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Nemzeti Fórum Szemle
A Nemzeti Kegyhely lapjában, a

SZENTKÚT
ez évi elsõ számában jelent meg
Spányi Antal székesfehérvári
püspök homíliája Kisboldog-
asszony ünnepének vasárnapján.
Ebbõl idézünk: „Ki gondolta vol-
na a szocializmus súlyos évtize-
dei alatt, hogy egyszer csak hirte-
len minden megváltozik? Ma-
gam is tapasztaltam itt akkoriban,
hogyan fényképezték a gyónó-
kat, hogyan figyelték a titkos-
rendõrök az embereket. Azokat,
akik messze földrõl idejöttek éle-
tük terhét, bûneiket letenni, akik
lelkiismeretük súlyos gondjaitól
akartak megtisztulni. Nem az
ember ereje, nem az ember böl-
csessége, nem az emberi szerve-
zés, hanem az isteni gondviselés
vitte végbe a változást. Szentkú-
ton ennek legnyilvánvalóbb jele
éppen az, hogy ezen a szent he-
lyen immár harminc éve újra itt
vannak, azok az atyák, akik elõtte
már évszázadokon keresztül gon-
dozták a kegyhelyet. Itt vannak
azok, akiket elûztek a kommunis-
ták, így most újra õk hirdetik Is-
ten Igéjét, szervezik az ide zarán-
dokló tízezrek kegyelmi életét, s
magasztalják az Istent.”

„A krakkói érsek megnyi-
totta Szent II. János Pál pápa
szüleinek boldoggá avatási el-
járását” – olvassuk az

ÚJ MISSZIÓ
címû katolikus folyóirat májusi
számában. „A szent lengyel pápa
szüleinek emléke még él, különö-
sen Wadowice és Krakkó közös-
ségeiben. Noha igen sok idõ telt el
haláluk óta, még mindig élnek,
akik személyesen ismerték õket.
„Igyekszünk felvenni velük a kap-
csolatot, és megkérni õket, hogy
tanúskodjanak” – mondta Andrzej
Scaber,a krakkói érsekség kano-
nizációs megbízottja. Hozzátet-
te: Meghallgatják a közvetlen ta-
núk gyermekeit és unokáit is.

Bizonyos értelemben maga a
szent pápa is „közvetlenül tanús-
kodik” majd szülei életszentsé-
gérõl, hiszen sok írásban mesél
róluk, megerõsíti, milyen rend-
kívüli személyek voltak.”

K. R.
***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániák-
nak, önkormányzatoknak, alapít-
ványoknak, egyesületeknek, akik
címünkre elküldik a helyi újsá-
got, hírlevelet. Ezeket továbbít-
juk a lakiteleki Népfõiskolára és
adjuk tovább a Kárpát-medence
minden részérõl érkezõ vendége-
inknek. Remittendát is szívesen
fogadunk. Cím: Lezsák Sándor a
Magyar Országgyûlés alelnöke
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.

A Kárpát-medencei Értékfeltáró Kutatás
filmeken

A lakiteleki Népfõiskola a kezdetek óta, a kilencvenes évek elejétõl szervez
Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleket, kollégiumokat,
konferenciákat. Az Alapítvány Népfõiskolai Hálózatán keresztül az elmúlt
fél évtizedben 21 külhoni és 4 belföldi értékfeltáró kollégiumot szervezett.

A Kárpát-medencei Értékfeltáró
Kollégiumok munkáját Lezsák Sándor
a Népfõiskola Alapítvány elnöke indí-
totta útjára 2014-ben. A Kárpát-me-
dence magyarlakta területein folyó ku-
tatás célja a helyi és térségi értékek, ér-
tékõrzõk felgyûjtése szakmai vezetõk
irányítása mellett.

A kollégiumok szervezésével a
külhoni és a belföldi magyar értéktár bõvítését segíti a lakiteleki Népfõ-
iskola programsorozata. Az Antológia Kiadó gondozásában megjelent
könyvek mellékleteként minden esetben elkészült egy film is, amely-
ben a kutatók, szakmai vezetõk és maguk a helyi értékõrzõk szólalnak
meg és teszik élõvé a könyvek lapjain olvasható információkat.

