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(Szerb Antal: A Pendragon-legenda)
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Előszó

Könyvek bűvöletében címmel 2015-ben közzétettem a megelőző két és fél 
évtizedben publikált mintegy hetven kritikai írásomat: elemzéseket, re-
cenziókat, könyvismertetéseket. Az előszóban megfogalmaztam, hogy 
véleményem szerint az effajta írások közreadása korántsem fölösle-
ges. A kritika nemcsak egy adott mű szakirodalmi helyét és szerepét 
segíthet megítélni, hanem keletkezésének korát és feltételeit is. Ezzel 
pedig közelebb jutunk az eredeti motívumok és alkotási körülmények 
megértéséhez. E kötetben – mintegy folytatásként – az utóbbi öt évben 
megjelent kritikai írásaimat gyűjtöttem össze.

A 16-50 ezer betű terjedelmű bírálatok közül az első Vaszilij 
Grosszman Élet és sors című monumentális regényéről szól, amely 
bár konkrét szovjet valóságban játszódik, oly módon képes ábrázolni 
a szovjet politikai-társadalmi modell általános anatómiáját, hogy ta-
nulságai az összes szovjet típusú államra, így Magyarországra is vo-
natkoztathatók. Ezt követi a maga korában meghatározó jelentőségű 
tudós-kultúrpolitikus, Király István Naplójának bemutatása, s tartalma 
révén makrotörténelmileg a Kádár-rendszer kultúrpolitikai ismérvei-
nek, mikrotörténelmileg pedig a korabeli értelmiségi elit közérzetének 
számbavétele. Sándor L. István Repedések a rendszeren című könyvéről 
azért volt mondanivalóm, mert az általam is fontos periódusnak tekin-
tett 70-es évek művelődéspolitikai összefüggéseire fókuszált, amikor 
már láthatóvá vált a gazdasági reform bukása és a kulturális irányítás 
„balkanyar”-jellege. Koltay Gábor 1985-ben és 2016-ban színpadra állí-
tott Itt élned, halnod kell című zenés történelmi játékának történeti össze-
hasonlító elemzésében nemcsak az előadásokról, hanem a körülöttük 
kialakult társadalmi-művészetpolitikai jelenségről is szólok. Végül az 
1956 utáni magyar színháztörténet-írás és színházi kritika nagy hatású 
személyisége, Molnár Gál Péter memoárját elemzem, amely egyszerre 
magánéleti és közéleti Coming out.

A recenziók hossza 4-14 ezer karakter. Tematikailag a 20. század má-
sodik felének magyar történelme, a művészet és politika viszonyainak 
összefüggései, valamint a neveléstudomány, ezen belül különösen a 
sárospataki egyház- és iskolatörténet foglalkoztattak.

Az ajánlók esetében a társadalomtudományok legszélesebb körét 
tekintettem szemle-terepnek. E műfajban – terjedelmi okból, hiszen a 
határt egységesen ezer betűnél húztam meg – nem tartottam célnak 
az átfogó ismertetést. Több mint másfélszáz olyan könyvről írtam, 

Bordás István barátomnak,
a közösen készített
Zempléni Múzsa folyóirat
alapításának 20. évfordulóján.
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amelyekre valamilyen pozitív okból fel kívántam hívni a figyelmet, s 
ennek megfelelően kerestem kapcsolódási pontokat. Látókörömbe ke-
rültek egyetemes és magyar történeti, építészeti, filmművészeti, filozó-
fiai, gazdaságtörténeti, informatikai, irodalomtörténeti, jogtudományi, 
kommunikációelméleti, könyvtártudományi, közművelődési, közgaz-
dasági, külpolitikai, muzeológiai, művelődéstörténeti, művészettörté-
neti, néprajzi, nevelésszociológiai, neveléstörténeti, nyelvészeti, peda-
gógiai, politikatörténeti, politológiai, pszichológiai, régészeti, sajtótör-
téneti, sporttörténeti, színházművészeti, szociológiai, táncművészeti, 
társadalomtörténeti, vallás- és egyháztörténeti, vezetéstudományi, va-
lamint zeneművészeti (komoly- és könnyűzenei) tárgyú kiadványok. 
Kiemelt figyelmet fordítottam a zempléni és sárospataki vonatkozású 
helytörténeti művekre.

Az Áttekintések fejezetbe egy módszertani és három sajtótörténeti 
írásomat vettem föl, jelezve kutatásaim történeti összehasonlító dimen-
zióit.

A bírálatokat és recenziókat országos periodikákban közöltem: 
Alföld, BUKSZ Budapesti Könyvszemle, Confessio, Irodalomtörténeti Köz-
lemények, Kultúra és Közösség, Magyar Tudomány, Sárospataki Füzetek, 
Széphalom, Táncművészet, Theologiai Szemle, Valóság, Zempléni Múzsa. A 
könyvajánlók egyetlen fórumon, a Zempléni Múzsában kifejezetten e 
célra indított Polcravaló rovatomban jelentek meg. A sajtóismereti-sajtó-
történeti témájú írások többszerzős kötetekben, illetve a Táncművészet, 
a Tánctudományi Közlemények és a Zempléni Múzsa folyóiratokban láttak 
napvilágot.

A tartalomjegyzékben az ismertetett kötetek szerzője vagy szer-
kesztője és a közlemény címe szerepel, az első, második és harmadik fe-
jezetben időrendi/tematikus csoportosításban, a negyedikben szerzői 
betűrendben. A fő- és alcímmel is rendelkező könyveknél a tartalmat 
jobban kifejező címet tüntettem föl, a túlságosan hosszúakat lerövidí-
tettem. Az ismertetett művek bibliográfiai adatait lábjegyzetben adom 
meg, az eredeti publikációim adatait a kötet végén közlöm.

A szövegeken az eredeti megjelenésekhez képest nem változtat-
tam. Ha valamely írásom több részletben vagy változatban jelent meg, 
a kötetbe a legbővebb verziót vettem föl.

I. Bírálatok
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Vaszilij Grosszman: Élet és sors

2012-ben vaskos kötet jelent meg az Európa Könyvkiadónál, Vaszi-
lij Grosszman Élet és sors című regénye,1 kiegészítve Hetényi Zsuzsa 
műelemző, életrajzi és kiadástörténeti tanulmányával.2 Az eredetileg 
1960-ban befejezett és szinte azonnal betiltott, először 1983-ban fran-
cia nyelven olvasható mű első moszkvai kiadására 1988-ig kellett vár-
ni, ekkor jelent meg az Oktyabr folyóirat 1–4. számaiban, majd javított 
verziója a következő évben, kötetben. A létének utolsó fázisába lépő 
Szovjetunióban tehát még kiadták, s ennek magyarországi visszhangja 
is volt. A Szovjet Irodalom folyóirat – főszerkesztője az ellentmondásos 
személyiségű Király István – a 80-as évektől több, kuriózumnak számí-
tó irodalmi és kritikai írást közzétett, s az évtized végére a lap a szovjet 
reformgondolkodás hazai szócsövévé vált. Ezzel magyarázható, hogy 
az 1989/5. számban terjedelmes részletet közöltek a műből.3 Ugyanitt 
jelent meg Anatolij Bocsarov regényelemzése és Nyina Kanajeva recep-
ciótörténeti tanulmánya.4 A magyar olvasók így a moszkvai megjele-
néssel egyidejűleg értesültek a regényről. A teljes mű hazai hozzáfé-
réséhez azonban több mint két évtized kellett, s ennek már nem volt 
visszhangja. A megkésettnek tűnő recenzálás azonban nemcsak emiatt 
indokolt, hanem azért is, mert Grosszman műve, bár konkrét szovjet va-
lóságban játszódik, a szovjet politikai-társadalmi modell általános ana-
tómiáját ábrázolja, így tanulságai Magyarországra is vonatkoztathatók.

A szerző neve 1989-ben nem volt ismeretlen. Az 1940-ben befejezett 
terjedelmes szocialista realista regénye, a Sztyepan Kolcsugin magyarul 
1952-ben látott napvilágot.5 Az Élet és sors cselekmény-előzményének 
tekinthető Az igaz ügyért (1954) című háborús regényének rövid rész-
lete a Nagyvilág 1958/1. számában jelent meg. Az olvasók persze nem 
tudták, hogy ennek kéziratát a lektorok tizenkétszer (!) adták vissza 
átdolgozásra, miáltal a Novij Mirben megjelent változat igencsak sablo-

1 Vaszilij Grosszman: Élet és sors. Fordította: Soproni András. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 2013. A kötet oldalszámaira szövegközi zárójeles formában hivatkozunk.
2 Hetényi Zsuzsa: A vesztes győztesek és túlélő áldozatok könyve. In Vaszilij Grosszman: 
Élet és sors, i. m. 1075–1110. o.
3 Vaszilij Grosszman: Élet és sors. Fordította: S. Nyírő József = Szovjet Irodalom, 15. évf. 
5. szám, 1989. május, 3–66. o. A fordítás az Oktyabr 1988. 1. számában megjelent szöveg I. 
rész 8–20. és 26–33. fejezeteit tartalmazza.
4 Anatolij Bocsarov: A szabadságról és az erőszakról. Vaszilij Grosszman regénye = Szov-
jet Irodalom, 15. évf. 5. szám, 1989. május, 133–138. o.; Nyina Kanajeva: Az Élet és sors kri-
tikai fogadtatása = uo. 139–146. o. (eredetileg: Lityeraturnaja Gazeta, 1988. augusztus 24.).
5 Vaszilij Groszman (sic!): Sztyepán Kolcsugin. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1952.
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nossá vált – s a kritika még ezek után is filozófiai idealizmussal, törté-
nelemhamisítással vádolta a szerzőt.

Grosszman 1955–63 között megírta Panta rhei című kisregényét, 
amely szintén külföldön jelent meg, oroszul először az Oktyabr 1988/6. 
száma közölte.6 A mű Szolzsenyicin Ivan Gyenyiszovicsának tovább-
gondolása lehetne, ha nem hamarabb keletkezett volna. Amíg ugyanis 
Szolzsenyicin a hősének egyetlen lágernapját írta le, addig Grosszman 
főszereplőjét, a szintén Ivan (Grigorjevics) nevű politikai foglyot köz-
vetlenül a szabadulása után ismerjük meg. A múlttal való szembenézés 
tükre ez esetben nem a lágerélet, hanem a társadalom, a volt családta-
gok, barátok sorsa, emléke, viszonyulása. A végeredmény ugyanolyan 
lehangoló: a korszak lealjasodása nem a lágerek terméke, hanem éppen 
azok egyik előidézője volt.

Az Élet és sors 1960-ban készült el. Szerzője októberben elküldte 
a Znamja című szépirodalmi folyóiratnak. Az 1931-ben indult lapot a 
gorbacsovi éráig terjedő fél évszázadban mindössze két főszerkesztő 
uralta: 1934–48-ig Vszevolod Visnyevszkij, majd 1986-ig Vlagyimir 
Kozsevnyikov. Bár ez utóbbi szerkesztési elvei a resztalinizációt erő-
sítették, nem tűnt rossz döntésnek Grosszman lépése, hiszen pl. Ilja 
Ehrenburg regénye, az – átvitt értelmű címével korszakváltást jelentő 
– Olvadás a lap 1954/5. számában jelent meg.7

Az Élet és sors azonban az „olvadás” periódusában is emészthetet-
lennek bizonyult. A szerző hónapokig nem kapott választ, majd 1961 
februárjában megjelent lakásán a KGB, és a kéziratot elkobozta. Begyűj-
tötték a Znamja és a Novij Mir szerkesztőségében levő példányokat is 
(Grosszman ugyanis Alekszandr Tvardovszkijnak, az utóbbi lap főszer-
kesztőjének is átadta). Ma már tudjuk, hogy a szöveget Kozsevnyikov 
továbbította az SZKP Központi Bizottságának. Grosszman hiába for-
dult Hruscsovhoz, a döntést nem változtatták meg. Mihail Szuszlov 
ideológiai KB-titkár kijelentette: Grosszman regénye oly mértékben 
szovjetellenes, hogy veszélyesebb, mint a Doktor Zsivago, így két-há-
romszáz (!) évig biztosan nem adható ki.8

Pedig az 1905-ben született, zsidó származású Grosszman nem szá-
mított mindig ellenségnek. Egyetemi tanulmányai végeztével vegyész-
mérnökként helyezkedett el az iparban, de a harmincas évek közepétől 
– Gorkij tanácsára, aki felfigyelt első kisregényére (Jó szerencsét!) – csak 
írással foglalkozott. Megélte az orosz forradalmat, a polgárháborút, a 

6 Vaszilij Grosszman: Panta rhei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989.
7 Ilja Ehrenburg: Olvadás. Új Magyar Könyvkiadó, 1955.
8 Szemjon Lipkin visszaemlékezését és Vaszilij Grosszman levelét közli: Tovább… to-
vább… TOVÁBB! 1953–1988. (sic!) Szerkesztette: Szilágyi Ákos. Szabad Tér Kiadó, Bu-
dapest, 1988. 50–55. o.

hadikommunizmust és a NEP korszakát, felnőtté válását az ukrajnai 
éhínség, a politikai terror és a második világháború kitörése kísérte. 
1937-től az írószövetség tagja, a pártba azonban nem lépett be. Hadi-
tudósítóként járta a frontot, jelen volt a treblinkai koncentrációs tábor 
felszabadításánál. Az Ilja Ehrenburggal közösen írt Fekete könyv anya-
gát, amelyben a zsidók ellen elkövetett német bűnök dokumentumait 
gyűjtötték össze, 1947-ben New Yorkban publikálta; Moszkvában már 
nem adták ki. Ezzel együtt túlélte a háború utáni szovjet antiszemita 
kampányt, igaz, ehhez alá kellett írnia a zsidó orvosokat megbélyegző 
hivatalos közleményt. Végül eljutott a marxizmussal való szakításig, 
amely az Élet és sorsban öltött testet. Fő művének cselekményfolyama 
és hőseinek személyiségrajza tükrözi a fenti élettapasztalatokon alapu-
ló, rendkívüli mélységű átérző és beleélő képességét. Grosszman 1964-
ben rákban hunyt el. 

A regény tehát a KGB archívumába került. „De kézirat valójában 
»sosem ég el«” – írja róla Bocsarov,9 utalva A Mester és Margarita jele-
netére, amelyben Woland és Behemót elővarázsolják a Mester eltüzelt 
kéziratát.10 Esetünkben a varázsló Szemjon Lipkin, Grosszman egykori 
barátja: tőle került a kézirat 1975-ben Nyugatra. Később kiderült, hogy 
még egy példány lappang: az író egykori egyetemi társa, Vjacseszlav 
Loboda, illetve annak özvegye őrizte a kerti fészerben évtizedeken át, 
hogy aztán 1988-ban átadja közlésre az örökösöknek: így született meg 
az 1989-es, javított szövegű, hiteles kiadás, amely a magyar fordítás 
alapjául szolgált.

Nem könnyű olvasmány az Élet és sors. Már a címe gondolkodásra 
késztet. A két szó az emberi lét teljességére utal, szinte történetfilozó-
fiai távlatokat idéz. Sajátossága a többféle értelmezhetőség, miközben 
illeszkedik az orosz-szovjet irodalom hagyományaihoz. A két fogalom 
ugyanis lehet egymás párhuzamos létét feltételező (azaz önmaguk-
ban nem, csak együttesen értelmezhetők), egymást rokon értelműként 
definiáló (az élet sorsot jelent és viszont), vagy egymással dialektikus 
kapcsolatban álló (azaz: az élet az objektív valóság, a sors pedig ennek 
megélt, szubjektív változata). Az orosz írók egyébként is vonzódtak a 
kontrasztos címekhez: Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Tolsztoj: Hábo-
rú és béke, Szimonov: Nappalok és éjszakák. Lényegük a nyilvánvaló el-
lentétpár, amelynek magasabb szintű feloldása – szintézise – a szerző 
szándéka szerint maga a mű. A „sors” pedig – mintha az orosz néplélek 
örök fatalista lenne – ugyancsak rendre felbukkan: Buharin: Az orosz 
értelmiség sorsa, Solohov: Emberi sors stb.

9 Anatolij Bocsarov: A szabadságról és az erőszakról, i. m. 135. o.
10 Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981. 389. o.
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Ami a regény terjedelmét illeti, minden további nélkül érvényes le-
hetne Déry Tibor felhívása A befejezetlen mondat elejéről: „Olvasóimat 
arra kérem – ha figyelmükre érdemesítik e könyvet –, ne mérjék szűk-
re az olvasásra szánt időt.”11 A cselekmény közel húsz szálon halad, 
amelyek alapvetően eltérő helyszíneket és szereplői kört jelentenek. 
Közöttük jórészt családi kapcsolatok állnak fenn, miközben maguk a 
személyek is mozognak az egyes szálak és helyszínek között. Az olvasó 
a cselekmény párhuzamos, máskor egymást követő rendjével szembe-
sül. Nem véletlen, hogy a szerző a kötet végén megadta a főbb sze-
replők adatait, cselekményszálanként és helyszínenként, megjelölve a 
történelmi figurákat, hiszen művének egyik sajátossága, hogy egyaránt 
ábrázol valós személyeket (Sztálin, Paulus, Csujkov, Jerjomenko stb.), 
és fiktív, bár személyiségvonásaik és sorsuk révén tipikusnak tekinthe-
tő alakokat. Világirodalmi szempontból ez nem meglepő, alkalmazta 
a módszert Balzac is, az Emberi színjátékban. Ha eltekintünk a semati-
kus szocreál művek ábrázolásaitól, ahol a vezetők szinte bálványként, 
a végső igazság letéteményeseként jelentek meg, Grosszman úttörő-
nek tekinthető a történelmi személyek érdemi cselekményvezetőként, 
mégis esendően történő ábrázolásában. A szovjet drámairodalomban 
ugyanez Mihail Satrov műveiben érhető tetten,12 kései követőként pe-
dig Vaszilij Akszjonov Moszkvai történet című monumentális családre-
génye folytatta a sort (amely viszont magyarul Grosszmannál koráb-
ban megjelent13).

Az Élet és sors 1942–43-ban játszódik, de visszaemlékezések és utalá-
sok révén egészen a 20. század elejéig visszajutunk. Az értelmezési ke-
ret és cselekmény origója a sztálingrádi csata és a volgai front, illetve a 
Saposnyikov család tagjainak élete. Sztálingrádban önálló vonalat kép-
visel Krimov komisszár harctéri küldetése, majd – nem meglepő mó-
don – lubjankai kihallgatása, a szovjet frontparancsnokság, a villamos 
erőmű, a szovjet és német vonalak határán elhelyezkedő ún. „hat-per-
egyes” ház és katonái, Novikov harckocsizó hadteste, a repülőszázad, 
Darenszkij alezredes és a kalmük sztyeppe, valamint Paulus tábornok 
parancsnoksága és a német erők. A Saposnyikov család másik ágának 
középpontja Viktor Strum zsidó származású fizikus, az ő tudományos 
és családi élete a kazanyi evakuáció idején, majd visszatérve Moszkvá-
ban, továbbá más hozzátartozóké Kujbisevben; a német koncentrációs 
táborban, annak munkatáborában, illetve SS-parancsnokságán; útban 
a gázkamrák felé, illetve a megsemmisítő táborban, a gázkamrában; az 

11 Déry Tibor: A befejezetlen mondat. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 7. o.
12 Például Mihail Satrov: A breszti béke (1987); Tovább…tovább…tovább! (1987)
13 Vaszilij Akszjonov: Moszkvai történet. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006. (Első 
megjelenés: 1999, Moszkva.)

orosz munkatáborban; végül a zsidók helyzete Kijevben; a kivégzettek 
exhumálásai és holttestek égetései Ukrajnában.

Az olvasónak a felsorolásból feltűnhet a kommunista és fasiszta va-
lóság párhuzamossága. Ez nem véletlen. Grosszman minden bizonnyal 
a kötet mondanivalójának lényegét fogalmazta meg az I. rész 50. fejeze-
tében, amikor ezt írta: „A huszadik század első fele (…) úgy vonul be 
a történelembe, mint az európai lakosság hatalmas rétegei társadalmi 
vagy faji elméletek alapján való kiirtásának időszaka.” E megsemmisí-
tő kampányok folyamán a lakosság szinte hipnotikusan engedelmes-
kedik (lásd a Sorstalanság-beli Köves Gyuri tudatos bennmaradását a 
menetoszlopban14). A hatalom felébreszti a gyűlöletet a pusztulásra 
ítéltek iránt, így a többség, „bár iszonyodik a tömeggyilkosságoktól, 
rejteni igyekszik lelke állapotát (…) még önmaga előtt is”. Az emberek 
képesek voltak maguk irányítani saját kivégzési meneteiket, várakozni 
a hóhérra (ennek morbid verzióját ábrázolja Bacsó Péter A tanú emléke-
zetes jelenetében, amikor a kivégzésre készülő Pelikán József hangosan 
keresi doktor Kotászt15). Nem arról van tehát szó, hogy az ember ter-
mészeténél fogva gyilkos, hanem arról, hogy ez az állapot a totalitariz-
mus emberekre gyakorolt hatásának korábban nem tapasztalt mértékű 
tanújele. Grosszman ebben a tekintetben a fasizmus és a sztálinizmus 
közé egyenlőségjelet tesz. „A totalitarizmus alapja az örökös, szakadat-
lan, nyílt vagy álcázott szupererőszak. Az ember önként nem mond le 
a szabadságáról. Ez a következtetés világítja be korunkat, világítja be 
jövőnket…” – fejezi be gondolatmenetét az író (243–247. o.).

Idekapcsolódik Grosszman okfejtése a III. rész 20. fejezetében. „A 
két ellentétes állapot – a Moszkva elhagyásának és a Moszkvába való 
visszatérésnek a szenvedélyes vágya – közötti különbség lényege ab-
ban állt, hogy a két esemény közt eltelt háborús esztendő átalakította 
az emberek tudatát, és a németektől való misztikus félelmet felváltotta 
az orosz-szovjet erő fölényének biztos tudata. (…) Sztálingrád (…) a 
lakosság új öntudatát segítette világra. (…) A háború felgyorsította a 
valóság átértelmeződésének folyamatát (…) A fejlődés logikája odave-
zetett, hogy a népi háború, amely Sztálingrád védelmében érte el leg-
magasztosabb csúcspontját, éppen ebben a sztálingrádi periódusban 
tette lehetővé Sztálin számára, hogy nyíltan deklarálja az állami nacio-
nalizmus ideológiáját” (809–813. o.).

Mindebből egyenesen következik az antiszemitizmus, amely az 
író szerint jelentkezhet utálkozó jóakaratban és véres pogromokban, 
előfordul a piacon és az Akadémia elnökségében, az öregek lelkében 
és a gyermekek utcai játékában, és „soha nem cél, (…) mindig csupán 

14 Kertész Imre: Sorstalanság. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2002. 71. o.
15 Bacsó Péter: 3 tanú. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 96. o.
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eszköz: a megoldhatatlan ellentmondások fokmérője” (591. o.). S végül 
hozzáteszi: „A totalitárius országokban, ahol a társadalom hiányzik, az 
antiszemitizmus csak állami lehet” (594. o.).

S itt csatlakozik a regény egyik szála a háború utáni nyílt antisze-
mitizmushoz, Strum akadémikus és zsidó munkatársai ellehetetleníté-
sének történetéhez, majd kap szinte meseszerű, de nagyon is valóságos 
gellert, Sztálin közbelépésének hatására. Az író ismeri a szovjet bürok-
rácia centralizációjának kétarcúságát: akire/amire nincs szüksége az 
államnak, azt eltapossa, ami viszont egybeesik érdekeivel, az kiemelt 
támogatásban részesül. Egyéni érdek és államérdek – ezek a sztáliniz-
musban alig esnek egybe. A mű egyik kulcsjelenete tehát az, amikor 
Sztálin felhívja Strumot a lakásán. A drámai tömörségű, a tudós életét 
száznyolcvan fokkal megváltoztató dialógus ekképpen hangzik: „Jó es-
tét, Strum elvtárs. – Jó estét, Joszif Visszarionovics. – Tudomásom sze-
rint ön nagyon érdekes kutatásokat végez. – Hiszek a munkámban. – 
Nem hiányzik-e a külföldi szakirodalom, tekintettel a háborús időkre? 
El van-e látva a szükséges berendezésekkel? – Nagyon köszönöm, Jo-
szif Visszarionovics, a munkafeltételeim teljesen kielégítőek. – Viszont-
látásra, Strum elvtárs, sok sikert kívánok a munkájához. – Viszontlátás-
ra, Sztálin elvtárs” (934–936. o.).

A rövid beszélgetés a könyvben három oldal. Grosszman hihetet-
len pontossággal képes érzékeltetni a feszültséget, Strum magabiztos 
reakcióit (holott éppen panaszkodnia kellene), a hallott és általa ki-
mondott szavak közben cikázó gondolatait, mindezek alatt a felesége 
mozdulatait, aki keresztet vet magára és a férjére, és szinte automatiku-
san feláll, amikor rájön, hogy a fizikus kivel beszél. Éppen azért, mert 
„Sztálin egyetlen szava képes volt megsemmisíteni ezreket, tízezreket. 
Marsallok, népbiztosok, a párt Központi Bizottságának tagjai, a terüle-
ti bizottságok titkárai, olyan emberek, akik tegnap még hadseregeket, 
frontokat irányítottak, országrészek, köztársaságok, hatalmas gyárak 
urai voltak, ma Sztálin egyetlen haragos szavától semmivé váltak, a 
lágerek pora lett belőlük” (938. o.). Azt persze Strum is érzékeli, hogy 
Sztálin figyelme nem a személyének, hanem elméleti kutatásainak szól. 
Az olvasó ebben a fejezetben ugyanis a szovjet atombomba születésé-
hez vezető út egyik állomásának tanúja. Grosszman jó érzékkel ragadja 
meg a lényeget, leírásainak szakszerűsége is helytálló, elvégre fizika–
matematika szakot végzett.

Strum ellehetetlenülésének és Sztálin telefonja utáni „feltámadá-
sának” motívuma visszaköszön Spiró György Tavaszi Tárlatában, ami-
kor a névtévesztés miatt ellenforradalmi tevékenységgel vádolt Fátray 
Gyula mérnök 1957-es gyári kiközösítése a KB-tag barátjával történt 

találkozás másnapján megszűnik, mert az illető „odaszólt” a megfelelő 
helyre.16 Ezek a dolgok a diktatúrában mindig hasonlóan történtek.

S továbbra is az utánérzésekről, mert az irodalom már csak ilyen. A 
koncepciós perek anatómiáját Grosszman előtt ismertük, gondoskodott 
erről Taraszov-Rogyionov és Arthur Koestler.17 A kritikák azonban ki-
emelték, hogy mindaz, ami később Szolzsenyicin, Granyin, Ribakov 
és mások műveiben motívumként megjelent, az megtalálható nála.18 S 
nem csak erről van szó. Az ukrajnai tömegsírok halottégetéseinek ré-
mületesen tárgyszerű, technológiai-módszertani leírását mintha Robert 
Merle fogalmazta volna: „tegnapelőtt volt száztíz, tegnap hatvanegy, 
öt nap alatt hatszáztizenkettő, az összesen hétszáznyolcvanhárom… 
Kár, hogy nem számolta külön a férfiakat, a gyerekeket, a nőket. (…) 
Az utolsó héten volt nyolcvanhárom, az azt megelőző háromszor tíz 
napban négyezer-nyolcszázhuszonhat, a végösszeg: ötezer-hatszázki-
lenc elégetett test” (228–230. o.). Vagy idézzük Cseres Tibor Hideg napok 
című regényének kezdő sorait? „Hogyan tudták megszámolni a halot-
takat? Ez mégiscsak képtelenség! Háromezer-háromszázkilenc. Ebből 
kettőszázkilencvenkilenc elaggott!”19 De ugyanígy megelevenedni lát-
szanak Elie Wiesel Az éjszakájának motívumai vagy a Saul fia képi vi-
lága.

A kötet egyik fontos pontján Grosszman – maga számára is rögzít-
ve – a becsületes élet fontosságáról ír. „Bármennyi dicsőséget és gaz-
dagságot halmoz is fel az ember, megöregszik, eltávozik, meghal, és 
helyébe fiatalok jönnek, és talán az a legfontosabb, hogy az ember be-
csületesen élje le az életét” (717. o.). Összecseng ezzel Jurij Manyin fizi-
kus-matematikus véleménye, aki a mű kapcsán így fogalmazott: „Ami-
kor Grosszmant olvassuk, kevés kellemeset tudunk meg magunkról, 
de magával ragad bennünket a hatalmas sodrás, amely nagy és a szó 
legjobb értelmében moralizáló könyveket szült. (…) Eszünkbe jut, hogy 
a vétket nem teszi jóvá a bűnbánat, de csak ez szabadíthatja fel a gyer-
mekeket: hogy emberré lehet válni a halál előtti utolsó percekben, hogy 
a Történelem és az Élet iszonyú összemérhetetlenségét leküzdi minden 
egyes élet, amelyet méltósággal éltek le.”20

16 Spiró György: Tavaszi Tárlat. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2010. 257. o.
17 Alekszandr Taraszov-Rogyionov: Csokoládé. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
(Első megjelenés: 1922, magyarul: 1930.) Arthur Koestler: Sötétség délben. Európa 
Könyvkiadó – Reform Könyvkiadó, Budapest, 1988. (Első megjelenés: 1940, magyarul: 
1988.)
18 Például: Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja (1961); Danyiil 
Granyin: A Bölény (1987); Anatolij Ribakov: Az Arbat gyermekei (1987).
19 Cseres Tibor: Hideg napok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 7. o.
20 Idézi Nyina Kanajeva: Az Élet és sors kritikai fogadtatása, i. m. 146. o.
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Az író felteszi a kérdést: „Miért ismertek be mindent? Én pedig mi-
ért hallgattam? (…) A szavazásnál pedig fölemeltem a kezemet. Az-
után az aláírásomat adtam. Aztán beszédet mondtam, cikket írtam. (…) 
Hol voltak eközben a kételyeim? (…) Hogy van ez? Két tudat egyetlen 
emberben? (…) nemcsak velem, hanem a legkülönbözőbb emberek-
kel” (644. o.). Hozzáteszi: „Különleges, súlyos félelem ez, melyet milli-
ók képtelenek leküzdeni” (647. o.). Majd később így zárja le a kérdést: 
„a legnagyobb hibánk, hogy nem a lelkiismeretünk szerint élünk. (…) 
Hallgattunk, amikor harminchétben ezrével végezték ki az ártatlan 
embereket. (…) Hallgattunk az általános kollektivizálás szörnyűségei 
idején. (…) A szocializmus mindenekelőtt a lelkiismerethez való jog” 
(855. o.). Igen, a leírtak Grosszman lelkiismeretét is tükrözik. Ő is átélte 
mindezt, aláírta, amit kértek tőle, mert a túlélésért küzdött. Mint ahogy 
a regényben Strum is aláír. Ebben az értelemben Grosszman regénye 
nyilvános bocsánatkérés.

S eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol mernünk kell kimondani: aki 
nem olvasta az Élet és sorsot, az semmit sem olvasott a szovjet 20. szá-
zadról. „Fő erénye a könyörtelen igazság” – írta róla Anatolij Karpov 
irodalomtörténész.21 Ez az igazság pedig nem más, mint annak beisme-
rése, amit Robert Musil így fogalmazott meg: „A valóban nagy bűnök 
nem úgy születnek, hogy elkövetjük, de hogy megengedjük őket!”22

Orwell utópiája, az 1984 szembesítette a világot a történelem utóla-
gos megváltoztathatóságával. A politikusok és tudósok ezt persze már 
régen tudták. Az újraírt múlt problematikája Grosszmannál kristály-
tisztán megjelenik: „az államhatalom létrehozott egy új múltat, (…) új 
hősöket jelölt ki a már lezajlott eseményekhez és eltávolította az igazi 
hősöket. Az államnak elegendő ereje volt, hogy újra lejátssza azt, ami 
egyszer s mindenkorra lejátszódott, átalakítsa, átgyúrja a gránitot, a 
bronzot, az elhangzott beszédeket, megváltoztassa a szereplők elhe-
lyezkedését a dokumentumfényképeken” (326. o.). A lehetséges meg-
oldás egy másik negatív utópiában bukkan fel: Ray Bradbury Fahren-
heit 451 című, a könyveket elégető és birtoklását büntető társadalomról 
szóló regényében. Ennek kulcspontja az a fejezet, amelyben kiderül, 
hogy az „ellenállók” klasszikusok szerzői életműveit memorizálják, 
mert a műveltség és a humánum továbbörökítését mechanikus úton 
már nem, csakis így biztosíthatják.23

A szerző fiatal íróként és haditudósítóként megtanulta a szovjet saj-
tó alapigazságát, amelynek „célja nem az, hogy válogatás nélkül önt-

21 Uo. 140. o.
22 Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 
2. kötet, 275. o.
23 Ray Bradbury: Fahrenheit 451. Agave Könyvek, h. n. 2013. 126–129. o.

se az emberek elé a kaotikus információt a legkülönbözőbb, gyakran 
véletlenszerű eseményekről, hanem hogy nevelje az olvasókat” (118. 
o.). Ráébredt, hogy a szocialista realizmus és a dekadencia között nincs 
szakadék: az előbbi az állam kivételességét hangoztatja az egyénnel 
szemben, az utóbbi az egyénét másokkal szemben. Tehát az ember, 
azaz mások iránt mindkettő egyformán közömbös (334–335. o.). Szem-
besült azzal is, hogy „a pártvezetőnek nincs szüksége a tudós tehetsé-
gére, az író adottságaira. Fölötte áll minden tehetségnek, adottságnak. 
(…) szavának döntő ereje abban rejlett, hogy a párt rábízta az érdekeit 
a kultúra és a művészetek terén” (110. o.). És Grosszman a regényében 
szándékosan ellentmondott e kőbe vésett normáknak. Az Élet és sors 
ezek miatt is megelőzte korát. „Ha ez a regény megjelent volna 1960-
ban, (…) évtizedekre előrevitte volna a korról és a háborúról alkotott 
elképzeléseinket. Mert amit ma tudunk és értünk, azt Grosszman már 
1960-ban tudta. Sőt annál többet is. Regénye túlmegy korunk legme-
részebb gondolatain is” – vélte Igor Zolotusszkij.24 Igaza van, mert „a 
múlt felé forduló emberi tudat mindig kirostálja ritkás szitáján a nagy 
események sűrítményét, s kihullik rajta a katonák szenvedése, riadal-
ma, szomorúsága. Az emlékezetben nem marad más, csak a történet 
üres váza” (735. o.).

Az Élet és sors tartalma, cselekménye ezt a vázat változtatja testté, 
s válik kollektív emlékezetünk részévé. Jelentősége felbecsülhetetlen: 
„ismeretlen” 20. századunk vonatkozásában tovább örökíti mindazt, 
aminek érzelmi-hangulati megragadására a tudomány nem képes. S 
valójában mindig ebben állt a szépirodalom felelőssége.

24 Idézi Nyina Kanajeva: Az Élet és sors kritikai fogadtatása, i. m. 139. o.
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Király István: Napló 1956–1989

A 2016-os év szenzációja volt Király István irodalomtörténész 1956 és 
1989 között rövidebb-hosszabb megszakításokkal vezetett Naplójának25 
megjelenése. Írója nem a nyilvánosságnak és nem szisztematikus do-
kumentációnak szánta munkáját, a kéziratra gyermekei lakásfelújítás 
során bukkantak rá. Nem került elő az 1956. szeptember–december 
közötti időszak és az 1967. január 22. és 1969. június 12. közötti két és 
fél esztendő, s a szövegben ezen túlmenően is gyakoriak a hónapos, 
olykor féléves kihagyások.

A napló sajátos műfaj. Nem a szerzője írja, hanem az élet. S hogy az 
eseménysorból éppen mi kerül rögzítésre, az sem előre eldöntött szabá-
lyokon, hanem a szerző pillanatnyi hangulatán, az írásra rendelkezésre 
álló idején, esetleg változó értékrendjén múlik. Nem kifogásolhatjuk 
tehát az elvarratlan cselekményszálakat, a lezáratlan történeteket, a ho-
mályos utalásokat. Szerkezeti szempontból pedig ne számítsunk logi-
kára, s különösen ne dramaturgiai csúcspontra. Ám ha mégis találunk 
ilyet, az feltétlenül a recenzió élére kívánkozik.

Király István Naplójában megtalálni véljük a kulcsmondatot, amely 
így szól: „Úgy érzem, a hatalom szörnyű és veszélyes dolog. A szemé-
lyiség megőrzésének elsőrendű kérdése az, meg tudjuk-e őrizni auto-
nómiánkat a hatalommal szemben” (398. o.). E kiemelés nemcsak azért 
indokolt, mert igaz állításról van szó, hanem azért is, mert Király Ist-
ván egész életében erre az autonómiára vágyott és törekedett. Tegyük 
hozzá: sikertelenül. Pályája jól példázza a második világháború után 
szerephez jutó fiatal értelmiség fejlődési útját, az eszmékhez és a hata-
lomhoz való viszonyát. Sorsa mégis egyedi vonásokat mutat, s ebben 
nem kis szerepe volt a lényegében negyven éven át változatlan irányú 
és intenzitású kommunista meggyőződésének: „lehetetlen, hogy az 
egész XX. század egyetlen nagy tévedés legyen” – írja 1987-ben (789. 
o.). Csak a körülmények változtak, nem a személyiség – mondhatnánk 
ezek után, hiszen a Naplóból a kontinuitásban hívő tudós és közéleti 
személyiség képe bontakozik ki. Ha Kazinczy nem lett volna, Király 
műve méltán pályázhatna a Fogságom naplója címre.

A szerző már a legelején kifejti naplóírói alapállását, mégpedig ne-

25 Király István: Napló 1956–1989. Szerkesztette: Soltész Márton. Sajtó alá rendezte: Ka-
tona Ferenc, Soltész Márton, T. Tóth Tünde. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2017. A 
kötet oldalszámaira szövegközi zárójeles formában hivatkozunk.

gatív példára hivatkozva. André Gide hozzáállását kritizálja, aki saját 
művében a „jobb hallgatni, mint panaszkodni” elvet érvényesítette. 
Király szerint azonban „ez a jelmondat csak a világ felé kötelez: ön-
magunkkal szemben viszont nélkülözhetetlen az őszinteség, s a pana-
szok is ehhez tartoznak” (73. o.). S mivel a bánatok, bírálatok, kifogá-
sok szinte egymást érik, aligha kétséges, hogy a szerző valóban nem a 
nyilvánosságnak szánta feljegyzéseit. Király számára a publikációként 
manifesztálódó és túlságosan „őszinte” napló egyébként is visszatet-
szést keltett. Ez érzékelhető reakciójából Fodor András Ezer este Fülep 
Lajossal című, 1986-ban megjelent naplójának elolvasása és tanszéki 
megvitatása után (744, 748. o.). Számára Fodor a „közepes tehetségű 
ember bosszúját” testesíti meg, ami persze logikai képtelenség, hiszen 
nem írhatott Fodor annak idején csak azért rosszat, hogy évtizedekkel 
később pályatársainak ártson.

Mindezek után illő bemutatni a főszereplőt. Mentesít bennünket a 
részletes életrajztól a Napló végén található tanulmány, amelyben Babus 
Antal – „vázlatos” jelzővel, de a kismonográfia lehetőségét magában 
rejtve – összefoglalta a szerző pályaképét. Maradjunk tehát a lexikon-
szerű tömörségnél! Király István (1921–1989) tanár, irodalomtörténész, 
szerkesztő, politikus. 1953-tól az irodalomtudomány kandidátusa, 
1967-től doktora, 1970-től az MTA levelező tagja, 1979-től rendes tag-
ja. Gimnáziumi tanulmányait a Sárospataki Református Kollégiumban 
végezte, majd Eötvös-kollégistaként a Pázmány Péter Tudományegye-
tem magyar–német szakán diplomázott. Közben a berlini Collegium 
Hungaricum ösztöndíjasa volt. 1945–48-ban az Országos Köznevelési 
Tanács titkára, 1947–49-ben az Országos Széchényi Könyvtár könyv-
tárosa, 1948–50-ben az Eötvös Kollégium tanára. 1949–50-ben az ELTE 
intézeti tanára, 1950–56-ban docense. 1957–60-ban a szegedi egyetem 
tszv. egyetemi tanára. 1960-tól haláláig az ELTE egyetemi tanára, 1965–
88-ban a XX. századi magyar irodalom tanszék vezetője. 1949–50-ben 
és 1953–56-ban a Csillag szerkesztője, 1962–63-ban a Kortárs, 1975-től 
haláláig a Szovjet Irodalom főszerkesztője. 1971–85-ben országgyűlési 
képviselő. 1953-ban Kossuth-díjat, 1973-ban Állami Díjat kapott. 1963-
ban a Munka Érdemrend arany fokozatával, 1970-ben Felszabadulási 
Jubileumi Emlékéremmel, 1981-ben – 60. születésnapja alkalmából – 
Szocialista Magyarországért Érdemrenddel tüntették ki.

Az adatokból magas rangú közéleti személyiség képe bontakozik 
ki, ám ha tüzetesen megnézzük, látható, hogy az érdemi hatalomhoz 
valami mégis hiányzik. Király ugyanis – a Révai Józsefhez, majd Aczél 
Györgyhöz kötődő informális és változó erősségű befolyásától függet-
lenül – sohasem igazgatott intézményt, nem vezetett állami szervet, 
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tehát – mai kifejezéssel élve – nem gyakorolt munkáltatói jogokat. S ez 
lényeges különbség, ha életútjának mérlegét például a szintén naplóíró 
miniszteri, rektori, népfrontfőtitkári pozíciót betöltő Ortutay Gyuláé-
hoz hasonlítjuk.26 Bármennyire alkalmasnak tűnhet is Király szemé-
lyisége a démonizálásra, felelőssége a kultúrpolitika működtetésében 
nem intézményes, hanem perszonális és ideológiai jellegű. Életutakat 
befolyásolóan csak önmagára, a családjára, esetleg szűkebb környeze-
tére érvényes. Szellemi hatása már jóval szerteágazóbb – de ez aligha 
róható fel egy magát elsősorban tanárnak valló embernek. „Vezető sze-
repem nincs, legföljebb az, hogy még mindig élek” – írja 1988 júliusá-
ban.

Az életutat meghatározó tényezők

Király István életét számos tényező alakította. Közülük az alábbiakban 
hármat emelünk ki.

Az első a nemzedéki tényező, amelynek művészet- és irodalomtör-
téneti jelentőségét legmarkánsabban Ernst Fischer és Hauser Arnold 
fogalmazták meg.27 Magyarországon az 1940-es évek végétől a kom-
munista párt által irányított tudománypolitika egyik sarkkövét jelen-
tette a társadalomtudományok új eszmei alapokra helyezése. „A fi-
atalság biológiai, a fiatal nemzedék társadalmi kategória” – vélte Fi-
scher,28 s ez az állítás minden tekintetben illik a hazai folyamatokra, 
hiszen fiatal kutatókat vontak be a tudományos közéletbe, juttattak 
katedrához. Az irodalomtudomány területén lényegében két generáció 
vette át az irányítást, és befolyásolta a tudományág fejlődését az 50-
es évektől a 80-as évekig. Az első nemzedékhez sorolható Bóka László 
(1910–1964), Kardos Tibor (1908–1973), Sőtér István (1913–1988), Tolnai 
Gábor (1910–1990), Trencsényi-Waldapfel Imre (1908–1970) és Wal-
dapfel József (1904–1968), akik 1948–55 között lettek akadémiai tagok. 
A második generáció 1965–73 között foglalta el helyét az akadémián: 
Király István, Klaniczay Tibor (1923–1992), Köpeczi Béla (1921–2010), 
Nagy Péter (1920–2010), Pándi Pál (1926–1987), Szabolcsi Miklós (1921–
2000), Szauder József (1917–1975). Hozzájuk sorolható Németh G. Béla 
(1923–2008), Tarnai Andor (1925–1994) és Tóth Dezső (1925–1985), akik 
később lettek akadémikusok. Többé-kevésbé ehhez a nemzedékhez 

26 Ortutay Gyula: Napló I–III. kötet. Szerkesztette és a jegyzeteket írta: Markó László. 
Alexandra Kiadó, Pécs, 2009–2010.
27 Ernst Fischer: A fiatal nemzedék problémái. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964. 15–
20. o.; Hauser Arnold: A művészet szociológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 
1982. 149–166. o.
28 Ernst Fischer: A fiatal nemzedék problémái, i. m. 16. o.

tartozott, de ideológiailag „elhajlott” tőlük Czine Mihály (1929–1999), 
aki nem lett akadémikus. Ők foglalták el a döntéshozó pozíciókat (aka-
démiai bizottságok, irodalomtudományi intézet, egyetemi tanszékek, 
szerkesztőségek), a kutatási területeket felosztották egymás között, s 
a többiek felzárkózására kevés lehetőséget biztosítottak. Másrészről a 
mindenkori hatalom – akár a Rákosi-, akár a Kádár-korszakban – meg-
nyugodva vette tudomásul, hogy lényegében ugyanazokkal a szemé-
lyekkel kell megegyeznie, illetve a szellemi kapacitásuk ideológiai fel-
adatokhoz folyamatosan és szinte korlátlanul hasznosítható. Paradox 
módon mindez nem gyengítette, hanem erősítette az említett tudósok 
szaktudományos munkásságának fejlődését. A folyóiratcikkek, elő-
adások, tanulmánykötetek, monográfiák sora azt bizonyítja, hogy a fel-
sorolt irodalomtörténészek többsége a maga korában mértékadó, sok 
esetben máig időtálló művekkel gazdagította a tudományt.

A Naplóban a generációs összetartás egyértelműen jelen van. Érté-
kelése azonban ellentmondásos. Egyfelől Király rendszeresen összejárt 
nemzedéktársaival (524, 550, 624. o.). Pándi Pál, Szabolcsi Miklós és 
Nagy Péter az akadémián és/vagy az ELTE-n is kollégái voltak, s a 
kör kiegészült Rényi Péter (1920–2002) újságíróval. Másfelől nem bírta 
elviselni, hogy szerinte Pándi nála közelebb állt Aczélhoz. Ezt kivetítve 
tudósként is vetélytársat látott benne, emiatt folyamatosan szenvedett 
(177–178, 305–306, 363–364, 383, 500–501, 557. o.). A nemzedék másik 
kritikus pontja Czine Mihály. Népi indíttatása, gyakorta borgőzös ön-
uralomhiánya, a körülötte mesterségesen kialakított antiszemita atmo-
szféra (392. o.) idegesítette Királyt, ő mégis folyamatosan erőltette pro-
fesszori kinevezését (sok év után sikerrel) és akadémiai tagságát (siker-
telenül). Az első és második nemzedék tekintélyének megroppanását 
Király egy 1976-os bejegyzése jelzi: Veres András szemébe vágja, hogy 
ők ideologikus irodalomtörténet-írást művelnek, míg a fiatalok (tehát 
az új nemzedék!) a tudományost (466. o.).

Második viszonyítási pontnak a közéleti tényezőt tekintjük. Király – 
akárcsak nemzedékének többi tagja – par excellence közéleti személyi-
ség volt. Ezt a szakmai közéletben a kritikai attitűd folyamatos jelenléte 
biztosította. A korszak értelmisége a folyamatos önreflexió hatása és 
kényszere alatt végezte munkáját. Király közéleti szerepvállalása emel-
lett elválaszthatatlanul összefonódott ideológiai elkötelezettségével 
és – 1956 után – az ötvenes évek számára értékes eredményeinek fel-
vállalásával. „Számomra morális megrendülést a polgári világból való 
kiszakadás jelentett, s nem az ötvenes évekkel való szembefordulás. …
az igazán morális rossz nem az ötvenes évek, de az imperialista-kapi-
talista világ” – vallja a Naplóban (660. o.). A Nyugattal nincs kibékülve, 
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s jól veszi észre, hogy az európaiság fokozatosan keletellenes, kommu-
nistaellenes jelentéstartalmat kap (394. o.).

S itt jutunk el a kontinuitás kérdéséhez, amely Király egész közéleti 
magatartásának kulcsa. A folytonosság és megszakítottság dilemmája 
a 80-as évek végéig erős amplitúdókkal érhető tetten a kultúrpolitiká-
ban. Aczél György az 1988. májusi pártértekezleten elhangzott önkriti-
kus hozzászólásában végleg a diszkontinuitás mellett tette le a voksot. 
Ennek persze akkor már nem volt jelentősége. Király 1956 után három 
évvel azt kéri számon Kádáron, hogy „nem vállalja elég bátran a szocia-
lista múltat, az 1949–1956 közötti esztendőket”, s hozzáteszi: „a lelkek-
ben eluralkodott perspektívavesztést leküzdeni nem lehet másképp” 
(60. o.). Álláspontja nem finomodik, amikor 1962-ben Aczél Györgytől 
megkapja és elolvassa Aczél Tamás – Méray Tibor Tisztító vihar című 
könyvét (84. o.), amelyben a szerzők az ő 1953-as fordulat előtti iro-
dalmi-közéleti szereplését meglehetősen durva szavakkal bírálják. A 
Naplóban folyamatosan jelen vannak Király kontinuitáspárti megnyil-
vánulásai (154, 347–349, 365–366, 475–476. o.). Nem véletlen, hogy az 
új gazdasági mechanizmus ellenségének, a balos törekvések eszközé-
nek, sőt szektásnak minősítették (425, 465, 471. o.). De meggyőződése 
változatlan. „Napjainkban dogmatikus konzervatívként én vagyok a 
modern boszorkány” – írja 1977-ben (495. o.). Negatív fordulatként éli 
meg a többpártrendszer törvényesítését (833. o.). A Kádár-korban szá-
mos párthatározat – elsőként a népi írókat elmarasztaló 1958-as – meg-
szövegezésében részt vesz, és szavának az irodalmi életet érintő más 
ügyekben is súlya van. A Naplóból azonban semmit nem tudunk meg 
a dokumentumok keletkezéstörténetéről, mert Király a folyamatokból 
csak azt tartotta lényegesnek rögzíteni, amiben közvetlen szerepe volt. 
Ugyanígy politikai missziónak tekinti, amikor tollat ragad a minden-
napok forradalmiságáról, a hazafiságról, a modernizmusról, a kultúra 
nemzeti és nemzetközi jellegéről – nem kevés vitát kiváltva.

A harmadik, a sárospataki tényező élete végéig elkísérte. Ezen vala-
miféle sajátos kulturális örökséget értünk. Király lelkészcsaládból ke-
rült a Református Kollégiumba, ahol 1931-től 1939-ig volt diák. Érték-
központúság jellemezte, minden tekintetben. Az ottani oktatási rend-
szert – utólag visszatekintve – a legjobbnak tartotta az akkori Magyar-
országon. „A véletlen és a sors úgy hozta, hogy a legjobb nevelést kap-
tam, amit a két háború közötti Magyarország megadhatott. (…) Mint 
szegény sorsú jó tanuló a legrangosabb pataki intézménynek, az angol 
internátusnak az ún. manzárdszobájába kerültem” – nyilatkozta.29 Szá-
mára Patak három dolgot jelentett: a múltban gyökerező egészséges pu-

29 Király István. Győrffy Miklós interjúja. In Vámos György (összeáll.): Az utak összefut-
nak. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 137. o.

ritanizmust, amellyel a munka szeretetére nevelték; a szabadságharcos 
hagyományokat és a történelmi levegőt; végül, a jórészt demokratikus 
tanár–diák viszonyt. Itt vált meggyőződésévé a minőségelv, a tehetség-
gondozás, a jó értelemben vett elitképzés fontossága. A pataki példát 
gyakran hangoztatta. „Hogy napjainkban államtitkár, egyetemi tanár, 
vezető állami tisztviselő nem egy hajdani abaúji, zempléni, szabolcsi 
szegényparasztgyerek, ebben az egykori sárospataki tehetségkutató 
munkának van némi szerepe” – írta 1984-ben.30 Érdekes ugyanakkor, 
hogy lánya, Király Júlia megjegyzése szerint apja plebejus indulatai az 
Angol Internátus jómódú lakóival szembeni ellenérzéseiből fakadtak 
(766. o.).

A Naplóban Király számos pataki diáktársa szerepel. Kortársaira, 
így Béres Ferencre, Fekete Gyulára, Vitányi Ivánra a gimnáziumból 
közvetlenül emlékezett. A fiatalabbakra már nem, de nyilván tudta, 
hogy ők is Patakra jártak, mint Ablonczy László, Berecz János, Huszár 
István, Kőrösi József, Szűcs Jenő. A közös diákélmények szövegszerű-
en sehol nem jelennek meg, ám nem lehet véletlen, hogy a felsoroltak 
közül többen bizalmas ügyekben is megkeresték.

Sárospatakhoz kapcsolható még két további kérdés és két lehetsé-
ges válasz, a Napló elejével és végével összefüggésben. A bejegyzések 
1956. május 25-én kezdődtek. Hogy miért éppen ekkor, arról nem szól 
a naplóíró, s ennek megfejtésére a családtagok és a szerkesztők sem vál-
lalkoztak. A kérdés tényszerűen megválaszolhatatlan, ez azonban nem 
akadálya annak, hogy megkíséreljük. Véleményünk szerint a naplóírás 
olyan esemény hatására indult el, amely szintézisbe hozta Király távo-
labbi és közelebbi múltját, elősegítve önbecsülésének megszilárdítását.

Az 1952-ben államosított, de magát továbbra is a Sárospataki Refor-
mátus Kollégium szellemi jogutódjának tekintő Rákóczi Gimnázium-
ban 1956. május 20-án került sor az iskola alapításának 425. évfordulós 
ünnepségére. A nagyszabású program keretében irodalmi és zenei mű-
sort rendeztek, amelyet Király István nyitott meg. A közreműködők 
között volt Béres Ferenc, Fekete Gyula, Képes Géza, Koroda Miklós, 
Mészöly Dezső és mások. A viszonylag fiatal írók, művészek mind az 
egykori református kollégium öregdiákjai, és többségük ekkorra az új 
szocialista kultúra élharcosának számított. A dicső múlt folyamatos-
ságát volt hivatva igazolni az a nagyméretű, kalligrafikus emléktábla, 
amelyet a gimnázium folyosóján helyeztek el. A sárospataki kollégium 
nagy tanítványai névsor 86 nevet tartalmazott időrendben, kiemelve II. 
Rákóczi György, Bethlen Miklós, Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, 
Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Tompa Mihály, Erdélyi János, Izsó 

30 Király István: Kultúra és politika. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 113. o.
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Miklós, Szemere Bertalan, Kossuth Lajos, Gárdonyi Géza, Komáromi 
János, Móricz Zsigmond nevét. A lista végére Képes Géza, Mészöly 
Dezső, Király István, Pécsi Sándor, Fekete Gyula és Béres Ferenc nevét 
festették föl. Az akkor 35 éves Király számára e „dicsőségtabló” jelen-
tőségét aligha lehet túlbecsülni. Egykori iskolájának gesztusa mintegy 
felülírta a Révai árnyékában eltöltött éveit, s úgy érezhette, életpályája 
a „haladó” magyar művelődéstörténet részévé vált. Ha pedig így van, 
akkor a vele történő események immár megörökítésre méltóak. Talán 
ez is közrejátszott abban, hogy pár nappal később tollat fogott.

A Sárospatak-tényező jelen volt életének végén is. Utolsó könyve 
1989-ben jelent meg, aktuális életérzését is kifejező Útkeresések címmel 
(nyomdai levonatát április 12-én kapta kézhez; 869. o.). Bár a kötetben 
semmilyen sárospataki vonatkozású írás nem szerepel, a kötet külső 
borítójára a pataki Kollégium legrégebbi épülete, az ún. Berna-sor fény-
képe (a keménytáblára stilizált ábrája) került. Véleményünk szerint a 
címlap az élettől búcsúzás jelképének tekinthető, amelyhez a kulcs a 
„rózsabimbó-effektusban” rejlik. Ismeretes, hogy Orson Welles 1941-
ben készült, Az aranypolgár (Citizen Kane) című filmjének alapkérdése 
a főhős halálakor elhangzó utolsó szava, a „rózsabimbó” jelentése. Az 
ennek megfejtésére vállalkozó újságíró hiába nyomoz s járja körbe a 
néhai sajtómágnás családtagjait és munkatársait, a szó jelentéséről sem-
mit sem sikerül megtudnia. A megoldást csak a néző és csak a film utol-
só kockáin ismerheti meg, amikor a főhős hagyatékának lomtalanításra 
ítélt darabjait eltüzelik, s a kazánban fellobbanó lángban elolvasható 
a behajított gyermekkori szánkó felirata: „rózsabimbó”. A milliárdos 
tehát halálos ágyán életének, gyermeki létének utolsó igaz pillanatát 
idézte föl. Úgy véljük, Király Istvánt a címlapképpel ugyanez a cél ve-
zette: visszaidézte sárospataki diákkorát, eszmei fejlődésének kiindu-
lópontját, amikor a jövendő, szebb világ ígérete még tisztán, kompro-
misszumoktól és csalódásoktól mentesen lebegett előtte.

