovatartozása is megjelenik ebben a könyvben, hiszen 
kötelességünk tisztázni azt, hogy ki is volt a Társaság névadója” – mondta Bíró Zoltán, 
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója Zétényi Zsolt volt 
országgyűlési képviselő Göröngyös úton című kötetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
aulájában megtartott bemutatóján�

Bíró Zoltán könyvbemutatójában hangsúlyosan beszélt Bajcsy-Zsilinszky életéről, az 
Áchim-gyilkosság kapcsán, majd később is ráaggatott címkékről� „Egyenes, karakteres 
ember volt, aki nem volt hajlandó alkudni� Számára első a nemzet, az ország védelme 
volt – akárkivel szemben�” Bíró Zoltán kiemelte, hogy Zétényi Zsolt könyvét azért érdemes 
elolvasni, mert a Bajcsy-Zsilinszky Társaság mellett a névadó logikai útjáról szól, ahogy ő 
végigjárta a nemzeti elkötelezettség és szociális érzékenység útját� A Társaság elkerülte a 
párttá alakulást, és felvállalta Bajcsy-Zsilinszky erkölcsi tartását� Megkerülhetetlen szerepe 
volt abban, hogy 1988-89-ben hogyan alakult az ország sorsa, hiszen a rendszerváltásban 
nem csak pártok, hanem egyesületek, 
társaságok is részt vettek� 

Zétényi Zsolt kiemelte, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky Társaság célja annak előse-
gítése volt, hogy történjen meg a 
fordulat, „amely a magyar nép kezébe 
adja az ország irányítását”� Az 1990-es 
választások után az öröm mellett 
csalódást okozott, hogy „politikai elitek 
színterévé vált az ország, így a nép 
nem érezte magáénak a hatalmat�” A 
könyv bemutatja a Társaság utolsó 
éveit, az 1986� június 6�, azaz Bajcsy-
Zsilinszky Endre születésének 100� 
évfordulója utáni időszakot egészen a 
2000-es évek elején történt tényleges megszűnésig� A társaság állambiztonsági megfi-
gyelésével kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta: „Olyan személyek voltak titkos 
megbízottak, akikkel baráti kapcsolatot ápoltam, és ez megdöbbentett�” 

Zétényi könyvében olvashatók olyan esetek is, melyek inkább saját, személyes tevé-
kenységére vonatkoznak� A kötet kitér jogvédő szemléletét bizonyító Magyarok a Kárpát-
medencében, 1990 c� jelentésére, amelyet az Országgyűlésnek készített az elszakított 
területek magyar közösségeinek állapotáról, több hetes helyszíni vizsgálódás után� 
Ismert törvényjavaslata példa nélküli volt a magyar jogtörténetben� Az Országgyűlés által 
1991� november 4-én, a dicsőséges 1956-os forradalom és szabadságharc eltiprásának 
gyásznapján elfogadott, ám az Alkotmánybíróság által 1992-ben megsemmisített törvény, 
a „lex Zétényi” az önkényuralom által nem üldözött szándékos emberölés, halált okozó 
súlyos testi sértés és hazaárulás büntethetőségét tette volna lehetővé� Alapgondolatát – 
hogy az önkényuralmi bűncselekmények büntethetőségének elévülése nyugszik az önké-
nyuralmi hatalomgyakorlás idején – később számos országban, így Németországban, 
Csehországban, Dél-Amerikában érvényesítették� Ide tért vissza a magyar törvényhozás 
2011-ben, amikor húsz év elteltével újra rendelkezett a kommunista diktatúrában elkö-
vetett egyes bűncselekmények üldözéséről� (Medveczky Attila)
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Kukorelli István a népszavazásról

Az Egyetem téri Aula Magnában került sor Kukorelli István Kell-e nekünk népszavazás? 
című könyvének bemutatójára, amelyet a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum (RETÖRKI) – a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületével és az ELTE ÁJK 
Alkotmányjogi Tanszékével együttműködve – szervezett�

Bíró Zoltán megnyitójában reményét fejezte ki, hogy a kötetet nem csak szakmabeliek 
olvassák majd élvezettel�

„Amikor meghallom azt a szót, hogy népszavazás, a híres soproni népszavazás jut 
eszembe� Talán ez a soproni népszavazás az a közös magyar tudás, kollektív tapasztalat, 
amely minden magyar népszavazásról szóló bölcsesség végső eredője” – kezdte beszédét 
Dr� Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, a könyv méltatója� „Kit ne lelkesített 
volna ifjú korában, kit ne töltött volna el a népfelség iránti őszinte csodálattal, hogy a 
soproniak a vesztes világháborút követően Magyarországra szavaztak? Ebből az igenlő 
alapállásból vettem kezembe Kukorelli tanár úr remek és fontos könyvét a népszava-
zásról�” Csak helyeselni tudja, hogy Kukorelli a rendszerváltással kapcsolatos tudását 
és tapasztalatát írásban is igyekszik átmenteni az utókor, különösképpen a történésekre 
már csak mint történelemre visszatekintő ifjúság számára� Az Alkotmánybíróság elnöke 
nemzetközi kitekintésbe helyezte az általa elmondottakat: eszerint a világ demokratikus 
országaiban az utóbbi évtizedekben jelentősen megugrottak a népszavazások� Ezt értel-
mezve leszögezte: a növekedést generáló tényezők között kétségkívül felismerhetők speci-
ális körülmények, például a diktatúra alól felszabaduló országok új kormányzatainak 
törekvései, a nemzeti függetlenség, az új alkotmány legitimációja, az uniós csatlakozással 
kapcsolatos döntések� A tendenciának vannak azonban mélyebben fekvő, társadalmi 
okai: a növekvő átlagos életszínvonal, a képzettségi szint, az információs társadalom 
által nyújtott széles körű tájékozódási lehetőségek, egyúttal az erősödő individualizáció, 
amellyel együtt jár a hagyományos érdekképviseletek szerepének csökkenése és a polgárok 
növekvő igénye arra, hogy az őket érintő politikai döntésekbe beleszóljanak� Mindezek a 
tényezők szerepet játszanak a részvételi demokrácia gondolatának és a népszavazásokon 
is túlmutató sokrétű gyakorlatának új keletű népszerűségében és terjedésében� A pozití-
vumok mellett persze ismertek a rendszer árnyoldalai is, így az, „hogy a közvetlen demok-
ratikus eszközökkel elsősorban csak a politikailag eleve aktív polgárok és csoportok 
szűkebb köre él� Ahogy az is, hogy a szélesebb körű néprészvétel lelassítja a problémák 
megoldását� Sőt egyes népszavazások csak felerősítik a konfliktusokat�”„Kinek - kinek 
magának kell megválaszolnia a kérdést, hogy kell-e nekünk népszavazás” – szögezte le az 
Alkotmánybíróság elnöke� „Én egy moderáltabb álláspontot képviselek� Politikailag így is 
erősen polarizált társadalmunkban nem élezné ki még jobban a szembenállást, ha még 
szélesebb teret engednénk a közvetlen néprészvételnek az országos politikai kérdések 
eldöntésében? Csak megfelelő szabályozások esetén lehetne a közvetlen demokratikus 
intézményeket szélesebb körben alkalmazni�”

Dr� Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke arról beszélt, hogy az NVI-t folyamatosan 
azzal támadják, hogy a hatályos szabályok gátolják a népszavazások kezdeményezését� 
Pálffy úgy vélte: lehet, hogy az országos referendum kiírásához szükséges kétszázezer 
aláírás sok, de Horvátországban és Lettországban a választópolgárok tíz százalékának 
ajánlása, Litvániában pedig háromszázezer aláírás szükséges� Szerinte káros, amikor 
a népszavazás intézményéből egyesek paródiát csinálnak� A könyvről úgy vélte: „Lehet 
belőle tanulni történelmet, politológiát, politikát� Fel lehet használni kodifikáció során, a 
jogalkalmazás szinte valamennyi területén�” 

Végül a kötet szerzője, Dr� Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár, az ELTE ÁJK 
Alkotmányjogi Tanszékének tanára, a Kari Doktori Iskola Tanácsának elnöke, az OVB volt 
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tagja, elnöke és hajdani alkotmánybíró közölte, egy alkotmányjogi kérdés sem késztette 
annyi töprengésre, mint a népszavazás� „Minden bizonnyal azért is, mert jogalkalmazó-
ként az OVB tagjaként közvetlenül is részese lehettem a folyamatoknak� A könyvben leírt 
hét elrendelt népszavazásból hatnak a lebonyolításában személyesen is részt vehettem� 
Ezért vehető ki a könyvből a személyesebb hangvétel, mert ezt a munkát belülről szívből 
végeztem el� Azt vetettem papírra, amint, ahogy láttam a történéseket� Véleményemmel, 
adott esetben különvéleményemmel együtt� A népszavazás intézményén keresztül lemér-
hettem saját egyedfejlődésemet is� Ma már sokkal megengedőbb vagyok a népszavazással 
kapcsolatban, látva annak korlátait, mint a rendszerváltozás éveiben� Akkor, harminc 
évvel ezelőtt, a tömegtüntetések korában természetes volt, hogy a közvetlen demokrácia 
feltétlen híveként nyilvánultam meg� A közvetlen demokrácia szerintem sokkal többet 
jelent, mint maga a népszavazás� Mégis szükség van a népszavazás intézményére, 
rendeltetésszerűen, egy árnyaltabb hatalommegosztási modell érdekében: hogy ne csak a 
választás napján legyünk a politika cselekvő alanyai� A népszavazás jövőjével kapcsolatban 
borúlátóan optimista vagyok� A szerző mindig reménykedik, hogy hasznos dolgot művel� 
Ha dokumentál, ha tükröt tart – hátha belenéznek�” (Medveczky Attila)