Ezen filmeket tette közzé a lakiteleki Népfõiskola a YouTube csatorná-
ján, amely könnyen megtalálható a youtube.com internetes oldalon, ha a
keresõbe beírják: Értékfeltáró Kollégiumok – Népfõiskola, Lakitelek

A filmek szerkesztõ-operatõre: Belicza András, a drón felvételeket
Tóth László készítette. Az Értékfeltáró Kutatásról a filmek, a Népfõis-
kola Alapítvány stúdiójában készültek. A kötetek az Antológia Kiadó
gondozásában jelentek meg.

***
Elindult az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. honlapja

Az Antológia Kiadó és Nyomda gondozásában szépirodalmi és törté-
nelmi témájú könyvek jelennek meg, már 1990 óta. A világ minden tá-
járól érkeztek/érkeznek kéziratok a kiadóhoz. Eddig több mint 340
könyvet adtak ki, amelyek listája folyamatosan frissül a honlapon.

Látogassanak el a www.antologia.hu internetes oldalra, érdemes.

A R C K É P

Júniusban hagyományosan a gazda-
sági élet egyik fõszereplõjévé válik a
mezõgazdaság, mert elkezdõdik az
aratás. Az idei aszályos tavaszt köve-
tõen bizony sokan aggodalommal
várják a terméseredményeket. Ha az
idõjárás olykor hátrányos következ-
ményei elkerülhetetlenek, legalább
azokat a termelést gátló körülménye-
ket küszöböljük ki, amin javíthatunk.

Ma az országban mintegy 2,4 mil-
lió hektár föld van osztatlan közös
tulajdonban, ahol évrõl évre gond a
termelés biztonsága a sokféle tulaj-
donosi érdek miatt. Gyakran tucatnyi
tulajdonosa is van egy földterület-
nek, és a föld-öröklések miatt egyre
inkább aprózódnak a tulajdonok.

A gazdálkodást gátló helyzet
megoldása érdekben tárgyalta az Or-
szággyûlés „A földeken fennálló osz-
tatlan közös tulajdon felszámolásá-
ról” szóló elõterjesztést. A törvény-
javaslat általános vitájában felszólalt
Font Sándor, a Fidesz-Polgári Szö-
vetség frakciójának a vezérszónoka,
egyben a Nemzeti Fórumos képvise-
lõcsoport tagja. „A hagyatékolás, el-
halálozás következtében az örökö-
söknek juttatott osztatlan közösök
rendszere már 2,4 millió hektár, és
3,5 millió tulajdonos érintett az osz-
tatlan közös földtulajdonok rendsze-
rében. A törvény mindvégig lehetõ-

séget adott arra, hogy az érintettek
kezdeményezzék az osztatlan közös
megszüntetését, de ez egy rendkívül
bürokratikus akadályt is jelentett
egyben a számukra, és különösen ak-
kor volt nehéz, ha az osztatlan közös
egyik tulajdonosa ellenállt az elkép-
zelésnek. Ezzel a hanyag magatartás-
formával gátolta a gazdálkodásban
érdekelt társakat, hogy a tulajdont ír-
ják szét, és mindenkinek egyértelmû
legyen, hogy melyik az a földterület,
amelyiken õ gazdálkodhat. A javas-
lat azt mondja, hogy legyen elégsé-
ges az 50 százalék plusz 1 tulajdoni
arány az osztatlan közös szétírásának
elindításához; értesítsük ki az összes
érintett tulajdonost. Jó lesz részt ven-
ni ebben az egyezkedésben, mert az
50 százalék plusz 1 eldöntheti a fo-
lyamat teljes egészét, azt is, hogy
melyik földrész kié lesz és hova ke-
rülnek kijelölésre a maradék földré-
szek azoknak, akik nem vesznek
részt a folyamatban. Van a törvény-
ben egy felmentés, miszerint nem
kell földmûvesnek lennie annak, aki
esetleg úgy dönt, hogy elindul a na-
gyobb tulajdon szerzése felé. Nem
kérdéses, hogy ezzel a felmentéssel
az osztatlan közös megszüntetését
segítõ akaratot szándékozik bevezet-
ni a törvény elõterjesztõje.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Nyári Gábor:

A RETÖRKI-rõl
„– …elindult a Rendszerváltás Történetét Kutató In-
tézet és Archívum (RETÖRKI) Facebook oldala. Ez
elegendõ a fiatalok megszólításához?