Dimenziók és témák

Király Naplójának legátfogóbb dimenziója az Aczél Györgyhöz fűződő 
kapcsolata. Az első benyomása – 1958-ban – katasztrofális: „Aczélban 
megvan a kezdők erőszakos önteltsége. A saját varázsában bízik. Meg-
győződése, mindenre képes egyedül. Nagyot fog bukni” (54. o.). Helyt-
álló jellemzés, az utolsó mondat kivételével. Erre alkalmasint Király is 
rájött, így változott kapcsolatuk bizalmassá, sőt családi jellegűvé. Aczél 
gyakran feljárt hozzájuk és viszont, közel laktak egymáshoz. 1970-ben 
már ezt írja róla: „Aczél imponálóan jó. Tehetséges ez az ember” (161. 

o.). Ekkor már folyamatosan neki dolgozik, beszédeit írja, vélemé-
nyezi, ám egyenrangú félként nem nyer bebocsátást. Ebből adódnak 
a konfliktusok, Király nehezményezi a „magasabb osztályba nem lép-
het” státuszt, s a hetvenes évek közepére kapcsolatuk megromlik (166, 
174–181, 386, 511. o.). Látja az Aczél körül kialakuló politikai veszély-
helyzetet 1974–75-ben, fogyatkozó kádereit. Úgy véli, Aczél maga szá-
mára kreálta az önálló kulturális tárcát, hogy a KB-titkárból miniszter-
elnök-helyettessé „buktatása” után maradjon közvetlen hatásköre (347. 
o.). Később Révaival hasonlítja össze: „Révai kitűnő teoretikus volt, de 
rossz politikus. Aczél viszont nagyon jó politikus, de közepes teoreti-
kus” (477. o.). Idekapcsolódik Pozsgay Imre megítélése is. Kontaktusuk 
1975 elején Pozsgay kíméletlen, bár választékosan megírt kritikájával 
indul (375. o.), és később is kimért marad. Pozsgay nyolcvanas évekbeli 
politikai nézeteit jórészt eretneknek tartja (627. o.). 

Kádár János személye a korszak értelmiségi elitje számára megke-
rülhetetlen. Legalább egyetlen „nagy beszélgetést” mindenki áhított, 
s akiknek megadatott, azok lélektani fordulópontnak, afféle kielégü-
lésnek tekintették. Ez olvasható Ortutay naplójában, és így történt Ki-
rállyal is. A Kádárnál 1973 novemberében tett látogatásáról hosszasan 
beszámol, meglepően részletesen és pontosan adja vissza több mint 
kétórás beszélgetésük tartalmát. „Nagyon megszerettem ezt az embert. 
Egyszerre ember, félénk, gátlásos, s ugyanakkor Ember” – írja róla (298. 
o.). Fájlalja, hogy nem kap meghívót Kádár 75. születésnapjára (758. 
o.). S van még egy utolsó találkozás 1989-ben, legalábbis átvitt értelem-
ben: mindketten a Kútvölgyi Kórházban fekszenek, kezelőorvosuk is 
ugyanaz (865. o.).

A mindenkori politikai helyzetről érzékelt benyomásai jórészt reáli-
sak. Látja az NDK példáján „a szocializmus nép nélküli építésének” 
programját (170. o.), 1972-ben a gazdasági reform bukásának veszélyét 
(238. o.), az 1974 utáni értelmiségi átrendeződést (347–348. o.), a kul-
túrpolitika 1977-es „balkanyar”-jellegét (522. o.). Az 1970-es évektől 
kezdve, a 80-as évek felé haladva egyre erősödő bizonytalanság, cél-
talanság, határozatlanság tűnik ki helyzetértékeléseiből. Még a mont-
reali olimpia relatív sikertelenségét is (négy aranyérem) a társadalmi 
légkör tükröződésének tekinti, s a közerkölcsök romlásából eredezteti 
(454. o.). A valós helyzetmegítélést azonban néha meglepő naivitás ke-
resztezi. 1977. március 15-én pl. ezt jegyzi fel: „Nyugodalmas nap. …
nem történt rendzavarás. (…) Úgy tűnik, a társadalom mélyén csöndes 
megelégedettség uralkodik” (478. o.). A Szabad Európát is meghallgatja 
(618. o.). Nagy Imre rehabilitálását egyértelműen ellenzi, veszélyesnek 
tartja. Szerinte „ennek a kérdésnek lényege: nem morális szempont, de 
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politikai”, és a Nagy elleni ítélet megkérdőjelezése „ismét szabad tér 
nyitása a kapitalista restauráció számára” (685–686. o.). Később így fo-
galmaz: „hatalmi kérdésben alkudni nem szabad” (694. o.). 1986-tól ér-
zékelhető az értelmiségi körökre jellemző borúlátás, olykor illúziók hit 
nélkül. A teljes szétesést figyelve Király keserűen állapítja meg, hogy 
„felelősség nélküli társadalom vagyunk” (793. o.). S hogy napjainkhoz 
érjünk: életének utolsó évében feltűnik a szövegben „valami Gyurcsák” 
(értsd: Gyurcsány Ferenc, 883. o.); a Napló 1989. június 25-i, utolsó be-
jegyzése pedig politikai üzenetként Kis Jánost idézi: „az ellenzéki koa-
líció győzelmére van szükség. Csak így lehet az átmenet a demokratiz-
musba” (900. o.).

Királyt 1971-ben országgyűlési képviselőnek választották. Három cik-
luson át, 1985-ig volt széke a parlamentben s annak kulturális bizott-
ságában. Kelenföldet képviselte, noha semmi nem kötötte oda. Meg-
választását nem tartotta érdemesnek följegyezni. Az országgyűlésben 
töltött másfél évtizedet kizárólag szolgálatból és konformizmusból 
vállalta, már 1972-ben reménytelennek tartotta, később is kirakatfunk-
ciónak vélte (210, 241, 511. o.). 1977-ben be akarta fejezni (553. o.), de 
aztán mégsem így történt, bár ezután a téma többé nem bukkan fel. 
Egy humoros epizódot mindenesetre produkált az élet: vicces, hogy a 
legnagyobb Ady-kutató egy Szabolcska Mihály utcai bérház házmester-
hiányának megoldásán küszködik (402. o.). 

Az egyetem, Király létének első számú színhelye folyamatos téma. 
Kollégáival fennálló kapcsolatai, tanszéki értekezletei, kari programjai 
mind nyomon követhetők. Bár Szegeden is egyetemi tanár volt – ezt 
menekülésként élte meg –, az igazi professzúrát az ELTE jelenti szá-
mára: „Toldy, Gyulai, Riedl tanított itt” (66. o.). Ugyanígy hangsúlyos 
a betegsége miatti utolsó előadása 1988. november 2-án: „Tömegek az 
órán. A földön is ülnek. Legalább szépen búcsúztam” (820. o.). Király 
figyelte tanítványait, kereste és felismerte a tehetségeket. Vitázó ok-
tató volt. Mindezt már az 1940–50-es évek fordulóján megtapasztalta 
Heller Ágnes: „Magyar irodalomból Király Istvánt szerettem, és sokat 
tanultam tőle. Személyes viszonyt alakított ki minden értelmes hall-
gatóval, amit nagyon kevés embernél láttam az egyetemen.”31 A 70-es 
évek elejére azonban változott a vitakultúrája, s maga is érzékelte, hogy 
türelmetlenebb lett (222. o.). Mindez összefügghet azzal, hogy Király 
könnyen dühbe guruló, s főleg ivás hatására sértegetős, „vértolulásos” 
debattőrré vált (193. o.). Ismét Hellert idézve: „Király nemcsak bolsevik 
volt, hanem magyar nacionalista is. (…) Ittunk, ittunk, s az ivás mindig 
veszekedéssel végződött. Politikai veszekedéssel – Király Pista szerette 

31 Heller Ágnes – Kőbányai János: Bicikliző majom. Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest. 1998. 75. o.

a politikai veszekedést. (…) Szerette, ha mások mondják ki, ahogy ő 
érez, amit ő sose mondhatott ki önszántából.”32 Hasonlóan emlékezett 
Radnóti Sándor: „meghívott a lakására (…) s ott lelkész apja szabolcsi 
szilvapálinkájának mértéktelen fogyasztása közben vitatkoztunk (…) 
a vita egyre hevesebb lett (igazság szerint ordítoztunk egymással).”33

Első egyetemi oktatói periódusára azonban mások másfajta módon 
emlékeztették őt, mint Moldova György a Malom a pokolban című re-
gényével, amelyben a róla mintázott Noszter Németh figurájával való 
szembesítés komoly lelki válságot eredményezett: „Ma szállt le az első 
ember a Holdra. Közben Neked bevágott a Moldova-ügy, s már hetek 
óta ezzel téped, kínozod magadat” – írja a Naplóba (145. o.).

Az egyetemen művelt tudományához szorosan kapcsolódó iroda-
lomtörténészi pályája Mikszáth, Ady és Kosztolányi bűvkörében ala-
kult ki. Legkorábbi jelentős munkája az 1952-ben megjelent Mikszáth-
életrajz. 1955-től Ady Endre összes művei, 1956-tól Mikszáth Kálmán összes 
művei kritikai kiadásának társszerkesztője, bár ez utóbbit nem szívesen 
végezte. A Naplóban lesújtóan ír róla: „Távlattalan, fantáziátlan munka. 
Csak a pénz miatt” (69. o.). Fő műve az Ady-monográfia, amely olyany-
nyira része lett az irodalomtörténeti kánonnak, hogy Spiró György egy 
részletét Csirkefej című drámája dialógusába fűzte (732. o.). Monográ-
fiaértékű tanulmánykötetet írt Kosztolányiról, és Németh László, Mó-
ricz Zsigmond, Szabó Dezső életműve is foglalkoztatta. Mindig tudo-
mányosan közelített témáihoz, az esszé stílust „lenini alapon” elvetette 
(68. o.). Részt vett a Magyar irodalmi lexikon (I–III. kötet, 1963–65) és a 
Magyar életrajzi lexikon (I–III. kötet, 1967–81) szerkesztőbizottságában, 
haláláig főszerkesztőként jegyezte az 1970-ben indult Világirodalmi lexi-
kont. Ez utóbbi többször szerepel a Naplóban, az első kötet sajtóbemuta-
tójára különösen büszke volt (165. o.).34

Király aktívan részt vett az irodalmi és a tudományos közéletben. 
Vallotta: „az illem megkívánja, áldozzál időt annak, amiből élsz” (67. 
o.). Formális és informális rangja állandóan foglalkoztatta. A nagy-
doktori fokozat iránti igénye 1961-től jelen van (73, 81. o.). (1967-ben 
megszerezte, de ez az időszak hiányzik a Naplóból.) Az MTA levelező 
tagjává már 1958-ban jelölték, de még 1965-ben sem választották meg 
– be is olvasott miatta Aczélnak (132. o.) –, végül 1970-ben megtört a 
jég. Aczél áthívja ünnepelni. Király boldog, de azért megjegyzi, hogy 
Szauder József kettővel több szavazatot kapott (160. o.).

32 Uo. 171. o.
33 Radnóti Sándor: Király István = Élet és Irodalom, LXI. évf. 18. szám, 2017. május 5. 14. o.
34 Király István kötődéséről, védőernyő szerepéről és érdemi szerkesztői munkájáról 
lásd Szerdahelyi István: Utószó. In uő (főszerk.): Világirodalmi lexikon. 18. kötet. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1995. 8–9. o.
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További közéleti jelenlétet biztosított a lapszerkesztés. Lényegé-
ben valamennyi vezető irodalomtörténész szerkesztő volt valamely 
folyóiratnál, így a szakmai közbeszéd alakulására döntő befolyást 
gyakorolhattak. Mindez persze szoros pártfelügyelet alatt valósult 
meg. Király 1962-ben Aczél kérésére átveszi a Kortárs szerkesztését. 
Az 50-es évek Csillagja utáni újbóli szerepvállalását Dosztojevszkijre 
jellemző Egérlyuk-logikával éli meg, mint afféle kultúrpolitikai bizo-
nyítékot a külvilág számára (76–77. o.). Munkája sikertelen. Eleve fó-
biái vannak, főleg az Új Írástól tart (91. o.). Végül beismeri kudarcát, 
és lemond (99–100. o.). Ezt követően több mint tíz évnek kell eltelnie, 
hogy ismét lapszerkesztést vállaljon. 1975-ben indult a Szovjet Iroda-
lom folyóirat hazai kiadása, amelyet haláláig főszerkesztőként jegyez. 
Felkérését önmagán túlmutató jelentőségűnek tartja. Hitvallását meg-
fogalmazza: „nemcsak népszerűsíteni akarom a Szovjetuniót, de ba-
rátokat akarok szerezni a magyar ügynek is” (309. o.). Az első pofon 
moszkvai előkészítő látogatásán éri: közölték vele, csak azt publikál-
hatja, ami a Szovjetunióban már megjelent (369. o.). Később hajlamos 
túlértékelni a poszt súlyát: „a Szovjet Irodalom szerkesztőjeként is-
mét az események frontvonalában vagyok” (613. o.). Munkája nem 
volt zavarmentes, de tudomásul vette és betartotta a szovjet elváráso-
kat. A 80-as évek közepétől sikerült közzétennie kuriózumnak számí-
tó irodalmi és kritikai írásokat, az évtized végére a folyóirat a szovjet 
reformgondolkodás magyarországi szócsövévé vált. A Magyar Írók 
Szövetségében is politizált, 1987-ben kooptálással majdnem újra vá-
lasztmányi tag lett, sokat tépelődött rajta, végül mégsem került be 
(750, 757. o.).

Király számára – főleg az utolsó évtizedekben – állandóan vissza-
térő témát adnak a pályatársak „eltávozásai”. Ha a kötetben előforduló 
temetéseket sorra vennénk, szinte kronológiai vázlatot alkotnának. Fel-
bukkan Dobozy Imre, Elbert János, Hajdu Ráfis Gábor, Hatvany Lajos, 
Hermann István, Illyés Gyula, Nagy László, Ortutay Gyula, Szauder 
József, Tóth Dezső és mások. Meglepő, hogy a nagy vetélytárs, Pándi 
Pál temetéséről nincs feljegyzése.

Ami személyes érdeklődését, ha úgy tetszik, szabadidejét illeti – ha 
egy hozzá hasonló értelmiséginél ez a fogalom egyáltalán értelmezhe-
tő – rendszeresen járt színházba, kiállításokra, moziba (főleg a 70-es 
évek végétől sok szórakoztató filmet látott), állandóan olvasott. Napló-
jában egymást érik a film-, színházi, tévé-, könyv- és kiállításkritikák, 
az olvasmányélmények és -elemzések, mindenről véleménye van. Jó 
szemmel fedez föl tehetségeket, így Hegedűs D. Gézát, Huszti Pétert, 
Csizmadia Tibort (412, 467, 682. o.).

Szívesen vesz részt külföldi utazásokon. A leghosszabbak az 1963. 
november–decemberi egy hónapos szovjet, az 1972. decemberi három-
hetes angliai, az 1974. októberi tíznapos japán, az 1977. augusztusi két-
hetes franciaországi, az 1978. májusi háromhetes egyesült államokbeli 
útjai. Mind közül kiemelkedik az 1974. augusztus–szeptemberi három-
hetes családi, Földközi-tengeri hajóút, amelynek során – a Dunán le-
hajózva, a tengeren Barcelonáig és vissza, majd Odesszából repülővel 
visszatérve – tucatnyi országot érintettek. Rövidebb utazásai voltak 
Párizsba, Lengyelországba, Moszkvába. A nyugati világ nem bizony-
talanította el a szocializmusba vetett hitét, sőt a fogyasztói társadalmat 
szinte mételynek látta, az emberi jellem eltorzítójának (334. o.).

A Napló nem sokat árul el Király magánemberi mivoltáról és a csa-
ládjához fűződő kapcsolatáról. Azt megtudjuk, hogy már 1957-ben te-
levíziót vásároltak (43. o.), hogy szenvedélyesen lottózott (38. o.), vagy 
hogy éves keresete kb. kétszázezer forint (353. o.), de lányainak és fele-
ségének életútja rejtve marad. Legdrámaiabb családi motívumként apja 
halála, továbbá anyja elhunyta és bátyja, az orvosprofesszor Király Kál-
mán öngyilkossága rázza meg, ráadásul a két utóbbi haláleset között 
1978-ban alig fél év telt el. Tíz évre rá, 1988. október 24-én megtudja, 
hogy tüdőrákja van. Innentől a Naplóban felerősödnek a számvetéssel 
kapcsolatos gondolatfutamok, még a kálvinista predesztináció is fel-
bukkan (822. o.). „Érdekes, most már felnőttem (…) a csend vállalásá-
hoz” – írja 1989 áprilisában (871. o.), majd egy hónappal később: „Min-
denekelőtt személyes sorsom: a halál kérdése – ezzel szemben megvan 
a nyugalmam. (…) Közéleti sorsom? Bukni látszik minden, mire rátet-
tem az életem? Itt is az időre való rábízás az egyetlen megoldás” (877. 
o.). A kezdő és a befejező eseményeket tekintve a Napló megismétli a 
történelmi szituációt: az 1956-os forradalmat megelőző tépelődéseivel 
kezdődik és az 1989-es rendszerváltozást megélő töprengéseivel zárul.

A Napló közreadása és jegyzetelése

Király István nem a nyilvánosságnak és nem szisztematikus dokumen-
tációnak szánta 1956 és 1989 között rövidebb-hosszabb megszakítások-
kal vezetett Naplóját. Ez kitűnik a szerkesztői előszóból: a kötet anyaga 
– amelyre a szerző gyermekei egy lakásfelújítás során bukkantak rá – 
magyar és angol nyelvű szövegrészletekből, utólag kiemelt vagy külön 
fellelt és a szerkesztő által – indokoltan – visszahelyezett egységekből 
áll. Nem került elő az 1956. szeptember-december közötti időszak és 
az 1967. január 22. és 1969. június 12. közötti két és fél esztendő, s ezen 
túlmenően is gyakoriak az olykor hónapos, fél éves kihagyások.
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A szerző már a legelején kifejti naplóírói alapállását, mégpedig ne-
gatív példára hivatkozva. André Gide hozzáállását kritizálja, aki napló-
jában a „jobb hallgatni, mint panaszkodni” elvet érvényesítette. Király 
szerint azonban „ez a jelmondat csak a világ felé kötelez: önmagunkkal 
szemben viszont nélkülözhetetlen az őszinteség, s a panaszok is eh-
hez tartoznak” (73. old.). S mivel a bánatok, bírálatok, kifogások szinte 
egymást érik, aligha kétséges, hogy a szerző valóban nem a nyilvános-
ságnak szánta feljegyzéseit. Király számára a publikációként manifesz-
tálódó és túlságosan „őszinte” napló egyébként is visszatetszést keltett. 
Ez érzékelhető reakciójából Fodor András Ezer este Fülep Lajossal című, 
1986-ban megjelent naplójának elolvasása és tanszéki megvitatása után 
(744, 748. old.). Számára Fodor a „közepes tehetségű ember bosszúját” 
testesíti meg, ami persze logikai képtelenség, hiszen nem írhatott Fodor 
annak idején csak azért rosszakat, hogy évtizedekkel később pályatár-
sainak ártson.

A Napló a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában látott nap-
világot. Van valami pikáns abban, hogy a Rákosi- és Kádár-korszak 
kontinuitását hirdető Király kötete az aczéli Magvető Kiadó eredetileg 
Kardos György által alapított, s nemrég újraindított sorozatának része-
ként jelent meg, mintegy manifesztálva a kontinuitás fogalmát. Tény, 
hogy az – ávós múltjától függetlenül – sokak által magasztalt egykori 
kiadóvezető meghatározó szerepet játszott a színvonalas próza, közte 
a kortárs magyar szépirodalom közreadásában. Az általa vagy köz-
reműködésével indított sorozatok (Elvek és utak, Gyorsuló idő, Magvető 
Zsebkönyvtár, Magyar Hírmondó, Nemzet és emlékezet, Rakéta Regénytár, 
Világkönyvtár) kötetei gyakran tematizálták a közbeszédet, miközben 
teret adott a szórakoztató irodalomnak is (Albatrosz Könyvek). A Tények 
és tanúk – némi szójátékkal két T a „három T”-ből – teret adott Fehér La-
jos, Kádár Gyula, Schifferné Szakasits Klára, Vas Zoltán, Zolnay László 
emlékiratainak. E tekintetben a sorozat vállalható örökség.

A kötet megjelentetése kétségtelenül professzionális csapatmunka. 
A szerkesztő Soltész Márton mellett a sajtó alá rendezést Katona Ferenc 
és T. Tóth Tünde végezte, Agárdi Péter közreműködésével. Az angol 
nyelvű szövegeket Katona Ferenc fordította, Király Júlia lektorálta. Az 
életrajzi utószót Babus Antal írta.

A bőséges jegyzetapparátus a szöveg minden szegmenségre kiter-
jed, sőt olykor a történeti rekonstrukció új távlatait is megvilágítja, pl. 
amikor egy esemény kapcsán két másik naplóíró erre vonatkozó szöve-
geit citálja (544. old.). Az annotált névmutató révén nem kell ismételni 
az életrajzi adatokat vagy az olvasóval kerestetni az első előfordulást. 
Ettől még gyakran megjelenik az adott névhez tartozó jegyzet a lap al-

ján is. Ebben érzékeltünk némi következetlenséget, bár valószínűleg az 
volt a cél, hogy a sok funkcióról ismert személyek esetében az éppen 
releváns poszt kiemelésével könnyítsék az azonosítást.

A szerkesztői előszó végén Soltész Márton felhívást intéz az olva-
sókhoz: „reméljük, hogy mindazt, aminek megfejtésére-okadatolására 
... nem jutott időnk, egyszer, egy második kiadás alkalmával pótolhat-
juk; s hogy mindazok, akiket nem értünk el ... megírják mindazt, amitől 
az a bizonyos második kiadás a mostaninál sokkalta pontosabb és gaz-
dagabb lesz” (14. old.). E felettébb szimpatikus óhajt komolyan véve 
az alábbiakban megadjuk a Napló sajtó alá rendezésével kapcsolatos 
észrevételeinket.

A megjegyzéseket négy csoportba soroltuk. Javítandó jegyzetről 
akkor beszélünk, ha annak szövegében érdemi tévedést fedeztünk fel. 
Hiányzó jegyzeten azt értjük, ha a naplóíró valamely lényegi állítását 
vagy tévedését kommentálni kellett volna. A pontosítandó jegyzetben 
csupán név- és dátumhiba fordul elő vagy kisebb kiegészítésre szorul. 
S végül lehetséges jegyzetek címmel foglaltuk össze azon javaslatainkat, 
amelyek egy esetleges második kiadás során megszívlelhetők.

Javítandó jegyzetek

38. old.: A Király által „Kállai kultúrpolitikai expozéja” címmel jelölt 
szövegrész forrása – a 30. jegyzettel ellentétben – nem A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom és a kultúra című cikk, hanem a Népszabadság 1957. 
augusztus 4-ei számában megjelent Az értelmiségről és kulturális politi-
kánkról című írás (kötetben: Kállai Gyula: Szocializmus és kultúra. Bp. 
1962. 67–76. old.). Király tételei és fogalmai szó szerint megfelelnek a 
közlemény gondolatmenetének, míg a NOSZF-cikk alapvetően a szov-
jet kulturális fejlődésről szól. Bár a naplóbejegyzés az 1957. július 4-ei 
dátumhoz tartozik, a következő, augusztus 12-ei bejegyzést megelőzi, 
tehát – a szerkesztői előszóban ismertetett kronológiai zavarok miatt 
– nyilvánvaló, hogy Király az aktuális dátum feltüntetését elhagyva 
később írta hozzá.

39. old.: A lábjegyzet összekeveri Sőtér István Eötvös József című 
könyvének két kiadását. A rövid, népszerű stílusú verzió alig több mint 
száz oldalon a Művelt Nép Könyvkiadó Nagy Magyar Írók sorozatában 
látott napvilágot, 1951-ben. Király azonban nem erre hivatkozik, ha-
nem az Akadémiai Kiadónál 1953-ben megjelent monográfiára, amely 
Sőtér nagydoktori disszertációja volt, s amelynek első része A karthausi 
címet viseli. Tehát éppen a Király által érintett témáról szól, s ezzel a 
szövegben Sőtér bírálata is értelmet nyer.
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80. old.: A 3. jegyzettel ellentétben Szirmait nem Aczél követte a 
KB-titkári poszton. Szirmai ugyanis ideológiai KB-titkár volt, s 1966. 
december 3-án Pullai Árpád váltotta. Aczél 1967. április 12-én kulturá-
lis KB-titkár lett Cseterki Lajos helyére lépve.

134. old.: A Komócsin-beszédhez tartozó 4. jegyzet téves. Király 
naplóbejegyzése 1965. október 10-ei, a forrásként megjelölt szöveg vi-
szont jóval később, 1966. március 24-én hangzott el – bár tartalmilag 
kétségtelenül megfelel a hivatkozott fogalmaknak. Nyilván egy koráb-
bi, hasonló tartalmú beszédről van szó.

148. old.: A Király által Aczélnak írt „ifjúsági beszéd” feloldása a 4. 
jegyzetben hibás. A kötetben megjelent Társadalom – ifjúság – eszmények 
című szöveg ugyanis nem egységes mű, hanem utólagos összeállítás 
Aczél három különböző felszólalásából, közte az 1970. február 18–19-
ei KB-ülésén elhangzott előterjesztésből. Király januárban ez utóbbit 
készítette, erre utalnak a Napló február 16-ai és 18-ai bejegyzései. A KB-
napirend A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése címet viselte.

172. old.: Király 1970 márciusában, az első Ady-könyve megjelené-
se előtt azon méltatlankodik, hogy mások kötetei az övénél jóval na-
gyobb példányszámot kaptak, s ennek alátámasztására meg is nevez 
három szerzőt. A 87–88–89. jegyzet megkísérli azonosítani a műveket, 
de sajnos az eredmény a kolofonokban szereplő példányszámok alap-
ján nem igazolható. Keresztury Dezső hivatkozott munkája nem 7000, 
hanem 2700 példányban jelent meg. Nagy Miklós Kemény Zsigmond-
életrajza 1972-es kiadású, s Király aligha utalhatott az övénél két évvel 
később megjelenő könyvre (amely egyébként 3200 példányban került 
ki a nyomdából). Valószínűleg az 1968-ban megjelent Jókai című kötet-
re utalt, amely a Szépirodalminál 4300 példányban látott napvilágot. 
A 4000-es szám itt sem stimmel, de közelít hozzá. Végül Veres Péter 
hivatkozott Szárszó című kötete egyrészt 1971-es kiadású, másrészt 
8500 példányos. Véleményünk szerint Veres Péter 1968-as Jelenidő című 
könyvéről lehet szó, amely a Magvetőnél jelent meg, pontosan 3500 
példányban.

211. old.: A 9. jegyzettel ellentétben Király nem volt sem elnöke, 
sem tagja az MTA Pedagógiai Bizottságának. Nem is lehetett, hiszen 
az az MTA II. Osztályához tartozott, elnöke ekkor Földes Éva volt. 
Minthogy Kornidesz KB osztályvezető-helyettesként tárgyalt Királlyal, 
feltételezzük, hogy az említett bizottság az MSZMP KB fél évvel későb-
bi, 1972. június 14–15-ei ülésén elfogadott, Az állami oktatás helyzete és 
fejlesztésének feladatai című dokumentum előkészítésével függhet össze. 
Az MSZMP KB Titkársága 1972. március 27-én – vélhetően ugyancsak 
a készülő határozattal összefüggésben – több mint húsz oktatásüggyel 

foglalkozó személy nevét tárgyalta a személyi javaslatok napirend ke-
retében, köztük Királyét.

241. old.: Véleményünk szerint Kovács András rendező nem a 87. 
jegyzetben megjelölt Lukács-dokumentumfilmjéről beszélgetett Király 
Istvánnal, hanem készülő A magyar ugaron című munkájáról. Ezt iga-
zolja a szövegben említett 1919-es tematika (a film 1919 őszén játszó-
dik), ráadásul a főszereplőt Ady eszméi lelkesítik. A filmet 1973. már-
cius 8-án mutatták be.

304–305. old.: A 10. jegyzet többszörösen hibás. Nagy Miklós haláláig, 
1974. április 29-ig művelődésügyi (és nem kulturális) miniszter volt. Bár 
a Politikai Bizottság 1974. február 26-ai ülésének „személyi javaslatok” 
napirendjében már szerepelt a neve, az idegállapotával indokolt felmen-
tési döntés fontosabb ügyek miatt elhúzódott. (Ne feledjük: márciusban 
került sor a pártvezetés legfelső szintjét érintő személyi változásokra: 
Aczél, Nyers és mások). Április 23-án a PB napirendre tűzte a Művelő-
désügyi Minisztérium szervezeti átalakítását, de Nagy Miklós a döntés 
végrehajtása előtt öngyilkos lett. Helyére május 13-án korábbi helyettese, 
Polinszky Károly lépett, majd június 21-én a tárcát kettéválasztották. Az 
oktatásit Polinszky vezette tovább, a Kulturális Minisztérium élére Or-
bán László addigi első miniszterhelyettes került. (A 347. old. 67. jegyzeté-
ben és az 521. old. 100. jegyzetében mindez már helyesen szerepel.) A két 
tárca 1980. június 27-én egyesült újra, Művelődési Minisztérium néven.

366. old.: A 110. jegyzet értelmetlen szöveggel utal vissza a 360–361. 
oldalra.

437. old.: A Szerdahelyi disszertációját azonosító 115. jegyzet téves. 
Az értekezés címében a záró évszám nem 1975, hanem 1956, ahogyan 
ez az 510. old. 79. jegyzetében is szerepel. A hasonló című, de 1945–
1975 periódusú megjelölés a könyvre vonatkozik (egyik lektora Király 
volt). Ugyanakkor az 510. old. 79. jegyzete sem hibátlan. Az értekezés 
benyújtására nem 1977-ben került sor, hiszen Király már 1976. április 
1-jén átadta opponensi véleményét (437. old.).

637. old.: A 27. jegyzet szerint Kádárék csak 1981-től tartottak ház-
vezetőnőt, bár nem zárható ki, hogy ilyen címen korábban is volt al-
kalmazottjuk. A valóságban 1956 decemberétől folyamatosan dolgozott 
náluk, sőt házuk alagsorában lakott egy házvezetőnő, az első alkalma-
zottat Eszternek hívták. 1981-től olyan bejárónőjük lett, aki már nem ve-
lük élt, ő a jegyzet szerinti Cs. Erzsébet, azaz Csepcsényi Jánosné. (Vö.: 
Majtényi György: Vezércsel. Kádár János hétköznapjai. Bp. 2012. 61. old.)

776. old.: A 73. jegyzet Berend T. Iván 1988-as és 1990-es kötete-
ire hivatkozik, de Király nem erre utalt, hanem Berendnek a Valóság 
1988/1. számában megjelent A magyar gazdasági reform sorsfordulója az 
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1970-es években című tanulmányára. Berend megírta, hogy nem Aczél, 
hanem – Kádár megbízásából – Pál Lénárd KB-titkár kifogásolta a pub-
likálást. (Vö.: Berend T. Iván: A történelem – ahogyan megéltem. Bp. 1997. 
277–278. old.)

785. old.: Berend T. Iván könyve véleményünk szerint nem a jegyzet-
ben említett, két szerzős Európa gazdasága a 19. században, hanem Berend 
T. Iván: Válságos évtizedek. Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás. Bp. 
1987. Annál is inkább, mert a szerző az egyik megajándékozottnak, Ju-
hász Gyulának a könyv bevezetőjében külön is köszönetet mond.

903. old.: Babus Antal életrajzi vázlatában a sárospataki Angol In-
ternátus tandíja – Király egyik interjúja alapján – 1700 pengővel szere-
pel. Az emlékezés pontatlan, mert a teljes ellátásos tanulók internátusi 
díja az 1931/32-es tanévben évi 1400 P, 1932/33-től 1300 P volt, amelyet 
négy részletben lehetett befizetni. A manzárdszoba ún. „jótéteményes” 
lakói csupán évi 100, később 120 pengőt fizetettek. A manzárdos Király 
István jó tanulmányi eredménye, illetve internátusi tanítóskodása okán 
igénybe vett tandíjmentessége, illetve tandíjkedvezménye két módon 
érvényesült, egyrészt az internátusi, másrészt az évi 102 pengős gim-
náziumi tandíj vonatkozásában.

Hiányzó jegyzetek

200–201. old.: Király 1970. november 17-én Aczél referátumát vélemé-
nyezi, s ennek kapcsán hivatkozik Kádár beszédére. Nyilvánvaló, hogy 
az MSZMP november 23-án kezdődő X. kongresszusának anyagairól 
van szó, s ezt jegyzetben jelezni kellett volna. Annál is inkább, mert 
Aczél ezen a kongresszuson lett PB-tag, tehát felszólalása jelképes ér-
tékkel bírt. Ez megjelent nyomtatásban, így ellenőrizhető, hogy Király 
észrevételei talajra leltek-e: A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresz-
szusának jegyzőkönyve. Bp. 1971. 364–378. old.

279. old.: „A fenséges a nevetségestől csak egy lépésnyire van” – 
ezt Napóleon mondta. Ezt jelezni kellett volna, ahogyan másutt utalás 
történik Sztálin szállóigéjére (291. old.).

354. old.: A Szovjet Irodalom című folyóirat kiadásáról szóló agitá-
ciós és propaganda bizottsági döntésről Király 1974. szeptember 17-én 
a szovjet nagykövetség délutáni fogadásán a nagykövettől értesült. 
Utalni kellett volna rá, hogy az APB ülésre aznap délelőtt került sor (2. 
napirendként tárgyalták).

495. old.: Az 57. jegyzetben megjelölt Kádár-beszéd Felszólalás a 
szocialista brigádvezetők V. országos tanácskozásán címmel kötetben is 
megjelent: Kádár János: A szocializmusért – a békéért. Bp. 1978. 514–528. old.

652–653. old.: Király két oldalon át összefoglalja az ideológiai 
konferencián szerzett benyomásait. Érdemes lett volna azonosítani a 
rendezvényt. Az 1983. január 11–12-én rendezett tanácskozáson a be-
vezető előadást Aczél tartotta. A konferencia anyag megjelent: Szigeti 
Györgyné (szerk.): Országos Agitációs, Propaganda- és Művelődéspolitikai 
Tanácskozás. Bp. 1983.

655–656. old.: A Sára Sándor Pergőtűz című filmjének díjazása kap-
csán Király körül kialakult feszültség megértéséhez a 8. jegyzetben je-
lezni kellett volna, hogy az 1983. február 11–16. között rendezett 15. 
Magyar Játékfilmszemlén ő volt a társadalmi zsűri elnöke, s a nyilvá-
nos vitán hosszan dicsérte a filmet.

670. old.: Az 1980. május 4-ei dátumhoz tartozóan Király a KB-ülé-
sen uralkodó tanácstalanságról ír. Jelezni kellett volna, hogy az 1984. 
április 17-ei ülésről van szó, amelyen nemzetközi kérdések és a gazda-
ságirányítási rendszer továbbfejlesztése volt napirenden.

682. old.: Aczél számon kérte Király idő előtti eltávozását a köz-
művelődési tanácskozásról. Az esemény megérdemelt volna egy 
jegyzetet, hiszen az 1974-es közművelődési párthatározat tízéves 
évfordulójára rendezték meg, 1984. október 4–5-én. A programon 
Aczél is felszólalt. A konferencia anyaga megjelent: Fodor Péter – 
Kormos Sándor (szerk.): Országos Közművelődési Tanácskozás 1984. 
Bp. 1985.

683. old.: Király említi, hogy Aczél „készül délutáni nagy előadá-
sára”. A szóban forgó prezentáció az MSZMP Politikai Akadémiáján 
1984. október 31-én tartott beszéde: Művészetpolitikánk időszerű kérdései. 
Nyomtatásban azonos címmel 1985-ben megjelent. Hosszabb részletét 
kötetben is közölték: Aczél György: Szocializmus, nemzet, kultúra. Bp. 
1985. 401–420. old.

777. old.: Király pontosan interpretálja Grósz Károlynak az ötvenes 
évekről vallott nézeteit. Érdemes lett volna utalni arra, hogy ezek 1986 
őszén hangzottak el Mester Ákos rádióinterjújában. A szöveg nyomta-
tásban is megjelent: Vámos György (szerk.): Sorshelyzetek. Emlékezések 
az ötvenes évekre. Bp. 1986. 63–92. old.

778. old.: A 77. jegyzetben említett Brezsnyev-mű később kötetben 
is megjelent: L. I. Brezsnyev: Kis föld / Újjászületés / Szűzföld. Budapest–
Uzsgorod, 1980.

794. old.: Jelezni kellett volna, hogy Kovács András filmrendező 
azért Király Istvánt kereste fel kérdésével, mert az 1988. február 7–11. 
között megtartott 20. Magyar Játékfilmszemlén Király a társadalmi 
zsűri tagja volt, s a 3. jegyzetben feltüntetett Valahol Magyarországon hi-
vatalos versenyfilmként szerepelt.
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809. old.: Megemlíthető lett volna, hogy Knopp András 1988 szept-
emberében mégis művelődési minisztériumi államtitkár (azaz: első mi-
niszterhelyettes) lett, így érthetővé válik Glatz Ferenc új miniszter vele 
kapcsolatos elbocsátó döntése (882. old.).

832. old.: Király utal az „új vállalati igazgatóval” történő megbeszé-
lésére. Ekkor Németh Jenő váltotta Siklósi Norbertet a Lapkiadó Válla-
latról Pallas Lap- és Könyvkiadóra átkeresztelt cég élén.

Pontosítandó jegyzetek

55. old.: A szövegben és a 7. jegyzetben szereplő Nagy László nem csu-
pán Kállai Gyula titkárságvezetőjeként kísérte Királyt, hanem mint az 
1957. október 29-én Aczél vezetésével megalakult Kultúrpolitikai Mun-
kaközösség titkára.

107. old.: Király egy „elbűvölően kedves” könyvet akar lefordíttat-
ni Simó Jenővel, akit a névmutató műfordítóként is megnevez (1027. 
old.). Jelen esetben mégis inkább arról lehetett szó, hogy Simó ekkor a 
Móra Kiadó igazgatója volt.

137–138. old.: Párizsban „Miklósék” azonosítatlan személyként 
vannak jelölve, de még aznap felbukkannak Hubay Miklósék – a két 
Miklós alighanem ugyanaz.

149. old.: Az 5. jegyzet annyiban pontosítandó, hogy az MTA ekkor 
nem volt köztestület. Ez a jogi személy típus 1993-ban került be a Ptk-
ba.

157. old.: A Művelődési Minisztérium neve 1970-ben (1974-ig) Mű-
velődésügyi volt.

166. old.: A TMB-t magyarázó 66. jegyzet helyes, csak éppen a rövi-
dítést nem oldja fel: Tudományos Minősítő Bizottság.

169. old.: Sík Csaba neve nem szerepel a névmutatóban és azonosí-
tatlanként sincs jelölve.

171. old.: A szövegben szereplő Szent-Iványinak a névmutatóban 
is csak a vezetékneve található, azonosítatlanként kellett volna jelölni.

196. old.: A 144. jegyzetben Csanádi miniszteri tisztségének neve 
helyesen: közlekedés- és postaügyi.

213. old.: Az Irodalomtudományi Szakbizottsághoz a 14. jegyzet-
ben megadott magyarázat helyes, de jelezni kellett volna, hogy a Tudo-
mányos Minősítő Bizottság egyik testületéről van szó.

414. old.: Nemeslaky és Nemeslakyné mint azonosítatlan szemé-
lyek vannak jelen a Naplóban. Véleményünk szerint a 391. és 1010. olda-
lon szereplő Nemeslaki Tivadar kohó- és gépipari miniszterről, ország-
gyűlési képviselőről, KB-tagról, valamint feleségéről lehet szó.

433. old.: A 101. jegyzetben hivatkozott Háy Gyula-cikk címe helye-
sen: Miért nem szeretem Kucsera elvtársat?

448. old.: A 142. jegyzettel ellentétben Jurij Andropov 1967–82 kö-
zött vezette a KGB-t, 1961-től volt SZKP KB-tag, 1967-től PB-póttag, 
1973-tól PB-tag. Az adatok a névmutatóban is hibásak (942. old.).

449. old.: 145. jegyzetben, továbbá az 507. oldalon és a névmutató-
ban (954. old.) egyaránt hibásan szerepel a Santiago Carillo név, amely 
helyesen: Carrillo.

482. old.: A 24. jegyzetben és a 499. old. 63. jegyzetében megjelölt 
Aczél-cikk részlete kötetben kétszer is megjelent: Aczél György: A kor, 
amelyben élünk. Bp. 1979. 5–16. old.; uő: Folytatás és megújulás. Bp. 1980. 
476–485. old.

494. old.: Király 1977-ben Musztaj Karimról ír, aki a következő ol-
dalon Musztai Karim. Az első a helyes. A baskír író a Szovjet Irodalom 
1989/2. számában Mosztaj Kerimként publikált, a szerkesztő azonban 
jelezte, hogy neve más átírásban Musztaj Karim.

517. old.: A 93. jegyzetben említett Polinszky Károly nem oktatás-
ügyi, hanem oktatási miniszter volt.

551. old.: A 146. jegyzet félreérthető: Király István a pataki Angol 
Internátusban mai fogalmaink szerint nem tanította, hanem korrepetál-
ta a nála két évvel idősebb Szathmáry Lajost. A 766. old. 46. jegyzetében 
Király munkája már árnyaltabb kifejezéssel, házitanítóként szerepel.

633. old.: A néhány évig belügyminiszter, majd miniszterelnök-he-
lyettes, előtte és utána sokáig Veszprém megyei párttitkár neve helye-
sen Pap János és nem Papp. A hiba előfordul a 636. oldalon és a névmu-
tatóban (1015. old.) is, ahol a két kormánytisztség nem szerepel.

669. old.: Király szövege helyes, mert Alfred Hitchcock The Wrong 
Man című filmjét nálunk Tévedés címmel mutatták be. Csak az utóbbi 
években terjedt el a 11. jegyzetben szereplő A tévedés áldozata címvari-
áns is.

1034. old.: Szekér Gyula funkciói közül kimaradt a legmagasabb: 
1975–80 között miniszterelnök-helyettes volt.

1071. old.: A felső fényképhez tartozó, a személyeket balról jobbra 
megnevező névsorban Katona Imre és Trautmann Rezső felcserélődött.

Lehetséges jegyzetek

45. old.: Király egy irodalomtörténet-írási értekezlet kapcsán jegyezte 
fel: „Miért tűzik most újból a Mikszáthot műsorra?” A 42. jegyzet eh-
hez magyarázatot keres és helyesen közli Mikszáth-monográfiájának 
kiadástörténetét. Mégis hadd vessük föl a kérdésnek egy további lehet-
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séges értelmezését! A Bisztray Gyula és Király István által szerkesztett 
Mikszáth Kálmán összes művei kritikai kiadás sorozat 1. kötete a kolo-
fon szerint 1956. február 8-án érkezett a nyomdába. A továbbiak kb. 
kéthavonta követték, a 7. kötet 1957. május 24-én. Ekkor azonban több 
mint fél éves szünet állt be, s a 8. kötet csak 1957. december 20-án, a 
naplóbejegyzést megelőző napon került sajtó alá. Elképzelhető, hogy 
az értekezleten valaki a sorozat megszakadását vélelmezte és Király 
emiatt háborgott.

46. old.: A Csepel munkásmozgalmának emléket állító játékfilmre 
vonatkozó, 46. jegyzetben említett politikai szándék részben megvaló-
sult, bár Karinthy Ferenc végül nem írt ilyen témájú filmet. Máriássy Ju-
dit forgatókönyve alapján 1959. április 2-án mutatták be Máriássy Félix 
Álmatlan évek című filmjét, amelyben csepeli munkássorsokat ábrázolt.

73. old.: Király Sőtér Istvánnál jár nagydoktori fokozata ügyében. 
Jelezni lehetne, hogy Sőtér ekkor az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Osztályának titkára (azaz vezetője, mert elnöki poszt nem lé-
tezett) volt, e minőségében pedig az ügyben illetékes.

80. old.: Szirmai Istvánnak az írószövetség ünnepi ülésén elhang-
zott beszéde hallgatóság előtti tesztelés lehetett, mert másfél hónap-
pal később, 1962. február 19-én bővebben, nyilvánosan is elmondta az 
MSZMP Politikai Akadémiáján Az SZKP XXII. kongresszusának hatá-
sa ideológiai munkánkra címmel. A beszéd 1962-ben önálló füzetben, 
később kötetben is megjelent: Szirmai István: A kommunista eszmék győ-
zelméért. Bp. 1963. 146–184. old.

83. old.: Király Tolnai Gáborral tárgyal akadémiai doktori fokoza-
tának ügyében. Jelezni lehetne, hogy Tolnai – aki az előző, de még ezen 
az oldalon is – mint a Kortárs leköszönő főszerkesztője szerepel, ebben 
a kérdésben a Tudományos Minősítő Bizottság titkáraként volt illeté-
kes. A „törvényes úton lehetséges” eljárás pedig azt jelenti, hogy – az 
akkori jogszabály alapján – a munkahely szerint illetékes miniszter és 
az MTA elnöke közösen javasolhatta a TMB-nek a doktori fokozat érte-
kezés benyújtása és megvédése nélküli odaítélését.

84. old.: A 17. jegyzetben Aczél Tamás – Méray Tibor Tisztító vihar 
című könyve kapcsán utalni lehetne arra, hogy a mű először 1958-ban 
Párizsban angolul jelent meg, majd 1961-ben Londonban magyar nyel-
ven. Király nyilván ez utóbbit kapta meg.

212. old.: Hír terjed arról, hogy Király rektor lesz. Az ELTE-n 1972 
nyarán valóban lejárt Nagy Károly megbízása, de a poszton végül 
Ádám György követte.

254. old.: Brezsnyev budapesti látogatására 1972. november 27. és 
december 1. között került sor.

302. old.: Sánta Ferenc szerint Kádár 1974. február végén Moszk-
vában járt, ahol „parancsra” tudomásul vette, hogy a reformszárnyat 
(Aczél, Fehér, Nyers) menesztenie kell. Érdekes, hogy erről az útról 
sem a Magyar Külügyi Évkönyv, sem Huszár Tibor könyve nem tud (Vö.: 
Kádár János politikai életrajza. 2. kötet. Bp. 2003. 250–254. old.).

308. old.: Király a hajóúton az újvidéki várat dicséri. A Duna jobb 
partja azonban másik település, a helyes megnevezés: péterváradi vár.

425. old.: 1976. február 29-én Pozsgay, még miniszterhelyettesként, 
egy vacsoratársaságban kifejtette néhány kultúrpolitikai elképzelését. 
Jelezni lehetne, hogy láthatóan miniszteri kinevezésének biztos tudatá-
ban beszélt, amelyre fél évvel később sor is került.

440. old.: A szerző Kovács András Labirintus című filmjének téma-
háttereként Tömpe András politikus öngyilkosságát véli felfedezni. Ér-
dekes, hogy ilyen összefüggést sem a filmtörténészek nem látnak, sem 
memoárjában a rendező nem utal rá. (Vö.: Kovács András: A szerencse 
fia. Bp. 2016.)

449. old.: A Santiago Carrillóra vonatkozó 145. jegyzet kiegészíthe-
tő a magyarul a Kossuth Könyvkiadó „zárt” sorozatában megjelent fő 
művével: Az „eurokommunizmus” és az állam.

525. old.: Király egy 1977-es társasági beszélgetésről beszámolva jól 
ragadja meg Rényi Péter gondolatait a szövetségi politikáról és az ideo-
lógiai vitákról. Ezt igazolja, hogy Rényi következő, 1980-ban megjelent 
könyve a Vita és szövetség címet viselte.

625. old.: A 3. jegyzethez hozzáfűzhető, hogy Aczél azért beszél-
hetett ilyen nyíltan az átadás előtt egy hónappal az 1980. évi Állami és 
Kossuth-díjakról, mert Szabolcsi mellett a másik két jelenlevő, Király és 
Pándi a díjakat már évekkel azelőtt megkapták.

633. old.: A 17. jegyzetben jelezni lehetne, hogy Király összecserélte 
az Apokalipszis most című film szereplőit. Marlon Brando az őserdőben 
birodalmat alapító amerikai ezredest alakítja, s nem az őt megkereső 
főhőst; ez utóbbi Martin Sheen.

634. old.: A 19. jegyzetben jelezni lehetne, hogy Columbo a filmben 
nem alhadnagy, hanem hadnagy.

676. old.: Király sajnálja, hogy Szádeczky-Kardoss Elemér 1984 au-
gusztusában meghalt, s így nem tudhatta meg tőle az erkölcsi kérdések 
kvantifikálásnak módszerét. Jelezni lehetne, hogy Szádeczky erről (is) 
szóló könyve posztumusz megjelent: Szádeczky-Kardoss Elemér: Beve-
zetés a ciklusszemléletbe. Bp. 1986.

699. old.: A 12. jegyzetben Aczél György bukását magyarázó szö-
veg félreérthető. Formálisan ugyanis nem „Kádár leváltotta”, hanem a 
XIII. pártkongresszuson megválasztott Központi Bizottság nem jelölte 
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KB-titkárnak. De – mint a jegyzet is írja – továbbra is a PB tagja maradt, 
tehát visszalépése nem tekinthető abszolút bukásnak.

835. old.: Az új pártfolyóiratról szóló bekezdéshez tartozóan emlí-
teni lehetne, hogy később éppen fordítva történt: a Pártélet helyébe lépő 
Új Fórum főszerkesztője Szerdahelyi István lett, Balogh Ernő a Kritikát 
kapta. A téma a 847. oldalon visszatér, de az Új Fórum elnevezés elő-
ször csak a 850. old. 79. jegyzetében szerepel.

807. old.: Király 1988. július 20-án olvasta el Ribakov Az Arbat gyer-
mekei című regényének első részét. „Bestsellernek” tartja, nincs róla jó 
véleménye. Indokolt lenne jelezni, hogy a mű a Szovjet Irodalom 1988. 
júliusi és augusztusi számaiban látott napvilágot. A két folyóiratszám 
kizárólag a regényt közölte, ilyenre addig nem volt példa.

876. old.: Az MTA közgyűlésen tárgyalt rehabilitációs folyamat 
megérdemelne némi magyarázatot. 1989. május 9-én az MTA közgyű-
lése hatálytalanította azokat a rendelkezéseket, amelyek az Akadémia 
1949. évi „átszervezése” miatt megfosztották tagságuktól a testület java 
részét, továbbá érvénytelenítettek néhány egyéb kizárást. Összesen 146 
tudós tagságát állították helyre, akik közül tizenegyen megérték meg-
követésüket. A közgyűlésről lásd a Magyar Tudomány 1989/6. számát.

1016. old.: A névmutató félreérthetően fogalmazva azt sugallja, 
mintha Pécsi Ferenc öngyilkosságát az MTV éléről történt leváltása 
okozta volna, pedig nem elbocsátották, hanem az MTI-be tért vissza 
vezérigazgató-helyettesnek. Halálát régóta fennálló elmezavarai idéz-
ték elő.

*
Király István kivételes műveltségű és érzékenységű tudós volt, ismerte 
és átélte a 20. század második fele magyar történelmének ellentmondá-
sos viszonyait. Szavának, állásfoglalásának azok körében is súlya volt, 
akik nem értettek egyet vele. Igyekezett úrrá lenni korának szellemi 
kihívásain, bár ebben csak átmeneti sikereket érhetett el. Végtére is – 
a rendszerrel együtt – kudarcot vallott. Nem szabadulhatott a konti-
nuitás fogságából: a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt négy nappal, 
1989. október 19-én hunyt el.

A Naplóra is érvényesen írta le 1976-ban: „Minden írást úgy kell 
tekinteni, mint palackba zárt üzenetet. Hátha kihalásszák. S noha le-
het, hogy örökre a tengerben marad, mégis úgy kell megírni, mint amit 
kihalász egyszer valaki, s meg kell hogy találja benne az életüzenetet” 
(415. o.).

Király István feljegyzései ilyen „életüzenetek”. Árnyaltabbá teszik 
azt a képet, amelyet nyomtatásban megjelent művei alapján és a kortár-
sak visszaemlékezéseiből eddig ismertünk.

Sándor L. István: Repedések a rendszeren

Sándor L. István színházi és tánckritikus három éven belül második 
művészetpolitikai kötetét publikálja. A Katona és kora címmel 2014-ben 
megjelent könyvében35 Thália európai viszonylatban is meghatározó je-
lentőségű templomának alapítási körülményeit járta körül, színház- és 
politikatörténeti szempontból. A szerző a Székely Gábor – Zsámbéki 
Gábor rendezőpáros által nyitott új színházművészeti fejezet genezisé-
nek körülményeit vette sorra, amelyben az épület történetének ugyan-
úgy helye volt, mint a korszak jellemző jelenségeit művészetükbe sű-
rítő alkotóknak és a kelet-európai vendégeknek. A most ismertetett 
Repedések a rendszeren36 – a szerző szóhasználatával élve – a Katona és 
kora „ikerkönyve”.

Kétségtelen, hogy a hetvenes évek közepe sok szempontból for-
dulópontot jelentett a világban és Magyarországon. A olajárrobbanás 
előrevetítette a „szocialista világrendszer” lemaradásának fokozódá-
sát, a helsinki folyamattal együtt a békés egymás mellett élés, mint az 
osztályharc új formája felerősítette a világrendszerek közötti ideológiai 
háborút, miközben kiteljesedett a Brezsnyev-doktrína (Afganisztán). 
Az 1973-as arab-izraeli háború és az európai terrorcselekmények átír-
ták a nyugati biztonságpolitikát. Ami a hazai viszonyokat illeti, világo-
san láthatóvá vált a gazdasági reform bukása és ezzel összefüggésben 
a kultúrpolitika balkanyar-jellege. Az 1970-es évektől a 80-as évek felé 
haladva az értelmiséget egyre erősödő bizonytalanság, céltalanság, 
határozatlanság kerítette hatalmába. Ezt a rendszer feltétlen hívei is 
megélték.37 Az 1968-ban indult átalakítás megtorpant. A pártvezetés 
konzervatív szárnya a szovjet pártvezetés támogatásával, a „munkás-
osztály védelmének” frazeológiájával ideológiai ellentámadást hajtott 
végre. A reformerők 1974-ben vereséget szenvedtek: felmentették KB-
titkári tisztéből Aczél Györgyöt és Nyers Rezsőt, nyugdíjazták Ajtai 
Miklós és Fehér Lajos miniszterelnök-helyetteseket. Egy évre rá meg-
vált posztjától Fock Jenő kormányfő, Tímár Mátyás miniszterelnök-he-
lyettes és Dimény Imre agrárminiszter.

Ilyen előzmények és körülmények nyomán veszi fel a fonalat Sán-
dor L. István könyve, amely bár hat fejezetre tagolódik, tematikailag 

35 Sándor L. István: A Katona és kora. A kezdetek. Ellenfény könyvek, Budapest, 2014.
36 Sándor L. István: Repedések a rendszeren. Kultúra és társadalom a 70-es évek végén 
Magyarországon. Selinunte Kiadó, Budapest, 2016. 356 o. ISBN 978-615-80500-1-2
37 Lásd pl. Király István közelmúltban megjelent naplóját: Király István: Napló 1956–
1989. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2017.
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csupán három egység. Az első száz oldal a miniszterelnök-helyettessé 
„buktatott” Aczél Györggyel – akinek KB-titkári felügyeleti területét 
Óvári Miklós vette át – és az 1976-tól kulturális miniszter Pozsgay Im-
rével foglalkozik, bemutatva akkori személyiségüket és az új kultúrpo-
litikai szempontrendszer érvényesítésének általuk vállalt felelősségét. 
A második könyvharmad filmelemzéseket tartalmaz, a harmadik pe-
dig Csurka István műveiről (filmek és drámák) és a színházi élet egyes 
eseményeiről szól. Aczél és Pozsgay mindazonáltal a kötet egészében 
jelen van.