Domonkos László és Andrási Attila a délvidéki rendszerváltásról

Mi vezetett a történelmi Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége széteséséhez? 
Elég egy, de igazán erős magyar párt, vagy inkább többpártrendszer kell a Délvidéken, s 
virágozzék minden virág? Milyen kihívások előtt áll a bácskai és a bánáti magyar értel-
miség? – ezekre a 
kérdésekre keresték 
a választ a résztvevők 
a Rendszerváltás 
Történetét Kutató 
Intézet és Archívum 
(RETÖRKI) konferenci-
atermében Domonkos 
László Délvidéki rend-
szer, magyar váltás 
című könyvének 
bemutatóján�

A beszélgetés részt-
vevői, Bíró Zoltán, a 
RETÖRKI főigazga-
tója, Andrási Attila, a 
Magyarkanizsai Udvari 
Kamaraszínház igaz-
gatója és Domonkos László egyetértettek abban, hogy nem csupán a pártvezetőségen 
belüli villongások okozták a történelmi Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 
(VMDK) megszűnését� Az akkori szerb államnak és a Horn-Kuncze kormánynak is érde-
kében állt az erős délvidéki magyar érdekképviselet szétverése�

Andrási Attila színigazgató elmondta, hogy a könyv fő témája Jugoszlávia széthullása, a 
magyar autonómiatörekvések megszületése, valamint a VMDK létrehozása és szétverése� 
Andrási szerint ilyen jellegű munkát senki nem tett le az asztalra� 

Domonkos László beszélt a „jugó” hamis csillogásról, arról, hogy Magyarországon még 
1988-ban is ritka kincsnek számítottak a jugoszláviai magyar nyelvű sajtótermékek� A 
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Magyar Szó, a 7 Nap, a Híd vagy éppen az Új Symposion a Newsweekkel vagy a Times-
szal egyenértékű, szenzációszámba menő kuriózumnak számított�

Bíró Zoltán szerint árnyalni kell a Balkán-képet, s nem lehet minden balkáni országot egy 
kalap alá venni� Arról beszélt, amikor Pozsgay Imrével együtt meglátogatták Milosevicset� 
Másfél órán keresztül tárgyaltak Miloseviccsel, s közben megérkezett Šešelj vajda, aki 
kijelentette: „ahol egyetlen szerb él, az már Szerbia”� Erre így reagált Bíró Zoltán: „ahhoz 
mit szólna, ha azt mondanánk, ahol egyetlen magyar él, az Magyarország?” Šešelj egyál-
talán nem jött zavarba, nem törődött a logikával�

Az 1974-ben létrehozott Vajdasági Autonóm Tartományról szólva Andrási Attila azt 
mondta: „Az autonómiának voltak előnyei is� Ilyenek a magyar tannyelvű iskolák, ahol 
bár a történelmet nem úgy tanították, hogy azzal a magyar identitástudatot megerő-
sítsék, de ezek az iskolák működtek�” Kiemelte, hogy Jugoszláviáról nem lehet úgy 
gondolkodni, mint Szerbiáról: Tito nyújtott a magyaroknak egyfajta látszatdemokrá-
ciát, de Jugoszlávia kirakatcsillogása sokakat megtévesztett, így a helyi magyarokat is� 
Amikor pedig „Milosevics megindult a hatalomért, nem szerb nacionalista volt, hanem 
sztálini jövőt akart Jugoszlávia számára, de közben összeomlott a Szovjetunió� Amikor 
kirobbantotta a háborút, akkor volt a Gorbacsov-elleni puccs� Amikor Milosevics látta, 
hogy a kommunista fordulat nem megy, akkor hirtelen nacionalistává vált, s rájátszott a 
szerbség képzelt fölényére�”