– (…) jelen kell lennünk a fiatalok mindennapi
életében, amit a közösségi médiával érhetünk el, ahol
folyamatosan jelentkezünk minõségi, ismeretterjesz-
tõ tartalmakkal. Megjelennek kutatóink írásai, szeret-
nénk naptárszerûen a rendszerváltás történetét bemu-
tatni, emellett elindítottuk video-sorozatunkat a

Youtube-csatornánkon, ahol a XX. századi magyar történelmet kívánjuk be-
mutatni archív felvételek és képdokumentumok felhasználásával, amelyek a
közoktatásban segédanyagként is használhatóak.

– Sokan vitatkoznak azon, mikor kezdõdött el a rendszerváltás, de azt senki
sem állította, hogy 1901-ben. Miért kell a teljes XX. századot bemutatni?

– Az építkezés következõ fázisa a témakör szélesítése. Nem lehet úgy megérteni
a rendszerváltást, ha nem tudjuk, milyen folyamatok elõzték meg, és mi történta XX.
században. Hazánk történelmében évszázados folyamatokról beszélhetünk, gondol-
junk csak állam- és jogfejlõdésünkre, és arra, miként változott alkotmányunk. Ah-
hoz, hogy megértsük, mi történt 1989-ben, tudnunk kell, mi zajlott le 1956-ban,
1945-ben, 1920-ban, 1918-ban. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás utáni elsõ parla-
menti ülésen külön köszöntötték a határon túli magyarokat, az egyházak képviselõit,
és az, hogy az elsõ törvény október 23-át nemzeti ünnepé deklarálta. (…)

– 2013-tól több mint ötven RETÖRKI-kötet került kiadásra, és létrejött az
Archívum, amely igen gazdag állományra tett szert. Mégis honnan értesülhet-
nek az érdeklõdõk az Intézet kutatási eredményeirõl?

– (…) önmagában az ötven kötetet bármelyik hazai tudományos intézet
megirigyelhetné. Tudjuk, nem mindenki jutott hozzá könyveinkhez, ezért né-
hány héten belül a Hungaricana adatbázisán elérhetõek lesznek. Az Archívum
állománya pedig a fennállásunk alatt megharmincszorozódott. Kevés levéltár,
archívum tud ilyen gyarapodást felmutatni. Célunk, hogy az Archívum anyaga-
inak most induló digitalizációjával olyan szaklevéltárrá alakuljon, amely egész
Európában a módszereit és a kutatási biztosítását tekintve példamutató lehet.”

(Részlet Nyári Gáborral, a RETÖRKI fõigazgatójával készült nagyinterjú-
ból, amelyet Medveczky Attila készített, és Szélesre tárja kapuit a RETÖRKI a
szakmai közönség elõtt címmel megtalálható a magyarforum.info oldalon.)

NYÁRI GÁBOR történész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archí-
vum (RETÖRKI) fõigazgatója. 1986. június 10-én született, Ajkán. Tanulmányait
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem BA,
Politológia minor szakkal (2007–2010), majd történelem MA szakon (2010–2012)
folytatta. Ezt követõen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi
Doktori Iskola PhD hallgatója (2013–2016), ahol a doktori (PhD) címét, „summa
cum laude” minõsítéssel szerezte meg (2017). Munkahelyek: történészgyakornok
(2011–12), majd történész (2012–13) – Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány; tudományos munkatárs, történész –
Kairosz Kiadó (2014–16); történész szakértõ – Antall József Tudásközpont
(2015–16); általános asszisztens, részlegvezetõ – The House of Bruar, Egyesült
Királyság (2016–18); miniszteri tanácsadó – Emberi Erõforrások Minisztériuma
(2018–); tudományos munkatárs – Magyarságkutató Intézet (2019–) és 2020. ja-
nuár 1-tõl a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum fõigazgatója.
Monográfiája: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnök-
sége, 1939–1941 (2015); Menekültek az új hazában. A német- és osztrák területe-
ken élõ magyar emigráció története, 1945–1965 (2018), emellett számos publiká-
ciója jelent meg. Fõ kutatási területe: a Horthy-korszak története; az 1944–1956
közötti magyar emigráció politika- és társadalomtörténete. (Forrás: retorki.hu)