Az újságírói, kritikusi foglalkozás és a történészi, kutatói attitűd 
a hazai társadalomtudományi gyakorlatban sokáig összeegyeztet-
hetetlennek tűnt. Voltak jól és kevésbé jól sikerült próbálkozások, de 
ezek alig érték el a tudományos közösség reflexiós szintjét. Példa erre 
Pünkösdi Árpád, akinek Rákosi Mátyásról írt életrajza lényegében 
visszhangtalan maradt.38 Az áttörést alighanem Révész Sándor Aczél-
monográfiája jelentette.39 A színháztörténet terén azonban korábban 
is voltak tudományos igényű próbálkozások, elegendő Bános Tibor, 
Koltai Tamás, Molnár Gál Péter munkáira utalnunk.40 Mindennek azért 
van jelentősége, mert Sándor L. könyvében egyértelműen érzékelhe-
tő, hogy szerzője mely területeken mozog otthonosan, s melyek azok a 
szegmensek, ahol a történészi vállalásnak erőteljesebben kellett volna 
megmutatkoznia. Az előbbi kategória egyértelműen a műelemzésekre 
vonatkozik, az utóbbi pedig főleg a kötet első harmadát jellemzi.

Rögtön beleütközünk pl. Aczél hatalma eredetének kérdésébe, 
amikor azt olvassuk, hogy 1958-ban „a pártprotokollt felrúgva” mi-
niszterhelyettesként terjesztette a Központi Bizottság elé Az MSZMP 
művelődési politikájának irányelvei című, utóbb korszakos jelentőségűvé 
vált dokumentumot (17. o.). Ezzel kapcsolatban Révész Sándor a mo-
nográfiájában leírta, hogy Orbán László önmagát javasolta előadónak 
a KB ülésre, s ezt a Politikai Bizottság el is fogadta, de „végül mégis 
Aczél lesz az előadó. A döntés közvetlen okait és körülményeit nem 
ismerjük.”41

A rejtélyesnek tűnő váltás mögött valójában néhány érthető mo-
tívum, s egy egészen prózai ok állt. Egyrészt Aczél sosem volt klasz-

38 Pünkösdi Árpád: Rákosi a hatalomért 1945–1948. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1992; uő: Rákosi a csúcson 1948–1953. Magyar Könyvklub, Budapest, 1996; uő: Rákosi 
bukása, száműzetése és halála 1953–1971. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001.
39 Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó, Budapest, 1997.
40 Vö. pl. Bános Tibor: Újabb regény a pesti színházakról 1945–1949. Magvető Könyvki-
adó, Budapest, 1983; Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon (1933–1968). Kelen-
föld Kiadó, Budapest, 1990; Molnár Gál Péter: Honthy Hanna és kora. Magvető Könyv-
kiadó, Budapest, 1997.
41 Révész Sándor: Aczél és korunk, i. m. 101. o.

szikus értelemben vett „másodhegedűs”. Az MSZMP megalakulásától 
kezdve tagja volt az eredetileg 23 tagú központi bizottságnak, de még 
a testület 1958-as taglétszámát – 53 fő – tekintve is kimondhatjuk, hogy 
a KB-tagság általában jelentős sarzsit adott. Aczél 1957. április 12-től 
művelődésügyi miniszterhelyettesként, 1958. február 10-től első he-
lyettesként szerepet játszott az eredetileg kormányprogramnak készült 
dokumentum összeállításában. Tehette, hiszen a tárca élén 1958. január 
28-ig – KB-titkári tisztségével párhuzamosan – az igen leterhelt Kállai 
Gyula állt. Nem véletlen, hogy 1957. október 29-től Aczél vezette a KB 
Kultúrpolitikai Munkaközösségét. A KB-ülés előadója ettől függetlenül 
valóban Orbán László osztályvezető lett volna, de a PB 1958. március 
11-ei ülésén úgy határoztak, hogy az Irányelvek nem áprilisban, hanem 
két hónap múlva kerül a KB elé. Emiatt Orbán feljegyzésben értesítette 
Sándor László osztályvezetőt, hogy a KB elé kerülő javaslat előadója 
– saját, tervezett szabadsága miatt – Aczél lesz.42 Így értelemszerűen 
Aczélnál maradt az immár pártprogramként funkcionáló dokumen-
tum további szerkesztési munkáinak irányítása. S bár a KB végül nem 
májusban, hanem júliusban tűzte napirendjére, az előadó Aczél ma-
radt. Ez hozzájárult pozíciójának további megerősödéséhez.43

A szerző megalapozottan szentelte kötetének első fejezeteit a két 
politikus bemutatásának. Aczélnál ehhez az ún. „beszélgetőkönyvek” 
szolgáltak bázisul. Az 1975-ben megjelent Egy elmaradt vita helyett és az 
1982-es Beszélgetések Magyarországról, szocializmusról Sándor L. szerint 
különösen alkalmasak arra, hogy a korabeli pártzsargon és aczéli gon-
dolkodásmód kifejezésével érzékeltessék a 70-es évek vége, 80-as évek 
eleje társadalmi közhangulatát. Valóban, az interjúkötetek az aczéli 
életműben kiemelt szerepet töltöttek be. A hatalmi elit tagjai ugyanis 
nem nyilatkozhattak szabadon bármely témakörben. Lehetőségeik az 
egymás között felosztott szakterületek határáig terjedtek. Ez alól csu-
pán Kádár és Aczél volt kivétel. Az interjú mint műfaj rejtett társadalmi 
üzenetet hordozott, amennyiben az egyoldalú kinyilatkoztatások elvi 
síkját a párbeszéd (kvázi-párbeszéd) szintjére helyezte át. Aczél hamar 
felismerte az interjú lélektani falakat ledöntő hatását, és Kádár feltétlen 
bizalmának tudatában két, teljes egészében interjút tartalmazó kötetet 
publikált. Mindkettőt francia beszélgetőpartnerrel, s ez még érdekeseb-
bé, mi több, Nyugat-Európában még eladhatóbbá tette a témát, amely 
nemcsak művelődéspolitikai kérdésekre szorítkozott. Egyetértünk a 

42 A szabadságolás „szentség”-jellegéről lásd: Majtényi György: Vezércsel. Kádár János 
hétköznapjai. Libri Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2012. 125–128. o.
43 A folyamatról és a körülményekről levéltári adatok alapján részletesen lásd: Bolvári-
Takács Gábor: Az mszmp művelődéspolitikai irányelveinek keletkezéstörténete 1956–
1958 = Múltunk, 1995. 4. szám, 125. o.
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szerzővel, hogy a két interjú időzítése egyben Aczél pozícióváltozásait, 
azaz a KB-titkárság elvesztését és visszaszerzését is illusztrálta. A pro-
pagandalehetőség maximalizálását jól jellemzi, hogy az Egy elmaradt 
vita helyett négy kiadást ért meg (1975-ben a Kossuthnál kétszer, 1976-
ban a Magvetőnél, végül A szabadság jelene, jövője a szocializmus című 
1977-es Aczél-kötetben), a Beszélgetések Magyarországról, szocializmus-
ról pedig hármat (1982-ben kétszer és 1983-ban). Párizsban mindkettő 
megjelent franciául, emellett lefordították őket angol, finn, német, olasz 
nyelvre.44

A szerző Pozsgayt, mint az új politikusnemzedék képviselőjét szin-
tén néhány interjúja alapján, valamint a nevéhez köthető első jelen-
tős dokumentum, az 1976-os közművelődési törvény keletkezésének 
visszhangjával jellemzi. Az Aczél- és Pozsgay-idézetek kétségtelenül 
plasztikusak, ám a pusztán a korabeli retorikai fogalmi apparátuson 
alapuló ábrázolásmód egy ponton olvasókönyv ízűvé válik. Szükség 
lett volna bizonyos történelmi körülmények részletesebb hozzáren-
delésére. Egyrészt annak érzékeltetésére, hogy Aczél 1974-től hogyan 
alkalmazkodott a megváltozott erőviszonyokhoz, hiszen a művészeti 
életet behálózó kapcsolatrendszere megmaradt. Ebben a körben értel-
mezendő például a Művelődésügyi Minisztérium 1974-es kettéválasz-
tása önálló oktatási és kulturális tárcákra. Sándor L. szerint erre „való-
színűleg nem koncepcionális, hanem gyakorlati okokból került sor”, 
mégpedig káderhiány miatt (84. o.). Véleményünk szerint a döntésben 
Aczél koncepciója meghatározó volt. Nem másról van itt szó, mint a 
„divide et impera” elv alkalmazásáról, amelyet jelez Aczél saját domi-
nanciáját biztosító másik ötlete, az Óvári Miklós KB-titkár által vezetett 
hétfői ideológiai-kulturális munkaértekezletek, amelyekre Pozsgay is 
meghívót kapott.

Az 1976-os közművelődési törvény parlamenti vitájának ismerteté-
séhez képest lényegesebb lett volna az összevetés az 1974-es közműve-
lődési párthatározattal. De ennél is jelentősebb az 1977 végén született 
Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata művészeti életünkről című 

44 Egy elmaradt vita helyett. Jacques de Bonis (France Nouvelle) kérdez – Aczél György 
válaszol. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1975; Beszélgetések Magyarországról, szo-
cializmusról. Aczél György válaszol Francis Cohen kérdéseire. Kossuth Könyvkiadó – 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1982. Lásd: Gellén Antalné – Markella Károlyné: Aczél 
György publikációinak bibliográfiája = Társadalomtudományi Közlemények, 1987. 4. 
szám, 599–647. o. Ebben az Egy elmaradt vita helyett című kötetnél nincs jelezve a Kos-
suth Kiadónál megjelent második kiadás, pedig létezik: az első kiadás ISBN-száma 963-
09-0512-4, a másodiké 963-09-0603-1. Érdekes, hogy e bibliográfiát Révész Sándor könyve 
nem említi, csak kéziratos OSZK-kiadású Aczél-bibliográfiát ismer (Aczél és korunk, i. 
m. 384. o.).

dokumentum,45 amely szentesítette a visszarendeződés művészetpo-
litikai konzekvenciáit, s amelyről Sándor L. egyáltalán nem ír. A há-
rom részből álló PB-határozat megállapította, hogy 1958-as Irányelvek 
helyesnek bizonyultak, a „három t” elve megfelelő, s ebből az admi-
nisztratív tiltás csak „kivételes eszköz”. Ugyanakkor leszögezte: „A 
művészetpolitikai alapelvek gyakorlati megvalósítása (…) nem volt 
mentes ellentmondásoktól, nem érvényesült következetesen a művészi 
érték szerinti differenciálás elve.” A második rész felsorolta mindazon 
hiányosságokat, amelyek „az utóbbi egy-másfél évtizedben” bekövet-
kezett változások miatt mára megoldatlanná váltak, úgymint: elma-
radtak a marxista jellegű tisztázó viták; a békés egymás mellett élés 
miatt erőteljesen behatolt a polgári ideológia; új művésznemzedék nőtt 
fel, amelynek tagjait nem kellően vontak be a közéletbe; gyakran hi-
bás művészeti válaszok születtek a kor problémáira; s végül „az állami 
irányítás (…) elvi, tartalmi színvonala (…) elmaradt a decentralizálási 
folyamatból eredő követelményektől, (…) a helyes művészetpolitikai 
elvek a gyakorlatban nemegyszer eltorzultak.” A harmadik rész ösz-
szefoglalta a PB elvárásait, amikor – többek között – kinyilvánította: „A 
marxizmus-leninizmus (…) örökségére (…) alapozva magasabb szintre 
kell emelni az elvi, elméleti munkát. (...) „Az alkotóműhelyekben (…) 
növelni kell a vezetők személyes politikai felelősségét; az állami fegye-
lemnek következetesen érvényt kell szerezni. (...) A (…) művészetpo-
litikai feladatok megoldásának feltétele a párt vezető szerepének kö-
vetkezetes érvényesítése a művészeti életben. Ennek érdekében emelni 
kell az irányítás eszmei, tartalmi színvonalát.”

Ha röviden kívánjuk jellemezni az elvárásokat, azt mondhatjuk: a 
jogokat a pártvezetés, a felelősséget a kormányzat kapta. A határozat 
ugyanis Aczél György számára áttételesen azt sugallta, hogy mint álla-
mi vezetőnek, módjában áll kijavítania „elődei” hibáit, hiszen minisz-
terelnök-helyettesként ezt a területet felügyeli. Ám éppen azért, mert 
Aczél pontosan tudhatta, hogy a bírálat neki szólt (hogyan is létezhe-
tett volna önálló állami művészetpolitika!), a határozat szövege fokoz-
ta a feszültséget Aczél és az 1976-ban kulturális miniszterré választott 
Pozsgay Imre között, hiszen olyan értelmezés is lehetséges volt, misze-
rint (állami vonalon) Pozsgaynak kellene helyére tenni a tévúton járó 
művészetpolitikát. Nyilvánvaló, hogy a két politikus viszonya ezek 
után nem lehetett zavarmentes. Kettejük életkora, életfelfogása, habitu-
sa jelentősen eltért, s bár Pozsgay kiválasztásában Aczél közrejátszott, 
a feszültség közöttük mindvégig jelen volt. Jellemző, hogy Aczél 1982-
es KB-titkári visszatérése egybeesik Pozsgay miniszteri menesztésével.

45 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–1980. Szerkesz-
tette: Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983. 645–652. o.
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S végül még egy észrevétel az Egy elmaradt vita helyett című kötettel 
kapcsolatban. Ennek megjelenését az Aczél és Alain Peyrefitte, a fran-
cia UDR főtitkára között a francia fél elállása miatt elmaradt nyilvános 
televíziós vita indokolta. Aczél komolyan készült a megmérettetés-
re, kezdeményezésére az MTV egyik stúdiójában szimulálták a vitát. 
Amikor a franciák visszaléptek, ennek propagandaértékét a magyar 
fél igyekezett kihasználni. Révész Sándor más tényezőt tekintett a vita 
elmaradási okának, mégpedig a nemzetközi kérdések megvitatásának 
elutasítását, amelyet a francia fél szorgalmazott, de a magyar fél a va-
lószínűsíthető szovjet érdeksérelem miatt nem vállalt.46 Ezt az állás-
pontot vette át Sándor L. István is (18–19. o.). Csakhogy az események 
időrendje mást (is) mutat. A szimulált vitán ugyanis – ahol a kérdező 
szerepét játszó Boldizsár Ivánon és a rendező Szinetár Miklóson kívül 
felkért megfigyelőként jelen volt Sugár András újságíró is – a hangnem 
túlságosan drasztikusra sikeredett. A Nyugaton elfogadott, de nálunk 
teljességgel provokatívnak minősülő stílusban feltett kérdések vagy 
inkább támadások szinte sokkolták az irodalmi nyelvezethez szokott 
Aczélt. A próba végeztével egyértelművé vált, hogy a tervezett vita 
bukásra van ítélve. Aczél tehát még Peyrefitte megfutamodása előtt el-
döntötte, hogy kiszáll a játszmából, csak várta ehhez a megfelelő alkal-
mat. Szerencséje volt: a francia politikust miniszternek nevezték ki, így 
ő lépett vissza, mondván, hogy nem vitázhat pártpolitikusként. Aczél 
kiváló politikai marketingérzéke tehát elsősorban nem a vita vállalásá-
ban, hanem a meghiúsulás kihasználásában mutatkozott meg.47

Sándor L. könyve mondanivalójának nagyobb hányadát – mint je-
leztük – nem a politikuspályák, hanem a széles értelemben vett mű-
elemzések alkotják. A szerző a kor társadalomrajzának egyes elemeit 
kurrens témájú és cselekményű filmek és színdarabok interpretációjá-
val festi meg. A sor Kardos Ferenc Ékezet c. filmjével kezdődik, amely 
tematikájában szorosan kapcsolódik az előző, közművelődési törvényt 
tárgyaló fejezethez. A népművelői magatartás játékfilmes feldolgozá-
sa szinte inverze a parlamenti vita megtervezett koreográfiájának, jól 
illusztrálva a korabeli magyar valóságot. Zsombolyai János Kihajolni 
veszélyes c. filmje az alapjául szolgáló hangjáték (Tartályvonat Pest felől) 
tükrében kap értelmet. Ezután sorra kerül Gaál Istvántól a Legato, Kósa 
Ferenc Balczó-portéja, a Küldetés, Rényi Tamástól a K.O. Ez utóbbinál 
remek ötlet a nemzetközi vetülettel bíró horizontális tagolás, a K.O. és 
a Rocky párhuzamos elemzése.

A következő fejezet központi alakja Csurka István. A szerző az ő 
műveiből készült Dömölky János-filmeket (A kard, Amerikai cigaretta), 

46 Révész Sándor: Aczél és korunk, i. m. 232–233. o.
47 Sugár András: Ötven év titkai. Kairosz Kiadó, 2008. 217–221. o.

valamint Csurka színpadi művei (Ki lesz a bálanya?, Deficit, Nagytakarí-
tás, Majális) cselekményét és hátterét mutatja be. Nem csupán a művek 
ismertetéséről van szó, hanem a különböző verzióik (novella, dráma, 
hangjáték, forgatókönyv) összevetéséből, a hangsúlyváltások érzékel-
tetéséről. Sándor L. ezen a terepen otthonosan mozog, leírása lényegre 
törő, kritikai meglátásai alaposak. Komparatív módszere segítségével a 
művek társadalomtörténeti hátterét is feltárja. Ezekben a fejezetekben 
tudományos igényű eredményekkel találkozunk. A sok szempontból 
szociográfiai mélységek ábrázolására alkalmas kortárs szépirodalom 
és filmművészet jól szemlélteti a 70-es évek végi magyar társadalom 
önmagával való szembenézési igényét s a kultúrpolitika reakcióit (pl. 
a Balczóról szóló Küldetés mozi forgalmazásból való kivonása). Ekkora 
érik be a kelet-európai filmművészet legismertebb műfaja, a filmszatí-
ra. A hatalom üzenete egyértelmű: változtatni nem akarunk/tudunk/
fogunk, de azt megengedjük, hogy abszurditásba hajló mindennapja-
inkon közösen nevessünk. S minden marad a régiben. Legalábbis egy-
előre.

A kötet záró szövegrészei az évtizedvégi színházi vitákat és intéz-
ményi helyzetképeket tárgyalják: a fővárosban a Nemzeti, a Madách, 
a Vígszínház és Stúdió K, vidéken Kaposvár, Szolnok, Kecskemét. 
Sándor L. külön ír a fővárosi vendégjátékokról, benne a nagy port fel-
vert kaposvári Állami Áruház bemutatóról, amely mögött megint csak 
Aczél–Pozsgay ellentét sejlik föl. A Nemzeti Színház 1978. novemberi 
Székely Gábor rendezésű Danton halála premierje pedig új színháztör-
téneti korszakot nyit – és könyvet zár.

A műelemzéseket két kultúrpolitikai blokk tagolja. A szerző – a kor 
hangulatának érzékeltetésére – bőségesen válogat Tóth Dezső akadé-
mikus, miniszterhelyettes 1978-as pécsi filmszemlés vitaindítójából, va-
lamint az 1976-os Debreceni Irodalmi Napok keretében a mai magyar 
drámáról elhangzott referátumokból. A néhol szárazzá váló idézetek-
től függetlenül Tóth Dezső képbe hozása indokolt, mert Aczél vissza-
szorulásával sok szempontból ő vette át a művészeti élet irányítását. 
Jellemző, hogy az 1975-ös XI. pártkongresszus után a művészetpoli-
tika feladatait összefoglaló cikket Tóth jegyezte a Pártélet című folyó-
iratban.48 Ebben kifejtette, hogy a művészetpolitika megvalósításának 
eszközrendszere megváltozott. Első helyen az adminisztratív eszközök 
állnak és csak ezt követi az elvi vita, a marxista-leninista művészetkri-
tika, s a művészeti alkotóműhelyek önálló felelőssége. Cikkét a párt-
ellenőrzés művészeti területen történő erősítésének követelményével 

48 Tóth Dezső: Művészeti életünk feladatai a XI. kongresszus után. In: Művészetpoliti-
kánk időszerű kérdései. Tanulmányok. Szerkesztette: Agárdi Péter. Kossuth Könyvki-
adó, Budapest, 1977. 187–197. o.
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zárta, előrevetítve a fokozódó intoleranciát – és az idézett 1977-es párt-
határozatot.

Végezetül néhány szerkesztési kérdésről. Az illusztrációként kö-
zölt fotók nem feltétlenül illeszkednek a szöveghez, különösen, ami-
kor azokról az 50-es, 60-as évek köszönnek vissza. A képaláírások több 
helyen hibásak és/vagy hiányosak. A 32. oldalon Aczél sétál a Vörös-
marty téren. Megemlíthető lett volna a fotón látható kísérője, Hámori 
Csaba, akkor a budapesti KISZ Bizottság, későbbi KISZ KB első titkára, 
utóbb PB-tag. A 70. oldalon a kép alatt ezt olvassuk: „Losonczi Pál, 
Fock Jenő, Kádár János, Biszku Béla, Németh Károly a parlamentben.” 
A helyes szöveg ez: Losonczi Pál, Fock Jenő (első sor); Németh Károly, 
Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, Kádár János (második sor). A felvé-
telen Biszku Béla nem látható. A 72. oldalon a fotó alatt ez áll: „Grósz 
Károly, Szűcs Istvánné, Aczél György, Maróthy László a KISZ IX. 
kongresszusán.” A magyar politikusok helyes sorrendje ez: Maróthy 
László, Aczél György, Szűcs Istvánné, Fock Jenő, Fejti György, Barabás 
János. A képen Grósz Károly nincs rajta. A 108. oldalon Murányi László 
tévériporter látható operatőrével együtt, ám képaláírás hiányzik.

A kötet érdeme a bő felhasznált irodalom, ám a hivatkozások szer-
kesztése következetlen. A szerző végig alkalmaz lábjegyzeteket, ezek 
számozása fejezetenként újrakezdődik, amely persze nem baj, minden-
esetre furcsa, hogy a már hivatkozott művek újra valamennyi biblio-
gráfiai adatukkal megjelennek, sőt némely lábjegyzetben a mű teljes 
terjedelme is szerepel. Teljességgel érthetetlen a párhuzamos szöveg-
közi jegyzetek alkalmazása, ráadásul ezek csak a 80–96, 171–205 és 
243–346. oldalak között fordulnak elő. A lábjegyzetekkel együtt futó 
hivatkozások rendszerint már idézett művekre vonatkoznak, s eset-
leges, hogy a forrásokkal milyen formában és milyen részletességgel 
találkozunk (zárójelben a szerző évszám nélkül, továbbá oldalszámmal 
vagy anélkül). Nyilvánvaló elírások jószerivel minden könyvben ma-
radnak (mint pl. jelen esetben a 16. oldalon a Rajk-per helyett a Ráko-
si-per), a kiadói szerkesztés hibájául elsősorban nem is ezt, hanem a 
képanyaggal és a jegyzeteléssel kapcsolatos hiányosságokat rójuk fel. 
Ezek ugyanis hozzátartoznak a tudományossághoz – már ha ezt köve-
telménynek tekintjük.

Az 1970-es évekre irányuló történeti kutatások a művészetpoliti-
ka vonatkozásában az utóbbi másfél évtizedben több sikeres munkát 
eredményeztek. Csupán a példa kedvéért említjük Gelencsér Gábor 
filmtörténeti évtized-áttekintését49 vagy Eörsi László kaposvári színhá-

49 Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara: Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar 
filmművészetében. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

zi monográfiáját.50 Sándor L. István hozzájuk képest is jó úton jár. Kö-
tete előszavában, „használati útmutatójában” a „valódi főszereplőket” 
az elemzett filmek és drámák értelmiségi magatartásformáiban jelöli 
meg – tegyük hozzá: mintegy kapcsolódva Szilágyi Gábor és Bíró Gyu-
la évekkel ezelőtt megjelent munkáinak örökségéhez.51 Igaza van, mert 
a műelemzések kitűnő jellemrajzaihoz és karaktereihez viszonyítva a 
két politikus portréja elnagyolt maradt, náluk kevesebb az összehason-
lító kritikai hangnem. Sándor L. István kötetét mindezekkel együtt – 
komplex megközelítésmódja és az interpretáció újszerűsége miatt – el-
olvasásra ajánljuk, de felhívjuk a figyelmet a tudományos szemlélet és 
apparátus figyelmesebb alkalmazásának szükségességére.

50 Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt” A kaposvári Csiky Gergely Színház és a 
kultúrpolitika. Napvilág Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, 2013.
51 Szilágyi Gábor: A mai magyar társadalom filmen 1957–1972. Viselkedésminták és 
konfliktusok. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1977; Bíró 
Gyula: A magyar film emberképe 1957–’85. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2001.
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Koltay Gábor: Itt élned, halnod kell

Jelentős közönség- és sajtóérdeklődés mellett került sor az Itt élned, hal-
nod kell (zenés történelmi utazás a honfoglalástól a rendszerváltozásig) című 
történelmi rockmusical bemutatására, 2016. június 16, 17. és 18-án, Bu-
dapesten, a Hősök terén. A darab zeneszerzője Koltay Gergely és Szűts 
István, a koreográfus Zsuráfszky Zoltán, az előadás szövegének össze-
állítója és rendezője Koltay Gábor volt. Az Esztrád Színház szervezésé-
ben létrejött, a kormány 1956-os Emlékbizottsága által kiemelten támo-
gatott, közel húszezer nézőt vonzó produkció már előzetesen megosz-
totta a közvéleményt. A bemutató utáni sajtóvisszhang jórészt negatív 
kritikát fogalmazott meg, amelyben keveredtek az előadás tartalmáról, 
mondanivalójáról, művészi megoldásairól és látványvilágáról, az al-
kotók és a szereplők egyéni teljesítményéről, valamint a helyszín és a 
nézőtér alkalmasságáról szóló elemek. A bírálatokban mindezek ösz-
szemosódtak a rendező vélt és valós szándékaival, a kultúrpolitika 
prioritásaival, s főleg az 1985. április 4. alkalmából ugyanitt színpadra 
állított Itt élned, halnod kell (a hazáért és a haladásért a honfoglalástól a felsza-
badulásig) című zenés történelmi játékkal. A harmincegy évvel ezelőtti 
művet szintén Koltay Gábor rendezte, az irodalomtörténeti tanácsadó 
Nemeskürty István, a zeneszerző Victor Máté, a koreográfus Novák Fe-
renc volt. Az akkori produkció megvalósítását a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség (KISZ) és a Magyar Filmgyártó Vállalat támogatta, 
az előadásról készült film létrejöttéhez a MOKÉP és a Magyar Televízió 
is hozzájárult.

Az alábbiakban nem pusztán a 2016-os Itt élned, halnod kell című 
előadásról, hanem az egész, fent említett jelenségről szólni kívánok. 
Előrebocsátom, hogy mindkét produkciót pozitívan ítélem meg. Az 
1985-ös sok tekintetben korát megelőző volt, és számomra a mosta-
ni előadás művészi értékei is egyértelműek. Mondanivalómat hang-
súlyozottan személyes véleményként megfogalmazva azonban nem 
színikritikára vállalkozom, hanem az előadások mindenkori üzene-
tét kísérelem meg interpretálni. Elemzésemben áttekintem a kortárs 
kritikusi álláspontokat, elemzem a művek tartalmát és szerkezetét, 
de mindenekelőtt értelmezési kereteket kerestem, mert a 2016-os mű 
önmagában történő elemzése éppen a lényeget takarja el. E produk-
ciót ugyanis legalább két értelmezési tartományban el kell helyezni: 
egyrészt a Nemeskürty István-féle történelemfelfogás rendszerében, 
másrészt Koltay Gábor teljes rendezői életművében. Végül, de nem 

utolsó sorban, az elemzés része az 1985-ös előadással való részletes 
összevetés.52

A produkciók értelmezési keretei

A Nemeskürty-jelenség
Koltay Gábor számára Nemeskürty István történészi, irodalomtörténé-
szi, filmproduceri munkássága etalon. Őt tekinti szakmai példaképé-
nek és mentorának, nemcsak a Budapest Filmstúdióban forgatott film-
jei, hanem történelemszemlélete és kultúrafelfogása miatt is.53 Ennek 
lényege a történelem tényeken alapuló, az okokat magyarázó, de az 
adatok mellett a korabeli lehetséges alternatívákat is feltáró és az el-
mulasztott lehetőségeken eltöprengő interpretálása, mindezt olvasmá-
nyosan, „a szó művészi erejével előadva”.54 Nemeskürty tagadta a „mi 
lett volna, ha” kérdés tudománytalanságát, sőt, célul tűzte ki, hogy „az 
olvasó saját személyes múltjának tekintse történelmünket, érezze feljo-
gosítva magát, hogy a hitelesen előadott eseményekről kialakíthassa a 
maga egyéni nézetét.”55 Hitvallását részletesen kifejtette az 1975-ben új 
kiadásban megjelent Mohács-trilógiájának előszavában, amelynek lé-
nyege, hogy történelemről írni mást jelent, mint történelmet írni.56

Nemeskürty saját felfogását mások mellett Macaulay, Szalay, Szek-
fű műveire alapozta, kiemelve Eötvös József gondolatmenetét, aki sze-
rint az író dolga „népszerűsíteni a történetet”, amelynek határait „a 
történeti igazság jelöli ki”.57

Nemeskürty történeti esszéi a hatvanas évektől felbolygatták a 
szakmai és a laikus közéletet.58 Nem tagadta egyes megközelítéseinek 
kísérleti jellegét, de hangsúlyozottan az igazságot kereste. A jelenség  

52 Elemzésemben – a felhasznált és idézett források mellett – személyes élményekre is tá-
maszkodom: az 1985-ös előadást nagylemezen és filmen többször meghallgattam, illetve 
megnéztem, a 2016-os produkciót pedig módomban állt mindhárom előadásnapon látni. 
A közlemény a NKFIH K115676 számú kutatás keretében készült.
53 Lásd pl.: Koltay Gábor: Előszó. In: Nemeskürty István: Egy élet mozija. beszélgetések 
Koltay Gáborral. Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1990. 3–6. o. Koltay „A képpé varázsolt 
idő” címmel 1985-ben életrajzi dokumentumfilmet készített Nemeskürtyről, amelyet 
azonban a Magyar Televízió nem mutatott be. Vö: uo. 75–105. o.
54 Nemeskürty István: Elrepült a gyors idő. Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1998. 133. o.
55 Uo. 131–132. o. 
56 Nemeskürty István: Önfia vágta sebét. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1975. 7–16. o.
57 Eötvös József: Magyarország 1514-ben. I. kötet. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 
1978. 8. o.
58 Ez történt Mohács után (1966), Krónika Dózsa György tetteiről (1972), Requiem egy 
hadseregért (1972), Elfelejtett évtized (1974), Kik érted haltak, szent Világszabadság 
(1977), Parázs a hamu alatt (1981), A kőszívű ember unokái (1987).
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tükrözte a hazai történettudomány átértékelési válságát (is).59 Tegyük 
hozzá: Nemeskürty a történelem „hazafias” népszerűsítését filmek ré-
vén is vállalta, jó példák erre az általa vezetett Budapest Filmstúdióban 
készült – sok kritikus által bírált – Várkonyi Zoltán-féle Jókai- és Gár-
donyi-adaptációk.60

A Koltay-életmű
Aligha vitatható, hogy Koltay Gábor rendezői életműve a magyar szín-
háztörténet önálló fejezete. Nem csupán azért, mert addig nem létező 
műfajban mutatta meg értékteremtő képességét, és nem is csak azért, 
mert rátalált az emberek nosztalgia iránti vágyára, közösségteremtő 
igényére és rejtett nemzeti érzéseire, hanem azért is, mert mindezt tel-
jességre törekvően elégítette ki.

Koltay szintetizáló készségének első jelét nem az első filmjében, ha-
nem ezt megelőző első könyvében vélem tetten érni. A Szörényi – Bródy 
c. mű61 a szerző műfaji meghatározása szerint „dokumentumgyűjte-
mény”,62 én azonban inkább riportnak nevezném, amely újságcikk-, 
levél- és interjúrészletekből, fényképekből, dokumentumokból áll, a 
végén teljes körű diszkográfiával (bel- és külföldi kis- és nagylemezek). 
A 25 fejezetcím egy-egy Illés/Fonográf-sláger szövegrészlete.

A teljességre törekvés elve az első játékfilmjétől nyilvánvaló. A kon-
cert valóban Illés-koncert volt, 1981. március 26-án, a Nemzeti Sport-
csarnokban, euforikus örömöt kiváltva az egykori rajongókból. Az 
elhangzott számokból dupla nagylemez készült, a filmet a Budapest 
Filmstúdió produkciójaként 1981 októberében bemutatták, végül a film 
létrejöttének egész folyamatáról és visszhangjáról könyv jelent meg.63

Hasonlóan alakult 1983-ban az István, a király rockopera sorsa, az-
zal a különbséggel, hogy a darab már indulásakor túlnőtt önmagán. 
A nyolcvanas évek világpolitikai enyhülésének kezdetén, a hazai párt- 
és állami vezetői réteg gerontokratikus uralmának vége felé járva (ami 
akkor persze nem látszott), a történelem hivatalosan rég megválaszolt 
kérdéseit tette föl újra, Szörényi zenéjére, Bródy szövegére, hivatásos 

59 Zöldi László: A múlt prófétája (avagy a Nemeskürty-rejtély). Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1989. 7–8, 274–276. o.
60 A kőszívű ember fiai (1965), Egy magyar nábob (1966), Kárpáthy Zoltán (1966), Egri 
csillagok (1968), Fekete gyémántok (1976). Vö: Nemeskürty István: Az el nem ásott ta-
lentum. In: Majoros József: A Királydombtól a Margitszigetig. Szabad Tér. Koltay Gábor 
színháza. Válasz Könyvkiadó, Budapest, 2003. 7. o.
61 Koltay Gábor: Szörényi – Bródy. Az első 15 év. Zeneműkiadó, Budapest, 1980. ISBN 
963-330-379-6
62 Uo. 5. o.
63 Dupla nagylemez: Hungaroton SLPX 17686-17687. Könyv: Koltay Gábor: A koncert. 
Dosszié. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1981. ISBN 963-422-384-2

rockénekesek színészként, illetve színészek énekesként való fellépteté-
sével.

Nemeskürty – aki szerint az István, a király is hozzájárult a rend-
szerváltozás folyamatának megindításához64 – nem csupán (ismét) a 
filmstúdiót biztosította mindehhez, hanem éppen a múltértelmezés 
újragondolásával, a „lehetett volna másként?” megkérdezésével, a ke-
resztény alapú nemzeti örökség vitathatatlan értéknek tételezésével 
adott új gondolati irányt az erre fogékony nézőknek. „Népszerűsíteni 
a történetet” – ahogy már idéztem Eötvöst. S tegyük hozzá: reformkori 
értelemben vett nemzeti szellemben. Ezen eszmei háttér megértése lé-
nyegesen fontosabb, mint pl. azon töprengeni, hogy az előadás végén, 
a Királydombon félkörben megjelenő nemzeti színű zászló nacionalista 
szimbólum volt-e vagy sem.

Formailag az István, a király is bejárta a rendelt utat (előadások, szö-
vegkönyv, nagylemez, film, könyv),65 majd önállósult, szabadtéri szín-
padok és kőszínházak műsorára került, bejárta Európát, s újraéledt a 
harmincadik évfordulón.

Nem szükséges Koltay teljes életművét citálni, hiszen csak az 1985-
ös és 2016-os Itt élned, halnod kell műfaji és szemléleti előzményeit vizs-
gálom. De még egy előzményt meg kell említenem: az általa rendezett 
1985. március 15-ei budapesti állami ünnepséget, amelyet – radikálisan 
új dramaturgiai és szcenikai megoldásokkal – a Nemzeti Múzeum lép-
csőjén mutattak be (koreográfus: Szigeti Károly), s a Magyar Televízió 
– első alkalommal – egyenes adásban közvetítette.66

Koltay később is vallotta, hogy „pályáját markánsan meghatároz-
za a történelmi kérdések iránti érdeklődése, elsősorban a magyarság 
múltjának és jelenének sorsfordító eseményei”.67

64 Nemeskürty István: Elrepült a gyors idő, i. m. 101. o.
65 Előadások: Városliget, Királydomb, 1983. augusztus 18, 12, 20, 21, 25, 26, 28. Szöveg-
könyv: Szörényi Levente – Bródy János: István, a király. k.n., h.n. 1983. ISBN 963-500-241-
6. Dupla nagylemez: Hungaroton SLPM 13973-13974. A film a MAFILM Budapest Stú-
dióban készült, 1984. április 19-én mutatták be. Könyvek: Koltay Gábor: István, a király. 
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984. ISBN 963-422-650-7; István, a király 
1983-2008. Emlékkönyv az ősbemutató 25. évfordulójára. Szerkesztette: Koltay Gábor. 
Szabad Tér Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978-963-9201-27-1
66 Erről részletesebben lásd: Majoros József: A Királydombtól a Margitszigetig, i. m. 
45–46. o.
67 Szörényi Levente: Atilla – Isten kardja. Műsorfüzet. Szabad Tér Színház, Budapest, 
1993. 34. o.
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A produkciók megvalósulása

Az 1985-ös Itt élned, halnod kell a korábbi Koltay-művekhez hasonlóan 
komplex produkcióként valósult meg. Az előadásokat hatvanezer néző 
tekintette meg. Kiadták a szövegkönyvét nyomtatásban, a zenei anya-
got dupla nagylemezen, a következő évben pedig mozikba került az 
előadások videotechnikával rögzített változata.68

A 2016-os produkciót mintegy húszezren látták. A műről – egy-
előre – a szövegkönyv jelent meg, az 1985-ös hasonló kiadványhoz ké-
pest tipográfiailag összehasonlíthatatlanul igényesebb kivitelben.69 Az 
előadások videofelvételeiből film készül televíziós sugárzásra, lesz cd, 
dvd és képeskönyv is.70

Az 1985-ös lemezborító, a szövegkönyv és a film is Nemeskürty 
István ajánlásával kezdődik. Szellemisége jól szemlélteti az alkotói 
szándékot, szóhasználata pedig a korabeli politikai viszonyokat, így 
indokolt teljes terjedelmében közölni:

„Galeotto Marzio olasz humanista írja Mátyás király nemzeti-álla-
mi jellegűnek is nevezhető ünnepeiről, hogy „zenészek és lantosok is 
vannak ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven lantkísérettel éneklik 
el a lakománál. Mindig valamilyen nagy hőstettet énekelnek meg és 
SOHA NEM HIÁNYZIK A HOZZÁVALÓ esemény.” Istvánffy Mik-
lós tudósít arról, hogy nagy ünnepeken hadijátékszerű előadásokat 
rendeztek, tömegek felvonulásával; Rudolf király koronázásakor pe-
dig, 1572 szeptemberében, maga Balassi Bálint szórakoztatta az egy-
begyűlteket: „Az asztalok eltávolítása után a hadi ifjúság és az előkelő 
férfiak felserdült gyermekei a ház tornácában táncot jártak; közülük 
Balassi Bálint, János fia nyerte el a pálmát… A császár és király s a 
többi hercegek egy magas emelvényről gyönyörködve nézték őt, mint 
Pánt és a Satyrusokat utánozva, lábszárait földig guggolva hol össze-
kapta, hol szétvetette, hol pedig felszökellve ugrándozott.” 1919. má-
jus elsején is, amikor a Tanácsköztársaság a munkások ünnepét ülte, 
azért sikerült olyan példátlanul pazar látványosságnak a felvonulás, 
melynek élőképszerű jeleneteit legjelesebb művészeink tervezték meg, 
mert a magyar történelmi hagyomány századok óta ismerte a közös-
ségi ünneplésnek ezt a szemkápráztató formáját. Ősi hagyományt 

68 Előadások: 1985. március 31., április 1, 2, 4. Szövegkönyv: Itt élned, halnod kell. Zenés 
történelmi játék. k. n., h. n. 1985. 64 o. ISBN 963-00-0814-9 (a továbbiakban: Szövegkönyv 
1985). Dupla nagylemez: Hungaroton SLPM 14025-15026. A filmet 1986 márciusában 
mutatták be, címe: Itt élned, halnod kell! (a végén felkiáltójellel).
69 Itt élned, halnod kell. Szövegkönyv. Esztrád Színház Egyesület, Dunakeszi, 2016. 82 o. 
(a továbbiakban: Szövegkönyv 2016).
70 Koltay Gábor 2016. júliusi köszönőlevele a produkció közreműködőihez (dátum nél-
kül).

újít tehát föl az 1985. április negyediki ünnepély. Kép, zene, mozgás 
együtt sugallja azt az érzelmi többletet, ami szónoklatokon és más ün-
nepélyes megnyilatkozásokon túl egy egész ország lakosságát képes 
egybeforrasztani. Már az ISTVÁN, A KIRÁLY városligeti, majd sze-
gedi előadása megmutatta, mennyire elevenen él a hagyomány a mai 
ifjúságban: a rejtve létező lelkesedést szempillantás alatt előhívta és ki-
váltotta a zene, tánc, mozgás, kép összhatása, mely a haza, a PATRIA 
fogalmának oly fokú átélését tette lehetővé, amilyent szavakba foglalt 
fennkölt gondolatok ritkán idézhetnek elő. Ez az ünnepély is, melynek 
helyszínét a honfoglaló ősök szoborkoszorújának megtervezésével 
mintha e célra hozták volna létre elődeink, ilyen érzelmi feltöltődés 
szándékával és reményében idézi fel történelmi múltunk máig szólóan 
tanulságos pillanatait.”71

Nemeskürty bevezetőjét Koltay Gábor többek között e szavakkal 
egészítette ki:

„A zenés történelmi játék a magyar történelem ezer évét tekinti át. 
Arra törekedtünk, hogy a mindenkori haladó magyar történelmi tö-
rekvéseknek emléket állítsunk, a forradalmi, a reform- és szabadság-
küzdelmeket folyamatukban, egymásra épülő összefüggéseiben érzé-
keltessük, bemutassuk legjobbjaink áldozatos vállalását a békéért, az 
igazságos társadalomért, küzdelmét a háború és a kizsákmányolás, a 
társadalmi és a nemzeti elnyomás, a fasizmus és az elvakult naciona-
lizmus ellen. A felszabadult Magyarország képes volt szembenézni az 
évszázados elmaradottsággal és fordítani a nép sorsán, megnyitni tör-
ténelmünk új korszakát, lerakni az új magyar államiság alapjait. Újra 
nagy tömegekhez szeretnénk szólni, átélhető, látványos, érzelmekre is 
ható módon, az István, a király gondolati és megvalósításbeli eredmé-
nyeit továbbfejlesztve. (...) Meggyőződésem, hogy legpontosabban a 
költők képesek kifejezni az adott történelmi kort, a pillanathoz kötődő 
életérzést. (...) A versek, versrészletek túlnyomó többsége megzené-
sítve, egységes zenei anyagba ágyazva hangzik el. (...) A Hősök terén 
nagyon sok olyan szobor, dombormű, rekvizitum található, amely a 
magyar történelem nagy időszakaira utal. Úgy gondolom, hogy a tér 
méltó helyszíne, kerete, egységbe foglalója lehet játékunknak. Ennél 
nemesebb, nagyobb szabású díszletet el sem képzelhetnénk. Természe-
tesen ennek a „műfajnak” is megvannak a maga eszközei: lehetőségei 
és korlátai. Nehezen tudnánk például tükrözni Bessenyei vagy Lukács 
György filozofikus gondolatait, történelmi szerepüket. Ugyanakkor 
szépen illeszkednek a játékba a magyar nép mondavilágának, mesében 
kifejezett vágyainak olyan remekei, mint a csodaszarvas legenda (...). 

71 Nemeskürty István ajánlása. In: Szövegkönyv 1985. 5. o. Kiemelések az eredetiben.
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Reménykedünk, hogy olyan produkciót tudunk létrehozni, amelynek 
szellemisége, formája példamutató lehet a jövőre nézve. (...)”72

A 2016-os előadás szövegkönyve szintén tartalmaz rendezői beve-
zetőt. Ebben mottóként 1985-ös Nemeskürty-idézet áll: „Az Itt élned, 
halnod kell című zenés történelmi játék ősi hagyományt újít fel. Kép, 
zene, mozgás együtt sugallja azt az érzelmi többletet, ami szónoklato-
kon és más ünnepélyes megnyilatkozásokon túl egy egész ország la-
kosságát képes egybeforrasztani”. Majd Koltay így folytatja: „Itt élned, 
halnod kell címmel (...) különös műfajú színházi előadás, zenés törté-
nelmi utazás részesei lesznek a nézők. Az ihletett környezetben felidéz-
zük a magyar történelem legfontosabb időszakait, eseményeit a hon-
foglalástól a 20. század utolsó rendszerváltozásáig. (...) A Hősök tere 
(...) méltó kerete, egységbe foglalója a játéknak. (...) Sokakhoz akarunk 
szólni, átélhető, látványos, az érzelmekre is ható módon, amely lehető-
vé teszi – Nemeskürty István tanár urat idézve – „a Patria fogalmának 
olyan fokú átélését, amilyent szavakba foglalt fenn költ gondolatok rit-
kán idézhetők elő.” (...) Az előadás a történelmi ismeretek terjesztésén 
túl, szándékaink szerint hozzásegíti az érdeklődőket ahhoz, hogy pal-
lérozzák történelemszemléletünket. Egy közösség, tágabb értelemben a 
nemzet fennmaradása, lelki és szellemi, nemkülönben anyagi gyarapo-
dása az erős gyökerekbe kapaszkodó nemzettudat nélkül elképzelhe-
tetlen. A legutóbbi rendszerváltozás legnagyobb kérdése ez, amelynek 
korszerű megválaszolásához a magunk eszközeivel is szeretnénk hoz-
zájárulni. Különösképpen alkalmas lehet erre az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója, amely a méltó tisztelgésen túl, a fel-
emelően szép és bátor emberi, történelmi példák segítségével lehetővé 
teszi, hogy hitet, erőt és bátorságot merítsünk a mindennapok küzdel-
meihez. Az alkotó emberek kötelessége elgondolkodtatni, olykor vitára 
késztetni. Ezt szeretnénk elérni a mostani produkcióval is. (...)”73

S hogy az előadás választott dátuma egyértelmű legyen, a szöveg-
könyvben feltüntették: „Az 1956-os forradalom 60. évfordulója tisztele-
tére, az 58 éve, 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre miniszterelnök, 
mártírtársai, a pesti srácok és az összes ’56-os hős emlékére.”74

A 2016-os előadás létrehozói természetesen nem tettek úgy, mintha a 
mű előzmény nélküli lenne. Erről a szövegkönyvben ez áll: „Bár hasonló 
címmel, 31 évvel ezelőtt, Koltay Gábor rendező – emlékezetes sikerrel – 
kísérletet tett egy ilyen átfogó zenemű előadására, a mostani vadonatúj 
alkotás, amely új, korszerű szövegkönyv alapján készül. (...)”75

72 Beszélgetés Koltay Gáborral. In: uo. 6–7. o.
73 Koltay Gábor: Bevezető. In: Szövegkönyv 2016. 5–7. o.
74 Uo. 7. o.
75 Szövegkönyv 2016. 8. o.

A fentiekből kétségtelenül érzékelhető a kontinuitás-diszkontinui-
tás dilemmája, amely valamennyi politikai rendszerben állandó prob-
léma.76 A kérdés kiélezése ugyanakkor fölösleges: minden korszak 
színházpolitikája államilag meghatározott, így az aktuális elvárások 
betartását utólag kifogásolni értelmetlen.

A produkciók fogadtatása

Az 1985-ös előadásokat a kritika nem színházi előadásként kezelte, 
hanem valamiféle egyedi, évfordulós show-ként. A napilapok már a 
március 31-ei nyilvános főpróba után elkezdték közölni – részben még 
beharangozó jellegű – tudósításaikat. Elsőként a Népszava tett közzé 
mindössze három fotóból álló képriportot.77 A Népszabadság másnap 
adott hírt az előadásról, röviden.78 A következő napon a Magyar Hírlap-
ban már bővebb beszámoló jelent meg, nem kritikaként, hanem főleg 
az előadáson megjelent politikusok neveinek felsorolására fókuszálva. 
Eszerint a premiert megtekintették – mások mellett – Grósz Károly, az 
MSZMP Budapesti Bizottságának első titkára, Hámori Csaba, a KISZ 
KB első titkára, Maróthy László, a Minisztertanács elnökhelyettese és 
Óvári Miklós, az MSZMP KB titkára, valamennyien a Politikai Bizott-
ság tagjai; valamint Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd és Szűrös 
Mátyás, az MSZMP KB titkárai. A névtelen cikkíró szerint az előadás 
érzékeltette „a viharos történelmi pillanatokat, a forradalmi változások 
sodró lendületét”.79 Ugyanezen a napon a Magyar Nemzet is kishírben 
tudósított, a politikusok névsorát közölve.80

A kulturális sajtó még visszafogottabb volt. A Film Színház Muzsika 
három fotós képriporttal említette az „impozáns történelmi játék”-ot.81 
Az Új Tükör, még szerényebben, mindössze egyetlen fényképpel tett 
róla említést.82 Más országos kulturális lapok nem reagáltak az ese-
ményre.

A szakmai kritikára közel egy évet várni kellett: ekkor került 
ugyanis a mozikba a film. 1986 márciusában a Filmvilágban Reményi 

76 Lásd pl.: Aczél György: Folytatás és megújulás. Válogatott kultúrpolitikai írások. Gon-
dolat Könyvkiadó, Budapest, 1980.
77 „Itt élned, s halnod kell!” (sic!) = Népszava, 113. évf. 76. szám, 1985. április 1.; 6. o.
78 Zenés történelmi játék a Hősök terén. „Itt élned, halnod kell” = Népszabadság, XLIII. 
évf. 77. szám, 1985. április 2.; 9. o.
79 „Itt élned halnod kell” Történelmi játék a Hősök terén (sic!) = Magyar Hírlap, 17. évf. 
78. szám, 1985. április 3.; 9. o.
80 Bemutató a Hősök terén = Magyar Nemzet, XLVIII. évf. 78. szám, 1985. április 3.; 6. o.
81 Itt élned, halnod kell! = Film Színház Muzsika, 29. évf. 14. szám, 1985. április 6.; 9. o.
82 Történelmi játék (a Hazai tükör c. képrovatban) = Új Tükör, XXII. évf. 15. szám, 1985. 
április 14.; 43. o.
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József Tamás reagált először, majd a Kritikában áprilisban Molnár Gál 
Péter, illetve júniusban Tóth Péter Pál.

Reményi fanyalgott. Mint írja, a műfajjal nincs baja, de anakronisz-
tikusnak tartja a közösségi tudat ilyesféle erősítését. Elismeri a szöveg 
irodalmi értékét, a szereplők és a látvány minőségét, de sematikusnak 
tartja a zenét – bár az a folklórt és a rockot hatásosan elegyíti. A fő 
gondja azonban az, hogy a filmes változat deheroizálja a történelmi élő-
képet: látszik, hogy a statisztéria személytelen, a szövegek eredeti ösz-
szefüggéseikből kiemelve csupán „retorikai minták”, s „a történelmet 
látványosságként kisajátítani, a legnemesebb célból sem tanácsos”.83

MGP lényegesen megengedőbb. Az általa „történelmi revü”-nek, 
„felszabadulási show”-nak nevezett produkciót szellemes ötletnek 
tartja, mert megoldja „a gépiessé lett ünnepségek egyhangúságát”, és 
„nem színezett állóképeknek értelmezi históriánkat, hanem szakadat-
lan, mába áradó folyamatnak”.84

Két hónapra rá megjelent az ellenkritika, Tóth Péter Pál tollából, aki 
szerint a zene „szokványos slágerzene”, „méltatlannal az elénekelt ver-
sekhez”. A szöveg iskolai irodalmi est, „híján van a legcsekélyebb ere-
detiségnek”. A látványos megoldások önmagukban nem biztosítékok 
a nemzettudat hiteles kifejezésre, „a lélek ragyogására van szükség (...) 
a többi szemfényvesztés.” Tóth a történetfilozófiát és a dialektikát kéri 
számon a darabon, amelyet szerinte „primitív történelemfelfogás és ön-
kényes szerkesztés” jellemez. Úgy véli, Koltay fő hibája, hogy azt állítja: 
van hiteles kollektív történelmi tudat. Tóth szerint a produkció és a film 
a rendező saját imázsának építését szolgáló hazafiság-propaganda.85

Koltay életrajzírója, közel húsz évvel később, tárgyszerűen tekintett 
vissza az Itt élned, halnod kellre. Összességében egyfajta „népünnepély-
nek” fogta fel, amelyben „sokáig titkolt, mesterségesen elfojtott gondo-
latok és érzések fogalmazódtak meg a hazaszeretetről a haza és haladás 
ügyéről”, s amelynek – turisztikai látványosságként is – akár minden 
évben helye lehetne Budapesten.86

A média kommunikációs lehetőségei 2016-ban természetesen egé-
szen más lehetőségeket biztosítottak. A produkció beharangozására és 
jegyértékesítésére önálló honlap létesült, amelyen közzétették a szín-
pad és a nézőtér látványtervét, valamint az egyre bővülő sajtómegje-
lenéseket.87

83 Reményi József Tamás: Itt élned, halnod kell = Filmvilág, XXIX. évf. 3. szám, 1986. 
március, 48. o.
84 M. G. P.: Itt élned, halnod kell =Kritika, 15. évf. 4. szám, 1986. április, 32. o.
85 Tóth Péter Pál: Itt élned, halnod kell = Kritika, 15. évf. 6. szám, 1986. június, 45–46. o.
86 Majoros József: A Királydombtól a Margitszigetig, i. m. 48–50. o.
87 http://ittelnedhalnodkell.hu

A nagy számú – főleg persze rövid – előzetes hír közül most csak 
a főpróba napján megjelent Koltay-interjút vesszük szemügyre. A 
rendező szerint „egy mai diáknak a rendszerváltásról sincs fogalma, 
(...) mert nem beszélünk róla eleget, érthetően. A magyar nemzetnek 
nemhogy történelemszemlélete nincs, de az alapvető történelmi isme-
retek is hiányoznak. (...) Szeretném, ha az emberek rádöbbennének: 
iszonyú erő van a történelemben.” Vitatta az 1985-ös felszabadulási 
produkcióval való azonosságot: „vadonatúj műről van szó, vadonat-
új zeneszerzőkkel és szövegkönyvvel. Az 1985-ös előadás (...) 1945-ig 
tartott, tovább ugyanis nem lehetett a nemzet történelméről gondol-
kodni. (...) negyedszázada sokkal őszintébben lehet a történelemről 
beszélni (...).88

A kritikák illusztrálására a napilapokat választottam, mert ezek 
azonnali reakciók voltak, emellett szövegükben egyértelműen tükrö-
ződtek az ideológiai irányok.

Leghamarabb a Magyar Nemzet írt az előadásról, két cikkben is, a 
főpróba alapján. Értékelése szerint „az előadás közel sem váltja be a 
hozzá fűzött reményeket. Felszínes és giccses pillanatképeket villant 
fel hazánk történelméből, amelyek teljesen alkalmatlanok arra, hogy 
akár csak felkeltsék a közönség érdeklődését a múltunk iránt.”89 „(...) 
Berzsenyiből és József Attilából az ember nem csinál könnyes szemű 
musicalbetétet. (...) Akadt azonban néhány valóban szórakoztató rész-
let is: Károly Róbert kora, a világháborúk megjelenítése, vagy épp a 
fényes szelek korszaka.”90

A Népszabadság szintén keményen fogalmaz: „Felszínes, avítt és 
olykor bájosan ügyetlenül hatásvadász produkció Koltay Gábor mu-
sicalje (...)”. A cikkíró többször visszatér az 1985. április 4-ei összefüg-
gésekre, s miközben „élettelenek és szájbarágósak a dialógusok”, „a 
fénytechnika és a tér használata valóban lenyűgöző”.91

A Magyar Idők kritikusa ezzel szemben pozitívan ítéli meg az elő-
adást. „Láttam, hallottam, énekeltem, könnyeztem kicsit, tapsoltam. 
(...) Ami jó volt: a zene, a szöveg, az „élő” történelemóra, az érzés, hogy 
jó magyarnak lenni, jó ehhez a nemzethez tartozni (...) az igényesen  

88 V. Nagy Viktória: „Ma már senki nem volt KISZ-tag” Koltay Gábor a történelmi fil-
mekről és a műveit ért bírálatokról = Heti Válasz, XVI. évf. 24. szám, 2016. június 16.; 
65–66. o.
89 Ficsor–Tölgyesi: Koltay Gábor elrejti a történelmet = Magyar Nemzet, LXXIX. évf. 142. 
szám, 1. kiadás, 2016. június 18–19.; 1. o.
90 Ficsor Benedek: Láthatatlan történelem = uo. 8. o.
91 Csákvári Géza: Móresre tanítani a Nyugatot = Népszabadság, LXXIV. évf. 143. szám, 
2016. június 20.; 11. o.
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összeállított és kivitelezett szövegkönyv. Méltó emlékezés a fontos ese-
ményekre, köztük az 1956-os forradalomra.”92

A produkciók tartalmi összehasonlítása

A szerkezet
Az 1985-ös produkció szövegmontázsa felölelte a honfoglalás, az ál-
lamalapítás, a tatárjárás, a középkor, a reneszánsz, a Dózsa paraszthá-
ború, a mohácsi vész, a török elleni küzdelmek, a Rákóczi szabadság-
harc, a reformkor, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, a mil-
lennium, az első világháború, a Tanácsköztársaság, a két világháború 
közötti évek, a második világháború és a felszabadulás időszakát. A 
darab zenei anyaga a lemezen 90’47”. A filmből a reformkori szöveg-
montázs kimaradt, de a felvezető szöveg és a stáblista miatt így is 96 
perces. A jeleneteket, az elhangzó szövegeket és a szereplőket feliratoz-
ták. Az előadás ennél valamivel hosszabb volt, mert a jelenetváltások 
közötti – esetenként minimális – holtidőket sem a nagylemez, sem a 
film nem tartalmazza.

2016-ban a forgatókönyv némileg átstrukturálódott és 1990-ig bő-
vült: honfoglalás, Árpád-kor, Anjou-kor, reneszánsz, Dózsa paraszthá-
ború, Mohács, Rákóczi szabadságharc, reformkor, az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc, kiegyezés és millennium, első világháború, 
az 1918/19-es forradalmak, Trianon, a két világháború közötti évek, 
második világháború, fényes szelek, ötvenes évek, 1956-os forradalom 
és szabadságharc, rendszerváltozás. Ezen kívül Legvidámabb barakk 
címmel a szövegkönyvben szerepel még egy fejezet, de ezt a próbafo-
lyamat során végül elhagyták. Elsősorban időhiány miatt, a mű így is 
meghaladta a két órát.

1985-ben a szövegkönyvet kizárólag irodalmi művek és történelmi 
dokumentumok alkották, 2016-ban viszont Koltay Gergely öt saját szá-
ma is helyet kapott.

A cselekmény
Mindkét produkció a Szózattal indul. Latinovits Zoltán szavalata tö-
kéletesen alkalmas a miliő megteremtésére, még úgy is, hogy archív 
hangfelvételén szöveget téveszt: az utolsó előtti versszakban „ez élte-
tőd” helyett „bölcsőd az” hangzik el. 2016-ban a Szózat elé instrumen-
tális Nyitány került.

A kezdeteket 1985-ben Arany János Rege a csodaszarvasról c. költe-
ménye idézte fel, amelynek bevezető, szöveg nélküli része egyben a da-

92 B. Orbán Emese: Sólyom szárnyán hazafelé = Magyar Idők, II. évf. 143. szám, 2016. 
június 20.; 18. o.

rab nyitányaként is szolgált. A honfoglalás korát 2016-ban egy Koltay 
Gergely-dal (A hajnal) és a vérszerződés jelenete fémjelezte, ez utóbbi a 
Honfoglalás c. film Nemeskürty által írt forgatókönyvéből.

1985-ben István király szövegeként Makkai Sándor regényrészlete 
hangzott el. 2016-ban az ábrázolás dallal (Hosanna-Tuba mirum) és a ko-
ronázás István, a királyból ismert – bővített – dialógusával egészült ki, 
miközben Makkait felváltották István király intelmei. Tartalmilag, szem-
léletileg a mondanivaló azonos maradt: istenhit, türelem, idegenek be-
fogadása, testületi kormányzás. Nem állítom, hogy szándékosan, de az 
első két fogalom tekinthető az akkori, az utóbbi kettő a mai politikai 
rendszer kritikájának is.

László király kora csak 2016-ban került színre. Koltay Gergely Ki a 
szívét osztja szét c. dala, valamint László király fohásza hangzik el, utób-
bi Nemeskürty Sacra Corona forgatókönyvéből.

A tatárjárás 1985-ben önálló jelenetként, kizárólag zenével és tánc-
cal valósult meg, s az Ó-magyar Mária-siralom követte. 2016-ban mindez 
IV. Béla korába ágyazottan került színre, benne Koltay Gergely Fehér-
lófia, isten szülötte c. szerzeménye, IV. Béla király köszöntője Kodolá-
nyi Juliánus barát c. regényéből, majd az instrumentális alapú tatárjárás 
után ismeretlen Siratóének Magyarországról, végül IV. Béla levele a pá-
pához a várépítésekről.

Látható, hogy az Árpád-kor 2016-ban a korábbinál lényegesen na-
gyobb súlyt kapott, s ebben szerepet játszottak az időközben készült 
Koltay-filmek.93

A 14. századot mindkét előadásban ugyanaz a jelenetsor idézte fel: 
lovagi torna instrumentális zenére, valamint az 1335-ös visegrádi ki-
rálytalálkozóról szóló középkori kódex-részlet. A két produkcióban ez 
az első, teljesen azonos szövegfelhasználás.

Ezután a nándorfehérvári várostrom zenei anyaga következett, 
benne ismét azonos szöveggel: Callixtus pápa apostoli pásztorlevele a 
déli haragszó bevezetéséről. (1985-ben Koltay elismerte, hogy a nán-
dorfehérvári győzelmet és a déli harangszó eredetét csak a néphit kap-
csolta össze, de úgy vélte, ennek is helye van a történetben.)94 2016-ben 
mindezt a diadal emlékezetéről szóló narráció vezette be.

Mátyás király udvarát 1985-ben a reneszánsz zene mellett isme-
retlen gyerekdal és Janus Pannonius Pannónia dicsérete c. epigrammája 
idézte fel. 2016-ban Antonio Bonfini Epigrammája hangzott el, amely az 
1985-ös szövegkönyvben is szerepelt, de végül kimaradt az előadás-
ból.95

93 Julianus barát (1991), Honfoglalás (1996), Sacra Corona (2001).
94 Beszélgetés Koltay Gáborral. In: Szövegkönyv 1985. 7. o.
95 Uo. 21. o.
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A Dózsa-féle parasztfelkelés illusztrálására Koltay más-más szö-
vegkönyvből vett át részletet. 1985-ben Kósa Ferenc Ítélet c. filmjéből, 
2016-ban Nemeskürty István Temesvár, 1514 c. színpadi művéből. A 
kivégzési jelenetet vers követte: 1985-ben Illyés Gyula Áldozás, 2016-
ban Nagy Gáspár Gyönyörű bűnt c. költeménye. Mindkettő tökéletesen 
illeszkedett a mondanivalóhoz.

A mohácsi csata és a megelőző török bevonulás hosszú zenei anya-
ga mellé mindkét előadásban Kisfaludy Károly Mohács c. költeménye 
társult. De míg 1985-ben ebből csak két sor hangzott el – igaz, többször 
ismételve –, addig 2016-ban két részletben a vers java része. Az így kibő-
vült költemény egyik sora rejtett tisztelgésnek tekinthető Nemeskürty 
István életműve előtt, aki Önfia vágta sebét címmel adta ki újra Mohács-
témájú műveit. 1985-ben prózai betétként Czuczor Gergely Mohács c. 
verse is elhangzott.

2016-ban narrátor szólt a három részre szakadt országról és a török 
kiűzéséről, ugyanezt 1985-ben Bornemissza Péter Búcsú Magyarország-
tól, valamint Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. verse jelképezte.

A Rákóczi szabadságharc egyforma figyelmet kapott. Korábban 
Thököly haditanácsa és a Vak Bottyánrúl való ének idézte meg Rákóczi 
alakját, most Rákóczi prózai fohásza mellett a Csínom Palkó hangzott 
el. Az elbukott szabadságharcot 1985-ben a Rákóczi kesergő jelezte, 2016-
ban Berzsenyi Dániel A magyarokhoz c. költeményének részlete. A Rá-
kóczi-beszédben hangzik el először, az „én, X. Y.” formájú felvezetés, 
amely a 2016-os előadás minden későbbi monológjában feltűnik, azzal 
a funkcióval, hogy a nézők számára egyértelműen azonosítsa az adott 
történelmi figurát. Az 1985-ös verzióban ezt a megoldást nem alkal-
mazták.

A felvilágosodás csak 1985-ben jelent meg, Batsányi János Francia-
országi változásokra c. versével. A reformkori szövegmontázs viszont 
minimális eltéréssel mindkét darabban azonos: Batsányi, Berzsenyi, 
Csokonai, Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty versrészleteivel (a filmből ez 
kimaradt). Az 1848-as eseményekhez történő átvezetést 1985-ben ver-
bunk festi alá, hogy Széchenyi és Kossuth ismert szavai felcsendülhes-
senek. 2016-ban ugyanők rövidebben vannak jelen, de belép melléjük 
Táncsics Mihály. A három politikus beszédei dialógussá vannak ösz-
szefűzve.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ábrázolásához Koltay 
1985-ben a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt építette be, 
amelyet a Föltámadott a tenger követett. 2016-ban is Petőfi az alapanyag, 
de a rendező eltért a sztereotípiától: a Nemzeti dalból csak egy versszak 
hangzott el, a hangsúly az Egy gondolat bánt engemet szövegén volt. S 

míg 1985-ben az aradi vértanúk kivégzése – a Dózsa György-jelenettel 
azonos dallammal –instrumentális alapú (a sortűz után az Egy gondo-
lat bánt engemet utolsó két sorát beillesztve), addig 2016-ban elhangzott 
Batthyány Lajos búcsúlevelének részlete, a 13 vértanú pedig – névsorol-
vasásnak ábrázolva – a márciusi 12 pontot mondja el. Mindenkinek jut 
egy pont, az utolsóé az Egyenlőség, szabadság, testvériség jelmondat.

A cselekmény nagyjából félidejében került sor az egyetlen olyan 
jelenetre, amelynek nemcsak szövege, hanem előadója is mindkét ver-
zióban azonos. Tompa Mihály A gólyához c. versét 1985-ben és 2016-ban 
is Deák Bill Gyula énekelte (nem azonos dallammal).

A dualizmust mindkét előadásban Deák Ferencnek a kiegyezést 
szorgalmazó parlamenti beszéde vezeti be, és a millenniumi kikiáltó 
szövege zárja. 1985-ben a kettő között elhangzik Vajda János Luzitán 
dala.

1985-ben Ady Endrétől a Magyar jakobinus dala a századelő poli-
tikai légkörének érzékeltetésére szolgált. 2016-ban a millennium után 
rögtön az első világháborúra tér a cselekmény, viszont árnyaltabban 
fejezi ki az eseményeket. Mindkét előadásban Ady Krónikás ének 1918-
ból c. költeménye az alap, amelyet 1985-ben korabeli indulók és dalok 
archív felvételei kísértek, 2016-ban viszont – dramaturgiailag újszerű 
módon – a frontról érkezett levélrészletek. 1985-ben a bukást további 
Ady-versrészlet, az Üdvözlet a győzőnek jelezte, miközben – finom uta-
lásként, hiszen Horthyt nem lehetett megjeleníteni – fehér lovat vezet-
tek át a színen.

A forradalmak mindkét előadásban a Fölszállott a páva c. Ady-vers-
sel indultak, amelyet Károlyi Mihály kápolnai földosztó beszéde köve-
tett. Míg azonban 1985-ben a Mindenkihez! c. kiáltvány után a tanács-
köztársasági népünnepélyt mezőségi csárdással jelezték, 2016-ban Ady 
Új, tavaszi sereg-szemle c. verse volt a tömegjelenet alapja. Ez a vers az 
1985-ös szövegkönyvben is benne volt, de az előadásból kimaradt.96

Trianon megjelenítése 1985-ben politikailag veszélyes aktusnak 
számított. A nemzetközi helyzetet jól jellemzi, hogy amikor ősszel Bu-
dapesten sor került az Európai Kulturális Fórumra, a zárónyilatkozatot 
a román delegáció ellenállása miatt nem tudták elfogadni. A következő 
évben megjelent a három kötetes Erdély története monográfia, azonnal 
kiváltva Románia hivatalos tiltakozását. Ebben a légkörben több mint 
merészség volt a trianoni döntést Gábor Andor Vissza c. versével áb-
rázolni, hiszen a költemény, a mottója szerint, eredetileg az Ujság c. 
lap irredenta pályázatára készült, „mely a magyar földtől elszakított 
magyarság hazavágyásának legszebb és ellenállhatatlan erejű szózatát 

96 Szövegkönyv 1985. 49. o.
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kérte”.97 A 2016-os mementó nem kevésbé plasztikus: Kós Károly Kiáltó 
szó c. művéből Koltay jó érzékkel választotta ki és fűzte össze a részlete-
ket.98 Ezt Koltay Gergely Volt apám, volt anyám című dala egészítette ki, 
amely a József Attila-i sorok egyfajta parafrázisaként vezetett át a két 
világháború közötti évtizedekhez.

Az 1985-ös előadásban a harmincas éveket két József Attila-vers 
(Tiszta szívvel; Tömeg) és egy Radnóti-költemény (Majális) illusztrálta. 
Az elsőként említett mű sajátossága, hogy a KEX Együttes archív fel-
vételén hangzott el, amely megint csak kultúrpolitikai kihívás volt: az 
avantgárdnak tekintett, 1969–73 között működött, legendás hírű for-
máció „botránybandának” számított.99 A Tömeg pedig arra adott lehe-
tőséget, hogy a végén a csendőrök kardlapozzák a tüntetőket.

2016-ban a két világháború közötti időszak megelevenítése lénye-
gesen sokszínűbb. Négy történelmi beszédrészlet (Klebelsberg Kunó, 
Horthy Miklós, Babits Mihály, Bethlen István; közülük Horthy archív 
felvételről) és két vers (József Attila: Hazám; Radnóti Miklós: Majális) 
és egy Koltay Gergely-dal (Ne sírj) fémjelzi. A politikusoké 1985-ben 
nyilvánvalóan nem hangozhatott volna el.

A második világháború is árnyaltabban jelent meg 2016-ban. A ha-
tásosan erős hang- és fényeffektek között elhangzott a 2. magyar had-
sereg búcsúztatása, valamint a Kis Kató c. archív dal, továbbá Bajcsy-
Zsilinszky Endre országgyűlési felszólalása100 és Radnóti: Razglednicák 
(4.) c. verse. 1985-ben a korabeli indulókat és hangeffekteket (benne 
Hitler hangját!) ugyanez a Bajcsy-Zsilinszky szöveg és a Békepárt Em-
lékirata kísérte. A „felszabadulást” L. Knyipper – V. Guszev háttérben 
felhangzó, orosz nyelvű Poljuskája jelenítette meg, ezt Pilinszky János 
Harmadnapon c. verse kísérte. Utóbbi – vallásos jellege miatt – 1985-ben 
legfeljebb a „tűrt” kategóriába eshetett, ráadásul Krisztus feltámadá-
sával jelezte a háború végét. Mint ahogy szokatlan megoldásnak tűnt 
a szovjet csapatok sötétben tartása is (csak az elemlámpáik látszottak).

Minthogy az 1985-ös mű a felszabadulással zárult, külön hangsúlyt 
kapott. Három versrészlet szolgált e célra, montázs-szerűen előadva: 
Nagy László Zuhatagja megzenésítve, a másik kettő kereteként is; vala-

97 Gábor Andor: Összegyűjtött versek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954. 137. o.
98 Apró elírás a szövegkönyvben: Kósnál nem „megalkottak”, hanem „megalkudtak” 
valamit. Vö: Kós Károly – Zágoni István – Paál Árpád: Kiáltó szó – A magyarság útja – A 
politikai aktivitás rendszere. Lapkiadó és nyomdai műintézet rt., Cluj-Kolozsvár, 1921. 1. 
o., illetve: Szövegkönyv 2016. 50. o.
99 Vö: Könnyűzenei lexikon. Szerkesztette: Sebők János és Szabó Béla. Idegenforgalmi 
Propaganda és Kiadó Vállalat, Budapest, 1987. 288. o.
100 A szövegkönyvvel ellentétben az előadáson – ahogy 1985-ben is – „hadba lépésünk” 
helyett „hadba lépéseink” hangzott el, ennek megfelelő további többes számú mondatré-
szekkel. Szövegkönyv 1985. 55. o., illetve Szövegkönyv 2016. 57. o.

mint Garai Gábor Új kor nyitánya és Benjámin László Szocialistákja, pró-
zában. (Garai verse alatt ketten megkoszorúzták a Hősök emlékkövét.) 
A három kortárs költőtől választott verssorokban pontosan kifejezték 
az akkori kor érzéseit.

A 2016-os produkció ezen a ponton fordult záró szakaszába. A fé-
nyes szelek időszakát Jankovich Ferenc Sej, a mi lobogónkat c. verse, va-
lamint az 1944. december 21-ei Ideiglenes Nemzetgyűlés felszólalása 
jelezte. (Ez utóbbi az 1985-ös szövegkönyvben is szerepelt, mégpedig 
a felszabadulási jelenet előtt, de végül ez is kimaradt az előadásból.101)

Az ötvenes évekről szóló képet Illyés Gyula Egy mondat a zsarnok-
ságról c. költeményének részletei festették alá, a verset előbb a költő 
szavalta archív felvételen, majd színész vette át a szót. Az 1956-os for-
radalom – nyilvánvalóan – Beethoven Egmont-nyitányával indult.102 A 
hangulatot és az eseményeket négy rádióadás szövege – közte három 
archív felvétel, ebből kettő Nagy Imrétől –, valamint a Bessenyei Fe-
renc archív Szózat részlete ábrázolta. A hangsúly Tamási Lajos Piros a 
vér a pesti utcán c. versén volt. A megtorlást Zas Lóránt Novemberben c. 
költeménye és Nagy Imrének a bíróság előtt, az utolsó szó jogán elmon-
dott archív felvétele mutatta be. A tragédia levezetéseként a Miatyánk 
megzenésített változata és Albert Camus A magyarok vére c. kiáltványa 
hangzott el. Tamási és Zas verseinek beválogatása kifejezetten jó vá-
lasztás volt, tartalmukban, hangulatukban erőteljesen – és nem a meg-
szokott módon – ábrázolták a korszakot.

Mint már utaltam rá, Legvidámabb barakk címmel a szövegkönyvben 
szerepelt egy fejezet, amely végül kimaradt a produkcióból. Ebben a 
hatvanas-hetvenes éveket felidéző archív hangmontázs mellett Utassy 
József Zúg március c. költeménye hangzott volna el.

Az 1989/90-es rendszerváltozást – Ratkó József Egy ágyon, egy ke-
nyéren c. verse mellett – négy archív bejátszás elevenítette föl. Sorrend-
ben Pozsgay Imrének az 1956-ról szóló, Orbán Viktornak a Nagy Imre 
újratemetésén elhangzott, Szűrös Mátyásnak a köztársaság kikiáltását 
bejelentő, valamint Antall Józsefnek a miniszterelnöki beiktatásakor el-
mondott beszéde.

Az előadás záró száma Juhász Ferenc Himnusztöredéke volt, ame-
lyet a korábbi generációk Dinnyés József feldolgozásából ismerhettek 
(„Emeld föl fejedet büszke nép...”). Ez a dal töltötte be a finálé szerepét, 
amely 1985-ben a Nagy László-vers funkciója volt. Akkor a Szózat rock-
zenésített változata volt a „levezetés”, 2016-ban ráadásként a Honfogla-
lás c. film főcímdala, a Kell még egy szó hangzott el.

101 Szövegkönyv 1985. 58. o.
102 A szövegkönyvben sajnálatos módon „Egmond” szerepel. Szövegkönyv 2016. 61. o.
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Szereplők és közreműködők
Az 1985-ös előadás szereplői a vezető színészek (köztük több Kos-
suth-díjas) és a legismertebb énekesek közül kerültek ki. Szerepelt 
Avar István, Bács Ferenc, Balázsovits Lajos, Bessenyei Ferenc, Kozák 
András, Pelsőczy László, Sinkovits Imre, Szabó Sándor, Szilágyi Tibor, 
Sztankay István, Tordy Géza, Úri István és további kilenc színművész, 
illetve Balázs Fecó, Balogh Ferenc, Balogh Márton, Deák Bill Gyula, 
Dinnyés József, Katona Klári, Nagy Feró, Sebestyén Márta, Varga Mik-
lós, Vikidál Gyula és Sztevanovity Zorán, továbbá Bangó Erzsébet és 
Gantner István táncművészek. Hangfelvételről közreműködött Berek 
Kati, Darvas Iván, Hegedűs D. Géza, Kállai Ferenc, Latinovits Zoltán, 
Lukács Sándor, illetve Victor Máté. Közreműködött a darabban a MN 
Művészegyüttesének tánckara, a BM Duna Művészegyüttes tánckara 
és 16 néptáncegyüttes mindösszesen 400 táncosa; 200 katona; a MA-
FILM 40 lovas kaszkadőre; a Magyar Állami Operaház Gyermekkóru-
sa; az Állami Artistaképző Intézet növendékei és a Kormorán Együttes. 
A hangfelvételen közreműködő művészek és társulatok közül a MN 
Művészegyüttesének férfikarát kell kiemelnem, akik több jelenetben is 
meghatározóan színvonalas módon szólaltak meg.103

2016-ban eltérőek voltak a személyi feltételek, ami nem megle-
pő: egy mai független produkció szereplőinek szerződtetése másként 
történik, mint a pártállami intézményrendszerben. Az előadásban tíz 
színművész és tizennégy előadóművész lépett fel: Barabás Kiss Zoltán, 
Baronits Gábor, Hujber Ferenc, Kincses Károly, Kósa Zsolt, Laklóth 
Aladár, Major Róbert, Ruttkay Laura, Sipos Imre, Varga Klári, illetve 
Bodnár Vivien, Csengeri Attila, Deák Bill Gyula, Fehér Nóra, Gerdesits 
Ferenc, Kalapács József, Kuczmann Ágnes, Majsai Gábor, Makrai Pál, 
Palcsó Tamás, Szentgyörgyváry Laura, Vadkerti Imre, Varga Miklós, 
Vikidál Gyula, továbbá a ráadás-számot előadó Demjén Ferenc és He-
vesi Tamás. Őket egészítette ki a komáromi Magyarock Dalszínház 
húsz fős társulata. Közreműködött továbbá a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes és hat további néptáncegyüttes összesen 120 táncosa; 125 tö-
rök és katonai – köztük 29 lovas – hagyományőrző; 15 artista, valamint 
a Kormorán Együttes és négy fővárosi szimfonikus zenekar tagjaiból 
alakult zenei együttes.104

103 Az 1985-ös szövegkönyv csak a főbb szereplőket és alkotókat adja meg, a nagylemez 
hátsó borítóján azonban szerepelnek az előadásban és a hangfelvételen közreműködő 
színészek, énekesek és zenészek, továbbá az előadásokat és a filmet létrehozó MAFILM- 
és televíziós stáb tagjai. Szövegkönyv 1985. 9–10. o.
104 Gesztusértékű, hogy a 2016-os szövegkönyv valamennyi közreműködő és alkotó 
névét feltünteti (az amatőr táncegyüttesek és az alkalmi zenekar tagjainak kivételével). 
Szövegkönyv 2016. 74–81. o.

Látható, hogy a két előadásban csupán három azonos szereplő volt: 
Deák Bill Gyula, Varga Miklós és Vikidál Gyula, és közülük – mint már 
utaltam rá – csak Deák Bill énekelte ugyanazt a verset, mint korábban.

1985-ben a színészek és énekesek – egy kivétellel – kizárólag 
egyetlen szerepben tűntek föl. A kivétel Deák Bill Gyula, aki ötször 
lépett színre. Ennek logikai és dramaturgiai oka volt: minden elbu-
kott forradalom/harc után övé volt a „siratóének”: 1526, 1711, 1849, 
1914, 1920. Ezek közül különösen érdekes a Mohács utáni és a Világos 
utáni rész, mert itt a két vers (Mohács, A gólyához) dallama is azonos 
volt. Az a tény pedig, hogy a listán Trianon is helyet kapott, logikailag 
azonos szintre emelte a békediktátumot a mohácsi, szatmári, világosi 
és padovai tragédiákkal. A nyolcvanas évek már említett érzékeny 
nemzetközi politikai légkörében ez a megoldás merészséget kívánt. 
Volt még egy duplázás, de az hangfelvételen: a Tanácsköztársaság 
1919-es és a Békepárt 1943-as kiáltványa egyaránt Hegedűs D. Gé-
zától volt hallható. A logikai összefüggés itt is nyilvánvaló, tekintve 
hogy a produkcióban csak ez a két munkásmozgalmi dokumentum 
„szólalt meg”. Jellemző az is, hogy egyes történelmi személyiségeket 
kifejezetten azok személyesítették meg, akik ezt korábban, más for-
mában már megtették. Jó példa erre Pelsőczy László Szent Istvánja, 
Bessenyei Ferenc Kossuthja, Varga Miklós Petőfije. Kiemelendő a pró-
zai szavalatok magas színvonala is: a már említett archív Latinovits-
felvétel mellett rendkívül plasztikusak voltak Sinkovits Ady-, Darvas 
Iván Pilinszky-, Kállai Ferenc Czuczor-, Kozák András Benjámin-elő-
adásai.

2016-ban a színészek és énekesek a darab folyamán szinte végig je-
len voltak. A dalokat, verseket mindig más-más adta elő, de a szereplők 
egymás jeleneteiben is aktívan részt vettek.

Színpadkép és mozgás
A játéktér elrendezése a két előadáson eltérő volt. A legnagyobb kü-
lönbség a méret: 1985-ben a tér több mint felét szabadon hagyták (a 
jelentős szereplőlétszám miatt indokoltan). A nézőtéri lelátók az úttest 
szélére, illetve mögé, a múzeumok előtti szakaszra kerültek. 2016-ban 
azonban csak a Hősök emlékköve előtt hagytak üresen széles sávot, a 
teret egyébként a nézők töltötték meg, s a lelátók is belül maradtak a 
díszburkolaton.

A játéktéren 1985-ben három külön színpad állt. Két, téglalap alakú 
emelvény, elöl lépcsővel, az emlékmű két félköríve előtt, a középső osz-
lop jobb és bal oldalán, valamint a Hősök emlékkövét mindkét oldalról 
hátulról körülvevő, U-alakú színpad, elöl lépcsővel.
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2016-ban az U-alakú színpad megkerülte a középső oszlopot is (a 
hátsó részén volt a legmagasabb), majd két oldalon, több szinten, lép-
csőzetesen, a végén rámpával csatlakozott a térhez. A Hősök emlékkö-
ve mögött is állt kisebb színpad, amelyre kétoldalt lépcsők vezettek fel, 
s amely alatt a zenekart elhelyezték.

Ennek megfelelően a szereplők leginkább az egyik vagy mindkét 
oldalról érkeztek és arra távoztak. Ugyanakkor a játéktérre merőleges 
folyosót hagytak szabadon, a nézőtér közepén, amelyen a katonák és 
lovasok látványos és gyors bejövetelét és kimenetelét biztosították az 
Andrássy út irányába.

A látványtervek 1985-ban Andor Tamást dicsérték, a díszleteket 
Csikós Attila, a jelmezeket Kemenes Fanni tervezte. 2016-ban a látvány 
és a díszlet Koltay Gábor munkája, a jelmeztervező Kemenes Fanni ko-
rábbi munkáinak felhasználásával Balai Zsuzsanna volt.

A szcenikai megoldások magas színvonalát elősegítette, hogy az 
emlékmű elrendezése lehetőséget adott a legkülönbözőbb irányú és 
erősségű fényforrások elhelyezésére. 1985-ben pl., merész megoldás-
ként, Gábor Andor verse alatt erős fénycsóva választotta szét a tánco-
sok összetömörült csoportját több részre, jelképezve a trianoni ország-
darabolást. (2016-ban a szomszéd országok átsuhanó zászlói jelezték a 
döntést.) Az 1985-ös előadás során ügyeltek arra, hogy a millenniumi 
emlékmű szobraiból mindig az az uralkodó, illetve politikus legyen 
megvilágítva, amelynek korában az adott jelenet játszódott. Különö-
sen látványos volt a két világháborút érzékeltető pirotechnika. Mindkét 
produkció görögtűzzel, illetve tűzijátékkal zárult, 1985-ben a Szózat, 
2016-ban Kell még egy szó alatt.

A jelmezek korhűségéhez nem fért kétség. A táncos jelmezek ese-
tében 2016-ban egyértelműen látszott, hogy a színvilág a tiszta fehértől 
a színes felé haladt. 1985-ben ilyen tendencia nem ismerhető fel, akkor 
végig a fehér vagy részben fehér viselet dominált.

A koreográfiai különbségeket leginkább úgy jellemezhetem, 
hogy míg Novák Ferenc monumentálisabb, de statikusabb formáci-
ókkal dolgozott, addig Zsuráfszky Zoltán a kisebb létszámot jóval 
dinamikusabban, szinte állandó mozgásban tartotta. Nováknál lát-
ható, hogy a szöveges vagy verses részek alatt a tánc – bár végig jelen 
van – tudatosan alárendelt szerepet játszik (mintha nem akarná elte-
relni a nézők figyelmét a jeles színészekről/énekesekről), ellenben a 
kórussal aláfestett vagy tisztán instrumentális részeknél látványosan 
felpörög. Zsuráfszky koreográfiája ezzel szemben végig azonos in-
tenzitással volt jelen, ilyen értelemben nem kiszolgálta a színészeket-
énekeseket, hanem bevonta őket. Mindez a színészek számára erő-

teljes kihívást jelentett: folyamatosan „küzdeni” kellett a közönség 
figyelméért.

További jellemző, hogy Novák a nagy játéktér és a jelentős lét-
szám miatt tömeges méretű, gyors helyváltoztatásokat csak a kife-
jezetten ezt igénylő történelmi eseményeknél alkalmazott (török ki-
űzése, Föltámadott a tenger, 30-as évek tömegtüntetése). Zsuráfszky 
lényegesen többször élhetett ezzel az eszközzel, mert a kisebb terü-
leten és a viszonylag kevesebb táncossal ezt zavartalanabbul megte-
hette.

Akadtak mindkét előadásban azonos módon kivitelezett megol-
dások. Ilyenek elsősorban a gyászjelenetek, amelyeket sorban vonuló 
nőkkel, gyertyával, lassú mozgással jelenítettek meg. Dózsa György 
kötelekkel kipányvázott bevezetése is hasonló, bár Zsuráfszkynál in-
kább az általa színpadra állított Székely Dózsa György c. táncjáték elemei 
adták az alapot.

Kifejezetten méltóságteljes koreográfiai megoldás volt az aradi vér-
tanúk kivégzési jelenete. Nováknál a tábornokok zászlóval vonulnak 
be, amelyeket a sortűz hangjára, egyszerre csaptak le. Zsuráfszky a 
már említett névsorolvasás alatt képzelte el a bevonulást, a mártírok 
a középső színpadon egy-egy kopjafához álltak, majd az őket kísérő 
fehér ruhás nők fekete kendőjükkel, mintegy sormintaként, teljesen el-
takarták és kiterelték a csoportot. Szép volt az 1956-os gyászjelenet is, 
amelyben a férfiak a testükkel alkottak sírkereszteket, amelyekhez a 
nők odajárultak.

Szólótáncok nem voltak jellemzőek. Az 1985-ös előadáson a Rege 
a csodaszarvasról nyitányként is szolgáló része alatt Bangó Erzsébet és 
Gantner István volt látható. Egymásra találásuk és a tánckar általi befo-
gadásuk a honfoglalás motívumát jelképezte. 2016-ban Zsuráfszky az 
Egy mondat a zsarnokságról c. Illyés-versre évtizedekkel ezelőtt alkotott, 
időtálló koreográfiáját Tókos Attila adta elő a középső színpadon, hal-
latlan szuggesztivitással.

Az 1985-ös előadás zárásával kapcsolatban Novák Ferenc koreog- 
ráfus megemlít egy anekdotikus, s a kor szellemét jól kifejező esetet. 
Grósz Károly budapesti első titkár a premier után az alkotókkal be-
szélgetve azt találta mondani, hogy a mű végén „ideológiai hiba” van, 
mert „a felszabadításban fehér inges, zseblámpás pasik jönnek.” Ekkor 
Pusztai Ferenc, a budapesti pártbizottság akkori ideológiai titkára így 
szólt: „De hát Grósz elvtárs, ez egy jelzésrendszer! A műsorban tatárok 
voltak, törökök voltak, németek voltak, akik leigáztak minket a darab-
ban. Ezek mind egyenruhában jöttek. Ha a szovjetek is egyenruhában 
jöttek volna, akkor a nézőknek ők is a leigázókhoz tartoztak volna.” 
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Grósz meghátrált: „Nagyon ügyes dolog. Igazuk van.” – mondta és el-
távozott.105

*
Ahogyan írásom elején fogalmaztam: az Itt élned, halnod kell mindkét 
változatát pozitívan ítélem meg. Az eddig leírtak után illő összefoglal-
nom, hogy miért.

Tetszik a helyszínválasztás. Az emlékmű felemelő és gondolatéb-
resztő, miközben önmagában is történeti dokumentum. Kevéssé közis-
mert, hogy a Hősök emlékkövének felirata a következő: A hősök emléké-
nek, kik népünk szabadságáért és a nemzeti függetlenségért áldozták életüket. 
ITT ÉLNED, HALNOD KELL.

Egyetértek a történelmet népszerűsítő céllal. A múltról nem lehet 
eleget beszélni, így mindenfajta, a valóságot tények alapján bemuta-
tó interpretációnak helye van. Sokoldalú, olykor telitalálat az irodalmi 
anyag válogatása. Egységesnek érzem a zenét, nem egysíkú slágerek 
összességének, kiváló a hangszerelés. Kifejezetten tetszik pl. a Rege a 
csodaszarvasról, az Áldozás, a Magyar jakobinus dala, a Zuhatag, illetve a 
Gyönyörű bűnt, A magyarokhoz, a Piros a vér a pesti utcán vagy az Egy 
ágyon, egy kenyéren megzenésített verziója. Egyáltalán nem baj, ha klasz-
szikus irodalmi művek slágerként énekelhető formában születnek újjá, 
az irodalmi ismeretek bővüléséhez ez is hozzájárul.106 S tudom, hogy a 
produkció régen is és ma is sokak számára érzelmi többletjelentéssel 
bír.107

Összességében tehát úgy vélem, ha a két produkciót saját értelme-
zési tartományaikban, a kor lehetőségeit figyelembe véve, az alkotói 
szándékokat értékelve összevetjük egymással, nem vitatható a kezde-
ményezés újszerűsége és a megvalósítás minősége. Örömmel, átélés-
sel nézhető és hallgatható előadásokról beszélünk, amelyek – irodalmi 
alapanyaguk miatt – jelentős szellemi többletértékkel bírnak. Mindezek 
mellett – és ez talán a legfontosabb – nem vitatom mások jogát ahhoz, 
hogy a produkciót tőlem eltérően ítéljék meg. Ahogy Molnár Gál Pé-
ter írta egykoron: „kéretik mindenkit fölmenteni a tökéletes egyetértés 
kényszere alól”.108 Bármely előjellel.

105 Elmondtam én... Novák Ferenc, Tata. Összeállította: Farkas László. Planétás Kiadó, 
Budapest, 2000. 129. o.
106 Hasonló példa: A bűvös vadászból a vadászok karát – a Hobo Blues Band albumának 
köszönhetően – azok is kívülről fújják, akik soha nem hallottak Weberről; egyszer talán 
emiatt fedezik fel az operát is.
107 A 90-es évek elején, a sárospataki népfőiskolán egy kárpátaljai hallgató boldog volt, 
amikor a nagylemezről készített hangkazettát és a szövegkönyv fénymásolatát megkap-
hatta.
108 M. G. P.: István, a király = Kritika, 14. évf. 11. szám, 1985. november, 35. o.

Molnár Gál Péter: Coming out109

Molnár Gál Péter – MGP – az 1956 utáni magyar színháztörténet-írás 
és színházi kritika meghatározó jelentőségű és minőségű személyisége. 
Nyelvi leleményességét, tárgyi tudásának alaposságát azok is elismer-
ték, akik habitusát ellenszenvesnek találták. A 2004-es esztendő azon-
ban mindent megváltoztatott. Az állambiztonsági levéltárból kiemelt 
és publikált „Luzsnyánszky-dosszié” – azaz MGP e fedőnéven írott je-
lentéseinek gyűjteménye – felbolygatta a színházi közéletet. Nemcsak 
korábbi – nyilvános – írásművei értékelődtek át, a személye került part-
vonalon kívülre.

A Kádár-kori kultúrpolitika állambiztonsági dimenziói számos 
kutatót és érintettet megihlettek. Az irodalmi és a könnyűzenei élet-
ről Szőnyei Tamás, a film világáról Gervai András, a táncművészetről 
Fuchs Lívia publikált forrásokat. A másik oldalról példaként Tar Sán-
dort és Esterházy Pétert említem. A Luzsnyánszky-dossziéra MGP elő-
ször szűkszavúan reagált, később azonban nekilátott életútja, beszer-
vezési históriája megírásához. Írói szerepvállalásának kettősségét jelzi, 
hogy saját jelentései, mint objektivációk, ehhez csupán illusztrációul 
szolgáltak. A vállalkozás azonban befejezetlen, szövege töredékes és 
szerkesztetlen maradt, mert – mint Lakos Anna írja a kötet előszavá-
ban – „a kirekesztett, magányossá vált ember” elfáradt, s „már kiírta 
magából a történetet”.

A „coming out” viszonylag újkeletű kifejezés. A Bakos-féle Idegen 
szavak és kifejezések szótára 1989-ben még nem ismerte. Elsősorban a 
heteroszexuálistól eltérő nemi identitás nyilvános megvallására szol-
gál, a kifejezést filmcímmé avató Orosz Dénes 2013-as vígjátéka óta e 
jelentése közkeletű. Széles értelemben azonban mindenfajta színre lé-
pésre vonatkoztatható. Így használta most MGP is, kettős minőségben: 
homoszexualitása és ügynöki mivolta együttes megvallásaként – mint 
látni fogjuk, volt köztük kapcsolat.

A színre lépésnek azonban további jelentést is tulajdoníthatunk. 
Kiindulva az előszó kritikus olvasásra felhívó hangneméből, olvasás 
közben végig azon töprengtem: lehetetlen, hogy a publikációit világ-
életében pontosan megtervező, minden szavát gondosan megválogató 
íróember – még ha befejezetlen művet alkot is – koncepció nélkül lás-
son munkához. Mígnem rájöttem, hogy MGP szövege „őrült beszéd, de 
van benne rendszer”. Három szempontból is. Először: a mondanivaló 

109 Molnár Gál Péter: Coming out. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2020. 382 o. ISBN 
978-963-14-3998-4
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értelmezéséhez – hipotézisem szerint – a memoárt nem prózai műként, 
s nem tényirodalomként kell kezelni, hanem színdarabként. Öt fejezet 
– öt felvonás. Monodráma, mint Kornistól A Kádár-beszéd vagy a Ká-
dárné balladája. Másodszor: a szöveg – és MGP – (ön)értelmezési kere-
te a „negatív reakció”. Témaválasztásai, példái, elkalandozásnak tűnő 
eszmefuttatásai kemény önkritikák, de – és ez a kulcsmotívum – nem 
magyarázat vagy mentegetőzés céljából, hanem valamiféle eleve elren-
delés beteljesülésének igazolásaként. Harmadszor: a leírtak szó szerinti 
hitelessége másodlagos jelentőségű. Lehet, hogy valamire rosszul em-
lékezett, ám a kérdés nem az, hogy a dolog úgy történt-e, hanem hogy 
megtörténhetett-e? Ahogy a Feljegyzések az egérlyukbólt vagy A játékost 
sem Dosztojevszkij életrajzával összevetve olvassuk.

Túl messzire mentem volna? Elképzelhető. A továbbiakban megkí-
sérlem a fenti hipotézist alátámasztani, fejezetek (felvonások) szerinti 
tagolásban.

(I. Itt az a büdös besúgó!) Ha létezik anti-captatio benevonentiae, tehát 
a „közönség elriasztása”, akkor ez az. MGP úgy indít, hogy ügynöki 
lebukása után kapott leveleit közzétéve másokkal mondatja el saját 
magáról az összes rosszat, ami egyáltalán nyomdafestéket tűr. Indo-
ka egyszerű: „Ha hivatássszerűen műveli valaki mások megsértését, 
köteles eltűrni az ellenvéleményeket” (11.). A külső negatív reakciók 
tehát további belső reakciót váltanak ki: nemhogy mentegetné magát, 
de nyakát nyújtja a hóhérnak. Az e-maileket tematikusan csoportosítja, 
időrendüket felborítja, s közzéteszi Spiró Györgynek a Luzsnyánszky-
dossziéról írott recenzióját is – a bekezdések fordított sorrendjében. 
A polgárpukkasztás szándéka az egész könyvben tetten érhető. MGP 
nyilván úgy gondolja: az olvasónak bármikor joga van abbahagyni. 
Akár a színházban: „Erkel Ferenc Hunyadi László című operája három 
felvonásból áll. (...) Nekem öt év alatt sikerült végignéznem. Első évad-
ban az első felvonás után megelégeltük Ronyeczcel.” (259.).

(II. Így éltünk Pannóniában) A felvonás célja: ráhangolás a szerző igazi 
„én”-jére. Tartalma negatív önportré, azaz jelenetek a személyes siker-
telenség igazolására. Rengeteg anekdota: kávéházi élet, szerkesztőségi 
munka, a Népszabadság miliője – szaggatottan, de olvasmányosan. Itt 
kezdődnek a miniportrék, mint Bognár Károly, E. Fehér Pál, Makai Pé-
ter, Németi Irén, majd később – a könyv további lapjain – sokan mások. 
A sztorik többségénél a csattanó negatív: valami nem sikerült. Máskor 
már a cím eligazít: „Hogyan nem ismertem meg Elisabeth Bergnert?”, 
...Rökk Marikát, ...Eggerth Mártát. Az egész könyvre jellemzően szin-

te minden számvetés arról szól: mit és hogyan rontott el. A hangnem 
fanyar, mintha Alfonzó Világszínháza Vannak még kísérletek című jele-
netének visszatérő mondatát hallanánk: „Szegény embernek semmi se 
sikerül!”

(III. Közüggyé tett magánügyek) „Kétszer veszítettem el szüzességemet. 
Először gimnáziumunk DISZ-titkárával. (...) Szép arcú, szelíd, eszes 
fiú volt...” (105.). Az első mondatok nyíltsága megadja a felvonás alap-
hangját. A homoszexuális coming out mindvégig az ízlés határán belül 
marad, a történetek nem nélkülözik a humort, de az olvasó érzi, hogy 
a szituáció mégis csak atipikus. Ennek pedig dramaturgiai oka van: az 
első coming out előkészíti a másodikat, az ügynökmúlt megvallását. 
De előbb még a zsidóság családi „alapélményei”, az 1944-es drámák és 
az 1956-os eufória kijózanító valósága: „Maga zsidó!” (118.)

A beszervezés klasszikus csapdaállítással történt: 1963-ban nagy-
korúnak látszó kiskorú bukkant fel MGP körül, s az aktusnak „véletle-
nül” volt rendőrségi tanúja. A jól előkészített kapitánysági kihallgatást 
a belügyi tiszt ajánlata zárta: elsimítják a több éves börtönnel fenyegető 
bűncselekményt, ha az érintett együttműködik. MGP aláírta.

A fedőnév-adás szemiotikája külön történet. „Luzsnyánszky Ró-
bert” – a monogramok a Gál Péter név (a Molnárt később vette föl) 
utolsó betűinek felelnek meg. Ez az eljárás a sajtóban létező gyakorlat. 
MGP ezután használta is az L.R. szignót, de állítása szerint csak olyan 
cikkeknél, amelyeket nem önszántából, hanem „rendelésre” írt.

Ugye követhető a többszörösen összetett negatív reakció? A homo-
szexualitás hivatalosan deviancia, bár legális. Ha azonban nem „sza-
bályosan” művelik, büntetendő. MGP, ha besúgónak áll, mentesül a 
fenyítés alól. Belemegy, de nemcsak vállalásához, hanem ellenállásá-
nak jelzésére is az állam által kierőszakolt fedőnevének monogramját 
használja. Az L.R. szignó életének titkos felében a valóságot, nyilvános 
felében a hazugságot jelzi. (Jut eszembe: a vallomásán Mindszenty Jó-
zsef a neve után odaírta: C.F. Kihallgatója kérdésére közölte: Cardinalis 
Foraneus, azaz vidéki (nem kuriális) bíboros. Valójában coactus feci, 
azaz kényszer hatására. Rákosi azonban tudott latinul: a kihallgatást 
másnap újrakezdték.)

(IV. Színház + politika = színházpolitika?) A szubjektív színház-, sajtó- és 
politikatörténet immár a beszervezett újságíró szemszögéből halad to-
vább. Színtiszta értelmiségi látlelet a 70–80-as évekről. Az érdeklődő 
olvasónak – párhuzamos nyomon követés céljából – rendelkezésre áll-
nak a Luzsnyánszky-dosszié dokumentumai, amelyeket olykor MGP is 
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megidéz. Ahogy az előző felvonásban, itt is folytatódnak az arcképváz-
latok: Babarczy László, Bihari József, Déry Tibor, Kerényi Imre, Rényi 
Péter, Simonyi Magda; a külföldiek közül Ljubimov és Viszockij. Az 
összkép nem javul: a szerző kritikusi ténykedése változatlanul nega-
tív reakciókat vált ki. Nem találja helyét a színházi szakmai közegben. 
A kiegyezéses modellre épülő művészetpolitikai mechanizmusban az 
együttműködők a kritikáit (is) devianciaként kezelik, míg az új szín-
házi nemzedék képviselői azt nehezményezik, hogy nem áll melléjük. 
A csúcspont az elhajlásának megvitatására Kenedi János lakásán 1976-
ban összehívott „számonkérő szék”: Ascher Tamás, Fodor Géza, Réz 
Pál. Eközben a másik oldalon Aczél Györggyel éleződik a konfliktus. 
Ádám Ottó Hamlet-rendezése kapcsán a kultúrpápa értekezletet hív 
össze vezető művelődéspolitikusok (Nemes Dezső, Pozsgay Imre, Tóth 
Dezső és mások) részvételével, annak eldöntésére, hogy MGP a kritiká-
jában helyesen értelmezte-e Shakespeare-t? A Kerényi Imrével közösen 
a Várszínházba tervezett társulatalapítási tervét Aczél elutasítja. Szé-
kely Gábor és Zsámbéki Gábor partnerséget kínálnak, ehhez viszont 
MGP-nek nem fűlik a foga, óvja a függetlenségét. A reakció ismét ne-
gatív: a könyvében szó szerint közreadja az akkor Szolnokon igazgató-
főrendező Székely Gábornak az MSZMP XI. kongresszusán elhangzott 
beszédét. A jelenetet egyszerűen a Székely–Zsámbéki-tandem „pár-
tos-ellenzéki” munkamegosztásával magyarázza, miközben pontosan 
tudnia kellett, hogy másról volt szó. Az a tény, hogy Székely Gábor az 
1975-ös pártkongresszuson, 31 évesen szót kapott, kuriózum. Először is 
vidéki színházat képviselt, amire addig nem volt példa: 1946–70 között 
csak Major Tamás és Keres Emil beszélhettek. Székely szövege valóban 
tökéletes pártzsargon, mert tudta, hogy a hatalom által használt reto-
rika lényege, hogy nemcsak azonosulni, de ellentmondani is kizárólag 
ebben a nyelvezetben lehetséges. A probléma áthidalására szolgált a 
ma „vörös orr”-nak, illetve „vörös farok”-nak nevezett eljárás. Székely 
felszólalásának lényege tehát a kritika. Nem kérdőjelezte meg a fenn-
álló színházi rendszert, de a művészi alkotófolyamat tartalmi elemei 
között új irányokat, módszereket, közreműködőket és célcsoportot je-
lölt ki.

A negyedik felvonás záró akkordja az 1978-as esztendő. Kettős 
fordulópont: mind a nyilvános munkaviszony (Népszabadság), mint a 
titkos kapcsolat (állambiztonság) megszakad. Az ok prózai: MGP meg-
próbál külföldre csempészni egy Kenedi János-tanulmányt tartalmazó 
mikrofilmet és Ferihegyen elkapják. Van ebben valami végzetszerű: 
csak úgy szabadulhat meg második életétől, ha elbukja az elsőt is. Maga 
a lehetőség is tagadás, a csempészés vállalása nyíltan szembe megy a 

belügyi státusszal. Szándékosan kísértette a sorsot? Mire számított? 
Hiszen munkahelykeresési kálváriája ezt követően évekig tartott, rá-
adásul személye az alternatív színházi szcéna számára is másodlagossá 
vált, mert már nem ő volt a „hivatalos” kritikus.

(V. Miniszterelnök lehet, színházi kritikus nem) Az utolsó, rövid felvonás 
funkciója a katarzis: mindkét deviancia, a besúgói lét és a homoszexu-
alitás feloldása. Az előbbire Sándor György miniportréját használja (a 
műsorában, nyilvános szembesítésként, felolvasott saját jelentéseiből), 
az utóbbira a Ronyecz Máriával kötött szerelmi házassága üti rá a pe-
csétet. MGP saját belső szabadságfogalmának megvallásából vezeti le, 
hogy pártalkalmazottként miért nem lett párttag, s hogy a rendszervál-
tozás után miért nem adta fel magát. Itt nyer értelmet az összes addigi 
negatív reakció: bár szégyelli, amit tett, a tartozás-követel oldalt összes-
ségében kiegyenlítettnek tekinti.

Néhány szót MGP utánozhatatlan írói stílusáról: axiómák, humor, 
filmszerűség. Definíciói – legyenek bár sértőek – telitalálatok. Lássunk 
egy csokorra valót, csak a hangulat kedvéért! „A főiskola rossz volt 
már akkor is.” (126.); „Az ’56-ot követő évtized legsikeresebb színházi 
embere Tabi László. (...) Kikerüli a lényeges kérdéseket. De kikerüli a 
lényeges hazugságokat is.” (132.); „Óvakodnék megszavazni köztársa-
sági elnöknek 160 cm alatti politikust.” (166.); „A színház erotikus in-
tézmény.” (294.); „A színházban a rossz munkához ugyanannyi befek-
tetés szükséges, mint a jóhoz. A tehetségtelenséget nem adják ingyen.” 
(298.). És így tovább...

A humor – még ha olykor fekete is – szinte minden lapon megcsil-
lan. MGP miniportréi műfajilag valahol az Örkény Egyperces novellák és 
a Galambos Szilveszter-féle, az egykori Ludas Matyiból ismert Szilánkok 
között helyezkednek el és mindig emberi gyengeségeket lepleznek le. 
Mint például Major Tamás tumajkás sztorija, vagy a vígszínházi szí-
nész-igazgató, Somló István meghiúsult disszidálása. Az előbbi fiktív 
grúz vörösborról szól, amelyet MGP kreált egy szovjet színdarab for-
dítása közben. A mindenhez értő Major a próbán felkiáltott: „Tumajka! 
Ittam! Remek kaukázusi bor!” (132.). A másik sztori a gazdag külföldi 
feleségre áhítozó Somló Istváné, akinek bemutattak egy frissen megöz-
vegyült milliomosnőt. A vacsora végén odasúgta barátjának: „Nagyon 
csúnya! Marad a kommunizmus!” (197.).

A filmszerűség MGP fogalmazásmódjának egyébként is alapeleme. 
Nemcsak általában plasztikus, olykor tudatosan idéz játékfilmes jele-
neteket. Két példa erre. Első: reptéri lebukását követően először Rényi 
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Pétert tárcsázza. A Népszabadság főszerkesztő-helyettese a hír hallatán 
köhögőrohamot kap, a beszélgetés megszakad. Párhuzam: Te rongyos 
élet (Bacsó Péter, 1983). A színésznő Sziráky Lucy (Udvaros Dorottya) 
a presszóban megmutatja kitelepítési határozatát Zimányi Ernő szer-
kesztőnek (Őze Lajos). Az újságírót fuldokló köhögés fogja el, percnyi 
türelmet kér, kivánszorog, eltűnik. Második példa: az írószövetségben 
Thurzó Gábor Hátsó ajtón című darabjának földbe döngölésére készül-
nek. Az ülésen váratlanul megjelenik Aczél és Kádár. Utóbbi egyenesen 
Thurzóhoz tart, szívélyesen köszönti, valaha osztálytársak voltak. Az 
előadó észhez tér: a színmű az új dráma mintaképévé válik. Párhuzam: 
Butaságom története (Keleti Márton, 1965). A színészfejedelem Mérey 
László (Básti Lajos) a színművész szövetség konferenciáján éppen ízek-
re szedi Forbáth György (Mensáros László) drámaírói munkásságát. A 
teremben megjelenő miniszter az íróhoz siet, barátságosan lapogatja, 
hosszan a fülébe súg. A pulpituson a hangnem megváltozik: a beszéd 
végére Forbáth a mennybe megy.

A kötetben rengeteg esemény és személy szerepel. A használhatóságot 
függelékek segítik: a leírtak értelmezését megkönnyítő jegyzetek és a 
szövegben előforduló személyek annotált névmutatója. A sajtó alá ren-
dezést végző Schmal Alexandra munkatársa Lakos Anna volt. A jegyze-
telés következetes és mértéktartó. A mű jellegéből adódóan elsősorban 
színháztörténeti adatokra és összefüggésekre terjed ki, és különösen az 
egyes intézmények sorsának alakulásában alapos. A szerkesztő – he-
lyesen – számos észrevételt tett MGP egyes állításainak pontosítására, 
olykor cáfolatára. Hogy valóban mindent észrevett-e, nem fontos. A 
leírtak teljes körű ellenőrzése irreális vállalás lett volna, mert a szub-
jektív emlékezet eleve magában rejti a tévedés lehetőségét, és a fellelt 
hibák formális kijavítása önmagában egyébként sem feltétlenül oldja 
fel az ellentmondást. Hogy érvelésemet alátámasszam, három olyan 
szövegrészt említek, amelyekhez a szerkesztő nem fűzött kommentárt. 
MGP írja, hogy Simon Zsuzsa 1950-ban a filmgyár dramaturgiájának 
átszervezéséért kapott Kossuth-díjat. Az állítás könnyen cáfolható, elég 
fellapozni a hivatalos indoklást: „Színházigazgatói működéséért, mely-
lyel az új magyar dráma megteremtésének ügyét szolgálta.” (Kossuth-
díjasok és Állami Díjasok almanachja 1948–1985, Akadémiai, 1988, 111.). 
Ettől azonban az állítás még lehet igaz. Simon Zsuzsa valóban vezette 
a filmgyári dramaturgiát, és az ötvenes éveket ismerve elképzelhető, 
hogy az indoklásban, valamely ok miatt, nem ezt tartották fontosnak. 
Második példa: MGP szerint az 1978-as reptéri lebukását Aczél, pár 
héttel később, a nála járt indiai újságírónak, a „megbocsátó politika” 

példájaként interpretálta. Csakhogy a szóban forgó interjú – amelyet 
Nikhil Chakravartty készített, 1979. február 7-én, az indiai Mainstream 
c. lap számára – magyarul is megjelent, mégpedig a gyorsírásos jegy-
zőkönyv alapján, és ebben se névvel, se anélkül nincs benne a sztori 
(Aczél György: A kor, amelyben élünk, Kossuth, 1979, 131–166.). Persze 
az incidens elhangozhatott úgy is, hogy sem a gyorsíró, sem a résztve-
vők nem tekintették a beszélgetés hivatalos részének. Harmadik példa: 
Kodály, attól kezdve, hogy kiegyezett Kádárral, ott ült a pártkongresz-
szusok elnökségében – írja MGP. Valójában sosem ült ott. A meghívot-
tak között, a karzaton foglalt helyet. De a mondanivaló lényegén ez 
nem változtat.

Ami a névmutatót illeti, a kevéssé elegáns, de kétségtelenül racio-
nális bevezető figyelmeztetés („számos tévedés lehetőségét magában 
rejtő”) ellenére szükséges néhány észrevételt tenni. Annotált névutató 
esetében a szerkesztő joga eldönteni, hogy egy-egy személynél mit tart 
fontosnak. Ez függhet az illető súlyától, a szövegben elfoglalt helyé-
től stb, amelyek mérlegelése a sajtó alá rendező joga; ezt nem vitatom. 
Egyetlen tévedést teszek szóvá: Gosztonyi Jánost a névmutató a szí-
nész-rendezővel azonosítja, miközben a szövegösszefüggésből nyil-
vánvaló, hogy nem róla, hanem az azonos nevű politikusról, a Nép-
szabadság 1965–70 közötti főszerkesztőjéről (később művelődésügyi 
miniszterhelyettes, majd oktatási államtitkár) van szó. Az egyébként 
helyesen azonosított személyek adatainál azonban több apró pontat-
lanság olvasható. Várkonyi Zoltán nem 1972-ig, hanem haláláig, 1979-
ig állt a Színművészeti Főiskola élén, Ádám Ottó viszont nem volt rek-
tor, „csak” rektorhelyettes; Nagy Imre a húszas években nem a Ma-
gyar, hanem a Magyarországi Szocialista Munkáspártba lépett be (a két 
MSZMP között van némi különbség!); Walter Ulbricht nem 1950-ben, 
hanem 1960-ban lett az NDK államfője stb. Hangsúlyozom: a hibák 
nem befolyásolják a kötet értékét, legfeljebb bosszantóak – már annak, 
aki észreveszi.

MGP főbb műveinek listája a függelékben olvasható. Érdemes lett 
volna megemlíteni az 1997-es Honthy és kora című könyvét (amelyben 
az azonos című, 1967-es kötet anyaga mindössze egyetlen fejezet), már 
csak azért is, mert a Magvetőnél jelent meg.

Molnár Gál Péter Coming outját nehéz egyetlen szóval jellemezni. A 
kötet – jellege és hangneme miatt – nem alkalmas arra, hogy a szer-
ző személyiségét, életművével összevetve, mérlegre tegyük. Sorsának 
visszafordíthatatlanságával alkalmasint megbékélt. Egy egész generá-
ció nevében írja: „Napra megmondhatom, hol rontottam el az életem: 1956. 
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november 27-én a Nyugati pályaudvarra menet (...) elbeszélgettük a vonatin-
dulás idejét.” (121–122.) Látja saját közmegítélésének csődjét: „Egysze-
rűen hülyének tartanak. Tartok tőle: nem jogtalanul.” (373.) A kötet nem 
befejezetlensége miatt maradt fiókban. Alighanem tudatosan tartotta 
vissza. Latinovits kapcsán írja: „Élő ember érdekeiért érdemesebb harcolni, 
mint emlékének szolgálásáért.” (257.) Önmagáért már nem akart harcolni.
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Dienes Dénes – Ugrai János: 
A Tiszáninneni Református 
Egyházkerület története 1860-ig110

A hazai református egyháztörténet-írás jelentős eseményére került sor 
2017-ben, a reformáció ötszázadik évében. A sárospataki székhelyű 
Hernád Kiadó gondozásában megjelent a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület történetének feldolgozását célul tűző, négy kötetre ter-
vezett kiadványsorozat két darabja. Az első kötet, amelynek szerzője 
Dienes Dénes, a kezdetektől a türelmi rendeletig tekinti át az esemé-
nyeket és jelenségeket. A második kötetet Ugrai János írta az egyház-
kerület 1781 és 1860 közötti életéről és működéséről.

A magyar református egyháztörténet-írás 1945 előtti etalonjaira 
édesapám, Takács Béla református lelkész, múzeumigazgató köny-
vespolcán korán felfigyeltem. Ott sorakoztak (eredeti megjelenésük 
sorrendjében) Kiss Kálmán: A szatmári református egyházmegye története 
(Kecskemét, 1878), Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református 
zsinatok végzései (Budapest, 1881), Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak 
a magyar református egyházban (Budapest, 1911), Haraszy Károly: Az 
Ungi református egyházmegye (Nagykapos, 1931), Révész Imre: Magyar 
református egyháztörténet. I. kötet. 1520 tájától 1608-ig (Debrecen, 1938), 
Bíró Sándor – Bucsay Mihály – Tóth Endre – Varga Zoltán: A magyar 
református egyház története (Budapest, 1949) című munkái. A 20. század 
második felében az 1965-től 1981-ig megjelent Studia et Acta Ecclesiastica 
sorozat köteteit tekintették „hivatalosnak”.

Nem túlzás állítani: e folyamatba illeszthetők a mostani kötetek, 
amelyek megjelenése szükségszerűnek tekinthető. A két szerző az el-
múlt évtizedekben sokat tett annak érdekében, hogy kellő forrásisme-
rettel, résztémák feldolgozásával, önálló és közös munkákkal elősegít-
sék a szintézist. Együttes munkájuk, A Sárospataki Református Kollégium 
története című monográfia, 2013-ban látott napvilágot. A témát időben 
kettéosztották: az 1777-ig terjedő részt Dienes Dénes, a Ratio Educatio-
nis utáni korszakot Ugrai János írta meg. Nagyjából ez a korszakhatár 
figyelhető meg a tiszáninneni történeti kötetpárnál, a cezúra az 1781. 
évi türelmi rendelet.

110 Dienes Dénes: A Tiszáninneni Református Egyházkerület története. A kezdetektől 
a Türelmi Rendeletig. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2017. 508 o. ISBN 978-615-5787-03-4; 
Ugrai János: A Tiszáninneni Református Egyházkerület története. A türelmi pátenstől 
a protestáns pátensig. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2017. 300 o. ISBN 978-615-5787-04-1
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A két szerző bemutatása éppen a kutatási előzmények szemlélte-
tése végett indokolt. Dienes Dénes egyháztörténész 1999-ben indította 
el az Acta Patakina c. forráskiadvány sorozatot, amelyben több köte-
tet maga rendezett sajtó alá, pl.: Református iskolák Felső-Magyarorszá-
gon 1596–1672 (Sárospatak, 2000); Református egyházlátogatás a Borsod-
Gömör-Kishonti egyházmegyében 1753–1759, 1764 (Sárospatak, 2001); A 
Zempléni Református Egyházmegye összeírása, 1782 (Sárospatak, 2003) stb. 
A 2000 óta megjelenő Egyháztörténeti Szemle alapító szerkesztője, 2004-
től a Nemzet, egyház, művelődés c. könyvsorozat gondozója. Önálló kö-
tetei egyebek mellett a Tanulmányok a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület történetéből (Sárospatak, 1998) és a Keresztúri Bíró Pál (1594? –1655) 
(Sárospatak, 2001) című munkák. Az Osiris Kiadó Millenniumi Magyar 
Történelem sorozatában egyházi forrásokat adott közre (Református egy-
ház-látogatási jegyzőkönyvek 16–17. század, Budapest, 2001).

Ugrai János neveléstörténészt egyházi berkekben az Önállóság és ki-
szolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése, 1793–1830 
(Budapest, 2007) című könyve tette ismertté. E tárgykörben további 
munkái a Professzorok a „pataki reformkorban”. A sárospataki kollégium 
és négy tanára a XIX. század első harmadában (Budapest, 2007); Az utol-
só szögig. A Sárospataki Református Kollégium gazdálkodásának átvilágítása 
1815-ből (Sárospatak, 2009); illetve A pallérozatlanság ellenében. Iskolázás 
a falvakban a polgárosodás hajnalán (Budapest, 2010) kötetek. Páratlan 
teljesítmény az általa szerkesztett internetes adattár: A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület lelkészei. A kezdetektől a millenniumig. (Harma-
dik, bővített, javított kiadás. Sárospatak – Tiszaújváros, 2017. = http://
patakarchiv.hu/portal)

Rátérve immár a tiszáninneni monográfiára, azonnal szembeötlik a 
minőségi kivitelezés. Mindkét kötetet tiszteletre méltó terjedelem (500, 
illetve 300 oldal), nagyalakú, rendhagyó formátum, színesen gazdag 
képanyag és igényes tipográfia jellemzi. Jó kézbe venni őket, még ha 
felettébb súlyosak is – és a súly nem elsősorban fizikai, hanem tartalmi 
értelemben igaz.

A két kötet szerkezeti felépítése eltérő. Az elsőben Dienes krono-
lógiai szakaszolást, azon belül regionális megközelítést alkalmaz. A 
történet a tiszáninneni vármegyék bemutatásával indul, ezt követi a 
reformáció eseménytörténete, ugyancsak vármegyénként. A reformá-
ció második szakasza, amelyben az önálló szervezkedés, illetve a tan-
beli szétválás megvalósult, leírásában követi a hitviták és az egyház-
igazgatás csomópontjait. Innentől tér rá a szerző a korabeli tényleges 
Tiszáninnen tárgyalására, előbb a 16. századi esperesek rövid életraj-
zaival, majd a 16–17. századi egyházmegyék (Abaúji, Borsod-Gömör-

Kishonti, Ungi, Zempléni, Sárosi) adattárával. Részletesen ábrázolja az 
egyházmegyék 17., majd 18. századi életét. Ebben a szervezeti válto-
zások, az egyháztársadalmi összetevők, a liturgiai elemek, az egyház-
kormányzási elvek egyaránt helyet kaptak. A Rákóczi-szabadságharc 
időszakának egyháztörténeti összefüggései után az első püspökvá-
lasztás, illetve a Tiszáninneni Református Egyházkerület első évtizede 
(1735–1745) zárja az áttekintést. Mindez kiegészül a püspökök és fő-
gondnokok biográfiájával (még aláírásmintáik is láthatók!), valamint 
az 1674-ben perbe fogott prédikátorok névsorával. (A per anyagát és a 
történeti összefüggéseket S. Varga Katalin már tíz évvel ezelőtt, filoló-
giai alapossággal közzétette: Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Textus 
és értelmezés. Budapest, 2008.)

Ami a második kötetet illeti, Ugrai a nyolc évtized áttekintéséhez 
nem a kronológiai utat követte. Ha az első kötet szerzői megközelítését 
egyháztörténetiként jellemezzük, a másodikra feltétlenül a szociológi-
ai-szociográfiai szemlélet igaz. A leírás társadalom- és gazdaságföld-
rajzi, illetve oktatástörténeti összefüggések tárgyalásával kezdődik. Ez 
a komplex megközelítés elősegíti, hogy az egyházkerületet az olvasó 
nem valamiféle magában lebegő képződményként, hanem a kor tár-
sadalomtörténeti valóságában definiálja. Ennek megfelelően az egy-
házkerületi vezetés sem pusztán életrajzok felsorolása, hanem szemé-
lyek és nézetek ütköztetése. Fontosak a mikrotörténelmi adalékok: az 
egyházközségek egymás közötti viszonya, a hatásköri konfliktusok, a 
más felekezetűekkel való együttélés. Önálló fejezet tárgyalja az egyház-
kerület társadalmát, amelybe a papválasztás, a generációs ellentétek, 
a viszályok és fegyelmi esetek éppúgy beletartoznak, mint a szociális 
ellátás és a vagyonosodás. A szerző a korszakot szűkebb kutatási terü-
lete, az iskolahálózat bemutatásával zárja.

Dienes Dénes és Ugrai János korábban már több munkájukban iga-
zolták széleskörű forrásismeretüket és komplex elemző készségüket. 
A hazai reformáció történetének időben a középkortól a polgárosodó 
Magyarországig, térben a Tiszától az északi országhatárig terjedő egy-
házi intézménytörténetéhez olyan szemszögből járultak hozzá, amely 
nemcsak regionális, hanem Kárpát-medencei viszonylatban segít meg-
világítani a magyarországi református egyház működésének kialakulá-
sát és társadalomtörténetét. Mindehhez elsőrangúan reprodukált kép-
anyag, térképek, táblázatok és fakszimile ábrázolások adnak keretet. A 
pontos forráskezelés, a szakszerűen szerkesztett mutatók az ő esetük-
ben szinte maguktól értetődőek. A komoly tudományos teljesítményt 
tisztelettel üdvözlöm és várom a sorozat két befejező kötetét.
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Kovács I. Gábor: 
Magyarországi egyetemi tanárok 
életrajzi adattára 1848–1944111

A társadalomtudományokban a pontos kézikönyvek alkalmasint a leg-
fontosabb kutatási segédletek, összeállításukhoz kitartás, fegyelem és 
forráskritikai felkészültség szükséges. Talán ez az egyik oka, hogy az 
archontológiát kevesen művelik, s akik mégis, azok neve a szakmában 
közismert. „A Szinnyei” hivatkozás a humán tudományok kutatói szá-
mára egyértelműen Szinnyei József 1891–1914 között megjelent Magyar 
írók élete és munkái című, 14 kötetes lexikonját jelenti. Könnyen azono-
sítható Bölöny József neve is, fő műve, az 1977–2004 között ötször ki-
adott Magyarország kormányai c. munkája alapján (a legutóbbi Hubai 
László társszerkesztővel). A történelem segédtudományaként számon 
tartott archontológia szakértői közül a szélesebb olvasóközönség is 
ismerheti Fallenbüchl Zoltán (Magyarország főméltóságai 1526–1848; 
1988) vagy Markó László (A magyar állam főméltóságai; 2000, 2006) ne-
vét. Népszerűek az életrajzi lexikonok, a legismertebb Magyar életrajzi 
lexikon (1967–1994; főszerkesztő: Kenyeres Ágnes), illetve az Új magyar 
életrajzi lexikon (2001–2007; főszerkesztő: Markó László). A példaértékű 
gondossággal összeállított tematikus szakmunkákból tallózva kiemel-
jük a Magyar múzeumi arcképcsarnok (2002; főszerkesztő: Bodó Sándor 
– Viga Gyula), A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 (2003; 
főszerkesztő: Glatz Ferenc), a Magyar orvoséletrajzi lexikon (2004; írta és 
összeállította: Kapronczay Károly) és a Főkonzulok, követek és nagyköve-
tek 1945–1990 (2015; szerkesztette: Baráth Magdolna – Gecsényi Lajos) 
adattárakat.

Az ELTE Történeti Szociológia Tanszékének gondozásában 2012-
ben újraindult a Történeti elitkutatások – Historical Elite Research sorozat, 
amelynek első hét darabja 1990–1993 között látott napvilágot. A leg-
utóbb megjelent 8, 9. és 10. kötetek a polgári korszak magyarországi 

111 Diszkrimináció – emancipáció – asszimiláció – diszkrimináció. Zsidó és zsidó szár-
mazású egyetemi tanárok. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. 
I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 176 o.; Hit – tudomány –közélet. A Debreceni Tu-
dományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi 
adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. 
II. Szerkesztette: Kovács I. Gábor. Összeállították: Kovács I. Gábor – Takács Árpád. ELTE 
Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 222 o. ISBN 978-963-284-559-3; Kovács I. Gábor (szerk.): 
Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi 
adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. 
III. kötet. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 356 o.

egyetemi tanárainak archontológiai és prozopográfiai adatbázisa eddig 
sajtó alá rendezett biográfiáit tartalmazzák. Az 1848. április 11. és 1944. 
október 15. között működött 1044 egyetemi tanár életrajzi adattárának 
és életútleírásának grandiózus feladatát vállaló programvezető, Ko-
vács I. Gábor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy soha nem látott részletes-
séggel világítja át a professzori pályaképeket. A Magyarországi egyetemi 
tanárok életrajzi adattára 1848–1944 sorozat eddig megjelent három köte-
tét alapvetően ő írta és szerkesztette (Kiss Zsuzsanna és Takács Árpád 
közreműködésével). Az első: Diszkrimináció – emancipáció – asszimilá-
ció – diszkrimináció. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok (2012, 176 
o.); a második: Hit – tudomány – közélet. A Debreceni Tudományegyetem 
Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adat-
tára és életútleírása (2014, 222 o.); a harmadik: Sárospatak erőterében. A 
tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és 
életútleírása (2016, 356 o.). Az első kötet címére egyesek talán felkapták 
a fejüket, de a meglepőnek tűnő csoportosítás kizárólag a felekezeti ho-
vatartozásra, mint rendező elvre utal. A professzorok társadalmi hely-
zetét és a korabeli oktatásigazgatás vallási meghatározottságát tekintve 
ez feltétlenül indokolt. A szigorú iskolafenntartói szabályok idézték elő 
pl. a tanárok gyakori felekezetváltásait. Csak példaként említünk két 
akadémikust (akik egyébként nem lettek kinevezett egyetemi tanárok): 
az izraelita Ballagi Mór előbb evangélikus, majd református hitre tért 
át, s lett a budapesti református teológia egyik alapító és vezető tanára, 
Horváth Cyrill pedig cisztercita rendtagból vált reformátussá, hogy az-
tán nyugdíjazásakor rekatolizáljon. Nem véletlen, hogy a kultusztárca 
hivatalos nevében a vallásügy megelőzte a közoktatásügyet.

Az első kötet markánsan lehatárolható személyi köre 67 profesz-
szorra terjed ki. Ide tartoznak a születésüknél fogva izraelita vallású-
ak, köztük azok is, akik később más felekezetre vagy felekezeten kívüli 
státuszba tértek át, illetve akik a szülők korábbi áttérése miatt eleve 
más vallásba születtek. A második kötet jól lehatárolható (s az 1944-
es időhatárt indokoltan meghaladó) tanintézeti keretét a Debreceni 
Egyetem megnyitásának 2014-ben ünnepelt centenáriuma határozta 
meg: a könyv az évfordulót figyelembe véve jelent meg, 20 professzort 
– köztük egy 1947-ben kinevezettet is – tartalmazva. A harmadik kötet 
folytatta a református vonalat, de egyházkerületi származási oldalról, 
ebben 19 személy található. Összességében 105 életrajz látott eddig 
napvilágot (Soós Béla egyháztörténész a II. és III. kötetben egyaránt 
szerepel). Az teljes vizsgált mintához képest ez még szerény, 10%-os 
arány, de arra mindenképpen alkalmas, hogy sorozat jelentőségét alá-
támassza. A kálvinista mintaarány szintén alacsony: 1848–1944 között 
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183 református vallású professzor kapott katedrát, ehhez képest a II. és 
III. kötet egyelőre 38 személyt mutat be.

A polgári korszak 1044 professzorának fogalmi meghatározásakor 
a szerkesztő azon nyilvános rendkívüli és nyilvános rendes egyetemi 
tanárok sokaságát tekintette mintának, akiknek kinevezésére 1848 ápri-
lisa és 1944 októbere között került sor, továbbá akiket 1848 áprilisa előtt 
neveztek ki, de ezt követően is működtek. Helyet kapott az őszirózsás 
forradalom alatt az egyetemi autonómia megkerülésével kinevezett, 
emiatt utóbb státuszától megfosztott hét professzor is (mint Jászi Osz-
kár vagy Varga Jenő), de nem tartoznak ide a Tanácsköztársaság alatt 
kinevezettek, mert nem voltak felesküdve és beiktatva. Nem részei az 
1044 fős listának az egyetemi magántanárok és a címzetes professzorok 
sem.

Az archontológiai összefoglaláson túlmutató prozopográfiai do-
kumentáció a családtörténet meghatározó adatait a dédszülőkig visz-
szamenőleg tárja fel. Ezt követik az iskolák, külföldi ösztöndíjak és 
tudományos fokozatok, majd a fontosabb dátumokat napra pontosan 
jelölő életútleírás, végül a tudományos, szerkesztőségi, közéleti, egyhá-
zi szervezeti tagságok, politikai szerepek, kitüntetések és jövedelmi-va-
gyoni viszonyok. Terjedelmi okok miatt a három kötet szerkezete nem 
teljesen egyforma. Az elsőből még hiányoznak a részletes életútleírá-
sok (igaz, ez a kötet címéből is kiderül); személyenkénti irodalomjegy-
zék pedig csak a második kötetben szerepel.

A kötetekben többféle kiegészítő szöveg olvasható. Ezek egyfelől a 
kutatás formai jegyeivel kapcsolatos bevezető, forrástani és módszer-
tani közlemények. Másrészről – és ez mutatja a kutatás adatbázisokon 
túlmutató jelentőségét – a professzorok kinevezési gyakorlatáról, a 
professzorok rekrutációjának családtörténeti, generációs és iskoláztatá-
si összefüggéseiről, a református egyházkerületekről, mint művelődési 
alakzatokról szóló áttekintő és elemző tanulmányok.

A legutóbbi, régiónkkal kapcsolatos kötet bővebb elemzést is meg-
érdemel. A cím (Sárospatak erőterében) tökéletesen szabatos. Nem pusz-
tán egykori pataki diákokról van ugyanis szó, hanem olyan későbbi 
professzorokról, akiknek származását, családi hátterét és neveltetési 
környezetét a pataki iskola (alapvetően tiszáninneni református egy-
házkerületi hatókörű) kisugárzása határozta meg. Így válik érthetővé, 
hogy a debreceni teológia tanárairól szóló második kötetből a gömöri 
gyökerekkel rendelkező Soós Béla miért kapott helyet „Sárospatak erő-
terében” (is), míg a szabolcsi származású Pokoly József, illetve erdé-
lyi hátterű Zoványi Jenő (bár mindketten pataki diákok voltak) nem. 
A tiszáninneni kisugárzásban Sárospatak szerepe meghatározó: az 

életrajzokból kiderül, hogy a nem itt diákoskodók felmenői között is 
rendre pataki diákok bukkannak fel. Nem beszélve az olyan közvetlen 
hatásról, mint akiknek édesapja a pataki kollégium tanára volt (Buza 
László, Finkey Ferenc, Finkey József, Kérészy Zoltán, Kiss Árpád, 
Mitrovics Gyula). A kohéziót a közös családi gyökerek is erősítették: 
négyen a Szádeczky-Kardoss-családot (Lajos, Gyula, Tibor, Elemér), 
ketten a Finkey-családot (Ferenc, József) képviselik. Rokonsági kapcso-
latok más esetekben is kimutathatók, mint Buza László és Szádeczky-
Kardoss Gyula vagy Kérészy Zoltán és Kiss Árpád között.

Figyelmet érdemel a tudományágak sokszínűsége. A 19 tiszáninneni 
származású egyetemi tanár között a társadalomtudományok dominál-
nak (nyolc jogász, két történész és egy esztéta), míg a természettudo-
mányt két-két orvos, geológus, illetve mérnök, valamint egy-egy bota-
nikus és vegyész képviseli. Ha figyelembe vesszük, hogy közülük 11 
főt (Bernát István, Buza László, Csik Lajos, Finkey Ferenc, Finkey Jó-
zsef, Győrffy István, Kiss Árpád, Mitrovics Gyula, Szádeczky-Kardoss 
Elemér, Szádeczky-Kardoss Lajos, Vécsey Tamás) megválasztottak az 
MTA tagjává, az olvasó óhatatlanul igazolva látja Max Weber alap-
művének fő mondanivalóját a választott hivatás sikeres művelésének 
protestáns etikai alapjairól. Nem kevésbé tanulságosak a professzorok 
1945 utáni életútjai. A szovjetizált tudománypolitika egyeseket tovább-
ra is megtartott állásukban és rangjukban (Buza László, Kiss Árpád, 
Szádeczky-Kardoss Elemér), másokat meghurcoltak, eltávolítottak – 
és sajnos ők voltak többen (Csik Lajos, Győrffy István, Horváth Béla, 
Mitrovics Gyula, Szádeczky-Kardoss Tibor).

A fentiek kapcsán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a pataki kollégi-
um oktatási kultúrája, mint továbbélő értékrend és etika, a 20. század 
második felének tudományos közélete számára is komoly jelentőséggel 
bírt. Ennek igazolására említsük meg csupán azokat az 1945 előtt gim-
náziumot vagy tanítóképzőt végzett pataki diákokat, akik az 1960–70–
80-as években rektori pozícióig jutottak: Bencsik István (1910–1998) a 
Debreceni Mezőgazdasági Akadémián, Juhász Pál (1916–1984) és Sza-
bó Gábor (1927–1996) a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, Csiz-
madia Ernő (1924–1984) és Szuhay Miklós (1928–2017) a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemen.

A Kovács I. Gábor vezetésével folyó grandiózus kutatás keretében 
elkészült köteteket – s a várható folytatásokat – a recenzens nyugodt 
szívvel ajánlja a neveléstörténet, a történeti szociológia, a vallás- és egy-
háztörténet művelőinek figyelmébe.
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Szatmári Emília: 
„Közegyházi életünk sodrában” 
Dr. Koncz Sándor életműve112

A Sárospataki Református Kollégium főépületének falán 2000-ben el-
helyezett, a Teológiai Akadémia 20. századi nagy tanárnemzedékét fel-
soroló emléktáblán – elhalálozási időrendben – tíz név szerepel: Mátyás 
Ernő (1888–1950), Makkai Sándor (1890–1951), Marton János (1879–
1955), Zoványi Jenő (1865–1958), Szabó Zoltán (1902–1965), Nagy Bar-
na (1909–1969), Zsíros József (1900–1980), Koncz Sándor (1913–1983), 
Vasady Béla (1902–1992) és Újszászy Kálmán (1902–1994). Közülük 
eddig Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán munkássága kapott kimerítő 
részletességű önálló kötetet.113 A sor most Koncz Sándor életművével 
bővült. Míg a két előbbi könyv tanulmánykötet, illetve szöveggyűjte-
mény, addig Szatmári Emília monográfiát írt. Leírásait, következtetése-
it levéltári kutatásokra, szakirodalomra, valamint Koncz Sándor írásos 
hagyatékára alapozta. Az utóbbi forrásanyag – idézetek és hivatkozá-
sok révén – meghatározó mértékben van jelen.

Az életutak feldolgozásának két közismert módja létezik. A politikai 
életrajzban a történelem fő eseményei hangsúlyosak, a szerző ezekhez 
rendeli hozzá az egyéni sorsot és arra keres választ, hogy a nagypolitika 
miként befolyásolta az adott személy cselekedeteit. A mikrotörténelmi 
nézőpont ezzel szemben az egyén és szűkebb környezete viselkedését 
elemzi, középponti eleme maga az életút. A szerző ehhez kapcsolja a 
történelmi eseményeket, s a főhős cselekedeteire adott külső reakciókat 
vizsgálja. Mindkét esetben kölcsönhatások bemutatásáról van szó, de 
a nézőpont más. Szatmári Emília – a Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetemen doktori értekezésként megvédett – művének alcíme 
tehát tökéletesen szabatos: a szerző a mikrotörténelmi megközelítést 
választotta.

Koncz Sándor életpályájának alapjai egyértelműen meghatározha-
tók. A munka becsületét és a keresztyén hitet az ipari munkás hátterű 
családi környezet biztosította. A teológiai fegyelmet a sárospataki kol-

112 Szatmári Emília: „Közegyházi életünk sodrában” Dr. Koncz Sándor életműve a 20. 
század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében. Hernád Kiadó, Sárospatak, 
2017. 280 o.
113 Az igazság ösvényén. Szabó Zoltán emlékkönyv. Szerkesztette: Kováts Dániel. Szép-
halom 26. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. Sárospatak, 2016; Újszászy Kálmán 
emlékkönyv. Széphalom 8. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. Szerkesztette: Balassa 
Iván – Kováts Dániel – Szentimrei Mihály. Szabad Tér Kiadó, Budapest–Sárospatak, 1996.

légiumban sajátította el. Az ösztöndíjas külföldi utak aktív nyelvtudást 
és európai látókört adtak számára.

Koncz Sándor életének első, tanulmányi szakasza mintegy a kle-
belsbergi nevelési eszme megtestesülése. Ezt a szó szoros és átvitt ér-
telmében egyaránt megállapíthatjuk. A közvetlen hatás a pataki kollé-
gium sorsával függ össze. A trianoni trauma után Sárospatak határszéli 
településsé vált, jogakadémiája bezárt. Az egyházkerület és a kollégi-
um vezetése reformokkal kívánta fellendíteni a halódó iskolát. Partnert 
találtak ehhez Klebelsberg Kunó kultuszminiszter személyében, aki-
nek jelentős anyagi támogatásával a húszas-harmincas évek fordulójá-
tól jövőt meghatározó változások történtek: A) Korszerű, bentlakáson 
alapuló oktatási modellt vezettek be a gimnáziumban. Ezt elsősorban 
az 1931-ben megnyílt Angol Internátus biztosította, amely nem egy-
szerűen nyelvtanítási forma volt, hanem az angolszász nevelési modell 
adaptációja. Virágzott az egyesületi, önképzőköri élet, magas szintet 
ért el a sportkultúra. B) Megtörtént a hatvan évvel azelőtt állami keze-
lésbe vett tanítóképző visszavétele, ezzel szélesedett a képzési kínálat 
és erősödött a helyi református értelmiség kritikus tömege. C) Fiatal, 
huszonéves, ambiciózus új tanárok kaptak katedrát, akik a hagyomá-
nyok mellett a század új értékeit képviselték. Többségükben pataki 
gimnazista és/vagy teológus múlttal rendelkeztek; tanulmányaikat 
legtöbben Eötvös-kollégistaként és/vagy külföldön, gyakran a pataki 
kollégium ösztöndíjával végezték. D) Tehetségkutató mozgalom in-
dult a gimnáziumban, amelynek révén falusi gyerekek tucatjai nyertek 
felvételt. Mindez kiszélesítette a kollégium szellemi vonzásterületét és 
első generációs értelmiségi korosztályok kibocsátását eredményezte. 
E) Faluszemináriumot hozott létre a teológiai akadémia, amely a kor 
nemzeti-társadalmi kérdéseire próbált új módszerekkel új válaszokat 
találni. A hallgatók szociológiai szempontok szerint tanulmányozták 
a falvak életét. F) Nem sokkal később megalakult a népfőiskola, ezzel 
új, skandináv mintájú közművelődési-nevelési mozgalom bontott szár-
nyat.

Ebbe az újrainduló „fénykorszakba” kapcsolódott be 1931-ben, az 
iskola fennállásának 400. évében, első éves teológusként Koncz Sándor. 
Mire elvégezte az akadémiát, letette lelkészképesítő vizsgáit, tanult Bá-
zelben, Glasgow-ban és Berlinben, majd doktorált és habilitált Debre-
cenben, addigra életpályája pontosan megfelelt annak az értelmiségi 
eszményképnek, amelyet a Trianon utáni szellemi újjáépítés érdekében 
Klebelsberg 1926-ban, A magyar kultúra jövője című cikkében így határo-
zott meg: „Az élen mindig olyan szakemberek járjanak, akik az európai 
mértéket teljesen megütik. Korántsem arisztokratikus kultúrpolitika 
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tehát az, amely (...) követeli egy szellemi elitnek tervszerű (...) nevelé-
sét, kiknek magyar a lelkük, de európai a tudásuk.”114 Koncz Sándornál 
a magyar lélek és az európai tudás mindvégig szimbiózisban létezett. 
Magyarsága nyilvánvaló: visszatért 1946-ban és nem ment el 1956-ban, 
sőt másokat is lebeszélt erről.

Az emberi sors tele van útelágazásokkal. Hivatás és munkahely 
szempontjából Koncz Sándor számára is három irány volt választható: 
(1) mi az, ami lehet belőle (mert vállalta és megengedték); (2) mi az, 
ami lehetett volna (mert engedték, de nem vállalta); s végül (3) mi az, 
ami nem lehetett (mert vállalta volna, de nem engedték). Demokratikus 
társadalmakban a második kategória a legszélesebb (ami lehet), ezt kö-
veti az első (ami van), s végül – ha egyáltalán létezik – a harmadik (ami 
lehetetlen). A diktatúrákban éppen fordított a helyzet: a legszélesebb 
a harmadik csoport (ami tilos), ezt követi az első (ami van), és végére 
marad – mármint ha az illető mer ellentmondani – a második (amit 
visszautasít).

Lássuk az arányokat Koncz Sándornál! Ami lehetett: konventi misz-
sziói lelkész (1938–41); tanintézeti lelkész (1941–43); harctéri tábori lel-
kész (1943–46); konventi külügyi előadó (1946–47); sárospataki teológiai 
tanár (1947–51); alsóvadászi lelkész (1952–65); sárospataki gyűjteményi 
levéltár igazgató (1966–83). Ami lehetett volna, de elhárította (1956–61 
között az őt jelölni kívánók védelme érdekében): svájci vagy amerikai 
lelkész (1946); földbirtokos száz holddal (1946); Baranya megyei fő-
ispán (1946); szentesi lelkész (1956); községi vagy járási tanácstag-je-
lölt (1956); szikszói lelkészjelölt (1961); dunántúli püspökjelölt (1961). 
S nem lehetett: tiszáninneni lelkész (1938); debreceni egyetemi tanár 
(1945); tanár a budapesti vagy debreceni teológiai akadémián (1951); 
diósgyőr–vasgyári lelkész (1951); továbbra is egyetemi magántanár a 
debreceni teológián (1952); diósgyőr–vasgyári lelkész, másodszor sem 
(1955); tiszáninneni püspök (1957); tiszáninneni egyházkerületi főjegy-
ző (1957); abaúji esperes (1958); egyházkerületi könyvtáros Sárospata-
kon (1958); tiszáninneni püspök, másodszor sem (1964); sárospataki 
lelkész (1964); amerikai meghívott lelkész (1965); tiszáninneni püspök, 
harmadszor sem (1977). Tizennégy arculcsapás, ha úgy tetszik: „stá-
ció”. Kommentár aligha szükséges. A második világháború utáni poli-
tikai változások derékba törték az éppen elkezdődött karriert.

Koncz Sándor mégis „hittel és humorral” élte túl a fenti fordulato-
kat. Hogyan lehetséges ez? A családi indíttatás és a sárospataki nevelés 
nyilván sokat jelentett, de életművének ez csupán horizontális vetüle-

114 Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai 
(1917–1932). Válogatta, az előszót és a jegyzetek írta: Glatz Ferenc. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1990. 233. o.

te. A vertikális szempont az egész életpályán átívelő etikai tisztaság, a 
szilárd dogmatikai bázis és a kiváló gyakorlati szervezői érzék. Bel- és 
külföldi tanulmányai erősítették elméleti attitűdjét, kialakították vilá-
gos jogtudatát, megalapozták benne az „értelmes hit” és a „cselekvő 
erkölcs” kettős parancsát, s ezek maradtak iránytűi hivatása teljesítése 
során. Hitt az eleve elrendelésben. „Nem mi választjuk Istent, Isten vá-
laszt minket.” – mondotta 1947-ben (44. o.). „Ha Isten ide tesz, itt kell 
az igét hirdetnem.” – vallotta 1952-ben, Alsóvadászon (71. o.). Mintha 
őt szólítaná Márk 5:36: „Ne félj, csak higgy!”

A hit és a tett voltak Koncz Sándor vezérlő elvei, átitatva a folyama-
tos megtisztulási igénnyel: lélekben, testben, környezetében egyaránt. 
Ez adott erőt számára az embert próbáló kihívásokhoz és folyamatos 
újrakezdésekhez, amelyeket nem büntetésként, hanem éppen Isten 
mindig megújuló bizalmaként értelmezett. Koncz Sándor cselekedetei 
mintegy manifesztálják a nyugat-európai társadalomfejlődést meg-
határozó protestáns etika vezérelvét, amelyet Max Weber így foglalt 
össze: „csakis a cselekvés szolgálja Isten egyértelműen kinyilvánított 
akarata szerint dicsőségének gyarapítását”, s ebből következően „a 
munkakedv hiánya a kegyelmi állapot hiányának eleje”.115 Hinni, ten-
ni, alkotni – sosem lehetsz annyira fáradt, hogy ezt elhanyagold. Így 
őrizhette meg Koncz Sándor életerejét, hitét és világszemléletét – egy 
hitetlen korban, sok próbatételen át.

Hoppál Mihály – D. Molnár István: 
Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 
1956–1960116

Mit terveztek és mit értek el egy régi híres gimnáziumba 1956–1960 között 
járó diákközösség tagjai? címmel „szubjektív szociográfiai kísérlet” jelent 
meg a Valóság 2019. évi 2. számában.117 A szövegből hamar kiderül, 
hogy az akkor (1952–1990 között) Rákóczi Gimnázium néven állami 
intézményként működő Sárospataki Református Kollégium Gimnázi-

115 Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Cserépfalvi Kiadó, Buda-
pest, 1995. 184, 189. o.
116 Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 1956–1960. A találkozók etnográfiája. Szerkesz-
tette és az osztálytársak anyagaiból összeállította Hoppál Mihály és D. Molnár István. 
Kiadó: Hoppál Mihály. Budapest, 2019. 168 o. ISBN 978-615-00-5400-1
117 Dévald István – D. Molnár István – Hoppál Mihály – Vietórisz András: Mit terveztek 
és mit értek el egy régi híres gimnáziumba 1956–1960 között járó diákközösség tagjai? 
Szubjektív szociográfiai kísérlet = Valóság, LXII. évf. 2. szám, 2019. február, 12–30. o.
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umáról van szó, amelynek padsoraiból rendre kikerültek figyelemre 
méltó sikereket elérő tanulók. A szóban forgó, 1960-ban érettségizett 
diákok között találjuk D. Molnár István DSc irodalomtörténészt, egye-
temi tanárt; Hoppál Mihály DSc néprajzkutatót, akadémiai intézetigaz-
gatót; Varga József vegyészmérnököt, a tiszai olajfinomító főmérnökét.

Hogy mennyire nem egyedi jelenségről beszélünk, arra engedtes-
sék meg csupán két példa, korábbról és későbbről. Mondjuk az 1943-
ban érettségizettek névsorát tekintve föltűnik Béres Elek építőmérnök, 
Karasszon Dénes orvostörténész, Katona Géza büntetőjogász, Vitányi 
Iván szociológus neve; ők mind a tudományok doktorai lettek. Az 
1947-es maturandusok névsorát erősítette Korponay Béla nyelvész és 
Svehla Gyula kémikus, a tudomány doktorai, egyetemi tanárok; Kőrösi 
József, a Valóság főszerkesztője; Mészáros István református püspök; 
Nagy János külügyi államtitkár. S ha előrelépünk, teszem azt, három 
évtizedet, az 1975-ös végzősök között találjuk Cseri Miklós etnográfust, 
múzeumigazgatót, államtitkárt; Mohi Sándor Balázs Béla-díjas rende-
ző-operatőrt; Stumpf István minisztert, alkotmánybírót, egyetemi ta-
nárt; Szathmáry Béla c. törvényszéki bírót, egyetemi tanárt; Wáberer 
György nagyvállalkozót.

Mindez alátámasztani látszik a sárospataki iskola történelmi ko-
roktól és fenntartótól független értékvonzó és értékteremtő képességét, 
amely egyrészről a hagyományokra épülő szervezeti kultúrában és tu-
dásban, másrészről az itt szocializálódott és ezt továbbörökíteni kívánó 
mindenkori tanári karban érhető tetten. (Ez utóbbi szintén magába épí-
tett alapú generációs fejlődési elemeket.) A nemzedékek szociológiáját 
Karl Mannheim kutatta, az egymást váltó nemzedékek művészet- és 
irodalomtörténeti jelentőségét pedig legmarkánsabban Ernst Fischer és 
Hauser Arnold fogalmazták meg.118 „A fiatalság biológiai, a fiatal nem-
zedék társadalmi kategória” – vélte Fischer,119 s ez az állítás minden 
tekintetben illik a társadalmi folyamatokra, hiszen az érettségizők azo-
nos sorsélménnyel és társadalmi-politikai viszonyrendszerrel szembe-
sülnek pályakezdésük során.

Az ilyen, hagyományalapon nyugvó iskolákhoz mindig hozzá tartozik 
az öregdiák mozgalom, amely az iskola társadalmi hatásmechanizmu-
sának fontos fokmérője. Az oktatás és nevelés terén elért eredmények 
egy tanintézet számára ugyanis nemcsak a végzett tanulók egyéni sor-

118 Karl Mannheim: A nemzedéki probléma. In: Ifjúságszociológia. Összeállította: Huszár 
Tibor – Sükösd Mihály. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969. 31–67. o.; Ernst 
Fischer: A fiatal nemzedék problémái. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964. 15–20. o.; Hauser 
Arnold: A művészet szociológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1982. 149–166. o.
119 Ernst Fischer: A fiatal nemzedék problémái, i. m. 16. o.

sának jobb vagy rosszabb alakulásában tükröződnek. Fontos mutató, 
s egyben visszacsatolást jelentő kapocs az egykori növendékek össze-
tartó erejét bizonyító önszerveződés, az egymást váltó nemzedékek 
évtizedes távlatokban fennmaradó barátsága.120 1803. augusztus 14-én 
Bessenyei György kéziratos művét e szavakkal dedikálva ajándékozta 
egykori iskolájának: „A Sárospataki Nemes Collégiumnak, mint Osko-
lájának, hol tanulását kezdette, ajánlja az Író, iránta való háládatossá-
gának örök emlékezetire”.121 A hálaadás korántsem formális gesztus, 
mert nem csupán lélektani vetülete (értsd: kellemes egyéni emlékezé-
sek), hanem komoly szakmai innovációs tartalma van: továbbörökítés-
re késztet, utat mutat, példát ad.

Hogy érzékeltessük, Sárospatakon mióta és mennyire van jelen a 
végzettek későbbi teljesítményének számon tartása és visszacsatolása, 
lássuk még néhány adatot a 19. századból! A kiegyezés előtt és után 
1863-ban, 1866-ban és 1882-ben Emlékkönyv jelent meg a sárospataki fő-
iskolai ifjúság kiadásában, az egykori önképzőkörös, később ismertté 
vált pataki diákok szépirodalmi jellegű műveiből. 1892-ben látott nap-
világot az első, kifejezetten nemzedéki alapú visszatekintés: az Emlék-
lapok az 1859–1867-es osztálytársak sárospataki találkozójáról című füzet 
témája az 1892. szeptember 24-én tartott 25 éves érettségi találkozó le-
folyása volt, szépirodalmi keretbe foglalva.

Több évfolyamnak azonos időpontban tartott érettségi találkozó-
ra először 1929. június 16-án került sor, az előző évben alakult Pataki 
Diákok Országos Szövetsége szervezésében. E napon a 10, 20, 25, 35, 
40 és 50 éve végzettek találkoztak. Az iskola történetében ez volt az 
első ún. „nagy találkozó”, ahol minden osztály részéről elhangzanak 
köszöntések. A 20. századot nem is kell tovább részleteznünk, mert a 
hagyomány máig él.

Ez tehát a közeg, amelyben a Valóságban publikált beszámoló fo-
gant. S végül könyvvé érett: az Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 1956–
1960. A találkozók etnográfiája című kötetet Hoppál Mihály és D. Molnár 
István szerkesztette.

120 Erről részletesen lásd: Bolvári-Takács Gábor: Tények és tendenciák a pataki öregdi-
ák-mozgalom történetében. In: Szabó Csaba (szerk.): Sárospataki Református Kollégium 
Alapítvány 1989–2009. Jubileumi kiadvány. Sárospatak, 2009. 11–16. o.; Bolvári-Takács 
Gábor: Módszertani szempontok a pataki öregdiák-mozgalom történetének kutatásához. 
In: Ködöböcz József (szerk.): Comenius és a hazai művelődés. Bibliotheca Comeniana IX. 
Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2002. 199–205. o.
121 A jelen tanulmányban szereplő, öregdiák-mozgalommal kapcsolatos adatok lelőhe-
lye (a továbbiakban külön hivatkozás nélkül is): Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki 
öregdiák mozgalom 19–21. századi kronológiája. Intézménytörténet és közművelődési 
dimenziók (elektronikus adattár, 2011): http://www.zemplenimuzsa.hu/oreg_diak_
krono.htm
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Az olvasóban fölmerülhet a kérdés: mennyire sorolható mindez a 
néprajztudomány hatókörébe? A választ megtaláljuk legújabb etnog- 
ráfiai szintézisünkben. E szerint, bár „a 19–20. századi hazai néprajzi 
vizsgálatok középpontjában (...) a rurális társadalom állt”, a „vizsgá-
latai kiterjedtek egyéb társadalmi csoportokra” is. „A néprajz (...) első 
renden empirikus tudomány”, amely „vizsgálja a közösség életét, fenn-
maradását meghatározó szokások, íratlan szabályok (...) szerepét”.122 
Aligha kérdéses, hogy az osztályközösségi struktúra vizsgálata kielé-
gíti ezeket a követelményeket.

A néprajz, s főleg a folklór kutatási határokat feszegető skálájának 
szélességén egyébként sem érdemes meglepődni. Hoppál Mihály rég-
óta jó érzékkel ismeri föl a mai jelenségek tudományos elemzésében 
rejlő lehetőségeket, kihasználva azt az előnyt, amit a kutató számára 
kutatási tárgyának kurrens jellege jelent. Példa erre a Mitikus szerkezetek 
a városi folklórban című tanulmánya, amelynek tárgya a levélben, e-mai-
len terjedő ún. szerencselánc-levél: aki megkapta, küldje tovább és sze-
rencse éri, mert akik nem ezt tették, azok vesztettek/meghaltak stb.123

De térjünk vissza az ismertetni kívánt kötethez! Meg kell állapí-
tanunk, hogy bár műfajában kétségtelenül egyedülálló, törekvésében 
nem előzmény nélküli. Más iskolákra nincs módunk kitekinteni, így 
csak Sárospatakot vizsgáltuk, s itt az elmúlt évekből három, hasonló 
célú, de lényegesen kevésbé átfogó igényű művet találunk. Közös ben-
nük, hogy magánkiadású művek, s nem gimnáziumi, hanem tanító-
képzős öregdiákok alkotásai.

A Volt egyszer egy osztály 1951–1955 című kötetben a város művelő-
déstörténeti jelentőségéről és a pataki szellem összetevőiről szóló be-
vezető tanulmányok után osztályfőnöki emlékek következnek. Ezután 
a negyvenfős osztály 31 tanulója tette közzé személyes pályabeszámo-
lóját előzetesen megadott szempontok alapján és vallott az életét meg-
határozó pataki hatásokról. Az osztály halottairól szóló, illetve a volt 
tanárok emlékeit idéző cikkek után képek és dokumentumok zárják a 
kötetet.124

A folytatásban (Volt egyszer egy osztály II. 1951–1955) a végzettek 
tanítói munkásságának bemutatása a központi elem: húszan írták 
meg pedagógiai és/vagy élettapasztalataikat. Helyet kaptak továbbá  

122 Paládi-Kovács Attila (főszerk.) – Flórián Márta (szerk.): Magyar néprajz I.1. kötet. Táj, 
nép, történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 12. o.
123 Hoppál Mihály: Mitikus szerkezetek a városi folklórban. In: uő: Folkloristica varietas. 
Válogatott tanulmányok. III. kötet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Európai 
Folklór Intézet, Budapest, 2018. 214–230. o.
124 Ködöböcz József (szerk.): Volt egyszer egy osztály 1951–1955. Egy tanítóképzős osz-
tály életéből. Kiadják: Jakab Loránt és Demeter Endre. Sárospatak. 1996.

köszöntők, az első kötet óta elhunyt tanárokról és diáktársakról szóló 
megemlékezések és volt tanárok írásai.125

A Hivatásunk bölcsője 1959–1962 című kötet sajátossága, hogy ezen 
évfolyam tagjai voltak az első felsőfokú oklevelet szerzett tanítók. A 
rövid iskolatörténeti áttekintés után tanári emlékek olvashatók, majd a 
végzettek (ötvenből 36 fő, de tizenketten ekkor már nem éltek) szemé-
lyes emlékezése pályájuk alakulásáról, végül dokumentumok (újság-
cikkek, iratok, meghívók, fényképek).126

A legújabb megközelítés még nem könyv, hanem „csak” kutatási 
jelentés, de megírásához már példaként használták a most ismertetett 
kötetet. A Rákóczi Gimnázium 1971-ben végzett speciális angol tago-
zatos osztályáról és annak utóéletéről szóló tanulmányát Gonda Zsu-
zsanna (szerző, egyben az osztály tagja), a Magyar Comenius Társaság 
2019. november 6-ai, tudományos felolvasó ülésén ismertette.127 Szóban 
jelezte, hogy a kérdőíves felméréshez a mintát az 1960-ban érettségizett 
osztályról szóló kiadvány adta.

A talán hosszúnak tűnő bevezető után – bár a tartalmas prológus 
mindig az ismertetett mű tudománytörténeti jelentőségét hivatott alá-
támasztani, s reméljük, ez sikerült is – tekintsük át a kötetet! Tartalma 
páratlan értékű forrásanyag. Kezdődik a szóban forgó gimnáziumi osz-
tály 1960. májusi utolsó fizikaórájával, amelyen Urbán Barnabás tanár 
úr mindenkit felszólított, mondanák el, mit terveznek érettségi után, 
milyen pályát választanak? Minderről magnófelvétel készült – micso-
da előrelátás! –, amelynek szövege most nyilvánossá lett. Ezt követi a 
25 éves érettségi találkozón, 1985-ben készített hangfelvétel, amely jól 
tükrözi a politikai rendszerváltozás előtti évek hangulatát. A beszél-
getést Urbán Barnabás tanár úr vezette, mintegy az 1960-as fizikaóra 
pandanjaként. A harmadik forrás, az 1990-es találkozót rögzítő felvétel 
hangulata egészen más légkörű, szabadabb és kötetlenebb, s Hoppál 
Mihály ide is magnóval érkezett.

A második fejezet teljes egészében a Valóságban megjelent tanul-
mányt, tehát az osztálytársak kérdőíves válaszaiból szerkesztett elem-
zést tartalmazza. Ezt a folyóirat olvasói már ismerik.

A harmadik és negyedik fejezetben interjúkat és komplett kérdőíves 
válaszokat találunk. D. Molnár Istvánnal, Varga Józseffel és Vietórisz 
Andrással Hoppál Mihály, vele pedig Ágoston István beszélgetett – a 

125 Ködöböcz József (szerk.): Volt egyszer egy osztály II. 1951–1955. Kiadják: Jakab 
Loránt és Földházi István. Sárospatak, 2003.
126 Hivatásunk bölcsője 1959–1962. Szerkesztőbizottság: Faragó Lajos, Grajz István, Hor-
nyák Pál, Király István, Nagy László. Magánkiadás, Sárospatak, 2009.
127 Gonda Zsuzsanna: Emlékek a Rákóczi Gimnázium speciális angol tagozatáról. In: 
Kováts Dániel (szerk.): Comenius és a tehetség. Bibliotheca Comeniana XXI. Magyar Co-
menius Társaság, Sárospatak, 2019. 175–180. o.
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szövegek évekkel korábban készültek. S végül három friss emlékezés: 
Angyalos László, Trauer Hubert és Nagy Attila osztálytársak kérdő-
íves válaszai stílusukban, részletességükben három különböző műfajt 
képviselnek.

Kérem az olvasót, ne várja, hogy ennél több részletet megosszak, 
vegyék kézbe a könyvet! A volt pataki diákoknak ez szinte „kötelező”, 
a máshol végzetteknek „ajánlott” irodalom. Ha ugyanis az elmúlt évti-
zedeket nemcsak történetileg megismerni, de átérezni is akarjuk, ehhez 
éppen az ilyen bensőséges, olvasmányos, édes-bús ’magánmemoár-
töredék-gyűjtemény’, illetve annak elemzése segíthet hozzá. A kötet 
célja, módszertana és tartalma mindamellett komoly tudományos tel-
jesítményt igazol.

Comenius megújul. 
A sárospataki tanítóképző a jövő előtt128

Az 1857-ben alapított sárospataki tanítóképző több mint másfél év-
százados történelmében sikeres időszakok és hullámvölgyek egyaránt 
fellelhetők. Ma már a tévedés kockázata nélkül állíthatjuk, hogy az in-
tézményt 2000. január 1-jétől bő egy évtizedig az utóbbi periódus jel-
lemezte. A felsőoktatási intézmények hálózatának átalakításáról szóló 
1999. évi LII. tv. alapján az iskola elvesztette szervezeti önállóságát és 
a Miskolci Egyetem karaként működött tovább. A kényszerházasság 
módszere lényegében lekövette Zemplén és Borsod 1949-es megye-
egyesítését és megismételte a történelmet: ahogy Zemplén elsorvadt a 
nehézipar árnyékában, akképpen Árvay József egykori intézménye is 
megtűrt filiálé lett. A fejlesztési források elapadása és a demográfiai 
helyzetből adódó hallgatói utánpótlás csökkenése miatt a tanintézet 
eredeti funkciója lassan kiüresedett, a tanári kar minőségi mutatói drá-
maian zuhantak. A felsőoktatási intézményhálózat 2010-es évtized eleji 
újratervezése során azonban felcsillant a túlélés reménye: 2013 elején 
tárgyalások kezdődtek a nevéből időközben a „tanítóképző” szót el-
hagyó Comenius Főiskolai Kar és az egri Eszterházy Károly Főiskola 
(EKF) vezetői között a kar átcsatolásáról. A fenntartó Emberi Erőforrá-

128 Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti ered-
ményei – 2014. Szerkesztette az EKFCK Tudományos Bizottsága. EKF Líceum Kiadó, 
Eger, 2015. ISBN 978-615-5509-26-1; A pedagógusképzés megújítása. Főszerkesztő: Hau-
ser Zoltán, szerkesztő: Kelemen Judit. Sárospataki Pedagógiai Füzetek. Különszám. EKF 
Líceum Kiadó, Eger, 2015. ISBN 978-615-5509-34-6

sok Minisztériuma májusban megadta a hozzájárulást, így 2013. július 
1-jén a pataki intézmény kivált a Miskolci Egyetem kebeléből és az egri 
főiskola Comenius Karává vált (immár a „főiskolai” megkülönböztető 
jelző nélkül, hiszen az anyaintézmény is azonos jogállású).

A Sárospataki Pedagógiai Füzetek eddig megjelent 26, illetve a Magyar 
Comenius Társaság képzős oktatói publikációkat is jelentős arányban 
tartalmazó eddigi 18 kötete valós tudományos eredményekről adott 
számot. Mégis azt állítom, hogy a pataki képzőnek Az Eszterházy Károly 
Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei – 2014. 
című tanulmánykötetéhez hasonló kiadványa fennállása óta nem volt. 
A hangsúlyozottan egyetlen esztendő termését tartalmazó kiadvány 
tanulmányai ugyanis formai szempontból semmiben sem maradnak el 
más főiskolák, sőt tudományegyetemek közleményeitől: szakszerű ki-
dolgozás, pontos forrásmegjelölések, a szerzőkhöz hozzárendelt tudo-
mányos minősítéssel rendelkező lektorok jellemzik. A 15 szerző (mind 
főiskolai oktató) közül nyolcan tudományos fokozattal rendelkeznek, 
négyen doktorjelöltek, hárman doktoranduszok. Ebből kitűnik, hogy a 
kar a tudományos kutató-, illetve művészi alkotómunkát az oktatói kö-
vetelményrendszerrel összhangban kéri számon, e közlemények tehát 
nem véletlenül születtek.