Domonkos hozzátette, hogy a vajdasági tartomány nagyon gazdag volt, és ezt kihasználták 
Belgrádban� Azért szüntette meg Milosevics az autonóm státuszt, hogy a Bácskában 
termeltekből jogilag is egész Szerbiának jusson� Tehát már nem volt elég a korábbi 
„fejőstehén”-szerep, hanem ki is rabolták a régiót� A délvidéki magyarok azt látták, hogy 
szülőföldjük tovább nem lesz többé olyan helyzetben, hogy önállóan döntsön társadalmi 
és gazdasági fejlődéséről, jövedelmeiről, pénzügyeiről, kérdésessé vált a nemzetek és 
nemzetiségek addig legalább papíron látványosan létező, de úgy-ahogy még be is tart-
ható, a gyakorlatban pedig többé-kevésbé számon kérhető, bár szigorúan viszonylagos 
„húzd meg-ereszd meg” egyenjogúsága� Domonkos László szerint a kötet megjelenését 
az is indokolja, hogy az egykori Jugoszlávia magyarlakta területein 1989 és 1993–94 
között lezajlott események nemzetiségpolitikai és közéleti jellegű vizsgálata a rendszer-
váltás közép-európai folyamatának néhány sajátos, ugyanakkor meglehetősen specifikus 
vetületét képes megvilágítani, elsősorban a délvidéki magyarság politikai-érdekvédelmi 
szervezetének létrejöttével és működésével összefüggésben� Remélhetőleg a délvidéki 
rendszerváltozás magyar központú vizsgálata hozzájárul az elszakított területeken élő 
nemzettársaink legújabb politikai, érdekvédelmi és közéleti történetének mélyebb, alapo-
sabb és hitelesebb megismeréséhez és vizsgálatához� (Medveczky Attila)

Für Lajos Művelődési Központ Egyházasrádócon

Szeptember 21-én adták át az immár Für Lajos nevét viselő művelődési központot 
Egyházasrádócon, a volt honvédelmi miniszter szülőfalujában� Az ünnepségen beszédet 
mondott Intézetünk főigazgatója, Bíró Zoltán, aki kiemelte, hogy Für Lajos példaértékű 
ember volt, és büszke rá, hogy együtt munkálkodhatott vele az ország sorsának alakí-
tásában� Az ünnepélyes átadáson emlékezett férjére Bíró Friderika, valamint beszédet 
mondott Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, korábbi honvédelmi miniszter, Für 
Lajos egykori közeli munkatársa; V� Németh Zsolt államtitkár és Szvoboda Tamás, a tele-
pülés jelenlegi polgármestere� A megújult épületben kisebb kiállítást rendezett be Bíró 
Friderika, ami végigköveti Für Lajos életútját a falubéli kezdetektől a tudományos pályán 
át egészen a miniszterségig�
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RETÖRKI-különdíj a Lakiteleki Filmszemlén

A XIX� Lakiteleki Filmszemlén a 
Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum (RETÖRKI) 
150�000 Ft-os különdíját az Érccel mért 
életek című alkotás kapta� Rendezője 
a szabadkai Kabók Erika� Az alkotás 
a RETÖRKI különdíján kívül még 
magáénak tudhatja a Honvédelmi 
Minisztérium különdíját is�

Radnóti Miklós születésének 110� 
és halálának 75� évfordulója alkal-
mából Tóth Péter Lóránt kunszentmik-
lósi Radnóti-díjas versmondó 2019� 
augusztus 31-e és szeptember 24-e 
között Bortól Abdáig gyalogosan végigjárta az erőltetett menet útját� A film bemutatja 
a szerbiai bányavárosban található emlékeket, amelyek a magyar munkaszolgálatosok 
emlékét őrzik és a versvándorral együtt végighalad Radnótiék útján, amely Vajdaságban 
már mozgó vesztőhellyé vált�

Közgazdászok és szociológusok találkozója

Lóránt Károly, intézetünk külsős munkatársa szervezésében a közgazdászok és szocio-
lógusok 4K Köre jött össze a RETÖRKI tanácstermében annak érdekében, hogy a rend-
szerváltás időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitas-
sanak meg� A műhelyvita-sorozat szeptemberi alkalmán Somogyi Ferenc, a Széchenyi 
Ferenc Egyetem oktatója tartott előadást Mi jön a megvalósult utópiák után? címmel� 
Novemberben Bánóczy János Adósságtengerben a világ című előadása és Fauszt Anita 
Liberalizmus – populizmus – a sztereotípiákon túl című korreferátuma hangzott el�


