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A RETÖRKI ÚJ KIADVÁNYAI

A RETÖRKI munkatársának, Bódi Ferencnek az új kötetét – A helyi önkormányzatok születése Magyarországon – 
szeptember 30-án mutatták be a Polgárok Házában. A kiadvány a helyi önkormányzatok kialakulását, annak 
körülményeit, valamint működésük első évtizedét veszi górcső alá. A szerző szavait idézve a fülszövegből: 
„Bár folyamatosan változott az önkormányzatiság Magyarországon, de a rendszer súlypontja mindig az erős 
állam és az ennek alárendelt helyi érdek különös egyensúlya maradt. A rendszerváltás olyan jogokat adott 
a településeknek, amelyeknek korábban sohasem voltak a birtokában. Az önkormányzatiság az a politikai 
tér maradt, amelyben az egyénnek, a kisközösségnek a legtöbb esélye megvan arra, hogy akaratát érvényre 
juttassa.”

A RETÖRKI tudományos műhelye mintegy másfél 
esztendeje azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az 1990-es 
szabad választások harmincadik évfordulójának alkal-
mából hozzájáruljon azokhoz az erőfeszítésekhez, 
amelyek a rendszerváltó évek történéseit, megha-
tározó személyiségeit közelebb hozza a társada-
lomhoz. E törekvés jegyében készült el és indult útjára 
2020-ban a Kronológia – A rendszerváltás mérföld-
kövei online elérhető tudástár, amely a szócikkek 
mellett életrajzokat, többszáz korabeli fotót, hang- és 
képanyagot, valamint kordokumentumot tartalmaz. 
A 2021-es esztendőben az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tovább 
bővült a tudástár. Az idei évben 1956 emlékezetének, 
értékelésének 1956 és 2012 közötti legfontosabb 
mozzanatait gyűjtötték össze. A tudástár új szócikkei 
nyomtatásban is megjelentek. (Házi Balázs – Jónás 

Róbert – Nagymihály Zoltán – Rapali Vivien – Strausz Péter: Változó Idő, változó emlékezet – 1956 értékelésének 
átalakulása. Budapest, RETÖRKI, 2021). A Kronológia bővítésével egyidőben, 2021. október 23-án intézetünk 
honlapja is megújult: Elérhetősége továbbra is: www.retorki.hu.

A hatvanötödik évforduló emlékét nem csupán a Kronológia kötet, de az Intézet által megjelentetett 
tanulmánykötet is megidézi. A Sorsok és horizontok címen megjelenő kötetben a RETÖRKI munkatársain 
kívül többek között olyan külsős kutatók írásai is megjelennek, mint Fejérdy Gergely, Horváth Miklós, Kahler 
Frigyes, Kiss Réka, Szekér Nóra vagy Zinner Tibor. (M. Kiss Sándor – Nagymihály Zoltán: Sorsok és horizontok. 
Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Budapest, RETÖRKI, 2021).

EMLÉKEZÉS REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓRA

2021. július 14-én elhunyt Regéczy-Nagy László, az ’56-os szabadságharc résztvevője, a forradalom emlékének 
következetes őrzője. 1936-tól folytatott katonai tanulmányokat, 1944 novemberében avatták tisztté. Részt 
vett a második világháború harcaiban, amelynek végeztével angol hadifogságba esett. 1945 után nem 
maradhatott a hadseregben, 1948-tól az angol nagykövetség munkatársa, 1949-től sofőrje. 1956 novembe-
rétől meghatározó szerepe volt Bibó István és Nagy Imre írásainak Nyugatra való kijuttatásában. 1957 júni-
usában tartóztatták le, a Bibó-per harmadrendű vádlottjaként tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban 
amnesztiával szabadult. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) alapító tagja, 1996-tól a szervezet 
elnöke. 1990-től a köztársasági elnök hivatalában dolgozott. Élete végéig őrizte, és a többek között fiatalok 
számára tartott előadásokon is terjesztette a forradalom emlékét. 