A tematikai sokszínűség imponáló. A vezető oktatók közül Ke-
lemen Judit a kar művésztanárainak (Molnár Irén és Sándor Zsuzsa 
festőművészek, Finta Éva költő, Kelemen Judit karvezető-zongoramű-
vész) munkásságát tekinti át. Kézi Erzsébet angol nyelvű (ez is újdon-
ság!) tanulmánya a pataki kollégium két világháború közötti tanulói 
rekrutációját vizsgálja. Nagy György a természettudományi kísérletek 
fontosságáról, Sándor Zsuzsa a vizuális alkotástípusok kommuniká-
ciós szerepéről, Stóka György a matematika tanításának módszertani 
kérdéseiről írt. A további minősített oktatók esetében Egri Károly a 
Sárospatak környéki gombafajokról értekezik, Jaskóné Gácsi Mária a 
késő modernitás irodalomelméleti problémáit taglalja. Kökényessy Ni-
koletta témája a harmadik évezred első évtizede sajtójának stilisztikai 
és retorikai elemzése. A doktorjelöltek közül Kissné Gombos Katalin 
a szuggesztív tanáregyéniség jegyeit foglalja össze, Nyiri Péter Jókai 
Fekete gyémántok c. regényének teológiáját elemzi, Podlovics Éva Lívia 
Heidegger Lét és időjének egyes problémáival foglalkozik, Toma Kor-
nélia pedig a mai fiatalok argumentációs kultúráját vizsgálja. A dok-
toranduszok esetében Finta Éva Sáfáry László korai költészetét elem-
zi, Livják Emília a testről alkotott filozófiai nézeteket kutatja, Varga-
Novákovits Zsuzsanna pedig a sárospataki iskoladrámák 1650 és 1790 
közötti változásairól értekezik.
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A jól szerkesztett kötet kapcsán két kritikai észrevételnek kell han-
got adnunk. Az első: nem szerencsés szerkesztőként testületet megje-
lölni. Az „EKFCK Tudományos Bizottsága” bibliográfiai szempontból 
értelmezhetetlen, a szerkesztői felelősség szempontjából pedig homá-
lyos. A második: bármennyire is helyeslendő az idegen nyelvű publiká-
ció, mindent nem szabad lefordítani. A szerző neve nem lehet Elisabeth 
Kézi, hiszen ő magyar. Súlyosabb hiba az irodalomjegyzék angolra for-
dítása: a kötet – neveléstörténeti forrásokban nem jártas vagy külföldi – 
olvasója azt hiheti, hogy a felsorolt művek mind angol nyelven jelentek 
meg, miközben ilyen című könyvek – angolul – nem léteznek.

Ha az előzőleg ismertetett mű egyfajta horizontális látlelet volt, 
akkor A pedagógusképzés megújítása c. kötet, amely az észak-magyar-
országi pedagógusképzés korszerűsítését célzó, Hauser Zoltán által 
vezetett TÁMOP-alprogram keretében készült, az intézményi jövőkép 
stratégiai vezérfonalának fontos alapjait rejti. A Sándor Zsuzsa által 
szerkesztett A szakmai gyakorlatok tartalmi fejlesztése és új rendszere című 
első fejezet a kar képzési szerkezetének megújítása jegyében tekinti át 
az óvodapedagógus- és tanítóképzés szemléleti hátterét, ideáit, jellem-
zőit, gyakorlatát és modulrendszerét, országos kitekintéssel. A fejezet 
szerzői Jaskóné Gácsi Mária, Kelemen Judit, Marcziné Fazekas Erzsé-
bet, Sontráné Bartus Franciska és Stóka György. A következő blokk, 
Tanulmányok Sárospatak művelődéstörténetéből címmel, olyan tantárgy-
csoport bevezetését tűzi ki célul, amelynek révén a hallgatók megis-
merkedhetnek a város múltjában rejlő nevelési lehetőségekkel, úgy-
mint helyszínek és épületek, irodalmi személyiségek, képzőművészeti 
értékek, testnevelési hagyományok. A szerkesztő Kézi Erzsébet mellett 
a további szerzők: Gál Gyöngyi Gizella, Molnár Irén, Vismeg István. Az 
utolsó fejezet (Információs és kommunikációs technikai innovációk az óvó- és 
tanítóképzésben) az új eszközök hatásrendszerét, a humán teljesítményt 
támogató technológiát (HPT), a személyes tanulási környezetek (PLE) 
jellemzőit, a saját eszközök használati lehetőségeit (BYOD), illetve 
mindezek hazai és nemzetközi tapasztalatait tárgyalja. Szerzői: Antal 
Péter, Bednarik László, Kis-Tóth Lajos (egyben a fejezet szerkesztője), 
Sontráné Bartus Franciska, Stóka György és Stókáné Palkó Mária.

A kötet a közel fél évszázada indult Sárospataki Pedagógiai Füzetek 
sorozat részeként látott napvilágot (kár, hogy a borítón a „különszám”, 
a belső címlapon pedig a „különkiadás” szó szerepel). Ez önmagában is 
üdvözlendő, hiszen a periodika 1969–2009 között viszonylag rendsze-
resen (átlag másfél évente) megjelent, ám az utóbbi hat évben szünetelt.

Az egri főiskola értékén kezelte új intézményegységét. 2013-ban az 
átadás-átvétel zavartalansága és a működés folyamatossága érdekében 

a pataki kar élére Hauser Zoltán, az egri főiskola korábbi sikeres ve-
zetője személyében rektori megbízott állt, dékánként pedig Kelemen 
Judit kapott bizalmat. Az azóta eltelt alig több mint két esztendő az 
oktatói minőségbiztosítás, a képzési kínálat bővítése és a jövőkép meg-
alkotása szempontjából komoly sikereket hozott. Ezt igazolja a most 
ismertetett két kötet is.

Papp István: 
Fehér Lajos129

A 20. század második felének meghatározó hazai politikusai közül 
kevesen rendelkeznek életrajzi monográfiával. Pünkösti Árpád Ráko-
si Mátyásról publikált több kötetes életrajza visszhangtalan maradt.130 
Rajk Lászlóról szintén egy újságíró, az angol Duncan Shiels írt.131 Az 
1956-os forradalom vezéralakjai közül a rendszerváltozás után – érthe-
tő okból – viszonylag hamar önálló kötetet kapott Nagy Imre,132 Malé-
ter Pál,133 Bibó István,134 majd Losonczy Géza135 és Kovács Béla,136 de a 
lendület kifulladt.

A Kádár-korszakkal a helyzet még rosszabb. Leghamarabb az értel-
miség önreflexiós igénye hozott eredményt, bár a történészek ódzkodá-
sa miatt Aczél György pályáját is újságíró, Révész Sándor írta meg.137 
Munkáját a szakmai közvélemény értékelte, de nem tekintették köve-
tendő példának, kivéve Huszár Tibor Kádár-életrajzát138 – a többi néma 

129 Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe. Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti levéltára – Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2017. 446 o. ISBN 
978-963-467-014-8
130 Pünkösti Árpád: Rákosi a hatalomért 1945–1948. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1992; Uő: Rákosi a csúcson 1948–1953. Magyar Könyvklub, Budapest, 1996; Uő: Rákosi 
bukása, száműzetése és halála 1953–1971. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001.
131 Duncan Shiels: A Rajk fivérek. Vince Kiadó, Budapest, 2007.
132 Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. Első kötet. 1896–1953. 1956-os Intézet, 
Budapest, 1996; Uő: Nagy Imre. Politikai életrajz II. 1953–1958. 1956-os Intézet, Budapest, 
1999.
133 Horváth Miklós: Maléter Pál. Osiris-Századvég Kiadó – 1956-os Intézet, Budapest, 
1995.
134 Bibó István (1911–1979). Életút dokumentumokban. Válogatta és összeállította: Hu-
szár Tibor. 1956-os Intézet – Osiris-Századvég Kiadó, Budapest, 1995.
135 Kövér György: Losonczy Géza 1917–1957. 1956-os Intézet, Budapest, 1998.
136 Palasik Mária: Kovács Béla 1908–1959. Occidental Press, Budapest, 2002.
137 Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó, Budapest, 1997.
138 Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza. Szabad Tér Kiadó – Kossuth Kiadó, 1. 
kötet: 2001, 2. kötet: 2003.
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csend. Ezt törte meg a fiatal Papp István, Fehér Lajos-biográfiájával. 
Az időzítés nem véletlen: a megjelenés igazodott a politikus születési 
centenáriumához.

A könyv értékelésének elsődleges szempontja az agrártörténe-
ti megközelítés. Az 1957 után általa felügyelt magyar mezőgazdaság 
1960-as évek közepétől a ’80-as évekig tartó sikertörténetté válását 
nemzetközi tényezők és hazai reformfolyamatok, földrajzi adottságok 
és rátermett vezetők együttesen eredményezték. A témát annak idején 
apologikusan, de adatszerűen megírta Csizmadia Ernő.139 Történész-
ként nemrég feldolgozta Varga Zsuzsanna.140 Az agráriumnak a kora-
beli körülményekhez képest szinte optimális működéséhez a politikai 
és szakmai vezetők konszenzusteremtő készsége nagyban hozzájárult. 
Voltak közöttük magas szintű agárlobbisták (Fehér Lajos, Losonczi Pál, 
Nyers Rezső), tudományos karriert is abszolváló csúcsvezetők (Csiz-
madia Ernő, Dimény Imre, Erdei Ferenc, Romány Pál), ágazati szak-
politikusok (Keserű János, Márton János, Soós Gábor, Váncsa Jenő) és 
közvetlen termelésirányítók (Burgert Róbert, Szabó István). A legtöbb-
jük életútja megírva, visszaemlékezésként vagy interjú formájában el-
olvasható.141 Ehhez a listához csatlakozik a most megjelent kötet.

Aligha szükséges magyarázni: a hiányzó biográfiákat nem pótolják 
a visszaemlékezések és életút-interjúk. A kívülálló történészi és/vagy 
szociológusi szemlélet ugyanis többet képes megvilágítani a politikus 
tevékenységének mozgatórugóiból, mint a mégoly tárgyilagosságra tö-
rekvő, de végül szükségképpen önigazolásba hajló memoár.142 A most 
ismertetett kötet szerzője éppen ezért tartotta fontosnak a témáját his-
toriográfiai áttekintéssel indítani, figyelembe véve, hogy Fehér Lajos 

139 Csizmadia Ernő: Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1984.
140 Varga Zsuzsanna: Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus idősza-
kában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013.
141 Lásd: Bolvári-Takács Gábor: Eszme és föld. Vázlatpontok Losonczi Pál agrárpolitiku-
si portréjához = Zempléni Múzsa, VI. évf. 2006. 2. szám; Uő: Csendben a csúcson. Vázlat-
pontok Losonczi Pál államfői portréjához = Zempléni Múzsa, VIII. évf. 2008. 3. szám; Hu-
szár Tibor: Beszélgetések Nyers Rezsővel. Kossuth Kiadó, Budapest, 2004; Göröngyös út. 
Dimény Imre életútja. Szerkesztette: Varga Zsuzsanna. Kossuth Kiadó, Budapest, 2017; 
Huszár Tibor: Erdei Ferenc 1910–1971. Politikai életrajz. Corvina Kiadó, Budapest, 2012; 
Keserű János: Parasztsorsfordítók között. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007; Váncsa Jenő: 
Öt évtized a mezőgazdaság szolgálatában. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 
2010; Schlett András: Sziget a szárazföldön. A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 
és 1990 között. Szent István Társulat, Budapest, 2007; Szabó István életútja Nádudvartól 
Nádudvarig. Szerkesztette: Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Budapest, 2012.
142 Lásd ehhez: Éles Csaba: A megélt és megírt múlt. Emlékiratok, önéletrajzok, vallo-
mások. Napút-füzetek 2. Napkút Kiadó, Budapest, é. n.; Pataki Ferenc: Önéletrajzi em-
lékezet – önismeret – önéletírás = Pszichológia, 26. évf. 2006. 2. szám, 97–151. o.; Uő: Az 
önéletírás pszichológiája = Pszichológia, 27. évf. 2007. 1. szám, 3–68. o.

az 1945 előtti időkre vonatkozó visszaemlékezéseit még életében pub-
likálta.143

A mostani könyvből azonban nem csupán az agrárpolitikusi port-
ré, hanem az 1956 végén hatalomra került legfelső pártvezetés egyéb 
szempontból is meghatározó személyiségének arcképe tűnik elő. Fe-
hér pályaíve tipikusan kádári: a kompromisszumokért munkatársait 
feláldozni (értsd: a saját szempontjából „megvédeni”, illetve „túlélést 
biztosítani”) kész Kádár 1974–75-re belenyugodott a gazdasági reform 
emblematikus alakja, Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes félreállítá-
sába. A „mi lett volna, ha” kérdés igenis föltehető: ha Fehér megéri a 
’80-as évek végét, Nyershez hasonlóan bizonyára őt is rehabilitálják és 
a csúcson éli át a „létező szocializmus” bukását.

A paraszti származású Fehér Lajos (1917–1981) szülővárosában, 
Szeghalmon végezte alsó- és középfokú iskoláit (innen indult Tildy 
Zoltán is). Itt sajátította el a református valláserkölcs alapjait, a munka 
megbecsülését, a népi származás fontosságát. Eszmei fejlődési útja a 
protestáns etika és a kommunista hit metszéspontjában jelölhető ki. 
A kötet alcímében szereplő „népi kommunista” jelzőt a szerző kellő-
en megindokolja (371. o.). Érettségi után a debreceni egyetemre és a 
Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézetébe (ez két kü-
lön jogviszonyt jelentett) iratkozott be, latin-történelem szakra. 1940 
nyarán államvizsgázott, majd pedagógiai gyakorló éve leteltével 1941 
januárjában letette a tanári vizsgát. Az újságírói hivatásban látta jövő-
jét, így 1943-ig elvégezte a sajtókamara hat féléves Sajtófőiskolai Tan-
folyamát. 1941-től folyamatosan dolgozott a Szabad Szó, a Tiszántúl és 
a Kis Újság szerkesztőségeiben. Ekkor kezdett agrárpolitikai témákkal 
foglalkozni.

Fehér Debrecenben vált kommunistává a paraszti gyökerek (az 
otthoni háttere az agrárszocialista régió), a baloldali szervezetek (Már-
ciusi Front), a nemzetközi népfrontpolitika meghirdetése és a népi 
mozgalom hatására. Az illegális Kommunisták Magyarországi Pártja 
1942 decemberében vette föl tagjai közé. A német megszállás után az 
antifasiszta katonai ellenállásban vállalt szerepet: partizáncsoportokat 
irányított, de ő maga közvetlenül nem hajtott végre akciót.

Az 1945 és 1956 közötti időszakban sokféle poszton helyt állt, ezek 
változásai részben saját addigi tapasztalataival, részben a politikai inga 
kilengéseivel függtek össze. Előbb Péter Gábor helyettese a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályán, majd a pártköz-
pont falvakkal foglalkozó munkatársa, Nagy Imre irányítása alatt. In-
nen a parasztság megnyeréséért harcoló Szabad Föld felelős szerkesztői 

143 Fehér Lajos: Így történt. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979.
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székébe vezetett az útja. E pozíciójában 1953-tól a Nagy Imre-kormány 
és az „új szakasz” politikájának támogatója. Ennek eredményeként 
1954-ben előbb a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetősége 
(KV) póttagjává választották, majd áthelyezték a központi pártlap, a 
Szabad Nép szerkesztő bizottságába. Az 1955-ös visszarendeződés érte-
lemszerűen őt is érintette: a Fonyódtól és Balatonfenyvestől délre elte-
rülő Balatonnagybereki Állami Gazdaság élére száműzték.

A politika élvonalában 1956 októberében bukkant föl ismét: a KV 
póttagjaként részt vett a szinte folyamatosan ülésező testület munkájá-
ban, sőt október 28-án tagja lett az MDP Katonai Bizottságának. Ebbéli 
ténykedésének sok pontját a források hiánya, illetve ellentmondásai 
miatt ugyanúgy homály fedi, mint az 1944. szeptemberi hasonló párt-
megbízatásának körülményeit.

Ennél jóval világosabb a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
újjászervezésében betöltött szerepe. Ismét része a „genezisnek”, mint 
1945 után. Kádár feltétlen híveként tagja lett a Politikai Bizottság (PB) 
funkcióját betöltő ideiglenes intézőbizottságnak, megbízták az 1956 
novemberében indult új pártnapilap, a Népszabadság főszerkesztésével. 
Itt azonban hamarosan belebukott a szerkesztőség sztrájkjába, jóllehet ő 
maga nem osztotta a lázadó újságírók nézeteit. Szénkormánybiztosnak 
nevezték ki, majd e tőle távol eső feladatkört 1957 tavaszán a Központi 
Bizottság (KB) mezőgazdasági osztályvezetői posztjára cserélte. Fehér 
ezzel visszatért természetes közegébe, s innentől 1974-ig a hazai ag-
rárpolitika fokozatosan megerősödő és egyre nagyobb tekintélyre szert 
tevő irányítójának számított.

Az 1957–60 közötti periódus a magyar mezőgazdaság fejlődésé-
ben ellentmondásos időszak, a kísérletezések kora. A MSZMP az 1959 
végén tartott pártkongresszusig folyamatosan napirenden tartotta az 
agrárkérdést. Már az 1957-es pártértekezletet követő hónapban közzé-
tették az MSZMP agrárpolitikájának téziseit, ezt követte augusztus kö-
zepén a KB Titkárságának határozata a termelőszövetkezetek politikai, 
gazdasági és szervezeti megszilárdításáról, illetve augusztus végén a 
PB határozata a földművesszövetkezeti mozgalom továbbfejlesztéséről. 
Az év végén a KB határozatot hozott a felvásárlási rendszer javításáról. 
1958 márciusában az állami gazdaságok helyzetéről PB-határozat, áp-
rilisban a falusi politikai munka javításáról KB-határozat, decemberben 
a párt agrárpolitikájáról és a tsz-mozgalom továbbfejlesztéséről szintén 
KB-határozat született. 1959 októberében a KB ismét foglalkozott a ter-
melőszövetkezeti mozgalom továbbfejlesztésével.144 E dokumentumok 

144 A felsorolt dokumentumokat tartalmazza: A Magyar Szocialista Munkáspárt határo-
zatai és dokumentumai 1956–1962. Szerkesztette: Feles Györgyné. Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1964.

– és az ezek nyomán született jogszabályok – megalapozásában Fehér 
Lajos fontos szerepet játszott.

A KB 1958. decemberi ülésén az agrárpolitikáról hozott határozat 
tartalmazott egy „szigorúan bizalmas” jelzéssel ellátott fejezetet, ame-
lyet nem tettek közzé. Ebben Dögei Imre földművelésügyi minisztert 
baloldali szektás, Fehér Lajost jobboldali elhajlóként aposztrofálták. 
(Az előbbi hibája annak el nem ismerése, hogy az egyéni gazdálkodó 
parasztságnak tett engedmények nem taktikai, hanem stratégiai kér-
dések, az utóbbi hibája pedig a kapitalista tendenciák erősödésének 
lebecsülése.) Az ülésen Fehér elfogadta, Dögei visszautasította a bírála-
tot.145 Fehér – akire a pártvezetésben sokan Nagy Imre egyetlen „túlélő” 
munkatársaként tekintettek – az önkritikája után megerősödött és az 
MSZMP VII. kongresszusán, 1959-ben, a KB mezőgazdasággal foglal-
kozó titkárává választották.

Fehér a felügyeleti területén megkérdőjelezhetetlen tekintély-
re tett szert. Előbb a téeszesítés befejezésében (azaz a „szocializmus 
alapjainak lerakásában”), utóbb a háztáji gazdaság és a vállalati re-
form, egyáltalán az új gazdasági mechanizmus bevezetése mögött – 
más politikusokkal együtt – előkelő helyen állt. 1962-től – a kollekti-
vizálás befejezésétől – miniszterelnök-helyettesként felügyelte az ag-
ráriumot. Az igazi „csapata” 1966–67-re állt fel. Az MSZMP KB 1966 
májusában tárgyalta meg és fogadta el a gazdasági mechanizmus 
reformjára vonatkozó, történelmi jelentőségű irányelveket és határo-
zatát. A folyamat az MSZMP 1966. őszi IX. kongresszusának határo-
zatában kapott véglegesen zöld utat. Ennek nyomán az országgyűlés 
1967. április 14-ei alakuló ülésén teljes körű személycserékre került 
sor: Dobi István helyett az addigi földművelésügyi minisztert, Lo-
sonczi Pált az Elnöki Tanács elnökévé (azaz államfővé), Kállai Gyula 
helyett a reformszellemű Fock Jenőt a minisztertanács elnökévé vá-
lasztották. A kormányban Fehér Lajos elnökhelyettes maradt, mellet-
te ugyanilyen posztot kapott Ajtai Miklós addigi tervhivatali elnök 
és Tímár Mátyás addigi pénzügyminiszter. A reform hívének tekint-
hető az új pénzügyminiszter, Vályi Péter, valamint Dimény Imre, aki 
a földművelésügyi és az élelmezésügyi tárcák, valamint az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság egyesítésével megalakult új Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium élére került.

A recenziónk bevezetőjében említett agrárszakemberek, mint lobbi 
csoport, a 60-as évektől gyakran kiérdemelték a „Fehér gárdisták” jel-
zőt, utalva az érdekérvényesítésben élenjáró Fehér Lajos ernyőszerepé-

145 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1959–1960. évi jegyző-
könyvei. Szerkesztette: S. Kosztricz Anna – Némethné Vágyi Karola – Simon István – 
Soós László. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1999. 917–920. o.
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re, aki miniszterelnök-helyettesként más tárcák fölött rendkívül széles 
felügyeleti jogkörrel bírt. A szerző ennek külön fejezetet szentelt, így 
csak azt említjük meg, ami kimaradt belőle: hozzá tartoztak a várossá 
nyilvánítási ügyek (pl. ő jegyezte Sárospatak 1968-as előterjesztését).

Fehér és vezetőtársai irányítása alatt a magyar mezőgazdaság nem-
zetközi viszonylatban versenyképes sikertörténetté vált. Ahogy a szer-
ző bemutatja: 1975-ben Kanada, Ausztrália és Dánia mögött negyedik 
helyen álltunk az egy főre jutó gabonatermelésben, 1985-re már csak 
Kanada maradt előttünk. A hústermelésben ugyanez a teljesítmény 
1975-ben a harmadik helyre volt elegendő (Dánia és Ausztrália után), 
1985-re Hollandia is elénk került (340. o.).

Fehér Lajos 1974-es félreállítása közvetlen kapcsolatban állt a gaz-
dasági reform lefékeződésével és a reformerők visszaszorulásával. Az 
első jelet az 1972. novemberi KB-ülés határozatában fedezhetjük fel. A 
pártvezetés konzervatív szárnya (Biszku Béla, Gáspár Sándor, Komó-
csin Zoltán, Németh Károly, Pullai Árpád) a szovjet pártvezetés támo-
gatásával, a „munkásosztály védelmének” frazeológiájával ideológiai 
ellentámadást hajtott végre. A KB kimondta a tervezés erősítését, a 
„nyereség-bér” kapcsolat megszüntetését az energiaszektorban, a köte-
lező szerződéses bérek bevezetését, a legnagyobb 40-50 állami vállalat 
külön kezelését.146 A reformerők 1974-ben vereséget szenvedtek, de Ká-
dár – taktikai okokból – nem egyszerre hajtotta végre a személycseré-
ket. 1974 márciusában felmentették KB-titkár tisztéből Aczél Györgyöt 
és Nyers Rezsőt (betegsége miatt Komócsint is), és nyugdíjazták Ajtai 
Miklós és Fehér Lajos miniszterelnök-helyetteseket. 1975 májusában 
megvált kormányfői posztjától Fock Jenő, miniszterelnök-helyettesi 
tisztségétől Tímár Mátyás. Ekkor állt föl a mezőgazdasági tárcát vezető 
Dimény Imre is. Fehér és Nyers az 1975. márciusi XI. pártkongresszu-
son a Politikai Bizottságból is kimaradtak. A XI. kongresszus utáni első 
KB-ülésen, 1975. március 22-én, amikor a PB megválasztására került 
sor, Kádár a következőket mondta: „Szeretnék még a személyi dolgok-
hoz visszatérni két mondat erejéig, hogy mindenféle félreértéseket el-
kerülhessünk. A KB tagjai között most van három elvtárs, Fehér Lajos, 
Kállai Gyula és Nyers Rezső elvtársak, akik ezidáig a PB tagjai voltak 
és most nem lettek azok. Itt szeretném megmondani, hogy a három 
megnevezett elvtársat becsületes embereknek tartjuk, szándékaikban 

146 A Központi Bizottság állásfoglalása a X. kongresszus határozatainak végrehajtásáról 
és a tennivalókról. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 
1971–1975. Szerkesztette: Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, 1978. 376–379.o. A hatá-
rozat nyomán hamarosan megszületett a népgazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. 
törvény, valamint az Állami Tervbizottság létesítéséről szóló 1023/1973. (VI.30.) MT. 
számú határozat.

az ügyet kívánják szolgálni, kommunistáknak, elvtársaknak tekintjük 
őket és a jövőben is számítunk munkájukra a KB testületében.”147

Kommunista frazeológia vagy kádári humánpolitika? A válasz 
Fehér szempontjából lényegében mindegy: mint halottnak a csók. A 
döntést élete végéig nem tudta megemészteni. A hatalma teljében is 
józanul gondolkodó, de rendkívül szuggesztív, a saját igazában hajtha-
tatlanul hívő, munkatársaiért kiálló Fehér Lajosnak a haláláig egyetlen 
társadalmi megbízása maradt, a Partizánszövetség elnöki széke, ame-
lyet még 1958-ban foglalt el.

A kötet időbeli vonalvezetése világos, a fontosabb csomópontok 
vagy történelmi szituációk önálló fejezetbe foglalása indokolt. Bősé-
ges a jegyzetapparátus, a szerző számos levéltári anyagot, kéziratos és 
publikált forrást használt. Ha valamit kifogásolhatunk, akkor az csu-
pán néhány stilisztikai megjegyzés. Némi naivitást tükröz a következő 
mondat: „Fehér Lajos számára véget ért az illegalitás korszaka, és egy 
komoly politikai tőkével rendelkező párt tagjaként bátran nézhetett a 
jövőbe.” (88. o.) Véleményünk szerint 1945 elején a szétlőtt fővárosban, 
bizonytalan egzisztenciális körülmények között senki sem szemlélőd-
hetett így. Azt a tényt, hogy Dimény Imre a nagydoktori védésére meg-
hívót küldött Fehérnek, túlzásnak tartjuk „még ennél is többet mond a 
két férfi barátságáról” jelzővel illetni (307. o.). Fehér Lajos Radó Sándor 
akadémiai taggá választása ügyében tett, egyébként sikertelen kezde-
ményezése sem „ritka tanúságtétel a politikai hatalom direkt beavat-
kozásáról” (348. o.), hiszen Aczél Györgynél és másoknál az ilyesmi 
mindennapos esemény volt. S végül több helyen előforduló stilisztikai 
hiba a dupla tagadás: a „bár” kezdetű mondatokban ugyanis a máso-
dik mellékmondatot nem kell „de” szóval kezdeni.

Mindezektől függetlenül Papp István jó forráskritikai érzékkel, az 
egymásnak olykor ellentmondó olvasatok pontos összevetésével veze-
ti végig az olvasót Fehér Lajos életútján. Következetesen alapos, né-
hány helyen módszertani szempontból is példaértékű (pl. a Losonczy 
Géza és Gimes Miklós biográfiák összevetése a 106. oldalon, vagy az 
1956. októberi események bizonytalansága és forráshiánya kapcsán a 
történész tehetetlenségének beismerése a 157–165. oldalakon). Kellően 
árnyalt a Népszabadság-sztrájk értékelése (180–184. o.) és jól veszi ész-
re Fehér 1969-es politikai akadémiai előadásának az államszocialista 
rendszer alapjait kritizáló elemeit (336–337. o.). Munkája körültekintő, 
mértéktartó, szakszerű és olvasmányos. Bárcsak követnék a példáját 
minél többen, más történelmi személyekről.

147 Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei, III. kötet 1971–1980. 
Összeállította: Németh Jánosné. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2000. 27–28. o.
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Oplatka András: 
Németh Miklós148

Németh Miklós– a korabeli politikai közbeszédben elterjedt kifejezés 
szerint – „rendszerváltó kormánya” mindössze 18 hónapot dolgozott, 
1988. november 24. és 1990. május 23. között, két, egymástól markánsan 
eltérő személyi összetételben. Mégis, a Kádár-kori minisztertanácsok 
közül magasan e testület tagjai vezetik a memoárírók listáját.

Elsőként Berecz Frigyes volt miniszterelnök-helyettes publikál-
ta emlékiratait (Tévúton. Harminc hónap három kormányban. Magvető 
Könyvkiadó,1990). Őt követte az ex-külügyminiszter Horn Gyula (Cö-
löpök. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1991); a volt államminiszter Pozsgay 
Imre 1993-ban (1989. Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltásban. 
Püski Kiadó, 1993; illetve: Koronatanú és tettestárs. Korona Kiadó, 1998); 
és az igazságügyi tárcát vezető Kulcsár Kálmán (Két világ között. Rend-
szerváltás Magyarországon 1988–1990. Akadémiai Kiadó, 1994). A sort a 
kétezres évek közepén megjelent köteteivel az egykori államminiszter 
Nyers Rezső (Huszár Tibor: Beszélgetések Nyers Rezsővel. Kossuth Ki-
adó, 2004) és a volt miniszterelnök-helyettes Medgyessy Péter (Polgár a 
pályán. Kossuth Kiadó, 2006) folytatta. Néhány éve megjelentek Kárpá-
ti Ferenc egykori honvédelmi miniszter visszaemlékezései (Puskalövés 
nélkül... Duna Intercontinental Könyvkiadó, é. n. [2011]), s tavaly nap-
világot látott Németh Miklós kormányfő memoárkötete.

Az időzítés tudatos: nyilván a rendszerváltozás negyeszázados év-
fordulója motiválta. Míg az első művek főként a szerzők friss személyes 
emlékeire épültek, s gyakran saját csalódottságukat voltak hivatottak 
megmagyarázni (Berecz, Pozsgay), addig a későbbi memoárok inkább 
évfordulósnak (15, 20) tekinthetők. Ez nem baj, hiszen a történelmi táv-
lat érlelheti, árnyalhatja, sőt fölülírhatja a pillanatnyi benyomásokon 
alapuló szemléletet. Nem véletlen, hogy az 1989/90-es fordulat első 
monográfiája is másfél évtizeden át készült (Ripp Zoltán: Rendszerváltás 
Magyarországon 1987–1990. Napvilág Kiadó, 2006). Az eseményeknek a 
20. századi történelmi folyamatokban való elhelyezésére és értékelésé-
re azonban vannak korábbi példák is. Elsőként Tőkés Rudolf elemezte 
így az eseményeket s alkotott rá új definíciót (A kialkudott forradalom. 
Kossuth Kiadó, 1998). Romsics Ignác a „tárgyalásos forradalom” elne-
vezést használta (Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, 

148 Oplatka András: Németh Miklós. „Mert ez az ország érdeke” Helikon Kiadó, Buda-
pest, 2014. 438 oldal + 40 oldal képmelléklet, ISBN 978-963-227-627-4

1999), Bihari Mihály pedig „kiegyezéses rendszer- és hatalomváltás”-
nak nevezte a periódust (Magyar politika 1944–2004. Osiris Kiadó, 2005). 
Legújabban Sárközy Tamás elemzését olvashattuk „a modellváltástól 
a rendszerváltozásig” fejezetcímmel (Magyarország kormányzása 1978–
2012. Park Könyvkiadó, 2012).

Németh Miklós a zempléni Monokról, Kossuth Lajos szülőfalujá-
ból származik. Aligha van más, hasonló méretű település, amely két 
állam- illetve kormányfőt adott volna Magyarországnak. Zemplénieket 
vezető kormányzati pozícióban a magyar történelem minden periódu-
sában találunk, csak két további példa: ifj. Andrássy Gyula, az 1905-
ös kormányzati válság idején kijelölt miniszterelnök, később belügy-
miniszter, majd 1918-ban a Monarchia utolsó közös külügyminisztere 
Tőketerebesen, Huszár István, a Fock-, majd a Lázár-kormány minisz-
terelnök-helyettese Hernádkakon született.

A származás alapvetően meghatározta Németh életfelfogását. Első 
generációs értelmiségiként jutott be a közgazdasági egyetemre, s ma-
radt (volna) ott a végzés után tanítani. Világszemléletét – és nyelvtu-
dását – jelentősen alakította az 1975–76-os harvardi ösztöndíja. 1977-
től azonban kormányzati munkakörben találjuk, ekkortól az Országos 
Tervhivatal osztályvezető-helyettese. (Mint írja, majd’ háromszor fi-
zetéssel a tanársegédi bérhez képest.) 1981-ben átvette őt a pártköz-
pont: az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályán munkatárs, két év 
múlva osztályvezető-helyettes, 1986 decemberétől osztályvezető. 1987 
júniusától gazdaságpolitikai KB-titkár. Grósz Károly 1988 júliusában 
határozta el, hogy megválik a kormányfői poszttól és a pártfőtitkári 
tisztségére koncentrál. Négy utódjelölt PB-tag nevét dobta be a köz-
tudatba: Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Iványi Pál és Tatai Ilona – a két 
utóbbi a mai olvasók számára jószerivel ismeretlen. Az akkor negy-
venesztendős Németh neve a pártbeli (megyék, KB és parlamenti frak-
ció) közvélemény-kutatás során merült fel, s Grósz engedett a többségi 
akaratnak. Németh mindazonáltal meglehetősen visszafogottan lépett 
a színre: miniszterelnökké választásakor sem bemutatkozó, sem prog-
rambeszédet nem mondott. Új kormányt sem alakított: lényegében át-
vette a Grósz-kormány programját és tagjait – csupán Nyers lépett be 
államminiszterként. Mi több, Grósz úgy szervezte meg első tévéinterjú-
ját, hogy előbb maga beszélt, majd bemutatta Némethet, mint „a mi mi-
niszterelnökünk”-et. Némethnek tehát nem volt önálló politikai súlya, 
az országgyűlés aznapi ülésén nem is a kormányfőválasztásra, hanem 
a Pozsgay által előterjesztett demokrácia-csomagra irányult a figyelem.

Memoárjában Németh világosan látja, hogy annak idején hibázott, 
de ezt tapasztalatlanságának tulajdonítja. A kellemetlen entrée kijaví-
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tása hosszú időt vett igénybe, csak 1989 májusában tudta kormányát 
jelentősen átalakítani. Működött a generációs elv: sorra olyan vezető-
ket emelt maga mellé miniszteri vagy államtitkári székbe, akikkel az 
egyetem elvégzése óta munkakapcsolatban állt (pl. Horváth Ferenc, 
Kemenes Ernő, Vissi Ferenc). Amikor könyvében a kormányzati teen-
dők csomópontjait összegzi, négy tényezőt említ: a kormányátalakítás, 
a német menekültek ügye, a kerekasztal tárgyalások és 1956 értékelé-
se. A három utóbbi kérdésről e helyütt felesleges írni, a fent említett 
monográfiák ezeket megfelelő mélységben tárgyalják. Annyit leszö-
gezhetünk, hogy Németh Miklós kétségtelen érdeme volt a problémák 
megoldására törekvő gondolkodás, bár nem tagadja, hogy a döntések 
érzelmileg sokszor a kelleténél jobban megviselték.

Ennek hátterében neveltetése állt. Családtörténetében a 20. század 
szinte valamennyi embert próbáló eseménye fellelhető: Don-kanyar, 
szovjet hadifogság („malenkij robot”), kitelepítés, beszolgáltatás, egy-
házellenesség, erőszakos tsz-szervezés (1961-ben!). Mindezeket át- és 
túlélő szülei és nagyszülei a józan ész és a katolikus hit igazán alapuló 
erkölcsi alapokat oltottak belé, s ez pályáján végig elkísérte. A monoki 
iskolából Zsuffa Tibor, a miskolci szakközépiskolából Deák Gábor ne-
vét említi, mint akik pedagógusként döntően befolyásolták gondolko-
dásának alakulását (talán nem véletlen, hogy mindketten a pataki kol-
légium diákjai voltak, Zsuffa 1931-ben, Deák 1937-ben érettségizett).

A közgázos évek leírása szemléletes. Németh itt találkozott először 
a népi-urbánus ellentéttel. Megdöbbentő, hogy a zsidókérdés a fővá-
rosi értelmiségi elit gondolkodásában mennyire jelen volt a 70-es, 80-as 
években (is). Nemcsak az egyetemi KISZ-választásokon, de később, a 
tervhivatalban is; az előléptetéseknél, kinevezéseknél pontosan szá-
mon tartották a származást, s nem engedték, hogy egyik vagy másik 
oldal túlsúlyba kerüljön. A párthoz való csatlakozásban felismerhető 
a korszak jellemző értelmiségi gondolkodása: változtassunk belülről! 
Mindez persze konfliktusokat okozott otthon, ráadásul veszélyeztette 
az egyházi házasságkötést – végül az egyetemi párttitkár, Szabó Kál-
mán rektor nyomására, szemet hunyt.

Az apparátusban töltött évek tapasztalatai elszomorítóak. Németh 
szerint a gazdasági helyzet a 70-es évektől kezdve folyamatosan rom-
lott. Miközben a pártvezetés a reformok-ellenreformok között ingado-
zott, a gazdaságpolitikát közvetlenül irányító személyi kör – Fekete 
János, Hetényi István, Tímár Mátyás, Faluvégi Lajos, Havasi Ferenc és 
Ballai László – szinte önálló gondolkodási pályára tért. Németh szerint 
a monetáris és fiskális ügyekben egyre nagyobb szerep jutott a szak-
értelemnek – korabeli szóhasználattal élve ők voltak a „technokraták” 

–, erre más területeken csak a külpolitika és kisebb részben a kultúra 
volt képes. Összességében azonban rohantunk az összeomlás felé, en-
nek minden bel- és külpolitikai következményével. Az államcsődtől a 
Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba történt belépés mentette 
meg az országot, közvetlenül előtte pedig Kína segített; történt mindez 
a Szovjetunió éberségét kijátszva. Németh kormányfői kinevezéséig a 
helyzet mit sem javult, s neki ezt kellett (volna) kezelnie. Nem véletle-
nül fájlalta, hogy a kerekasztal-tárgyalásokon gazdasági kérdések szin-
te szóba sem kerültek.

„A hála nem politikai kategória” – mondta annak idején Pozsgay 
Imre, utalva a számára a köztársasági elnöki ambíciók végét jelentő ún. 
„négy igenes” népszavazásra. A tétel azonban nem mindig igaz. Bizo-
nyítja ezt Németh Miklós 1990 utáni sorsa. Bár az első szabad válasz-
táson szülőföldjén, a szerencsi kerületben mandátumot szerzett, pár 
hónapra rá elfogadta jelölését az akkor szerveződő Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank alelnöki posztjára és 1991 áprilisában családjával 
együtt tíz évre Londonba költözött. A javaslat a bonni kormánytól jött, 
Kohl kancellár az újraegyesítésben játszott szerepét hálálta meg így. 
Szükség volt továbbá a magyar kormány ajánlására is, amelyet Antall 
József minden további nélkül biztosított. Egyrészt nyilván azért, mert 
Németh korrekten adta át neki a hatalmat, másrészt – a jövő szempont-
jából – mégis csak jobb volt távol látni egyik lehetséges politikai ellen-
felét. Némethnek alelnökként a humánpolitika, a banküzem és a belső 
ellenőrzés volt a felelősségi területe, de informálisan Kelet-Európa szó-
szólójaként működött. A 2002-es választások előtt – ekkor már két éve 
itthon élt – a szocialista pártban felmerült a lehetőség a politikába tör-
ténő visszatérésének előkészítésére, végül azonban egykori helyettese, 
Medgyessy Péter lett a listavezető – és az új miniszterelnök.

Németh Miklós memoárja – amelyet Oplatka András fűzött egy-
be a korszak más szereplőivel készített interjúrészletekkel – a magát 
„szocialistának” nevező Kádár-rendszer és a rendszerváltozás szubjek-
tív kor- és kórképe. Gondolatmenetében érezhető némi apológia, de ez 
alighanem megbocsátható annak a miniszterelnöknek, aki – bár nem 
kifejezetten önszántából, hanem a Szovjetunió agóniájának és a hideg-
háború végének következményeit felismerve – szakított egy örökké 
tartónak hitt államberendezkedéssel, s úgy lépett új utakra, hogy tudta: 
ebből személyes politikai és gazdasági haszna aligha származik.
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Tömpe István: 
Az elitek árulása149

„Nézd csak Pista, van, akivel kártyázok, van, akivel vadászok, van, aki-
vel politizálok. Veled nem politizálok.” Ezeket a szavakat Kádár János 
intézte Tömpe Istvánhoz, az MSZMP Központi Bizottsága tagjához, 
egykori belügy- majd földművelésügyi első miniszterhelyetteshez, 
utóbb a Magyar Rádió és Televízió elnökéhez egy társasági vadászatot 
követő vacsorán. Ennél szemléletesebben aligha érzékeltethető a „má-
sodik vonal” lényege. Azokat a vezetőket soroljuk ide, akik a pályájuk 
során legfeljebb államtitkári, miniszterhelyettesi, KB-osztályvezetői be-
osztásig jutottak, emellett akár központi bizottsági tagok és/vagy par-
lamenti képviselők is lehettek. Mindez azonban csak látszat: e szint lé-
nyege ugyanis a soha el nem érhető abszolút hatalom ígéretében rejlett. 
Pozíciójuk nem azt jelentette, hogy beleszólhatnak felső döntésekbe, 
hanem épp a fordítottját: azért kaptak bizalmat, mert feletteseik tudták, 
hogy soha nem fognak beleszólni. Felülről kihasználták őket, alulról 
féltek tőlük. A bizalom alapját a legfelső vezetőkhöz, olykor kifejezet-
ten Kádár Jánoshoz fűződő korábbi – különösen 1945 előtti – viszony, a 
közös munkásmozgalmi gyökerek jelentették.

A „második vonal” fogalmát Földes László KB-tag, egykor nagy-
hatalmú külkereskedelmi, belügy- majd mezőgazdasági miniszterhe-
lyettes legitimálta, amikor A második vonalban címmel publikálta me-
moárját (Kossuth Könyvkiadó, 1984). Az e körbe tartozó személyek 
emlékirat-írási hajlandósága ekkortájt kezdődött és a rendszerváltozás 
után sem apadt el, sőt, újabb szerzőkkel bővült. Voltak közöttük gazda-
sági vezetők, mint a bankvezér Fekete János (Fekete bárány? Print City 
Kiadó, 1999) vagy az agrárpolitikus Keserű János (Parasztsorsfordítók 
között. Napvilág Kiadó, 2007); katonai vezetők, mint Uszta Gyula (A jót 
akarni kell. Zrínyi Katonai Kiadó, 1989) vagy Mórocz Lajos (Kiskatonától 
a vezérezredesig. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2007). Akadtak diplo-
maták, mint a később kormányszóvivő Bányász Rezső (Ami a rejtjeltáv-
iratokból kimaradt. Pelikán Kiadó, 1993; Ne lőjetek a szóvivőre. Progressio 
Kiadó, 1999) vagy Erdős André (Sorsfordító esztendők. Korona Kiadó, 
2004); értelmiségiek, mint az orvos Farádi László (Diagnózis az életemről. 
Gondolat Könyvkiadó, 1983) vagy a pedagógus Beke Kata (Jézusmária, 
győztünk! Belvárosi Könyvkiadó, 1993).

149 Tömpe István: Az elitek árulása. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2015. 456 o. ISBN 
978-615-5513-08-4

A most ismertetett kötet azért egyedülálló, mert nemcsak a szerző 
érkezett a második vonalból, de a gyermekkorát is ilyen közegű politi-
kuscsaládban töltötte. (Recenziónk kezdő sorait a könyvéből idéztük.) 
Ifjabb Tömpe István közgazdász, a rendszerváltozás éveiben vagyon-
gazdálkodási kormánybiztos és pénzügyminiszter-helyettes, később 
bankvezető, majd a MÁV elnöke. Szakpolitikusi pályája olyan erőtér-
ben ívelt, amelyet a nemzedékek egyensúlya mellett a szakmai szem-
pontok egyre erősödő dominanciája határozott meg. (Ez a jelenség a pá-
lyatárs Németh Miklós emlékirataiban is nyomon követhető: Oplatka 
András: Németh Miklós. „Mert ez az ország érdeke”. 2014). A nemzedékek 
közötti konfliktusok erősödését a 70-es évek végétől csőd felé rohanó 
ország egyre feszítettebb tempója, s az ezzel párhuzamos kádercserék 
felgyorsulása jelezte. Az 1910-es (Kádár, Aczél, Gáspár, Losonczi) és 
1920-as (Németh Károly, Óvári, Havasi, Sarlós) években született ge-
neráció 1987/88-ig hatalmon maradt, mint a kifulladt és megbukott 
proletárdiktatúra utolsó mohikánjai. Mellettük az 1930-as évek gene-
rációja az 1985-ös XIII. pártkongresszus után nyert teret: Grósz, Berecz, 
Pozsgay, Horn, Szűrös, Horváth István. Nekik jutott a hatalom megtar-
tásáért vívott – végül is sikertelen – reformharc kétes dicsősége. Nem 
maradt kifutási idejük, mert nyomukban loholtak az 1940-esek, de a 
rendszerváltozáskor éppen nyugdíjba mehettek (Horn kivételével, aki 
az MSZP élén később választást nyert). Az 1940-es generáció 1987-től 
tört az élre, tagjai – apparátusi tapasztalatokkal felvértezve – szeren-
csésen ötvözték a politikai megbízhatóságot a szakértelemmel: Németh 
Miklós, Medgyessy Péter, Csehák Judit, Békesi László, Horváth Ferenc, 
Kemenes Ernő, Iványi Pál és mások (néhányan pár év múlva visszatér-
tek a politikába). Szemük előtt célként legfeljebb a békés átmenet meg-
valósításáért remélt elismerés délibábos látomása lebeghetett, politikai 
bukásuk kettétörte aktív életpályájukat. Ehhez a nemzedékhez tarto-
zott ifjabb Tömpe István, mint ahogy pl. az első vonalbeli szülőkkel 
rendelkező Apró Piroska és ifj. Marosán György is, akik szintén a 80-as 
évek végén emelkedtek a kormányzat második vonaláig.

Tömpe kötete tizenkét fejezetből áll, amelynek első fele családtör-
ténet (Háttér, Mese a születésemről, Anyám útja, Apámék, Gyermekkorom, 
A fiatalkor). A mikrotörténelmi nézőpontú, olykor anekdotázó családi 
história a partiumi gyökerű anyai és a szepességi származású apai ro-
konság kor- és jellemrajza. Az apai ág több szálon kapcsolódik a nyu-
gat-európai munkásmozgalom és a hazai ellenállás csomópontjaihoz. 
Az óvodás- és iskoláskor (benne ’56-tal) a kádergyermek-lét anatómiá-
ja. Ehhez hasonló látleletre a memoárirodalomban alig van példa, talán 
csak Révai József (Révai Gábor: Bemutatkozásaim története. Kalligram 
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Könyv- és Lapkiadó, 2012) és Aczél György (Varga Ágota: Aczél-tör-
ténetek. Alexandra Kiadó, 2013) gyermekeitől olvashatunk ilyet. Az 
egyetemi évek – tanévkezdés a Közgázon a csehszlovákiai bevonulás 
után két héttel – tele daccal és lelkesedéssel: szakkollégium alapítás, 
mozgalmi munka és persze a tudomány felfedezése.

Az utolsó öt fejezet a szakmai karrier (A Gazdaságkutató Intézet, 
Moszkva és Genf, Államigazgatás, A rendszerváltás, Bankok és vasút). Töm-
pe rögtön mély vízbe ugrott, közel a gazdaságirányítás sűrűjéhez. Az-
tán doktori aspirantúra Moszkvában, amelynek révén a szovjet valóság 
tanulsággá válik. Ellenpólusként a genfi Európai Gazdasági Bizottság 
– nyugati életkép, közelről. 1983-ban hazatér kormányzati gazdasági 
munkára, 1989 őszétől pénzügyminiszter-helyettes, majd az újonnan 
szervezett Állami Vagyonügynökség első igazgatója. Így éli át a rend-
szerváltozást. Tömpe a krízishelyzeteket is megfelelő távolságtartással, 
inkább értelemmel, mint érzelemmel ábrázolja, jóllehet karrierje meg-
tört. A magánszektorban kap helyet, s a Horn-kormány idején lép újra 
állami szolgálatba. Meglepetésére egyszer csak a MÁV élén találja ma-
gát – a vasút aztán évekre elkíséri.

A fordulópont – a kötetben és az életútban is – a VII. fejezet: Tömpe 
András végez magával.

A szerző nem titkolja, hogy számára nagybátyja, Tömpe András 
volt a példakép. Az egykori spanyolos kommunista, aki a háború után 
tizenkét évig a szovjet hírszerzés dél-amerikai rezidenseként a család 
számára sem ismerhető módon (tabu) kimaradt a Rákosi-korszak ese-
ményeiből. Amikor hazatért, Kádár megörült, de nem sokáig, mert e 
különc mérnök-tábornok komolyan vette az „eszmét”. Funkcióiról sor-
ra lemondott, ha azt érezte, a felsőbb döntésekkel nem tud azonosulni. 
Ennek súlyosságát akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk: a pártállam-
ban a lemondás intézménye tiltott volt, a megbízást a párt adta, és csak 
az vehette vissza. Tömpe András előbb a KB-osztályvezetéstől lépett 
vissza (a volt ÁVH-sokat érintő 1962 utáni megbocsátások miatt), 1968-
ban pedig alig másfél éves berlini nagyköveti állásáról köszönt le, a 
csehszlovákiai bevonulással való egyet nem értése okán (e tekintetben 
egyedüli politikusként a magyar közéletben). Ezután visszatért a dip-
lomáciai kitérője előtti könyvkiadói területre. Itt került sor arra a párt-
fegyelmi eljárásra, amelyet elbocsátott munkavállalója indított Tömpe 
ellen, aki a helyzet erkölcsi tarthatatlanságát – és az általa képviselt esz-
merendszer csődjét – felmérve főbe lőtte magát.

Tömpe András tragikus kálváriáját korábban – külön fejezetben – 
Moldova György írta meg a Magvető-igazgató Kardos Györgyről szóló 
könyvében (Aki átlépte az árnyékát. Urbis Könyvkiadó, 2001). Az eset 

önmagán túlmutató jelentőségű. A magyar társadalom a 70-es évekre 
végképp meghasonlott. A belső elidegenedés ekkor érte el azt a fokot, 
amikor az öngyilkosság valós probléma-megoldási eszközként merült 
föl. A politikai és közéleti öngyilkosságok „fénykorát” éppen a 70-es 
évek jelentették: Tömpe András mellett Nagy Miklós művelődésügyi 
miniszter, Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes, Péter György 
KSH-elnök, Pécsi Ferenc MTI-vezető. A sors különös fintora, hogy if-
jabb Tömpe István éppen nagybátyja öngyilkosságának évében lépett 
be nyári gyakorlatra a később a rendszerváltozás egyik szellemi böl-
csőjeként elhíresült Gazdaságkutatóba, amely a diploma megszerzése 
után első munkahelye lett – vajon hihetett-e a szocializmusban ilyen 
körülmények között? Az olvasó megtudja.

Az amerikai kritikai szociológia jeles alakja, C. Wright Mills Az 
uralkodó elit című könyve magyarul 1962-ben jelent meg. Tömpe István 
egyetemi hallgatóként találkozhatott vele, s vélhetően hatott is rá: ép-
pen ilyen kritikus hangnemet használ a mindenkori elitek felelősségét 
illetően. Könyve kettős síkú: „második vonalas” szocializációja össze-
folyik saját, „második vonalbeli” pályájával – bár ez utóbbi elsősorban 
szakmai, és csak részben politikai alapú. Emlékei, elemzései, eszmefut-
tatásai mind a rendszerváltozás előtti, mind az azt követő időszakról 
forrásértékűek.

N. Kósa Judit – Rédei Ferenc: 
Képszabadság150

A fénykép mint önálló történeti forrás, de különösen mint történelem-
ábrázoló eszköz az 1970-es évekig nem volt jelen a hazai történetírás-
ban. Ennek prózai okai is voltak: az élvezhető minőséghez a nyomda-
technika bizonyos fokának elérése kellett, s ez a hatvanas évekig nem 
volt jellemző. Mégsem ez jelentette a fotók alkalmazásának legfőbb 
problémáját, hanem a hitelesség. A retusálással szinte csodatevő szer-
kesztők előszeretettel éltek a múlt politikailag elvárt célú megtisztításá-
val, így a nyilvánosság számára közzétett képek az ötvenes évek végéig 
aligha tekinthetők mértékadónak. Ez idő tájt elsősorban a propaganda 
funkció került előtérbe, mint pl. az Országos Béketanács 1952-es, mai 

150 Képszabadság. Válogatás a Népszabadság egyedülálló fotóarchívumából. Szerkesz-
tő: N. Kósa Judit, képszerkesztő: Rédei Ferenc. Alexandra Kiadó, Pécs, 2015. 4x96 o. 1. 
kötet: ISBN 978-963-357-527-7; 2. kötet: ISBN 978-963-357-591-8; 3. kötet: ISBN 978-963-
357-626-7; 4. kötet: ISBN 978-963-357-656-4
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szóval „országimázs” jellegű képes albumában.151 Hasonló jelleggel, 
bár egészen más céllal készült húsz évvel később az a kereskedelmi 
forgalomba nem került, nagy alakú kiadvány, amelyet az MSZMP első 
titkára hatvanadik születésnapjára adott ki a budapesti pártbizottság. 
A fényképek ezúttal protokoll ajándékként manifesztálódtak. „Kedves 
Kádár Elvtárs! Tiszteletünk és szeretetünk jeleként fogadja ezt az albu-
mot” – áll az első oldalon.152

Az illusztrálás új szemléletét képviselte a Móra Kiadó Képes tör-
ténelem sorozata, amely a hatvanas évek közepén indult, bár a korai 
évszázadokról szóló köteteiben inkább rajzok domináltak. A képeket 
tablókészítés céljára mellékletben is közreadó sorozat az iskolai törté-
nelemoktatás népszerű eszközévé vált. Az ismeretterjesztés szándéka 
vezette Kosáry Domokost is, amikor 1971-ben közreadta a Magyaror-
szág története képekben című kiadványt, amely 1985-ig további három 
kiadást ért meg. „A kiadó (...) a mai életnek megfelelő új típusú kötettel 
kívánja gyarapítani a magyar történelmet ismertető könyvek sorát. Ily 
gazdag és sokoldalú képanyag történetünkről eddig egyetlen kiadvá-
nyunkban nem látott még így együtt napvilágot” – olvasható a negye-
dik kiadás fülszövegén.153

A fényképhasználat és -értelmezés szempontjából a historiográ-
fiai fordulópontot az 1979-es megindulása után rögtön az érdeklődés 
középpontjába kerülő História folyóirat jelentette. Glatz Ferenc alapító 
főszerkesztő ugyanis – egyebek mellett – így definiálta céljait: „a His-
tória mint a közlés új műfaja: (...) a kép nem illusztrál, hanem önálló 
információhordozó (ezt az új típusú képaláírással lehet elérni).”154 Ez-
zel a megoldással a fotók már nem a szövegben leírtak megerősítését, 
hanem annak kiegészítését szolgálták. E szemlélet monografikus ter-
méke lett másfél évtizeddel később a szintén Glatz által összeállított, A 
magyarok krónikája című enciklopédia.155 A História sikere példát adott 
más kiadványok számára is, s a nyolcvanas évek közepére a fotókat 
önálló entitásnak tekintő albumok sora jelent meg. Volt közöttük év-

151 Épül szocialista hazánk. Országos Béketanács – Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 
1952.
152 Küzdtünk híven a forradalomért. MSZMP Budapesti Bizottsága, 1972. május
153 Magyarország története képekben. Szerkesztette: Kosáry Domokos. Gondolat 
Könyvkiadó, 1971, 1973, 1977, 1985. A negyedik, időben 1985-ig bővített kiadás terjedel-
me 760 oldal.
154 Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szer-
kesztette: Gecsényi Lajos – Izsák Lajos, ELTE Eötvös Kiadó - MTA Társadalomkutató 
Központ, Budapest, 2011. 19. o.
155 A magyarok krónikája. Szerkesztette: Glatz Ferenc. Officina Nova, Budapest, é. n. 
(1995)

fordulós jellegű adattár,156 propagandisztikus kronológia,157 de úttörő 
jellegű filmes szakkönyv is.158

A rendszerváltozás után zárt archívumok nyíltak meg, a cenzúra aló-
li felszabadulás addig nem közölt fényképek sokaságát tette nyilvánossá. 
A fotó valódi forrásértékének felismerését szakmai konferenciák is jelez-
ték. Ilyen volt pl. 2006-ban az 1956-os fotók magán- és közgyűjteményekben 
című miskolci tanácskozás.159 S bár az internet végeláthatatlan tárháza 
mára lassan felülír minden korábbi lelőhelyet,160 a nyomtatott sajtó to-
vábbra is kitart a fényképek mellett. A szakkiadványok közül a 2005-ös 
színház-, és a 2007-es filmtörténeti képeskönyv terjedelmében és anyagá-
ban előzmények nélkülinek tekinthető,161 s a Mindennapi történelem soro-
zat kötetei is a látható világra támaszkodtak.162 A fényképek nyomtatott 
formában történő közzétételének el nem avuló aktualitását leginkább a 
2011–12-ben napvilágot látott, 24 kötetes Retro évek című albumsorozat 
bizonyítja, az 1945–89 közötti egyetemes és magyar történelemről.163

Ilyen előzmények után aligha kell magyarázni az egykori Népsza-
badság napilap képarchívumának anyagából összeállított könyvsorozat 
jelentőségét. A lap 2017-es vadkapitalista, átpolitizált megszüntetése 
a hazai sajtótörténet sötét fejezete, amellyel e helyütt nem foglalkoz-
hatunk.164 Recenziónk tárgya az a négy kötet, amelyek mára a forrás-
ként szolgáló fotóarchívum rekviemjévé váltak, bár nem ezzel a céllal 
készültek. Sajátosságuk, hogy míg más kiadványok rendszerint több 
forrásból szemezgettek, addig jelen esetben egyetlen archívumból való 
dokumentumokról van szó.165 További jellemzőjük, hogy a képek a ma-

156 Képek a felszabadult Magyarország 40 évéből. Összeállította: Blaskovits János – 
Vagyóczkyné Kékes Viktória. Reflektor Kiadó, Budapest, 1985.
157 Bassa Endre: 30 év krónikája 1956–1986. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986.
158 Nemeskürty István – Szántó Tibor: A magyar filmművészet képeskönyve. Helikon 
Kiadó, Budapest, 1985.
159 ’56-os fényképek gyűjteményekben. Szerkesztette: Kákóczki András – Sümegi 
György. Miskolci Galéria, 2007.
160 Ilyen fotótár pl. www.fortepan.hu; www.ilyenisvoltbudapest.hu.
161 Színháztörténeti képeskönyv. Szerkesztette: Belitska-Scholtz Hedvig – Rajnai Edit – 
Somorjai Olga. Osiris Kiadó, Budapest, 2005; A magyar filmtörténet képeskönyve. Szer-
kesztette: Gyürey Vera – Lencsó László – Veress József. Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
162 Lásd pl. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Corvina Kiadó, Buda-
pest, 2006.
163 Retro évek. Képes riport egy időutazásról. Így éltünk 1945–1989. 1–24. kötet. PressCon 
Kiadó – Media Service Zawada Kft., Budapest, 2011–2012.
164 Erről részletesen lásd: Lapzárta. A Népszabadság-sztori. Szerkesztette: Miklós Gá-
bor, N. Kósa Judit, Kelen Károly. Noran Libro, Budapest, 2016.
165 A történelem olykor megismétli önmagát. Ha az ötvenes évek első felében nem pub-
likáltak volna szakszerűen fontos iratokat, a Magyar Országos Levéltár budavári épüle-
tében 1956-ban keletkezett tűzvészben megsemmisült levéltári fondok tartalmának egy 
részét ma nem ismernénk.
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guk idejében nem jelentek meg! Mindmáig az archívumban pihentek, 
míg a Népszabadság „Képmentő” rovatában apránként helyet nem kap-
tak. Ebből született meg a mostani 4x45 fotót tartalmazó válogatás.