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

A tengernyi kis piros-fehér-zöld papírzászlóról
„Az 1987-es lakiteleki találkozó után hónapokkal, ellenzéki fórumok és az
MDF szervezésének rendkívüli sodrásában talált telibe a hír, hogy a Szent-
atya 1988-ban, a nyár elején Ausztriába látogat. Keserû voltam és dühös,
hogy nem hozzánk jön, hanem Ausztriába. Másodszor!

Mivel év elejétõl lehetett igényelni „kék világútlevelet”, ezért a plébániák, a
katolikus közösségek buszkirándulásokat kezdtek szervezni a határ menti Da-
rázsfalvára, a szabadtéri pápai szentmisére. Az alakuló MDF kapcsolati hálózatá-
val segítettünk, sõt magunk is szerveztünk buszos csoportokat. „Integetésre”
egyre több csomag hurkapálcikás papírzászlót vásároltunk, hogy érzékeltessük a
magyarok jelenlétét a várhatóan százezres tömegben. Az áprilisi Jurta színházbé-
li ellenzéki fórum szünetében errõl beszéltem (mit „beszéltem?”, keseregtem)
Eva Maria Barki Bécsben élõ magyar származású nemzetközi jogásznak. Elpa-
naszoltam, hogy az Esztergomi Érseki Hivataltól rosszalló üzeneteket kaptam,
hogy az MDF ne szervezkedjen, ne lengessük a magyar zászlókat, ne irritáljuk a
vendéglátó osztrákokat és a más országokból érkezõ hívõket. – Ez jellemzõ az
osztrákokra, de Esztergomra is, ahol még mindig félnek Mindszentyrõl beszélni
– mondta Éva asszony, majd erélyesen kérdezett: – Maga mit akar csinálni? –
Vásárolni fogok húsz-harmincezer magyar papírzászlót, megpróbálom baráta-
immal átvinni a magyar határon a szentmise helyszínére, és ott elosztogatjuk a
magyar hívõk között. – Akarja a segítségemet? – Megköszönöm. – Akkor kül-
dök magának pénzt, maga is hozzáteszi, amennyi van, és vásárol minél több
zászlót. Hoz magával embereket, a határon én várom magukat, onnan megyünk
Trausdorfba, szétosztjuk a zászlókat, a magyarok integetnek a Szentatyának, így
hozzá is eljut majd a magyarok szeretete. Így is történt.

A határon az ügyvédnõ meggyõzte a magyar és az osztrák vámosokat, hogy
a kereskedelmi mennyiségû, negyvenezer magyar papírzászlót osztogatni fog-
juk, nem pedig árusítani. A Szabad Európa Rádióban dolgozó Juhász László
segítségével megszereztem a darázsfalvi sportrepülõtér alaprajzát, ez segített
eligazodni. A bevezetõ utakhoz állítottam kettesével a lakiteleki színpadosokat,
a Bécsbõl érkezõ fiatalokat, és feleségemmel együtt késõ este, éjszaka, a hajna-
lig érkezõ buszokat megállítottuk, és ötven-ötven zászlót adtunk a magyar bu-
szoknak. Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Idézek egy korabeli tudó-
sításból: „Amint a pápát szállító helikopter leszállt Darázsfalván, tengernyi kis
piros-fehér-zöld papírzászló kezdett lobogni, jelezve az örömteli eseményt:
ilyen sok magyar utazott Ausztriába.” (…)

(Részlet Lezsák Sándor: Eszköze voltam és szolgája – Száz éve született
Szent II. János Pál pápa címû írásából, amely megjelent a Magyar Hírlap
május 18-i számában. A cikk a www.nemzetiforum.hu oldalon is olvasható.)
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