Egy vele készült interjú részletével emlékezünk rá: „Elvileg a jeltelen sírokban nyugvó, kivégzett bajtársa-
inknak szerettünk volna tisztességes, emberhez méltó nyughelyet. De tudtuk, hogy, ha előássák ezeket a 
megsárgult csontokat, a forradalom szelleme is ki fog süvíteni a sírokból, a jeltelen sírokból. Ezt persze nem 
mondtuk, de követelésnek a Nagy Imre-perben kivégzett kommunistáknak a tisztességes eltemetése volt 



105

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Aktuális

az éle a támadásnak. Kivégezték, és jeltelen sírban, 
a gödöllői erdőszélen elkaparták Rajk csontjait. S 
aztán mikor elő kellett hozni, és dísztemetést adni 
neki, két hétre voltak a rendszer összeomlásától. Ezt 
nem akarták még egyszer. Addig húzták, halasztották, 
ameddig csak lehetett, és sikerült úgy időzíteniük, 
hogy ennek a második gyilkosságnak – kommunista 
gyilkosságnak – a bevallása és az áldozatok temetése 
megint a rendszer végóráját jelentette. Megmondták 
az elvtársaknak, hogy senki se emlékezzék. S nekünk 
azt mondták, hogy már azok az elvtársak sincsenek 
életben, akik eltemették. Nem így volt. Amikor politikai 
döntés született, nagy keservesen, akkor abban a 
pillanatban centiméteres pontossággal meg tudták 
mondani, hol kell lenyomni az ásót. Nagy Imre koporsóját találták meg először, azután mellette volt közös 
sírban Maléter és Gimes. És aztán úgy szép sorban a többiek. Ők voltak tulajdonképpen a mezőny szélén, mert 
őket először a Gyűjtő homokjában ásták el a kivégzés után, éjszaka. Ráhordtak a sírjukra – a jeltelen sírjukra – 
egy nagy halom törött bútort, amit senki se piszkált. S aztán évekkel később, éjszaka, ÁVÓ-s tisztek elővették a 
halottakat a rombútorok alól, és kivitték a temetőbe, és álnév alatt – Nagy Imre női név alatt – elkaparták őket. 
A lovasrendőrök minden október 23-án pontosan tudták, hol kell tapodtatni a nem jelzett sírokat. […] Aztán a 
hozzátartozók elhelyezték a maguk virágait valahol, jött a lovas rendőrség és széttapostatta minden október 
23-án. Aztán én később tanúja lehettem, amint ugyanezek az elvtársak hozták a virágokat az 56-os sírokra. […] 
Persze csak egykori neves kommunistáknak volt reménye arra, hogy tárgyalópartnerként a rendszer elismeri 
őket. Velem nem álltak volna szóba, de Vásárhelyi Miklós, Kopácsi Sándor, másképp léptek fel. Én visszaemlé-
keztem arra, hogy Rajk Júlia, Rajk felesége hogyan lépett föl a férje gyilkosaival szemben, mikor kiengedték a 
börtönből. […] Keményen, a szemükbe nézett, egyik kommunista a másiknak és nem mertek ellenállni neki.” 
(RETÖRKI Archívum, Oral History-gyűjtemény, Interjú Regéczy-Nagy Lászlóval, 2014)

ELHUNYT TÓTH KÁROLY

2021. szeptember 19-én elhunyt Tóth Károly (1945–2021) jogtudós, alkotmányjogász, Intézetünk korábbi 
külsős munkatársa. 1970-től dolgozott a szegedi József Attila Tudományegyetem Államjogi Tanszékén, 1988 
és 1991 között az egyetem főtitkára volt. 1998 és 2000 között a Károli Gáspár Református Egyetem dékán-
jaként, 2003 és 2010 között az Alkotmányjogi Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. 1998 és 2001 között az 
Országos Választási Bizottság (OVB) tagja volt. A szegedi jogi kar Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et 
Politica, illetve Acta Universitatis Szegediensis Publicationes Doctorandorum Juridicorum című sorozatának, illetve 
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara kiadványai sorozatának szerkesztője volt. 
Intézetünk kiadásában – Kukorelli Istvánnal közösen – két kötete jelent meg: A rendszerváltozás államszerve-
zeti kompromisszumai, Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben. 

SZER-ÉVFORDULÓ MÜNCHENBEN

A Szabad Európa Rádió 70 évvel ezelőtt indította el magyar nyelvű adását Münchenből. Az évforduló alkalmából 
a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem kutatóintézete, a Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft, 
a rádió egykori épületében tartott konferenciát, amelynek keretében a meghívott előadók a Rádió történetét 
és jelentőségét járták körbe. A konferencia meghívottjaként előadást tartott Dr. Nyári Gábor, a RETÖRKI 
ügyvezető igazgatója is.