Az első kötetben (alcíme: „Átkos” pillanatok) avatások, ünnepsé-
gek, megnyitók, bemutatók, vagy csupán a hétköznapi életből éppen 
elkapott pillanatok (koncert, sportesemény, bevásárlás) szerepelnek. A 
másodikban („Ha végre itt a nyár...”) a szabadidő, az idegenforgalom, a 
piac, a Balaton hangulatával találkozunk. A harmadik („Holnapra meg-
forgatjuk”) a „fejlett szocializmus” építésének tablója: bontások, robban-
tások, építkezések, főleg Budapest átalakulása. Végül a negyedik kötet 
(A technika csodái – ennek címlapját közöljük illusztrációként) a min-
dennapok háztartási gépei, a műszaki cikkek, a szolgáltatások (egész-
ségügy, telefon, fodrászat), a tömegközlekedés fejlődését ábrázolja.

A Népszabadság fotótára tízezernél több tekercs fekete-fehér nega-
tívot rejt(ett), az 1964–89 közötti negyedszázad lenyomatát (a korábbi 
évtizedek anyaga a Nemzeti Múzeumba került). Az MTI archívuma 
után ez volt a leggazdagabb ilyen jellegű gyűjtemény. A Képszabadság 
köteteinek felépítése egyszerű: negyvenöt darab egyoldalas fénykép, 
mellettük ugyancsak egy oldalnyi újságírói kommentár. Első kézből 
származó információkkal vagy korabeli emlékekkel, de mindenképpen 
személyes felhanggal. E tekintetben hasonlít a Budapesti Történeti Mú-
zeum 2001-es – a millenniumi földalatti vasút megállóiban is kiállított 
–, A XX. század ujjlenyomata című tárlatára, illetve az ebből készült kö-
tetre, amikor is egy-egy fényképről vagy tárgyról közéleti személyisé-
gek vallottak.166

A fotók az idők tanúi. Az elkapott pillanat vagy hangulat olykor 
többet mond egy eseményről vagy korszakról, mint megannyi tanul-
mány. Persze, nem helyettesíthetik a tudományos feldolgozást. De nem 
is ez a lényegük: ha sikerül elérniük az egyenrangúságot más forrás-
típusokkal, a most ismertetett kötetek, s a hasonló kezdeményezések 
elérték céljukat.

166 A XX. század ujjlenyomata. Szerkesztette: Gerő András. Főpolgármesteri Hivatal, 
Budapest, 2001.

Léner Péter: 
Sztankay167

Az előjáték Zemplénben indul. Dámócon megszületik Stankaninec 
András, ahol apja görög katolikus lelkészként szolgál. Mint megannyi 
felmenője, ő is ezt a pályát választja, az ungvári teológián tanul. Leendő 
feleségével, Smóling Sarolta postáskisasszonnyal az újhelyi postahiva-
talban ismerkedik meg. 1919-ben összeházasodnak. Felszentelése után 
Stankaninec András magyarosítja családnevét. Bodrogolaszi plébániá-
jára helyezik. Hat gyermekük születik, de négy meghal gyermekbeteg-
ségben, az ötödiket a Bodrog ragadja el. Stankaninec ledoktorál a Páz-
mányon, 1931-ben Budapestre költöznek. Orvostól orvosig járnak, de 
újabb gyermek nem születik. Végül egy speciális műtét nyomán előbb 
egy kislány, majd egy kisfiú látja meg a napvilágot. Ez utóbbi Sztankay 
István.

Megírható-e egy fél évszázados színészi életút alig százhetven ol-
dalon? A válasz nyilvánvalóan igen, számos színháztörténész vagy 
szakújságíró képes rá. (Sas György ennél rövidebben próbálta meg: 
Újra veled ugyanitt (Schütz és Sztankay). Budapest, 1989. 109–206. o.). Bár 
a terjedelem lehetne ennek duplája, sőt akár háromszorosa is, mert a 
művészpálya tartalmilag szinte korlátlanul részletezhető. A közönsé-
get minden érdekli. Kivált, ha közismert személyről, „sztárról” van szó. 
Márpedig Sztankay István sztár volt. Tévénéző-generációk Bors Máté-
ja; Major Tamás és Marton Endre Nemzetijének, Ádám Ottó Madách 
Színházának, Léner Péter József Attila Színházának rajongott tagja; az 
Égrenyíló ablak, a Hattyúdal, a Bolondos vakáció, a Szentjános fejevétele, a 
Szép magyar komédia főszereplője; Belmondo, Tony Curtis, Leslie Niel-
sen magyar hangja; kabaréjelenetek sziporkázó előadója (Egy válás tör-
ténete Káldy Nórával, Vasárnapi ebéd Hernádi Judittal, vagy „Olvasta 
a zimbabwei attasé kohászati disszertációját?”). Az olvasó tehát meg-
lepődik a kisalakú, vékony könyvön. Erről az emberről csak ennyire 
futotta? S miért a volt igazgatója írt róla?

Sose higgyünk az első benyomásnak! Ez a könyv nem az a könyv, 
amelyet majd értékelő-elemző színháztörténész ír meg. Ez a kötet egy 
több mint hatvan éves barátság történetét tárja elénk, meglepő, olykor 
szinte hihetetlen párhuzamokkal. 1936 februárjában Sztankay István és 
Léner Péter egymást követő napon születnek. 1950-től osztálytársak a 
Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Egy év eltéréssel párhuzamosan 

167 Léner Péter: Sztankay. Corvina Kiadó, Budapest, 2017. 176 o. ISBN 978-963-13-6416-3
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végzik a Színművészeti Főiskolát, 1961-ben együtt szerződnek Mis-
kolcra. Útjaik 1990 után fonódnak össze ismét: utolsó aktív húsz évé-
ben Sztankay a József Attila Színház társulatának tagja. Találkozásaik 
közben is folyamatosak: „Egymás gyóntatópapjai voltunk.”

Sztankay élete végéig megőrizte istenhitét. Gyermekkorában tanult 
meg orgonán játszani, apja mellett gyakran vállalt kántori szolgálatot. 
A görög katolikus templomot aztán Thália „templomára” cserélte, de 
származása miatt csak harmadszorra vették fel a Színművészetire. Az 
enyhülő politikai légkört jelzi, hogy az osztályába másik papfiú is jár-
hatott, a később református hitvalló íróvá lett Tóth-Máthé Miklós, volt 
pataki diák.

Mit tudhatunk egy színész valódi énjéről, világfelfogásáról, amíg 
nap, mint nap színpadon és filmen látjuk, rádióban halljuk? Egyáltalán: 
érdekes lehet-e mindez a produktum szempontjából? Aligha. A kulisz-
szák világa és a civil szféra különválik, s hogy a művész egyébként 
hogyan éli meg saját életét, a végeredmény felől nézve másodlagos. A 
klasszikus színészéletrajzok ezért mindenről írnak, de a magánéletről 
alig. Léner viszont pontosan erre fókuszál. Sztankayt önmaga szerepében 
mutatja be. Ehhez a felidézett színikritika-részletek legfeljebb kronoló-
giai illusztrációk.

Sztankay személyisége – legalábbis ami belőle egyáltalán megis-
merhető – fokozatosan bontakozik ki. Életének középpontjában válasz-
tott hivatása áll. Színészete nyilvános – belső vívódásai, magánélete 
tabu. Egyedi orgánumát, kellemes megjelenését, udvarias polgári vi-
selkedését édesapjától örökölte. Az ötvenes évek gyermekkori emlékei 
edzették későbbi – nyilvánosságra nem vágyó – antikommunizmusát. 
Ezzel együtt elviselte a rendszert, megfelelt Majornak, Martonnak, 
Ádám Ottónak, Keleti Mártonnak, lényegében mindenkinek. Csak a 
színházra figyelt, magánéletének irányítását mindig másra bízta: négy-
szer nősült. Második feleségével, két gyermekének anyjával annak ha-
láláig magázódott. Színészházaspárként házaspárt alakítottak. Renge-
teg konfliktussal, két esküvővel és két válással, mint valami Bergman-
filmben. A forgatókönyvet az élet írta. Sok családban otthon volt, de a 
sajátjában sohasem. A színpadon annál inkább: Bernard Slade Jövőre 
veled ugyanittjét közel négyszázötvenszer játszotta el Schütz Ilával.

Sztankay folyamatosan az idővel harcolt. Naponta azonosította 
magát a tükörben, mindig az elmúlás foglalkoztatta. A „felejtés” a szí-
nész rémálma, kettős értelemben. Egyrészt az elfelejtés – ettől neki nem 
kellett tartania, a közönség szívébe zárta. Másrészt a memória: ami a 
táncosnak a test, a színésznek az agy. Rettegett a rövidzárlattól. Nem 
alaptalanul: a felmenők között volt Alzheimer-kóros. Az idő megállítá-

sának szándékát jelezte hajviseletének stílusa is, amely évtizedek alatt 
jottányit sem változott, legfeljebb őszült. Valamennyi szerepét magára 
húzta. Az élet elhaladt mellette, míg ő maga standard jelenség, állócsil-
lag maradt. S az állócsillagok hirtelen hunynak ki.

Hogy miért jó könyv Léner Péter rekviemje? Mert informatív, benn-
fentes, netán leleplező? Külön-külön mindegyik és valójában egyik 
sem. S ne is ezért olvassák el. Hanem azért, mert megindítóan szép. 
Amilyet Sztankay István megérdemelt.

Czank Lívia: 
A függöny mögött168

A színpadi játék és tánc világa sejtelmes. Az előadás alternatív valósá-
got teremtő ereje elvarázsolja a nézőket. Különösen igaz ez a klasszikus 
balettre, amelyet önmagában is misztikum övez. Első művelői hasonló 
kiváltságot érezhettek, mint a középkori írástudók, hiszen a szakma 
elsajátítása nem csupán egyedi képzést, de teljesen más életformát igé-
nyel. Kész balerinaként született művészek nincsenek. A tehetség alap-
feltétel, ám a szakmát meg kell tanulni. Ha valami, akkor ez kiderül 
Czank Lívia A függöny mögött. A balett titkos világa című könyvéből.

Operaházunkban a múlt század első évtizedében a balett-teremben 
vasszigor uralkodott. A balettmester olykor az igazgatót is kiutasította 
a próbáról. A balerinák az épületben sehol sem állhattak szóba zenész-
szel vagy énekessel, a férfi-női kommunikáció még tánckaron belüli 
sem volt kívánatos. A fegyelem a két világháború között sem enyhült, 
a balerináknak tilos volt férjhez menniük, netán gyermeket vállalniuk, 
s nemcsak nálunk. E motívum köszön vissza Mervin Le Roy Waterloo 
Bridge című filmjében (1940), ahol a főszereplő balett-táncost (Vivien 
Leigh) éppen kezdődő párkapcsolata miatt bocsátják el a színháztól.

Hollywood nemrég más oldalról közelített a témához. 
Darren Aronofsky Fekete hattyúja (2010) szürrealisztikus, olykor 
pszichopatologikus éllel ábrázolja a szerepálmának minden áron meg-
felelni kívánó balerina (Natalie Portman) életét, családi hátterét, s ál-
talában a balett világát. Bizonyára van ilyen művészsors is, de nem ez 
a jellemző. Hogy mennyire nem, azt szintén a most ismertetett kötet 
bizonyítja.

168 Czank Lívia: A függöny mögött. A balett titkos világa. Corvina Kiadó, Budapest, 
2017. 288 o. ISBN 978-963-13-6472-9
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III. Áttekintések

A klasszikus balett és a szerző találkozása szerencsés. Czank Lívia 
egyesíti magában a professzionális újságírói attitűdöt a táncosok iránti 
tisztelettel, s a téma iránti olyan fokú alázattal, mint amilyennel hősei 
közelítenek a színpadhoz. Gondolatvezetésében nem siet, lépésről lé-
pésre halad, csak annyit markol, amennyit fogni tud. Úgy van jelen a 
művészek között, ahogyan bármely laikus néző lenne, ha beléphetne a 
kulisszák mögé. Észrevételei, megállapításai körültekintőek, személyes 
véleményét finoman érzékelteti. Könyvében a Magyar Nemzeti Balett 
2016/17-es évadát követjük végig, a Spartacus, a Don Quijote, A diótörő, 
az Anyegin, az Anna Karenina, a Manon, A kalóz és A hattyúk tava szín-
padra állításán át. Nem társulat-történetről van szó, a múlt csak any-
nyiban kerül szóba, amennyiben a mai művészek pályájában jelen van, 
sorsukat befolyásolta. Betekintést nyerünk a balettelőadás megszüle-
tésének minden fázisába (koreográfia, szereposztás, betanítás, próbák, 
díszletek, jelmezek) és a társulat napi rutinjába (reggeli gyakorlat, esti 
előadás). Megfigyelései mellett a mondanivaló további bázisát a tánco-
sok vallomásai jelentik. A témák sora kimerítő: pályaválasztás, tanulás, 
szerződés; szerepálom, öltözői élet, smink, lámpaláz, szerepformálás, 
premierajándék; magánélet, öltözködés, étkezés és diéta, stressz és 
feszültségoldás, testtudat és egészségmegőrzés; családi háttér, házas-
ság és válás, gyermekvállalás. A kötetben félszáz művész, szólisták és 
tánckari tagok, a társulat tagjainak közel fele megnyilatkozik, őszintén, 
bátran, olykor humorral. A magyar és más nemzetiségűek eltérő gyö-
kerei sajátos kontrasztot teremtenek, bár a végeredmény, a táncos lét 
megélése hasonló. Szóhoz jutnak a betanító, gyakorlatvezető és próba-
vezető balettmesterek, a vendég koreográfusok, továbbá a jelmezek és 
díszletek tervezői és a műhelyek munkatársai. Az összkép változatos, 
de minden a balettről szól.

Ehhez hasonló könyvről nem tudok. Színházi vonatkozásban vol-
tak ilyen szándékú kezdeményezések, de Staud Gézától a Színház és 
közönség (1963), illetve Tóth-Máthé Miklóstól a Tapshoz kérem a szerep-
lőket! (1988) „belülről” fordult a témához. Czank Lívia mindezt „kívül-
ről” teszi. Átfogó képet ad a szakma mindennapjairól, s közben a tánc 
mögötti emberre fókuszál. Ehhez saját fotóival magabiztos összhangot 
teremt. Munkája a hazai népszerűsítő szociográfia legjobb hagyomá-
nyait folytatja, a Magyarország felfedezése sorozattól Moldova György 
műfajteremtő riportkönyveiig.

Olvassák el Czank Lívia könyvét, ha szeretik a táncot. Ha pedig 
(még) nem szeretik, akkor annál inkább.
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 Áttekintések

A recenzió műfaji jellemzői

(Bevezető) A recenzió a tudományos élet egyik jellemző írásbeli meg-
nyilvánulása, a tudományos művek közkinccsé válásának fontos esz-
köze. Széles értelemben recenziónak nevezzük a tudományos műről 
(rendszerint könyvről, néha tanulmányról) szóló, kritikai jellegű köz-
leményt. A szó latin eredetű, angol megfelelője a review. A kifejezés a 
magyar terminológiában kizárólag tudományos művekre érvényes, a 
művészeti alkotások és szépirodalmi művek esetében a kritika (könyv-
kritika, műkritika) kifejezést használjuk. A recenzió szerzője a recen-
zens, a recenzió készítése pedig a recenzeálás (nem recenzálás!).

A tudományos kritika műfajait tekintve – tehát szűkebb értelemben 
véve – a recenzió 5-15 ezer karakter (rövidíve: n) terjedelmű írásmű. Az 
ennél rövidebb, jellemzően 1-3 ezer n terjedelmű írást (könyv)ismerte-
tésnek vagy – ha teljes egészében pozitív hangvételű – (könyv)ajánlónak, 
a hosszabb, jellemzően 25-60 ezer n terjedelmű írásművet bírálatnak 
nevezzük. Az előbbi műfajt elsősorban tudományos ismeretterjesztő 
céllal művelik, az utóbbihoz pedig komoly, a bírálandó mű szerzőjé-
hez hasonló vagy azt meghaladó mértékű tárgyismeret és tudományos 
felkészültség szükséges. A napilapok, hetilapok és folyóiratok, illetve 
ezek – Szemle, Kritika vagy más, hasonló című rovatai – mindig ponto-
san előírják szerzőiknek a közölhető írásművek jellegét és terjedelmét.

A recenzió fogalmát a továbbiakban szűk értelemben használjuk, 
mert ez a legelterjedtebb műfaj, és az egyetemi oktatásban, illetve azt 
követően elsősorban ebben érdemes az első tudományos publikációk-
kal megpróbálkozni.

(A recenzióírás előnyei) A recenzióírás más sajtóműfajokhoz képest szá-
mos előnnyel jár, úgymint:

a) nem igényel minden részletre kiterjedő, rendszeres kutatómun-
kát, hiszen nem mi végzünk kutatást, hanem már elvégzett 
munkát méltatunk vagy bírálunk;

b) mások eredményeinek értékeit mérlegelve saját későbbi kutatá-
sainkhoz biztosítunk alapanyagot, miközben tájékozódunk a 
szakirodalomban;

c) ideális műfaj a kezdő publikálók számára, gyakorlat szerezhető 
későbbi komoly, önálló írásművek elkészítéséhez;

d) a lapszerkesztők szeretik, mert mindig szükség van rá, nem igé-
nyel szoros határidőt és jól szerkeszthető.
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A recenzió készítéséhez az alábbi tartalmi feltételeknek kell meg-
felelnünk:

a) érzelmi kapcsolat a témával: csak olyan műről írjunk, amely akár 
tetszett, akár bosszantott, de valamilyen szempontból hatást 
gyakorolt ránk;

b) szakmai kapcsolat a recenzeálandó művel: legyenek előismerete-
ink, saját elképzeléseink a mű tárgyáról;

c) háttér-információk, keletkezési körülmények ismerete: mikor és 
miért jelent meg az adott mű, hogyan illeszkedik a szerző élet-
művébe;

d) előzetes szakirodalmi, műfaji tájékozódás: jelent-e meg kritika 
erről a műről, illetve mi jelent meg ebben a tárgykörben koráb-
ban más szerzőtől?

(Szakaszok és lépések) A recenzió felépítése – didaktikai szempontból, le-
egyszerűsítve – négy szakaszra, és azokon belül összesen nyolc lépésre 
osztható. Tegyük hozzá, hogy ezt a szerkezeti rendet sohasem szabad 
mereven értelmezni, és különösen nem szabad arra törekedni, hogy 
minden lépés hasonló terjedelemben jelenjen meg. A recenzens joga, 
hogy általa megválasztott mértékben súlyozzon a szakaszok és lépé-
sek között, sőt, éppen a súlyozás adja a recenzió önálló, tudományos 
értéket!

Első szakasz: felvezetés. Célja a bemutatandó mű iránti érdeklődés 
felkeltése olyan információkkal, amelyek elősegítik annak elhelyezé-
sét a tudományos eredmények folyamatában. Részei: 1. lépés: a szerző 
bemutatása. Csak akkor szükséges, ha a mű szempontjából releváns, 
lényegi mondanivalót tartalmaz, tehát nincs szükség szimpla életrajz 
közlésére. 2. lépés: a recenzeálandó mű műfajának áttekintése. Ez jelen-
ti egyrészt a mű időrendi elhelyezését a hasonló tárgyú művek között, 
másrészt a témában korábban megjelent művek szerkezeti és stiláris 
szempontú csoportosítását.

Második szakasz: alapozó tárgyalás. Célja az ismertetett mű átfogó 
bemutatása. Részei: 3. lépés: a mű általános jellemzése, szerkezetének 
és a szerzői módszereinek bemutatása. Ennek keretében kifejthetők az 
eltérések vagy hasonlóságok a 2. lépésben tárgyaltakhoz képest. 4. lé-
pés: a mű felépítésének, részeinek és fejezeteinek bemutatása, vagyis a 
kötet „tartalomjegyzékszerű” áttekintése, az egyes fejezetekhez legfel-
jebb egy-két mondatos, rövid jellemzést fűzve.

Harmadik szakasz: részletező tárgyalás. Célja az ismertetett mű 
részletes, értékelő bemutatása. Két, különböző módszertanon alapu-
ló lépést tartalmaz, amelyek közül a recenzens kiválaszthatja az álta-

la használni kívánt megoldást, de kombinálhatja is a kettőt. 5. lépés: 
horizontális modell: a mű lineáris tartalmi áttekintése (tehát a kötet 
elejétől a végéig haladva), amely történeti jellegű mű esetében egyút-
tal időrendi haladást is feltételez. Terjedelmi okok miatt a mindenre 
kiterjedő ismertetés gyakran nem valósítható meg, és nem is szüksé-
ges. A recenzens egyes pontokat összevonhat vagy mellőzhet, lényeg, 
hogy ebbéli döntését indokolja meg. 6. lépés: vertikális modell: a mű 
tematikai szempontú áttekintése, a kötetben szabadon, a fejezetek kö-
zött a recenzens által felépített rendszerben mozogva, érdekességek, 
példák kiemelésével. Mindkét modellhez társíthatók epizódok, tehát 
olyan recenzensi megjegyzések, amelyek nem az ismertetett kötetről 
szólnak, hanem más információkat kapcsolnak a témához, hasonlatok 
vagy ellentétek formájában. A recenzens a témában való tájékozottsá-
gát leginkább a harmadik szakaszban bontakoztathatja ki!

Negyedik szakasz: levezetés. Célja az ismertetett műre vonatko-
zó recenzensi álláspont megfogalmazása. Részei: 7. lépés: összegzés, 
vagyis az addig leírtak alapján a mű egészére, a szerző szándékának 
érvényesülésére vonatkozó tömör tartalmi értékítélet megfogalmazása, 
beleértve a mű hangulatát és a recenzens benyomásait. 8. lépés: zárszó 
(záró bekezdés), amelyben a recenzens az ismertetett művet formálisan 
elhelyezi a témakör addigi szakirodalmában, egyben mások számára 
elolvasásra ajánlja (vagy nem ajánlja).

(Formai követelmények) Végezetül néhány, a recenzió megírásakor feltét-
lenül figyelembe veendő formai követelmény:

A publikálási céllal készített recenzió címét a szerkesztő adja. Van-
nak folyóiratok, ahol az ilyen jellegű írásművek saját címmel rendel-
keznek, máshol az ismertetett mű címe azonos a recenzió címével. A re-
cenzens nevét az előbbi esetben általában a cím előtt, az utóbbi esetben 
a recenzió végén tüntetik fel. Az egyetemi tanulmányok során készített 
recenziónál az ismertetett mű címének meghagyását javasoljuk.

Az ismertetett mű pontos bibliográfiai adatait a recenzió végén 
akkor is meg kell adni, ha a közlő orgánum ezt nem vagy nem teljes 
mértékben kéri. A pontos adatok könyvek esetében: szerző, cím, alcím, 
kiadási hely, kiadó, kiadási év, terjedelem, ár, ISBN-szám. Ha valamely 
tétel a kötetben nincs feltüntetve, a hiányt jelölni kell: h. n. (kiadási hely 
megjelölése nélkül), k. n. (kiadó megjelölése nélkül), é. n. (kiadási év 
nélkül), ár nélkül, ISBN-szám nélkül.

Az ismertetett műből csak annyi idézetet vegyünk át, amennyi fel-
tétlenül szükséges, ami a mondanivalónk alátámasztásához indokolt. 
A recenziót idézetekkel feldúsítani nem elegáns és a szerkesztő úgyis 
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kihúzza. Az idézetek helyét (oldalszám) az idézet végén adjuk meg.
Recenziónál lábjegyzetek vagy végjegyzetek általában nem haszná-

latosak. Ha más műből idézünk vagy ilyenre utalunk, zárójeles szöveg-
közi hivatkozás javasolt. Nagyobb terjedelmű bírálatnál a jegyzetelés 
megengedett.

A folyóiratok a recenzió illusztrációjaként gyakran közlik az is-
mertetett mű címlapképét. Publikálásra szánt recenziónál érdemes ezt 
– legalább 200 dpi felbontású jpg fájlban – a kézirathoz csatolni. Más 
illusztrációt recenzióhoz ne csatoljunk.

Ügyeljünk a szövegünk stílusára, a magyartalan kifejezések és szó-
ismétlések elkerülésére. Különösen ez utóbbira kell figyelmet fordítani, 
mert a recenzió jellemzően egyetlen műről és szerzőről szól, amelynek, 
illetve akinek megnevezésére gyakran kevésnek tűnnek a rokon értel-
mű szavak.

A kassai Új Magyar Museum (1942–1944)

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1942 szeptemberében látott napvilágot Kassán 
az Új Magyar Museum (korabeli helyesírással: Uj), a Kazinczy Társaság 
tudományos, irodalmi és művészeti szemléje, amelyet a felső-magyar-
országi régióban vállalt és betöltött szerepe alapján lapunk egyik szel-
lemi elődjeként tisztelhet, a Sárospataki Füzetek (1857–1869, 1904–1905) 
és a Zempléni Fáklya (1941–1944) mellett. Évfordulós összeállításunkban 
bemutatjuk a folyóiratot és közzétesszük az első lapszámban megjelent 
főszerkesztői programcikket, valamint kiadói előszót. Az említett két 
periodika esetében ezt már korábban megtettük (Erdélyi János: Szer-
kesztői előszó a Sárospataki Füzetek első számához, 1857 = Zempléni 
Múzsa, I. évf. 2001. 2. szám; Farkas Andor: Fáklyagyújtás. Szerkesztői 
előszó a Zempléni Fáklya első számához, 1941 = Zempléni Múzsa, I. évf. 
2001. 3. szám). A program közreadása azért is indokolt, mert a lap ma 
már nehezen hozzáférhető, és nem szerepel a témakör átfogó szöveg-
gyűjteményében sem (Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcik-
keinek válogatott gyűjteménye. Szerkesztette: Kókay György – Oltványi 
Ambrus – Vargha Kálmán. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978).

Az Új Magyar Museum alapításának viszonyítási pontja nyilván-
valóan az első önálló magyar nyelvű irodalmi folyóirat, az 1788 júli-
usában Pesten megjelent Magyar Museum volt. Ezt Batsányi János, 
Kazinczy Ferenc és Baróti Szabó Dávid, mint az 1787-ben létrehozott 

Kassai Magyar Társaság tagjai indították (Kazinczy a második szám-
tól kilépett a szerkesztőségből). Batsányi, akinek Franciaországi változá-
sokra című verse is e lap hasábjain látott napvilágot, 1792-ben távozott 
Kassáról, utóbb, ismert körülmények között elítélték. Az akkorra már 
ellenzéki orgánummá vált lap nyolcadik, egyben utolsó száma 1793 jú-
liusában jelent meg.

A folytatásra több mint fél évszázadot kellett várni. 1850 októberé-
ben Toldy Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára (akkor: 
Magyar Tudós Társaság titoknoka) indított folyóiratot Új Magyar Múze-
um címmel, formálisan az MTA égisze alatt. A tudományos élet újjászer-
vezéséért tenni akaró szerkesztő nem szakfolyóiratban, hanem széles ol-
vasóközönséghez szóló periodikában gondolkodott. Itt jelent meg példá-
ul Erdélyi János több filozófiai és esztétikai írása. A lap 1860-ig létezett.

Az 1942 őszén indult Új Magyar Museum címoldala szerint az érsek-
újvári, komáromi, lévai, losonci, rimaszombati, rozsnyói, miskolci, sal-
gótarjáni, egri, sárospataki, sátoraljaújhelyi, ungvári, beregszászi, mun-
kácsi, huszti és máramarosszigeti irodalmi, tudományos és művészeti 
egyesületek együttműködésében jelent meg, évente két kötetben, négy 
füzetben. Könyvészeti leírása mai fogalmaink szerint kissé bonyolult-
nak tűnhet. Az akkori gyakorlatban az évfolyamszámozás alapja az 
ősztől nyárig tartó időszak, az ún. „akadémiai év” volt. Jelen esetben az 
I. évfolyam 1942 szeptemberétől 1943 júniusáig tartott. Egy évfolyam 
két kötetből állt, egy kötet két füzetből. A kötetek sorszáma a lap indu-
lásától kezdve folyamatos, vagyis az első évfolyam (1942/43) az I. és II. 
kötetet, a második évfolyam (1943/44) a III. és IV. kötetet tartalmazta. 
A füzetek számozása azonban kötetenként újrakezdődött, de mellette 
zárójelben feltüntették az indulás óta folyamatos sorszámot is. Ráadá-
sul valamennyi számozáshoz római számokat használtak. Tehát pl. az 
1944. júniusi szám, vagyis az utolsó teljes évfolyam záró lapszámának 
jelölése a következő volt: II. évfolyam, IV. kötet, II. (VIII.) füzet. Az 1944 
szeptemberében indult harmadik évfolyam, s benne az V. kötet cson-
kán maradt, hiszen a háború miatt csak az első (azaz összességében 
kilencedik) füzet jelenhetett meg.

Egy kötet terjedelme 350-400 oldal körül mozgott, tehát a folyóirat 
teljes anyaga összességében kb. kétezer oldalt jelent. Társadalom- és 
természettudományi tanulmányok, esszék, művészeti kritikák jelentek 
meg, illusztrációkkal, fényképekkel. Sok novellát és verset közöltek. 
Kifejezetten fajsúlyos és terjedelmes volt a könyvszemle rovat. Minden 
kötetet kb. ötven oldalnyi szlovák nyelvű melléklet (Slovenská Príloha) 
egészített ki, két részletben, a füzetek végén. Az oldalszámozás köte-
tenként újraindult.

 Áttekintések  Áttekintések
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A folyóiratot a kassai születésű Sziklay László (1912–1987) szer-
kesztette. A később jelentős tudományos pályát befutott irodalomtör-
ténész a lap indulásakor a kassai kereskedelmi főiskola fiatal tanárse-
gédje volt. Utóbb kandidátus (1955), az MTA Irodalomtudományi Inté-
zetének munkatársa, majd a szegedi egyetem címzetes professzora lett. 
A szerkesztőbizottság elnöke Ujváry Lajos, tagjai Árokszállássy Zoltán, 
Bakos József, Bálint Imre, Bellyei László, Buczkó Emil, Darkó István, 
Erdélyi Béla, Forgách Géza, Harsányi István, Hegyi József, Jantsky 
Béla, Koltay Imre, Lukács Dezső, Mihalik Sándor, Molnár Pál, Nehéz 
Ferenc, Nyíresy-Tichy Kálmán, Palos Bernardin, Rácz Pál, Semetkay 
József, Sipos Lajos, Schubert Tódor, Szénássy Barna, Szilágyi Károly és 
Varga Imre voltak. Megemlítjük, hogy Harsányi István és Hegyi József 
a Sárospataki Református Kollégiumot képviselték, az utóbb szintén 
pataki tanár Bakos József ekkor Érsekújváron tanított.

A kiadóként megjelölt Kazinczy Társaság 1896-ban alakult. Elnö-
ke az Új Magyar Museum indulásakor Buczkó Emil tanügyi főtanácsos, 
premontrei kanonok. Irodalmi, tudományos, képzőművészeti és zenei 
szakosztályai által a szlovákiai magyar szellemi élet fontos intézmé-
nyévé vált, bár működése 1919–1923 között szünetelt. A társaság 1928-
ban közreműködött a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet létre-
hozásában, amelyet Sziklay Ferenc és Darkó István szervezett meg, s 
amely 1938-ig működött.

Néprajzi témájú írások 
a Zempléni Múzsában (2001–2017)

A Sárospatakon 2001 óta megjelenő Zempléni Múzsa című társadalom-
tudományi és kulturális folyóirat története több ponton kapcsolódik az 
egykori sárospataki diák, Hoppál Mihály életművéhez, aki a kezdetek-
től a lap szerzője, 2014– között szerkesztőségi Tanácsadó Testületének 
tagja. Sámánok között. Kínai naplójegyzetek, 2001. c. tanulmánya a 2002/3. 
számban látott napvilágot: ez volt az első folklór témájú közlemény a 
folyóirat történetében. (Rövid részletét újraközöltük 2010-ben, a X. év-
folyam 4. számában, amely antológiaként a korábbi lapszámokból válo-
gatott.) Etnopolitika, lokális hagyomány és nemzetépítés című írása a 2017/1. 
szám nyitó tanulmányaként jelent meg. A szerkesztőség máskor is fi-
gyelembe vette ötleteit, közöltünk általa javasolt szerzőt és témát.

Hoppál Mihály iránti tiszteletünk alkalmat kínál arra, hogy átte-
kintsük a Zempléni Múzsa néprajzi tárgyú cikkeit, képet adva a folyóirat 
szakmai arculatáról és színvonaláról is. Általánosságban elmondható, 
hogy a lap célja országos, illetve határon túli kitekintésű írások közlé-
se a társadalomtudományok és a kultúra területéről. Szerzői körében 
elsőbbséget biztosít a Zemplénben élőknek, az onnan elszármazot-
taknak, továbbá a nem zempléni illetőségűeknek, ha írásuk témája a 
régióval kapcsolatos. A lap szerkesztésének kulcsszavai: hagyomány 
és minőség. A hagyomány elsősorban az korábban létező lokális kul-
turális folyóiratok szellemi örökségének továbbvitelét, a minőség pe-
dig a régió szellemi elitjének lehető legmagasabb szerzői körét, illetve 
a regionális folyóiratok legkiválóbbjainak szakmai színvonalát jelenti. 
A szerkesztőség és a tanácsadó testület tagjai személyükben képviselik 
a szerkesztés kulcsszavait, közreműködnek a lap irányvonalának ala-
kításában, a tematika meghatározásában. Az évente négy alkalommal 
megjelenő periodika eddigi tizenhat lezárt évfolyamában (2001–2016) 
közel 1200 közlemény jelent meg; összesen több mint félezer szerző-
től közöltünk tanulmányt, cikket, tudományos, ismeretterjesztő vagy 
szépirodalmi művet.

Rátérve immár a néprajzi tárgyú közleményekre, a 2002/3. szám-
ban jelent meg a folyóirat egyik alapító védnöke, Balassa Iván Tokaj-
Hegyalja történelmének fő vonásai c. tanulmánya. A szerzőre halálakor 
tisztelettel emlékeztünk (Pocsainé Eperjesi Eszter: Búcsú Balassa Ivántól; 
2003/1.), ezt később ismét megtettük (Viga Gyula: Balassa Iván, a sokol-
dalú néprajztudós. Emléksorok halálának tízedik évfordulóján; 2013/1.).

A néprajz szinte minden ágával foglalkozó Dankó Imre két alka-
lommal jelent meg a lapban. Először Takács Béláról, a vallási néprajz és 
egyházművészet jeles kutatójáról írt (Emlékezés egy tudós lelkipásztorra; 
2003/1.), majd Pocsainé Eperjesi Eszter vizitációs témájú kötetét ismer-
tette (Néprajzi vonatkozások református egyházlátogatási jegyzőkönyvekben; 
2008/4.) Dankó Imrét is elbúcsúztattuk (Csorba Csaba: Búcsú Dankó 
Imrétől; 2009/1.), később részletesebben is megemlékeztünk munkás-
ságáról (Viga Gyula: A néprajzkutató Dankó Imre tudományos öröksége; 
2012/2.).

A néprajzkutatók közül Viga Gyula nevével találkozhattak leg-
többet az olvasóink. A már említetteken túl még egy emlékcikket írt 
(Búcsú Szabadfalvi Józseftől; 2001/2.). Megjelent a Tokaj-Hegyalja gyü-
mölcskultúrája c. írása (2002/2.), továbbá recenziók Bellon Tibor (Fon-
tos könyv a Tiszáról; 2003/4), László Gyula (László Gyula találkozásai; 
2004/3.) és Boros László (Az aranyszínű szőlővesszők és borok földjén; 
2007/3.) könyveiről.
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Az etnográfia klasszikus hagyományait követték folklór témájú 
közleményeink. Ezek közé sorolható Lukács László A karácsonyfa elter-
jedése Európában és Magyarországon (2003/4.), Bodovics Éva Gyermekélet 
és gyermekhalál a paraszti társadalomban (2011/1.), P. Vas János A betyár-
világ társadalmi háttere, kiterjedése és korszakai Magyarországon (2012/2.) 
és Gulyás Péter Pál A Baba-Babba. Gyermekisten a magyar őshagyomány-
ban (2012/4.) c. tanulmánya.

A néptánckutatás elsősorban könyvismertetésekkel volt jelen. Az 
e tárgyú munkák: Fügedi János A tánc múltja a Bodrogközben (2002/1.), 
Kovács Henrik Cigánd gyermektánc-életének krónikája (2009/3.), Péter 
Márta Fókuszban – Novák Ferenc (2016/2.), Rémi Tünde A néptánckutató 
Maácz László emlékezete (2017/1.) c. recenziói, valamint Darmos István 
A Bodrog Néptáncegyüttes ötven éve (2004/4.) c. cikke.

A vallási néprajzot ketten képviselték: Takács Béla Református teme-
tőink fejfáinak esztétikája (2014/4.) és Szalay László Pál Gombfás temetőkert 
Telkibányán (2016/3.) c. írásait kell megemlítenünk. A tárgyi néprajz 
egyetlen képviselője Martinák Márta volt A pataki kerámia hagyományai. 
Szkircsák Bertalanné emlékezete c. cikkével (2006/1.).

Történeti földrajzi, illetve társadalomtörténeti alapállású, de ko-
moly néprajzi vetülettel is rendelkező közleményeink voltak Orosz 
István A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai Magyarországon (2002/1.), 
Tamás Edit Népek, nyelvek, vallások a Kárpát-medence északkeleti területe-
in. Az interetnikus kapcsolatok történelmi háttere (2003/1.), Somogyi Sán-
dor A Tisza és az ember (2004/2.), Dobány Zoltán Társadalmi–gazdasági 
viszonyok a Hernád völgyében a 18–20. században (2007/3.), Szűk Balázs 
Magyar táj, magyar lélek (2008/4.), Surányi Dezső Szilva a Kárpát-me-
dencében és Zemplénben (2009/1.), Balassa M. Iván Falvak és telkek a Fel-
földön (2012/2.) c. tanulmányai, továbbá Tamás Edit ismertetése Tuba 
Zoltán posztumusz „opus magnum”-áról (A Bodrogköz tájmonográfiája; 
2009/3.).

A borkultúra Balassa Iván mellett más szerzőket is foglalkoztatott. 
Ezt igazolják Romány Pál Az örökség kötelez. Borkultúra és történelem To-
kaj-Hegyalján (2002/2.) és Zelenák István A borút a történeti irodalomban 
(2006/1.) c. írásai.

Gyakori téma volt a falukutatás és a népi mozgalom. E tekintet-
ben Gunst Péter A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei (2004/4.), 
Orosz István A debreceni és a sárospataki falukutatás (2004/2.), Bartha 
Ákos A sárospataki faluszeminárium és a két világháború közötti falukutatás 
(2011/1.) c. írásait, valamint Pocsainé Eperjesi Eszternek a sárospataki 
faluszemináriumi forrásokról szóló (Falukutatás, helytörténet, néprajz. 
Új kutatási segédlet Sárospatakról (2005/3.) és Dancs Lászlónak Bartha 

Ákos kötetéről írott (A sárospataki faluszeminárium történeti tanulságai; 
2013/3.) recenzióit említhetjük.

Végezetül két-két, néprajzi szempontból is lényegesnek tekinthe-
tő történeti elemző mű, illetve forrásközlés. Paládi-Kovács Attila Er-
délyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia (2014/2.) 
és Bolvári-Takács Gábor Az Ortutay-jelenség. Egy művelődéspolitikus 
naplója és ami mögötte van (2010/3.) c. tanulmányai a magyar néprajz 
két jelentős személyiségének életútját tárgyalták. Etnográfiai vonat-
kozásokat is tartalmazó forrásközlés volt a Falusi lakodalom Vajdács-
kán. Palumby Gyula rádióközvetítése, 1942 (2004/1.), valamint az Erdé-
lyi életképek, 1942. Turi Sándor úti emlékei a második bécsi döntés után 
(2005/1.) c. dokumentum.

A magyar tánctudomány periodikái 
a 20–21. században

Aligha szorul bizonyításra, mennyire fontos egy művészeti ág számá-
ra a rendszeres és nyilvános sajtómegjelenés, a folyamatos önreflexió, 
a szakma és a közönség kapcsolatának biztosítása. A mai tánckutatás 
számára a nyomtatott sajtó komoly forrásértékkel bír, hiszen audio-
vizuális anyagok csak a videotechnika elterjedésétől, tehát az 1980-as 
évektől segítik a kutatást, az internet előtti korszakban pedig kizárólag 
a nyomtatott sajtó dokumentálta a táncélet művészeti, intézményi és 
személyi híreit. Ebben a fejezetben kronológiai sorrendben tekintjük át 
a 20–21. századi tánctémájú sajtótermékeket.

A hazai táncművészet intézményesülése és szaksajtójának kialakulása 
más művészeti ágakhoz képest jelentős fáziskéséssel zajlott le. A 20. 
század első feléből – A Tánc című, 1926/27-ben havi rendszerességgel 
megjelent folyóiraton kívül – két lap érdemes említésre: a Tánctanítók 
Lapja és a Mozdulat-Kultúra.

A Tánctanítók Lapja, a táncmesterek és tánciskolák „hivatalos 
szakközlönye” 1894-től 1939-ig havonta jelent meg, kisebb megszakí-
tásokkal, olykor összevont számokkal. Kiadója az 1891-ben alakult Ma-
gyarországi Tánctanítók Egyesülete, 1920-tól a több szakmai szervezet ösz-
szeolvadásával létrejött Magyar Tánctanítók Országos Szövetsége. Ebben 
az időben a táncoktatás nem művészeti nevelési, hanem erkölcsrendé-
szeti kérdés volt, a lap tehát nyomon követte a tánciskolák működési 
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és a tánctanítás képesítési feltételeinek változásait, támogatta a tánc-
mesterek érdekképviseleti törekvéseit. Szerkesztői gyakran váltották 
egymást, legtöbbször id. Róka Gyula és fiai, Róka Gyula és Róka Pál, 
valamint Kovács Tivadar álltak a lap élén.

A Mozdulat-Kultúra című „gimnasztikai és táncművészeti folyó-
irat” 1933–35 között jelent meg, a három év alatt összesen kevesebb, 
mint tíz számmal. Kiadója a mozdulatművészeti iskolák vezetői által 
1928-ban létrehozott (és 1949-ig működő) Mozdulatkultúra Egyesület, 
a szerkesztője Láng Miklós. A rövid életű lap a mozgásművészeti is-
kolák és a mozdulatművészet népszerűsítésének, egyenjogúsításának 
fóruma volt.

A 20. század közepén – szoros összefüggésben a kultúra és a művé-
szet szovjetizálódásával – erőteljes, elsősorban politikai szempontú 
központosítás zajlott le a sajtóban. Az új ideológiai és művészetpoli-
tikai elvárások szócsövéül létrejött a Táncoló Nép című képes havilap, 
amelyből 1949 áprilisától 1950 decemberéig összesen nyolc (több íz-
ben összevont) szám jelent meg, A/4 formátumban. A tartalmát hírek, 
tudósítások, beszámolók, ideológiai cikkek, kották, kritikák alkották. 
Kiadója a Magyar Táncszövetség, főszerkesztője Pór Anna volt. A lap 
1950 decemberében a Táncszövetséggel együtt megszűnt.

A táncszakma új központi periodikája az 1951 szeptemberében in-
dult Táncművészet lett, amely a táncművészetet a nép művelésének 
eszközeként kívánta felhasználni. A lap ma is megjelenik, mint a hazai 
táncágazatok művészeti és szakmai közéleti folyóirata. Az elmúlt bő 
fél évszázadot tekintve vitathatatlanul ez az a kiadvány, amely a hazai 
táncélet eseményeit, bemutatóit, társulatait, alkotó és előadó egyénisé-
geit folyamatosan nyomon követte. Zaklatott történetét mindazonáltal 
jól jellemzi, hogy nemcsak hogy évfolyamszámozása nem volt folya-
matos, de az évi lapszámok mennyisége is sűrűn változott. Az I–VI. év-
folyam 1951–1956 között látott napvilágot: 1951-ben 4, 1952–55 között 
évi 12, 1956-ban 9 szám; az 1956. októberi forradalom után megszűnt. A 
Táncművészet 1976-ban két számmal, ismét I. évfolyammal indult újra 
és a lehető legszélesebben követte nyomon a táncszakma eseményeit. 
1977-ben 6 szám, 1978-tól 1990-ig évi 12 szám jelent meg. 1991-től a 
formátum B/5-ről A/4-re változott, a borító színes lett (aztán évek alatt 
fokozatosan a belív egy része is). 1991-ben 8, részben összevont, 1992-
ben 6 összevont, 1993-ban 5 összevont, 1994-ben egyetlen, összevont 
1–12. szám látott napvilágot. Az 1993. évi XVIII. évfolyam után a szer-
kesztőség beszámította az 1951–56 közötti hat évet, így az 1994-es kötet 
nem XIX., hanem XXV. évfolyamként jelent meg. 1995-ben 4 összevont, 

1996-ban 5, részben összevont, 1997-ben 4, részben összevont szám 
látott napvilágot. 1998-tól 2009-ig évi 6 szám jelent meg. 2000-ben az 
5–6. összevonva, 2002-ben pedig egy különszám is. 2010-ben már csak 
4 szám látott napvilágot, ekkor a lap ideiglenesen megszűnt. A kilenc-
venes évek közepétől kimutatható rendszertelenség, a gyakran több 
hónapos csúszás, valamint leállás oka a szerkesztőség instabil pénz-
ügyi helyzetében keresendő. Négy év szünet után a lap tulajdonjogát 
a Noverre Táncművészeti Alapítvány megvásárolta, és a Táncművészet 
2014 tavaszán a XLII. évfolyammal, színes nyomással, újraindult. Az-
óta évi 4 (évszakonként egy) számmal rendszeresen megjelenik, kiadó-
ja – a laptulajdonos megbízásából – előbb a Honvéd Együttes, 2018-tól 
a Magyar Táncművészeti Egyetem. A folyóirat megjelenési periódusai 
egy-egy meghatározó jelentőségű főszerkesztőhöz köthetők. 1951–
1956-ben Ortutay Zsuzsa, 1976–1990-ben Maácz László, 1991–2010-ben 
Kaán Zsuzsa állt a szerkesztőség élén; 2014 óta Péli Nagy Kata vezeti. A 
lap archívuma digitálisan elérhető: www.tancmuveszet.hu.

Az 1956-os forradalom leverése után a művészeti életben erőteljes 
állami kontroll jelent meg, s ez a művészeti sajtót is visszavetette. Új 
táncos közéleti lapról szó sem lehetett. A táncművészet elsősorban do-
kumentációs jelleggel, illetve tudományos kutatás okán juthatott saját 
orgánumhoz. Így indult meg a Tánctudományi Tanulmányok, a Külföldi 
Szemle és a Néptáncos, valamint a Muzsika táncrovata.

A tánctudományi kutatások eredményei már az ötvenes évek köze-
pén teret nyertek. Ezt bizonyítja a Magyar Táncművészek Szövetsége 
Tudományos Bizottsága által 1956-ban, még a forradalom előtt Vályi 
Rózsi szerkesztésében kiadott Táncművészeti Értesítő 1956 című tudo-
mányos évkönyv. Ennek formai és tematikai jegyeit viselte magán a 
MTSZ Tudományos Bizottsága 1958-ban útjára indított Tánctudományi 
Tanulmányok című évkönyve, amely a tánctudomány terén mind a 
mai napig a legidőtállóbb, legszínvonalasabb, legkomolyabb forrásér-
tékkel bíró, az MTA által elismert, ún. „A” kategóriás periodika. 1958–
2003 közötti fennállása során 22 kötete látott napvilágot szaktanulmá-
nyokkal, forrásközlésekkel, elemző cikkekkel. Az évkönyv az első kötet 
után 1959–60-tól 1969–70-ig kétévente jelent meg, szerkesztői Dienes 
Gedeon, továbbá Morvai Péter és Maácz László voltak. Négy év szünet 
után megjelent az 1975-ös szóló kötet, majd ismét kétévente láttak nap-
világot a számok, 1976–77-től utoljára 2002–2003-ig; 1990-től az MTSZ 
Tudományos Tagozatából alakult Magyar Tánctudományi Társaság kiadá-
sában. A kötetek formátuma – egyetlen A/4 méretű szám kivételével 
– B/5 volt. Az 1975 utáni köteteket egy vagy két szerkesztő jegyezte, 
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általában attól függően, hogy az adott évpárban néptánckutatási vagy 
színpadi tánctörténeti jellegű írások domináltak. Szerkesztők voltak 
(abc-rendben): Béres András, Dienes Gedeon, Fuchs Lívia, Kaposi Edit, 
Kővágó Zsuzsa, Maácz László, Major Rita, Pesovár Ernő, Szentpál Má-
ria, Szúdy Eszter.

A folyóirat 2020-ban újraindult a Magyar Táncművészeti Egyetem ki-
adásában. Szerkesztői Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra. 

A Tánctudományi Tanulmányok címjegyzékét Tóvay Nagy Pé-
ter összeállította, elérhető: http://mte.eu/konyvtar/gyujtemeny/
repertoriumok-bibliografiak/. A megjelent kötetek kereshető formá-
tumban hozzáférhetők: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/
TanctudomanyiTanulmanyok/.

A Külföldi Szemle (Szemelvények a külföldi szaksajtóból) című periodika. 
A nemzetközi sajtóból válogató, az idegen nyelvű cikkeket magyar 
fordításban közlő, sokszorosított eljárással készült lap 1957-től jelent 
meg a Magyar Táncművészek Szövetsége gondozásában, elég rendszerte-
lenül. 1963 végétől 1990-ig, elvileg negyedévente, gyakorlatilag évi 2-6 
számmal rendszeresen napvilágot látott. A kiadványban sokáig nem 
tüntettek föl szerkesztőt, 1979-től felelős szerkesztőként Fuchs Lívia 
jegyezte. A Külföldi Szemle tánctörténeti szöveggyűjteményként 1995-
től 1999-ig ismét megjelent a Magyar Táncművészeti Főiskola gondo-
zásában, 1995–96-ben évi kettő, 1997–99-ben évi egy számmal. Felelős 
szerkesztője Fuchs Lívia maradt. Formátuma végig A/4 volt. A kiad-
vány hiányt pótolt, de az internet elterjedését követően a külföldi sajtó 
hozzáférhetősége ugrásszerűen javult, így a lap megjelenése ebben a 
formában indokolatlanná vált. A Külföldi Szemle 1965–1999 közötti szá-
mainak címjegyzékét Tóvay Nagy Péter összeállította, elérhető: http://
mte.eu/konyvtar/gyujtemeny/repertoriumok-bibliografiak/.

A rövid életű Néptáncos című periodikának 1957–1962 között évi 
2-3, összesen 16 száma látott napvilágot, A/4 formátumban. A sokszo-
rosított eljárással készült (ún. „kőnyomatos”) lap híreket, beszámoló-
kat, tudósításokat közölt, kiadója a Népművelési Intézet Táncosztálya, 
főszerkesztője Kaposi Edit volt.

Ennél lényegesen tartósabb kezdeményezés volt a Muzsika című 
zenei képes havi folyóirat 1958. évi megindulása, amely a táncmű-
vészet szempontjából azért érdekes, mert 1976-ig önálló táncrovatot 
működtetett a saját szaklapot nélkülöző hazai táncélet számára. A 
Vitányi Iván, majd Körtvélyes Géza által szerkesztett, havi néhány 
oldalnyi tudósítást, kritikát és szakcikket tartalmazó táncrovat a 
Táncművészet folyóirat újraindulásakor megszűnt. A Muzsika táncté-

májú cikkeinek tárgyszavazott bibliográfiáját A Muzsika tánctémájú 
cikkeinek tárgyszavazott bibliográfiáját Fuchs Lívia és Macher Szi-
lárd összeállította, elérhető: http://mte.eu/konyvtar/gyujtemeny/
repertoriumok-bibliografiak/.

A hatvanas évek elején, 1963-ban indult a Táncművészeti Értesí-
tő, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Táncművészeti Szakosz-
tálya sokszorosító eljárással készített időszaki értesítője (a hasonló 
című 1956-os tudományos évkönyvhöz tehát nincs köze). Részben a 
megszűnt Néptáncost pótolta, miközben tájékoztató, szakmai közéleti 
jellegét az egész táncszakmára kiterjesztette, hírek, interjúk, beszámo-
lók, tanulmányok, kritikák publikálásával. Kiadását 1964-től a Magyar 
Táncművészek Szövetsége vette át. 1963-ban 3 szám, 1964–65-ben évi 4 
szám, 1966–75 között évi 3 szám, 1976-ban egyetlen szám jelent meg. 
Formátuma 1965-ig és 1972-től A/4, 1966–71 között B/5. Szerkesztője 
1967-ig Kaposi Edit, 1968–71 között Kaposi Edit és Maácz László, 1971-
től Maácz László. A periodika megszűnésének oka – akárcsak a Mu-
zsika táncrovata esetében – a Táncművészet folyóirat újraindulása volt.

A hetvenes évek közepén (1974–76) a tánc szaksajtóban jelentős válto-
zások történtek, amelynek origójában a Táncművészet folyóirat újrain-
dulása áll. Ennek nyomán megszűnt a Muzsika táncrovata és a Tánc-
művészeti Értesítő. A központi lap mellé új orgánumként felzárkózott 
a Hungarian Dance News és a Táncművészeti Dokumentumok, és – mint 
arról fentebb szóltunk – ismét megjelent a Tánctudományi Tanulmányok.

Az újonnan létrejött periodikák közül elsőként a Hungarian Dance 
News című angol nyelvű szaklapról szólunk. Tudósításokat, képes be-
számolókat, kritikákat közölt, de ezek a cikkek alapvetően hazai szer-
zők magyarul már megjelent szövegeinek fordításai voltak. 1974-ben a 
Hungarian Music News mellékleteként indult (Dance News), 1978 köze-
pétől önálló kiadványként jelent meg. 1974–84 között évi 6, 1985–87-ben 
évi 3, 1988-ban és 1989-ben egy-egy számmal. Sokáig napilap alakú volt 
(A/3), 1985-től B/5-formátumra váltott, az utolsó évében A/5-ben jelent 
meg. Kiadta az Interkoncert Fesztiváliroda. A lapot (és a korábbi táncmel-
lékletet) főszerkesztőként végig Kaposi Edit jegyezte, őt Dienes Gedeon 
először „csak” általános fordítóként, 1980-től szerkesztőként segítette.

A Magyar Táncművészek Szövetsége 1976-ban adta ki először a 
Táncművészeti Dokumentumok című periodikát, amelyet 1990-ig min-
den évben újabb kötet követett. A kiadványsorozatban életrajzok, visz-
szaemlékezések, forrásközlések, levéltári iratok láttak napvilágot, el-
sősorban olyan dokumentumok, amelyek részben tematikai, részben 
terjedelmi okokból a Tánctudományi Tanulmányok köteteiben nem jelen-
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hettek meg. Formátuma A/4. A Táncművészeti Dokumentumok összesen 
megjelent 15 száma pótolhatatlan forrásbázis. A köteteket általában 
egy szerkesztő jegyezte, 1978-ben és 1985-ben kettő, 1986-ban három. 
Legtöbbször Kaposi Edit, Maácz László és Péter Márta, rajtuk kívül 
egy-egy alkalommal Béres Ferenc, Kővágó Zsuzsa, Merényi Zsuzsa és 
Szentpál Mária.

A táncszakma következő nagy lapalapítási hulláma az 1989/90-es 
rendszerváltozás után néhány évvel következett be. Ekkor indult a 
Folkmagazin, a Zene-Zene-Tánc és az Ellenfény.

A Folkmagazin című népművészeti magazin – saját tipográfiája 
szerint „folkMAGazin” – 1994 óta jelenik meg a Táncház Alapítvány 
kiadásában. Tartalmát szakcikkek, tudósítások, hírek, beszámolók al-
kotják, az amatőr népművészet széles skáláján, elsősorban a népzene, a 
néptánc és a népi kézművesség terén. 1998-ig évi 3-szor, 1999–2003-ig 
évi 4-szer, 2004 óta évente 6-szor jelenik meg, emellé 2005-től évi egy 
különszám társul. Formátuma A/4. Főszerkesztője, illetve felelős szer-
kesztője Nagy Zoltán, majd Tóth László, 2014 óta Grozdits Károly. A 
lap archívuma elérhető az interneten: www.folkmagazin.hu.

Ugyancsak 1994-ben indult a Zene-Zene-Tánc című művészeti folyó-
irat, a „hivatalos” orgánumok (Muzsika, Táncművészet) egyfajta ellenpó-
lusaként. Interjúkat, kritikákat, képes beszámolókat, zenetörténeti és ze-
neesztétikai tanulmányokat, könyvismertetéseket közölt. A tartalmában 
– a címével ellentétben – végig a tánc dominált, általában 2/3:1/3 arány-
ban. Alapítói a Magyar Muzsikus Fórum (akkori nevén Magyar Zenei Ka-
mara) és a Magyar Táncművészek Szövetsége (akkori nevén Táncművészeti 
Kamara) voltak. A Táncszövetséget 1999-től 2008-ig a Noverre Táncművé-
szeti Alapítvány követte, 2009-től a kiadó egyedül a Magyar Muzsikus Fó-
rum maradt. A lap – az 1996–98 közötti B/5-ös időszak kivételével – A/4 
formátumban jelent meg. 1994–1996 között – rendszertelenül – évi 1-5 
szám, 1997-től 2007-ig évi 6, 2008-ban 4, 2009-ben 5, 2010-ben 6, 2011-ben 
4 szám látott napvilágot; csúszások gyakran előfordultak. 2012-ben egy 
szám jelent meg, majd a lap megszűnt. A szerkesztőség vezetői 1994–96-
ban Devich Márton főszerkesztő, 1996–97-ben Kristó Nagy István felelős 
szerkesztő voltak. 1998-tól a folyóiratot a megszűnéséig Tóthpál József 
irányította, 2008-ig felelős szerkesztőként, utána főszerkesztőként. A 
táncrovatot 1996–2008 között Fodor Antal vezette (1998-tól a lap társ-
szerkesztőjeként), 2009-től a rovat vezetését Hegedüs Sándor vette át.

Az Ellenfény című kortárs tánc- és színházművészeti folyóirat 
1996-ban indult, ugyancsak a „hivatalos” fórumok (Színház, Táncművé-
szet) más szellemi irányultságú laptársaként. A két művészeti ág min-

dennapjait követte nyomon, szakcikkek, kritikát, interjúk segítségével, 
gyakran tematikus számokkal. Formátuma A/4. A lap a hazai kortárs 
színház- és táncművészet legjelentősebb fóruma. Az 1996-os első szá-
mot 1997-ben 4, 1998-ban 5, 1999-ben 4, 2000-ben 7, 2001-ben 6, 2002-
ben 8, 2003–2005 között évi 8, 2006-ban 10, 2007–2011 között évi 12, 
2012-ben 7, 2013-ban 5, 2014–2015-ben évi 10, 2016-ban 7, 2017-ben 6, 
2018-ban 5 szám jelent meg. A rendszertelen megjelenésnek finanszíro-
zási okai voltak, emellett előfordultak összevont számok is. A folyóirat 
alapító főszerkesztője Sándor L. István, kiadója Ellenfény Alapítvány. A 
lap online változata az interneten olvasható, itt a nyomtatott számok 
archívuma is megtalálható: www.ellenfeny.hu.

A kétezres évek első évtizede két újabb periodikával gazdagította a 
tánckutatást, ezek a Parallel és a Tánctudományi Közlemények.

A Parallel 2005-ben indult, mint kortárs művészeti magazin, amely-
ben a tánc folyamatosan jelen levő, de nem kizárólagos téma. A „kor-
társ” kifejezés sem feltétlenül igaz, hiszen a lapban számos forrásértékű 
tánctörténeti szaktanulmány és interjú megjelent, emellett színház- és 
képzőművészeti tárgyú cikkek. Igen erős a művészi fotóanyag, bár a la-
pot kétszínnyomású, A/4 formátumban adták ki. A periodika alapítása 
óta folyamatos lapszámozással jelenik meg. Csak 2008–2012 között sike-
rült évi 4 számot közreadni, a finanszírozási gondok itt is rendszertelen 
megjelenést eredményeztek; 2017-ben a 35. lapszámánál tartott. Alapító 
főszerkesztője Halász Tamás, kiadója a MU Színház Egyesület. A folyóirat 
az interneten elérhető: http://www.mu.hu/mu/parallel.

A Tánctudományi Közlemények évente kétszer megjelenő, lektorált 
tudományos folyóirat. 2009-ben indult, Major Rita kezdeményezésére, 
formátuma B/5. Forrásközléseket, bibliográfiákat, tanulmányokat, re-
cenziókat, beszámolókat közöl, publikációs körében a tánctudomány 
legszélesebb tematikai értelmezésével, a kapcsolódó tudományok be-
fogadásával. Kiadója a Magyar Táncművészeti Egyetem Művészetelméleti 
Tanszéke, főszerkesztője Tóvay Nagy Péter. A lapszámok az interne-
ten elérhetők: http://mte.eu/tudomany/publikacios-eredmenyek/
tanctudomanyi-kozlemenyek.

A legfrissebb periodika, a Tánc és Nevelés / Dance and Educati-
on¸ a Magyar Táncművészeti Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszé-
kének tudományos folyóirata, mely tanulmányokat közöl a tánc- és 
a társadalomtudományok interdiszciplináris területeiről - különös 
tekintettel a tánc neveléstudományi és pszichológiai szempontú meg-
közelítéseire. A Tánc és Nevelés angol és magyar nyelven is fogad 
tanulmányokat, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakiroda-
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lom szisztematikus feldolgozására, vagy módszertani fejlesztések 
bemutatására. A cikkek dupla-vak lektoráláson mennek keresztül. A 
diamant open access folyóirat évente kétszer jelenik meg online és 
nyomtatott formátumban angol és magyar nyelven egyaránt. Főszer-
kesztője: Lanszki Anita. A folyóiratszámok B/5-ös nyomtatott verzi-
óban, és elektronikusan is megjelennek a https://ojs3.mtak.hu/index.
php/tanc_es_neveles URL-címen.

Két internetes portálról kell szólnunk, amelyek elsősorban közéleti-
kritikai fórumok. A 2003-ban indult www.tancelet.hu „A magyar tánc-
művészeti és táncszínházi élet online magazinja”-ként határozza meg 
önmagát, alapító főszerkesztője Arató Balázs. A 2009 óta létező www.
tanckritika.hu alcíme szintén definiál: „Minden, ami tánc! Kritikák, 
jegyzetek, érdekességek kortárs táncról, balettról, néptáncról, mozgás-
színházról… Szakmai beszélgetések, izgalmas interjúk, néha pletykák. 
Tánckritika.hu – a táncművészet szaklapja.” Alapító főszerkesztője 
Kutszegi Csaba.

Végezetül felsoroljuk a más művészeti, illetve tudományágakban mű-
ködő, tánckutatási eredményeket is közreadó néhány legfontosabb 
periodikát, a megjelenési időszakukkal. A néprajztudomány terén: 
Ethnographia (1890-től), Néprajzi Értesítő (1900-tól), Acta Ethnographica 
Academiae Scientiarum Hungaricae (1950–1990), ugyanez új címmel: Acta 
Ethnographica Hungarica (1991-től); Néprajzi Hírek (1971-től). A színház-
tudományban: Színház- és Filmművészet (1950–1956), Színház (1968-tól), 
Színháztudományi Szemle (1978-tól), Criticai Lapok (1992-től). A zenetu-
dományban (a már említett Muzsika mellett): Új Zenei Szemle (1950–
1956), Studia Musicologica (1959-től), Parlando (1959-től), Magyar Zene 
(1960-tól), Zenetudományi Dolgozatok (1978-tól).

Néhány képes heti-, illetve havilapot is megemlítünk, amelyek 
ugyan távolról sem tudományos periodikák, de a hazai táncélettel kap-
csolatos hírek, tudósítások, kritikák, interjúk és fotók miatt forrásérté-
kük jelentős. A Színház és Mozi 1948–56 között, utódlapja, a Film–Szín-
ház–Muzsika 1957-től 1990-ig minden héten megjelent. A Pesti Műsor 
1957–94 között hetente látott napvilágot; azóta havilapként létezik. A 
Szocialista Művészetért című havilap 1958–89 között a Művészeti Szak-
szervezetek Szövetsége központi orgánuma volt, és tánc témakörben 
elsősorban közéleti vonatkozású publikációkat közölt.

S hogy a nem hivatalos, ún. „szamizdat” irodalomról is essék szó, 
az 1970-es években házi sokszorosításban terjedt a Kortárs Csíra, vala-
mint a Terpszikhoré; ez utóbbit Hézső István és „balettomán” baráti köre 
készítette.

IV. Ajánlók
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A magyar helyesírás szabályai169 Az MTA 1832 óta teszi közzé rend-
szeresen a magyar helyesírás új szabályait. A múlt század közepe óta 
két kiadás jelent meg: az 1954. évi tizedik és az 1984. évi tizenegye-
dik. A nyelv változásait és a társadalom fejlődését figyelemmel kísérő 
nyelvészek rendre újraértelmezik a korábbi kötöttségeket és szükség 
esetén változtatnak. Látható, hogy erre az utóbbi fél évszázadban egy-
egy emberöltő volt szükséges. A 12. kiadás újítása pl. a tárgynevek, 
mint tulajdonnév kategória bevezetése (pl. Szent Jobb, Kohinoor). Te-
ret nyert a vagylagos szabályozás, pl. a dühhel és dühvel vagy az 1-én 
és 1-jén immár egyaránt helyes. Az intézménytípusoknál a szabályzat 
a kis kezdőbetűt ajánlja (pl. minisztérium, intézet), ha az nem konk-
rét tulajdonnevet jelöl. A kétezren felüli hármas számcsoport szerinti 
különírás az évszámokra nem vonatkozik. Változtak a tulajdonnévi 
értékű megnevezés-tagok (pl. Corvin mozi) és az egybeírás-különírás 
szótagszám szabályai. Módosult az egyszerűsítő írásmód: sz végű 
szónál nem egyszerűsödik az utótag (ésszel helyett észszel), tulajdon-
neveknél a rag kötőjeles (Mariannal helyett Mariann-nal). A szabály-
zatot és helyesírási szótárt tartalmazó kiadványt érdemes rendszere-
sen kézbe venni. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4. szám)

Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–
2014170 A szerző kultúraelméleti, művelődéstörténeti kutatói affini-
tása régóta ismert. Az 1970–80-as években maga is megtapasztalta 
a kultúrpolitikusi mivolttal járó felelősséget, mindez azonban nem 
gátolta, hogy nagy ívű és koncepciózus modellben ábrázolja más-
fél évszázad kultúra-értelmezéseit és művelődéspolitikai gyakorla-
tát. Elemzése nem lineáris, hanem értékközpontú: pályaképeit négy 
kultúrafelfogás köré csoportosítja. Ezek: a konzervatív, keresztény-
nemzeti; a polgári liberális, modern, urbánus; a radikális népi-nem-
zeti vagy populista; s végül a baloldali, szocialista kultúrafelfogás. 
Az első csoportot Beöthy, Tisza István, Szekfű, Klebelsberg, Kornis, 
Hóman és Prohászka neve fémjelzi. A másodikba Jászi, Ady, a Nyu-
gat és Ignotus, Babits, Szerb Antal, Fülep Lajos, Imre Sándor, Bartók, 
Márai és Bibó tartoznak. A harmadik Szabó Dezsőt, Németh Lászlót, 
Féját, Karácsony Sándort, Veres Pétert, a falukutató szociográfusokat 
és Illyést jelenti. Végül a negyedik csoportba Szabó Ervin, Kunfi, Mó-
nus, Fejtő, József Attila, Révai, Lukács, Vitányi és Aczél tartoznak. 
A kötet összehasonlító fejezeteket is tartalmaz, a modellek tartalmi 

169 A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2015. 612 o. ISBN 978-963-05-9631-2
170 Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–2014. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2015. 276 o. ISBN 978-963-338-386-5
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jegyeinek és mai jelenlétének értelmezéséhez. (Zempléni Múzsa XVII. 
évf. 2017/1. szám)

Alex Ferguson – Michael Moritz: Vezetés171 A futballrajongók aligha 
felejtik el az 1999-es Bajnokok Ligája döntőt. A Bayern München a ren-
des játékidőt 1:0-ás vezetéssel zárta. A bíró három perc hosszabbítást 
jelzett. Az UEFA elnöke már ráhelyezte a klub szalagját az átadandó 
kupára, ám a Manchester United a 91. és 93. percekben megfordította 
a mérkőzést. Alex Ferguson, a MU menedzsere (ekkor még nem „Sir”, 
de még ebben az évben lovaggá ütötték) a meccs folyamán mindösz-
sze kétszer cserélt, a második félidő közepén és végén. A két behozott 
játékos szerezte a két gólt. Mindez csupán sportstatisztikai kuriózum-
nak tűnik, de koránt sincs így. A skót edző közel négy évtizedet töltött 
futballklubok élén, mintegy félszáz trófeát begyűjtve. Teljesítményét 
topmenedzserek irigylik. A bestseller vezetéstudományi szakköny-
vek szerzői legtöbbször maguk is sikeres vezetők voltak (Dale Car-
negie, Lee Iacocca, Harvey Mackay), nem tűnik tehát időpazarlásnak 
Ferguson tanulmányozása. A kötet fejezetei a gyakorlati menedzsment 
lépéseinek megfelelően tagolódnak, az igazán érdekes pontok azonban 
személye által válnak élővé, mint a fegyelem, a motiváció, a csapat-
munka, a felkészülés, az utánpótlás, a kudarc vagy a kritika. (Zempléni 
Múzsa XVII. évf. 2017/2. szám)

Antal Klaudia – Pandura Petra – P. Müller Péter (szerk.): Színházi 
politika # politikai színház172 A színházművészet politikai meghatá-
rozottsága a legrégebbi idők óta nyilvánvaló. Fülep Lajos írta, hogy a 
művészet örökkévalóság-jellegű formáinak világában a világnézet az 
igazi történeti fogalom, és minden olyan vállalkozás meddő, amely az 
egyéniségek, temperamentumok különféleségéből akarja értelmezni a 
művészetek alakulását. Hauser Arnold úgy vélte, hogy a művészetben 
az irányzatosság nemcsak azért jogos és szükségszerű, mert a művészi 
alkotómunka elválaszthatatlanul összefonódik a társadalmi gyakorlat-
tal, hanem azért is, mert a művészet mindig rá akar beszélni valamire, 
tehát nem érheti be a puszta ábrázolással. Nem meglepő tehát, hogy a 
2018 áprilisában megrendezett pécsi színháztudományi konferencián 
az elhangzott mintegy negyven előadás középpontjában a kötet címét 
adó témakör állt. A most közzétett közel húsz tanulmány ezekből válo-

171 Alex Ferguson és Michael Moritz: Vezetés. Az életem és a Manchester Unitednél 
eltöltött éveim tapasztalatai. HVG Kiadó, Budapest, 2016. 344+32 o. ISBN 978-963-304-
376-9
172 Színházi politika # politikai színház. Szerkesztette: Antal Klaudia – Pandura Petra – 
P. Müller Péter. Kronosz Kiadó, Pécs, 2018. 306 o. ISBN 978-963-467-034-6

gat, négy tematikus blokkban: Színházak és alkotók a politikán innen és túl; 
Magyar elnyomó rezsimek színházpolitikája; A színházi nevelés politikussága; 
Katona József drámái és a politika. Az olvasó retrospektív megközelítések-
kel és kurrens problémafelvetésekkel egyaránt találkozhat. Mindkettő 
tanulságos. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4. szám)

Apponyi Albert: Emlékirataim173 A politikai memoárírás etalonja 
Pulszky Ferenc Életem és korom című opusa, amely ma is élvezetes, ol-
vasmányos és informatív mű, nemcsak a 19. század, hanem általában 
a magyar társadalomtörténet iránt érdeklődők számára. A mintát a 20. 
században többen is követték, közülük szintén alapművé váltak Bán-
ffy Miklós és Apponyi Albert emlékiratai. Az előbbit a Helikon Kiadó 
2013-ban jelentette meg új kiadásban, az utóbbi – 1922, illetve 1934 után 
– a közelmúltban látott napvilágot. A második rész első megjelenésekor 
Apponyi már közel járt a 90. életévéhez, így a folytatás megírására nem 
maradt ideje, ami azért is sajnálatos, mert így csak az 1906-os koalíció 
megalakulásáig jutott el. Persze a 19. század utolsó harmadának rész-
letes krónikája, amely számára a „huszonöt év ellenzékben” időszaka 
volt (1872-ben lett először képviselő), némi kárpótlást nyújt. A szerző 
a magyar történelem különleges alakja, életműve nemcsak hosszú po-
litikai pályája miatt kuriózum. Biográfiája még várat magára, így csak 
őhozzá fordulhatunk, ha motivációit meg akarjuk ismerni. A kötet saj-
tó alá rendezői elsősorban Apponyi nemzeti elkötelezettségét, elvhűsé-
gét, politikai ellenfelei iránti tiszteletét és értékközpontúságát ajánlják a 
mai olvasó figyelmébe. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/2. szám)

B. Majkó Katalin (szerk.): Forradalom előtt. A Magyar Képzőművé-
szeti Főiskola 1945 és 1956 között174 A fordulat évét követően Magyar-
országon (is) uralkodóvá vált a szocialista realizmus, mint kizáróla-
gos alkotói módszer, valamennyi művészeti ágban. A kultúrpolitikát 
irányító Révai József 1949-ben a Szovjet festőművészet című kiállításon 
egyértelművé tette a kötelező haladási irányt: „követelésünk a ma-
gyar kultúra munkásai felé, hogy tanuljanak a szovjet kultúrától (...) 
a magyar dolgozó nép számára alkotni.” Az akkori Képzőművészeti 
Főiskola (ma: Egyetem) 1947-ben Pátzay Pál, majd 1949-ben Bortnyik 
Sándor személyében új főigazgatót kapott, s jelentős személycserék tör-
téntek a tanári karban is. Az intézmény további fél évtizedét a hagyo-

173 Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim. Helikon Kiadó, Budapest, 2016. 472 o. ISBN 978-
963-227-671-7
174 Forradalom előtt. A Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között. Szerkesz-
tette: B. Majkó Katalin. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, é. n. [2016] 304 o. 
ISBN 978-963-7165-69-6
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mányok átmentése és az új ideológiai és propaganda kihívásokhoz való 
alkalmazkodás töltötte ki. A főiskola belső életét áthatotta a megfele-
lési kényszer, amely a hallgatók témaválasztásában, a tanárok szovjet 
tanulmányútjaiban, a személyi kultusz manifesztálódásában (festmé-
nyek, szobrok) egyaránt megjelent. Az intézmény mégis túlélt, ahogy 
a szilárd gyökerekkel rendelkező iskoláknál ezt megszokhattuk. Hogy 
miként, az kiderül e gazdagon illusztrált és dokumentált tanulmánykö-
tetből. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/1. szám)

Bába Szilvia: Magyar identitás a diaszpórában175 Könyvében a szer-
ző először a magyar diaszpóra kivándorlási hullámait veszi sorra. A 
„nulladik” (1849 előtti) főleg katonák, misszionáriusok, utazók és ka-
landvágyók hulláma volt. Az első periódus, 1849–67 között, a politikai 
emigránsoké. A második (a Trianonig terjedő négy évtizedben) a gaz-
dasági „kitántorgóké”. A következő (1920–39) a menekültek hulláma, 
a negyedik (a második világháború után) az emigránsoké. 1956–57-ben 
távoztak a „hősök”, 1957–1990 között a „disszidensek”. S végül a he-
tedik, a rendszerváltozást követő időszak a migránsoké. Hasonlóan 
szemléletes a magyar etnikai identitás megnyilvánulási színtereinek 
számba vétele: magyar kolóniák, szervezetek, egyházak, iskolák, sajtó-
termékek, ünnepek és szokások. Nem kevésbé érdekes a magyar etni-
kai identitás kialakulásának története, amelynek során a beilleszkedés 
és az asszimiláció különböző erősséggel és hatásfokkal érvényesült. A 
kézirat keletkezésekor még senki nem láthatta előre a migráció kérdés-
körének napjainkban minden korábbit felülmúló aktualitását. A szerző 
által 2015-ben megvédett doktori értekezés közreadása tematikai érte-
lemben a hazai könyvkiadás régi adósságát törleszti. (Zempléni Múzsa 
XVI. évf. 2016/4. szám)

Balogh Árpád (szerk.): A Nyíregyházi Főiskola 55 éve176 A Nyíregyhá-
zi Főiskolát 2016. január 1-jén emelték alkalmazott tudományok egye-
teme rangra, ekkor vette föl az Egyetem elnevezést. A kötet kronológiai 
értelemben e momentummal zárul: tárgya a megelőző bő fél évszázad 
históriája. Kezdőpontja a két jogelőd intézmény, a Felsőfokú Mezőgaz-
dasági Technikum (később Főiskola, majd a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem kara) 1961. évi, illetve a Nyíregyházi Pedagógiai Főiskola 
(utóbb Bessenyei György Tanárképző Főiskola) 1962-es megalapítása. 
Az ezredfordulós integráció megvalósítása, de a későbbi egyetemi rang 

175 Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl. Magyar identitás a diaszpórában. Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2015. 308 o. ISBN 978-615-80150-6-6
176 A Nyíregyházi Főiskola 55 éve. Szerkesztette: Balogh Árpád. Nyíregyházi Egyetem, 
Nyíregyháza, 2017. 312 o. ISBN 978-615-5545-72-6

megalapozása is a kötetet szerkesztő Balogh Árpád nevéhez köthető, aki 
1997-től volt a BGYTF főigazgatója, 2000-től 2007-ig pedig az egyesült 
Nyíregyházi Főiskola első rektora. A történeti fejezetek kiegészülnek a 
tudományos, művészeti és sporttevékenység bemutatásával, a szerzők 
külön tárgyalják a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, valamint a hall-
gatói élet jellemzőit. Fontosak a személyek: tizenöt hosszabb-rövidebb 
ideig szolgáló intézményvezető portréja tűnik elő, főleg interjúk, a már 
elhunytak esetében cikkek formájában. Bár a kötet tartalmát fényképek 
is színesítik, a kivitelezés, a tipográfia lehetett volna igényesebb. (Zemp-
léni Múzsa XIX. évf. 2019/4. szám)

Balogh Géza: Németh Antal színháza177 Németh Antal ma már a té-
vedés kockázata nélkül nevezhető a 20. század első fele legnagyobb 
formátumú színházi rendezőjének és színigazgatójának. Mindössze 
harminckét éves, amikor 1935-ben átveszi a Nemzeti Színház vezetését, 
páratlan miniszteri felhatalmazással: minden élő szerződés semmis, te-
hát belátása szerint alkalmazhatja a társulat új, és szerződtetheti vissza 
régi tagjait. A színjátszás esztétikájából doktorált Németh kilenc éves 
vezetői periódusa az intézmény színvonalának radikális emelkedését, 
repertoárjának megerősödését, színészi gárdájának tündöklését ered-
ményezi. A magyar politika jobbratolódását fokozódó ellenszenvvel 
figyelő igazgatót a német megszállás után eltávolítják, de ez sem elég 
ahhoz, hogy 1945 után a kommunista párt visszaengedje a színházi 
életbe. Elveszti egyetemi magántanári praxisát is. Csak 1956 nyarától 
rendezhet, és csak vidéken. Tisztelői a lakásán kereshetik fel. Szakmai 
rehabilitálását az 1988-ban Koltai Tamás szerkesztésében megjelent Új 
színházat! című tanulmánykötete segítette elő. A most megjelent élet-
rajz bemutatja a tudós-rendező-pedagógust, s a pályaív fejezeteit: az 
igazgatást, a kitaszítást, s a kései visszahívást. (Zempléni Múzsa XVII. 
évf. 2017/2. szám)

Barabás Klára: A történelem körhintáján. Fábri 100178 A francia új hul-
lám talán legnagyobb hatású rendezője, Francois Truffaut mondta egy-
szer, amikor megkérdezték tőle, mit jut eszébe a magyar filmről: „Egy 
lány ül a körhintán és nevet!”. Fábri Zoltán 1955-ben bemutatott játék-
filmje a megújhodó magyar filmművészet szimbólumává vált (Körhin-
ta). Az 1969-es a Pál utcai fiúkat, a magyar játékfilmek közül elsőként 
Oscar-díjra jelölték, ahogy később a Magyarok c. filmjét is. Életműve hi-

177 Balogh Géza: Németh Antal színháza. Életút és pályakép történelmi keretben. Nem-
zeti Színház, Budapest, 2015. 140 o. ISBN 978-615-5119-03-3
178 Barabás Klára: A történelem körhintáján. Fábri 100. Magyar Művészeti Akadémia, 
Budapest, 2017. 280 o. ISBN 978-615-5464-82-9
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hetetlenül egységes: minden alkotásában az emberi humánumot állítja 
középpontba. Az embertelen korokban és válsághelyzetekben utat mu-
tató erkölcsi tartást vizsgálja, legyen szó föld alatt rekedt bányászokról 
(Életjel), az ötvenes évek diktatúrájáról (Húsz óra), vagy a nyolcvanas 
évek vidéki kiskirályairól (Gyertek el a névnapomra). Bámulatos érzék-
kel bánt az irodalmi alapanyaggal: Hannibál tanár úr, Ulveczky, Tóték, 
Parcen-Nagy Lőrinc, Gyuricza úr, Fábián Bálint mára filmes alakok-
ként tűnnek föl előttünk, pedig ők elsősorban Móra Ferenc, Sarkadi 
Imre, Örkény István, Déry Tibor, Sánta Ferenc, Balázs József figurái. 
Ábrázolásmódja plasztikus, eredetileg képzőművésznek készült, élete 
utolsó éveiben már „csupán” festett. Mi azért nézzük csak filmjeit, újra 
és újra! (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/1. szám)

Baráth Béla Levente: A Tiszántúli Református Egyházkerület törté-
nete Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében179 Reformá-
tus egyháztörténetünk kiemelkedő személyisége Baltazár Dezső (1871–
1936), egykori tiszántúli püspök. A hajdúböszörményi születésű férfiú 
a debreceni kollégiumban érettségizett, ugyanitt lelkészi képesítést 
szerzett, mellette jogot hallgatott. 1900-től lelkész, majd esperes. 1907-
ben az Országos Református Lelkészegyesület (ORLE) első elnökévé 
választották. 1911-ben óriási fölénnyel lett a tiszántúli egyházkerület 
püspöke, e szolgálatát (akárcsak az ORLE elnökségét) haláláig végezte. 
A szerző azonban nem életrajzot írt, hanem – Baltazár tevékenységét 
értelmezési keretként használva – az egyházkerület rendkívül mozgal-
mas egy évtizedét vizsgálta. Nem kisebb jelentőségű ügyek forogtak 
napirenden, mint a belmisszió kérdése, az egyházi oktatási reform, a 
debreceni egyetemalapítás, majd pedig a világháború, a forradalmak 
és a Monarchia széthullásának következményeként az egyházkerület 
területi felbomlása. A széles körű levéltári kutatáson alapuló kötet a 
Nemzet, egyház, művelődés sorozatban jelent meg, alapját a szerző 2004-
ben megvédett doktori értekezése képezte. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 
2016/1. szám)

179 Baráth Béla Levente: „Földbegyökerezés és égbe fogózás...” A Tiszántúli Református 
Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911–1920). 
Hernád Kiadó, Sárospatak, 2014. 248 o. ISBN 978-615-80132-2-2

Baráth Béla Levente (szerk.): Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik 
Richárd születésnapjára180 A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Acta című könyvsorozata kifejezetten professzorok tisztele-
tére összeállított tanulmányköteteknek ad helyet. Az utóbbi fél évti-
zedben Bölcskei Gusztávot, Gaál Botondot, Lenkeyné Semsey Klárát, 
Marjovszky Tibort, Peres Imrét köszöntötték ily módon. Hörcsik Ri-
chárd 1995 óta vezeti az egyháztörténeti tanszéket, így a könyv nem-
csak születésnapi évfordulót jelez. A címválasztás az ünnepelt sárospa-
taki levéltár-igazgatói elődjére utal: Koncz Sándor jelmondata volt ez, 
ő igyekezett „hittel és humorral” túlélni a 20. század történelmi kihívá-
sait, s hitvallását mások is követték. Például Hörcsik Richárd, akinek 
köszöntésére széles tartalmi merítésű írások gyűltek össze. A temati-
kus fejezetek biblikus vázlatokról, Kálvin-tanulmányokról, levéltári 
forrásokról, debreceni teológus portrékról, történelmi és egyháztörté-
neti fordulópontokról és helyzetekről, kutatási feladatokról szólnak. A 
szerzői kör sokszínűségét jelzi, hogy a debreceni teológia nyolc tanára 
mellett ugyancsak nyolcan más felsőoktatási intézményeket, tudomá-
nyos műhelyeket képviselnek. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/1. szám)

Baráth Béla Levente – Fekete Károly (szerk.): Őrállóvá tettelek181 Az 
alcím nem az álszerénység jele, inkább módszertani információ: a deb-
receni teológia történeti szintézise még várat magára, de anyaga már 
összeállni látszik. A legutóbbi kollégiumtörténet maga is tanulmány-
kötet volt, s az alapítás 450. évfordulójára jelent meg (A Debreceni Refor-
mátus Kollégium története. 1988). Aztán a Debreceni Egyetem centenári-
uma kapcsán került újra előtérbe a kollégiumi oktatás, mint közvetlen 
iskolatörténeti előzmény is (A Debreceni Egyetem története 1912–2012. 
2012). Kovács I. Gábor jóvoltából megjelent a teológiai kar professzori 
arcképcsarnoka (Hit – tudomány – közélet. A Debreceni Tudományegyetem 
Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattá-
ra és életútleírása. 2014). Az eddigi művek segítenek az iránykijelölésben, 
de nem helyettesítik a szisztematikus, a képzések tartalmára és a tan-
székek oktatói állományára kiterjedő belső kutatást. A kötet időhatárai 
a modern kori teológiai felsőoktatáshoz igazodnak. Jó úton vagyunk a 
monográfia felé. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/2. szám)

180 Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. Szer-
kesztette: Baráth Béla Levente. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 
2015. 270 o. ISBN 978-963-8429-86-5
181 Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református 
lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez. Szerkesztette: Baráth Béla Levente – Feke-
te Károly. Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem, Debrecen, 2019. 752 o. ISBN 978-615-5909-02-3
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Baráth Magdolna – Gecsényi Lajos (szerk.): Főkonzulok, követek és 
nagykövetek 1945–1990182 A történelem segédtudományai között az 
archontológia művelése Magyarországon komoly elődökre tekint visz-
sza. Bölöny József, Fallenbüchl Zoltán, Markó László és mások művei 
mellé a diplomáciatörténet hiánypótló kézikönyve látott napvilágot: 
a Rákosi- és Kádár-korszak külképviselet-vezetőinek életrajzi adattá-
ra. A külügyi apparátus átalakulásának és működésének változásait, 
hangsúlyeltolódásait összegző, terjedelmes bevezető tanulmány akár 
önálló kötetként is megjelenhetett volna. Az adattár közel négyszáz 
konzuli, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri, illetve rend-
kívüli és meghatalmazott nagyköveti rangban levő diplomata életraj-
zát mutatja be. A szócikkek személyes, tanulmányi és karrieradatokat 
tartalmaznak. Külön fejezet szól a külképviseletek archontológiájáról, 
országonként megadva a diplomáciai kapcsolatok felvételének idő-
pontját és szintjét, a képviseletvezető nevét, beosztását, továbbá akkre-
ditálásnak, megbízólevele átadásának és visszahívásának időpontját. S 
néhány név, akikről talán nem is tudjuk, hogy diplomaták (is) voltak: 
Bölöni György, Károlyi Mihály, Schiffer Pál, Szekfű Gyula, Weil Emil. 
(Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/2. szám)

Baráth Magdolna: A szovjet tényező183 Az egykori Szovjetunió ér-
dekszférája lényegesen túlnyúlt saját államhatárain. A II. világháború 
befejezésekor fennálló katonai erőviszonyok befolyási övezetté tették 
Európa keleti felét, amelyhez persze a nagyhatalmak jaltai megállapo-
dására is szükség volt. A kommunista pártállam fokozatos kiépítése 
lényegében azonos elvek mentén zajlott, s a térség működését hama-
rosan gazdaságilag a KGST, katonailag a Varsói Szerződés szabályoz-
ta. A kétoldalú kapcsolatokban is szovjet dominancia érvényesült. En-
nek szembetűnő, bár mostanáig kellően fel nem tárt szegmense volt a 
szovjet tanácsadók rendszere. A nemzetközi szakirodalom Mongólia 
húszas évekbeli szovjetizálását tekinti mintának, ennek tapasztalatait 
adaptálta Sztálin európai csatlósaira, országonként eltérő hangsúlyok-
kal. A szerző bemutatja a tanácsadói rendszer kelet-európai és hazai 
vetületeit, sorra véve a kommunista pártok belső „megtisztításában” 
(értsd: koncepciós perek), az állambiztonsági szerveknél, a hadsereg-
ben, a hadiiparban, a gazdaságban, a közigazgatásban és a kulturális 
életben játszott szerepüket. A meglepő nem is a „szakértők” jelenléte, 

182 Főkonzulok, követek és nagykövetek 1945–1990. Szerkesztette: Baráth Magdolna – 
Gecsényi Lajos. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2015. 306 o. ISBN 978-
963-416-007-6
183 Baráth Magdolna: A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 2017. 254 o. ISBN 978-963-693-757-7

sokkal inkább hatásuk és kölcsönhatásaik igen széles köre. (Zempléni 
Múzsa XVIII. évf. 2018/2. szám)

Barkóczi Janka: Vizuális propaganda Magyarországon 1930–1944184 
Az idősebbek emlékeznek rá: a filmszínházakban – ahogy akkor hívták 
– a „nagyfilm” előtt a nyolcvanas évek végéig heti megjelenésű filmhír-
adót, esetleg még kisfilmet is vetítettek. Ez a moziüzemeltetési rend-
szer a két világháború közötti Magyar Világhíradó öröksége volt, amely 
ugyanazt a célt szolgálta, mint a Kádár-korszakban: információközlés, 
tömegkommunikációs befolyásolás, közönségformálás, propaganda. 
Az 1914-től 1958-ig bemutatott heti filmhíradók az interneten szaba-
don elérhetők (http://filmhiradokonline.hu). Ezek közül Barkóczi a 
Magyar Film Iroda által 1931–1944 között készített tekercsekre fóku-
szál. Másfél évtized híradós gyakorlatát elemzi az intézményi háttér, a 
formai és tartalmi jegyek és a médiatörténeti beágyazottság szempont-
jából. A hírek – akkor is – szimbolikus jelentőséggel bírtak, a vizuális 
érvelés gyakran már a főcímekben elkezdődött. A háború kitörésével, 
majd Magyarország hadba lépésével a műfaj eszközrendszere és állam-
biztonsági vonatkozásai (cenzúra) módosultak. Mindezek történelmi, 
kommunikációelméleti és esztétikai összefüggéseit a szerző olvasmá-
nyosan nyomon követi. Nekünk csak olvasni és okulni kell. (Zempléni 
Múzsa XX. évf. 2020/1. szám)

Bencsik Péter: Csehszlovákia története dokumentumokban185 Cseh-
szlovákia az első világháborút lezáró békerendszer elemeként 1918-
ban született, s nem élte túl a „rövid” huszadik századot. Létének alig 
75 esztendeje telítve volt történelmi fordulatokkal. Míg a Masaryk-féle 
köztársaság Közép-Európa legdemokratikusabb államának számított, 
az országot a szudétanémet válság, majd a második világháború tel-
jesen szétzilálta. Az újrakezdés felcsillanó esélye tovatűnt, az 1948-as 
kommunista hatalomátvétel végleg eldöntötte sorsát. Ám a szovjet 
blokkon belül sem maradt nyugton. Az önmagát túlélő sztálinizmus 
1968-ban radikálisan ellenkezőjébe billent, de jött a „normalizáció” 
a „testvéri” szocialista országok segítségével. Václav Havelt a „bár-
sonyos forradalom” az elnöki székbe emelte, az akkor már Cseh és 
Szlovák Köztársaságnak nevezett képződmény 1992 végén mégis 
megszűnt. A kötet ezeket a folyamatokat és fordulatokat mutatja be 
válogatott dokumentumokkal, frappáns bevezetőkkel. Tudta-e, hogy 

184 Barkóczi Janka: Ezerszemű filmhíradó. Vizuális propaganda Magyarországon 1930–
1944. MMA MMKI – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017. 138 o. ISBN 978-963-414-164-8
185 Bencsik Péter: Csehszlovákia története dokumentumokban. Napvilág Kiadó, Buda-
pest, 2016. 520 o. ISBN 978-963-338-331-5
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Csehszlovákia Clevelandben és Pittsburgh-ben fogant? Hogy az olim-
piai futóbajnok Emil Zátopek ellenzéki vezéralakká vált? S hogy Miloš 
Jakeš pártfőtitkár is megtartotta a maga zavaros „Kádár-beszédét”? A 
172 dokumentum között például ezek is elolvashatók. (Zempléni Múzsa 
XVIII. évf. 2018/1. szám)

Bérczes László: Törőcsik Mari186 Lehet, hogy a memória idővel gyön-
gül, mindenesetre Magyarország, ha úgy tetszik első számú színmű-
vésznője, Törőcsik Mari nem ezt példázza. A róla és általa megjelent 
könyvek ugyanis egyre terjedelmesebbek. Molnár Gál Péternek elég 
volt száz oldal (Törőcsik Mari. NPI, 1975). Szabó G. László kötete 184 ol-
dalt kóstált (Vasrózsa. Beszélgetés Törőcsik Marival. Madách–Posonium, 
1998). Földes Anna és Kőháti Zsolt monográfiája háromszáz lapnyi 
(Törőcsik Mari. Film – színház – szerepek. Duna Könyvkiadó, 2005). S 
itt a legújabb életútinterjú, több mint 400 oldalon. Minden eddiginél 
részletesebb pályaképpel, az alkotói folyamat, a színészi megformálás 
kulisszatitkaival. S persze a maga nemében felülmúlhatatlan művész-
pálya sikereivel és kudarcaival, politikai és szakmai lehetőségeivel és 
korlátaival. Műfaja sajátos: nem tematikus vagy időrendi áttekintésről 
van szó. A könyv címe e tekintetben pontos: egy beszélgetés rögzített 
változatát kapjuk kézhez, amelyben a témák úgy követik egymást, aho-
gyan kávézás közben el-elkalandozunk. Jellemző, hogy a tartalomjegy-
zék fejezeteinél dátumok is szerepelnek: az interjú 2015 áprilisa és 2016 
májusa között készült. A függelékben pedig színházi és filmszerepek, 
díjak. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3. szám)

Bihari Zoltán (szerk.): Újabb kutatások Tokaj-Hegyalján 2014–2015187 
„Tokaj szőlővesszei” – a Himnusz sorainak köszönhetően – minden 
iskolás gyermek számára ismertek. A külföldön legnépszerűbb hazai 
borvidék sajátos szakmai kérdéseinek kutatását 2011 óta önálló intéz-
ményként végzi a tarcali székhelyű intézet, amely 2015-ben publikálta 
második tanulmánykötetét, közzétéve legújabb kutatási eredményeit. 
Az intézet profiljába szőlészeti, borászati, növényvédelmi és kapcsoló-
dó területek tartoznak, ezek közül e kötetbe talajvizsgálatokkal, szőlő-
termesztéssel, növényvédelemmel és ezek határtudományaival kapcso-
latos írások kerültek. Az ábrákkal és táblázatokkal gazdagon illusztrált 
27 közleményt összesen 24 szerző írta. Jellemző a szerzői kollektívák 
nagy száma, valamint külső, főleg debreceni egyetemi kutatók bevo-

186 Törőcsik Mari. Bérczes László beszélgetőkönyve. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
2016. 432 o. ISBN 978-963-405-402-3
187 Újabb kutatások Tokaj-Hegyalján 2014–2015. Szerkesztette: Bihari Zoltán. Tokaji Bor-
vidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Tarcal, 2015. 142 o. ISBN 978-963-502-988-4

nása. A cikkek több mint felét két-három, olykor öt vagy hat szerző 
jegyzi. A természettudományi írások mellett két társadalomtudományi 
jellegűt találunk: Bihari Zoltán a régi tokaji boros címkékről, Ungváry 
Krisztián a zsidók hegyaljai szerepéről értekezett. (Ez utóbbit lapunk 
előző számában is közöltük.) A kötet borítóján az Újabb kutatások a To-
kaji Borvidéken cím szerepel. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/3. szám)

Bordás István – Sándor Zsuzsa (szerk.): Múzeumpedagógia a Sáros-
pataki Képtárban188 A kötet a Sárospataki Képtárban 2013 folyamán 
lezajlott múzeumpedagógiai program foglalkozási eredményeinek 
összegzése, azzal a céllal, hogy a pedagógusok számára lehetséges 
mintaként szolgáljon a diákok művészeti nevelésének fejlesztéséhez. 
A gazdagon illusztrált, néhol szinte munkafüzet-jellegű könyv tar-
talmával, tipográfiájával, fotóival és hangulatával egyaránt követésre 
csábít. A programok résztvevői sárospataki és környékbeli települési 
általános és középiskolások voltak, munkájukat nyolc foglalkozásve-
zető szakember irányította, ők egyben a kötet szerzői is. A TÁMOP-
3.2.8.B-12/1-2012-0004. pályázat keretében múzeumi nap, múzeumi 
órasorozat és tematikus foglalkozás-sorozat formájában tízféle prog-
ramtípus, továbbá komplex nyári múzeumi napközi valósult meg. Ezek 
leírását, válogatott feladatlapjait, valamint a közös munka eredménye-
ként a diákok alkotásait, illetve az alkalmazott pedagógiai módszere-
ket egy-egy fejezet mutatja be. Szinte hihetetlen tanulói kreativitással 
találkozunk a könyv lapjain, miközben megmutatkoznak Sárospatak 
egyedülálló és oktatás-módszertani szempontból jól hasznosítható 
képzőművészeti értékei. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/1. szám)

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában189 Az elmúlt tizenöt év 
folyamán két vaskos forrásközléssel hívta föl magára a figyelmet Borhi 
László. Összesen közel háromszáz dokumentumot tett közzé a magyar-
amerikai kapcsolatokról 2002-ben és 2009-ben, több mint 1600 oldalon. 
A feltárás monografikus formát öltő eredménye tehát borítékolva volt, 
így nem meglepő e mű megjelenése. Az Egyesült Államok és Magyar-
ország kapcsolatai a 19. századtól bővelkedtek a találkozási pontokban. 
Kossuth diadalútja, a polgárháború magyar katonahősei, a Trianon al-
ternatívájaként emlegetett wilsoni pontok, a Hollywoodot megalapító 

188 Múzeumpedagógia a Sárospataki Képtárban. Szerkesztette: Bordás István – Sándor 
Zsuzsa. Sárospatak Város Önkormányzata, Sárospatak, 2014. 156 o. ISBN 978-963-08-
8647-5
189 Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Az Egyesült Államok és Magyaror-
szág kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig. Osiris Kiadó – MTA BTK 
Történettudományi Intézet, Budapest, 2015. 504 o. ISBN 978-963-276-258-6
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kivándorlók, az amerikai tudományt és ipart forradalmasító magyar 
származású fizikusok és feltalálók által felépített országimázsunk az 
1941-es hadüzenettel egy perc alatt füstté vált és a hidegháború miatt 
nem is állt helyre. Hosszú út vezetett az ENSZ tagság elérésétől az 1956-
os meghiúsult várakozásokon át Mindszenty helyzetének rendezéséig 
és a korona hazahozataláig. A Szovjetunió érdekszférájában minimá-
lis mozgástérrel bírtunk, a kétpólusú világrend nem engedett többet. 
A könyvből kiderül, hogy mégis mennyit. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 
2017/4. szám)

Borvendég Zsuzsanna – Palasik Mária: A sztálini természetátalakí-
tási terv átültetése Magyarországon 1948–1956190 A diktatúrák és a 
személyi kultuszok csúcspontja a „mindenhez-is-értő” vezető szind-
rómája. (Az ismert székely vicc szerint: „Édesapám, maga mindenhez 
ért?” – „Mindenhez is, fiam!”) Míg azonban Sztálin filozófiai, nyelvtu-
dományi vagy közgazdaságtani „művei” legfeljebb annyi kárt okoz-
tak, amennyibe a kinyomtatott papír került, a természettudomány 
törvényeit megcáfolni kívánó elképzelések olykor ökológiai katasztró-
fa szélére sodorták a Szovjetuniót. A tudomány földrajzi nihilizmus-
nak nevezi ezt a nézetrendszert. A kelet-európai országok szorgosan 
másolták a sztálini kezdeményezéseket, így Magyarországon is teret 
nyertek a „vadhajtások”. E témát járja körül imponáló részletességgel 
és képanyaggal a kötet. Szó van a táj átalakításával járó nagyberuhá-
zásokról (Sztálinváros, Tiszalök). Külön fejezet foglalkozik az új növé-
nyek meghonosítását szolgáló programokkal: az ipari növények közül 
elsősorban a gyapot, a gumipitypang, a jukka, a selyemkóró; a gyümöl-
csök közül a citrusfélék, a füge, az amerikai mogyoró, a tea. Ki gondolta 
komolyan, hogy mindez sikerrel jár? Végül maradt a csőd beismerése 
és a következmények kezelése. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4. szám)

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetek-
től a rendszerváltásig191 Jószerivel Buzinkay Géza az egyetlen, átfogó 
igényű sajtótörténészünk. Nevét már az 1979-ben nagy reménységgel 
indult A magyar sajtó története című akadémiai szintézis szerzői között 
megtaláljuk. Az 1979-ben megjelent I. és az 1985-ben kiadott II/1–2. 
kötet az akkor elfogadott 1705-ös kezdő dátumtól (Mercurius Hunga-
ricus) csak 1892-ig jutott el, így a sorozat torzó maradt. Buzinkay a ki-

190 Borvendég Zsuzsanna – Palasik Mária: Vadhajtások. A sztálini természetátalakítási 
terv átültetése Magyarországon 1948–1956. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015. 228 o. ISBN 
978-963-338-090-1
191 Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltá-
sig. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 552 o. ISBN 978-963-295-597-1

lencvenes évek óta teszi közzé sajtótörténeti áttekintéseit és antológiáit. 
A kötet közvetlen előzményei a kétezres évek elejére nyúlnak vissza, 
amikor Kókay Györggyel és Murányi Gáborral szövetkezve publikált 
magyar sajtótörténetet. S most itt az egyszerzős mű. A szerző szerint a 
sajtó informál, véleményt formál és szórakoztat, amelyet rögzítés, sok-
szorosítás és terjesztés útján juttat el az olvasókhoz. Nem valamiféle 
irodalomtörténetet olvasunk tehát, az említett folyamat minden eleme 
hangsúlyos, s a kötetben mindegyikről szó esik: újságírók, kiadók, cen-
zúra, nyomás, terjesztés, laptípusok, műfajok, közönség. Az elemzés 
kronologikusan, politika- és társadalomtörténeti kontextusban halad. 
Ez a témakör első olyan összefoglalása, amelyben a határon túli ma-
gyar sajtó is helyet kapott. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4. szám)

Czövek Judit – Szulovszky János (szerk.): Tanulmányok Hoppál 
Mihály 75. születésnapjára192 Születésnapi kötetet kétféleképpen le-
het készíteni. Vagy az ünnepelt írásait gyűjtik alkalmi csokorba, vagy 
tisztelőinek publikációi jelennek meg. Nehéz eldönteni, melyik az ele-
gánsabb megoldás. Hoppál Mihályt mindenesetre a második verzió-
val köszöntötte huszonhat szerző, elsősorban néprajzkutatók. Ahogy 
a szerkesztők megfogalmazták: a „közvetítő” a vallási gyakorlatban 
megkerülhetetlen médium, mint pl. a sámánok, akiknek kutatása az 
ünnepelt elsődleges szakterülete. Szakmai követői éppen ezt az át-
örökítő szándékot és hajlamot tisztelik benne, s ezt a kötet címében is 
kifejezésre juttatták. Hoppál Mihály ugyanis a tudományt közösségi 
tevékenységként műveli, hogy ahhoz más is hozzáférjen, s elvárja a hi-
vatás szeretetét. A tanulmányok a Sámánok nyomában indulnak, a val-
lástudománnyal, a hagyományokkal és a hiedelmekkel teljesednek ki, 
majd folytatódnak a Korok, jelek, kultúrák és a Mementók között, végül 
Hoppál Mihály nyomában összegződnek. Ez utóbbi fejezetben e sorok 
írója bemutathatta a Zempléni Múzsában megjelent néprajzi témájú írá-
sokat, annak kapcsán, hogy az ünnepelt szerkesztőségünk megbecsült 
tanácsadója. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/1. szám)

Csörnök Mariann (szerk.): Bodrogkeresztúri történetek193 Régen fa-
lukönyvnek hívták az ilyesféle kiadványt, amely a település múltját 
és jelenét egyaránt tárgyalja. S amely rögtön egykor volt jelen idejű 
látlelettel kezdődik: Lénárth József állami tanító 1936-ban írott „Bod-

192 Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Szerkesztette: Czövek 
Judit – Szulovszky János. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2017. 340 o. 
ISBN 978-963-87696-7-1
193 Bodrogkeresztúri történetek. Szerkesztő: Csörnök Mariann. Bodrogkeresztúr Község 
Önkormányzata, 2015. 176 o. ISBN 978-963-12-3523-4
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rogkeresztúr nagyközség jelene, múltja, jövője” című, mintegy hetven 
oldalas áttekintésével. Jó döntés volt újraközölni: hiteles, informatív, 
bájos. Aztán jönnek a régészeti emlékek: az 1920–22-ben feltárt ún. 
bodrogkeresztúri kultúra, illetve az 1918-as kincslelet. A község név-
adásának elemzése és középkori, vázlatos birtoklástörténet után az 
1849-es bodrogkeresztúri győztes csatához érünk. Innentől a földrajz 
veszi át a stafétát: a táj és a szőlő kapcsolata, a világörökségi történelmi 
borvidék, majd külön a Dereszla és a Puklus pincészetek históriája. A 
hitéleti fejezetek elején Reb Sájele, a keresztúri csodarabbi és a hitköz-
ség áll, aztán jön a katolikus, a református és a görög katolikus egyház. 
Az 1986-ban megnyílt, 2007-ben tragikus módon leégett, ám 2008-ra 
újjáépített Faluház a község lakosságának alkotó erejét tanúsítja. Végül 
a település adatai, látványosságai, idegenforgalmi kínálata és jövőképe 
olvasható: a könyv egésze alapján nem nehéz hinni benne. (Zempléni 
Múzsa XIX. évf. 2019/2. szám)

Daniel Kalder: A pokoli könyvtár194 A „diktátorirodalom” mibenlé-
tével szisztematikusan eddig alig foglalkoztak, jóllehet a politikai re-
torika a 20–21. századi Európában és Ázsiában nemcsak a fasiszta és 
kommunista rendszerekben, de a bizantinista vallási diktatúrákban 
is kiemelt helyen állt a hatalmi eszköztárban. A legfelső vezetők, s 
nyomukban a kisebb funkcionáriusok beszédeiket és írásaikat eszmei 
iránymutatásnak szánták az egész társadalom számára, s ezekből min-
dig pontosan kiolvasható volt az éppen aktuális és mérvadó politikai 
irány. Az abszolút egyeduralkodók (pl. Lenin, Sztálin, Mussolini, Hit-
ler, Mao) kivételével a többi állami és pártvezetők soha nem élveztek 
szólásszabadságot. Azon túl, hogy eleve igazodtak a vezér szavaihoz, 
az általuk leírtak – gyakran csak formális – párttestületi álláspontot 
tükröztek. Amit a szerző ebben a könyvében elvégzett, hatalmas mun-
ka, közel tíz évet töltött el vele. Az említett vezéreken túl elemzi Franco, 
Salazar, Csojbalszán, Atatürk, Nasszer, Kadhafi, Kim Ir Szen, Hodzsa, 
Brezsnyev, Khomeini, Castro, Szaddám Huszein és a posztszovjet ázsi-
ai diktátorok nyomtatott „életművét”. Komoly forrásértékű munka. 
(Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3. szám)

194 Daniel Kalder: A pokoli könyvtár. Diktátorokról, a műveikről és a betűvetés egyéb 
katasztrófáiról. Fordította: Bottka Sándor Mátyás. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2018. 464 
o. ISBN 978-963-293-259-0

Deák-Sárosi László: A szimbolikus-retorikus film195 A figyelmes olva-
sónak feltűnhet: a kötet alapjául szolgáló értekezést a szerző nyelvtu-
dományi doktori iskolában védte meg. Eredeti címe: Kép-szöveg jelentés 
változásai – Képi retorika. Ezt azért szükséges kiemelnünk, mert így válik 
érthetővé, hogy a terjedelmes mű miért nem filmtörténet. A szerző a 
könyv egyötödét kitevő elméleti részben a képi retorika és a filmnyelv 
fogalomkészletét és működési mechanizmusát vizsgálja, és ennek le-
írására megalkotja a „szimbolikus-retorikus film” fogalmát. A kötet 
további részében elemzések olvashatók, köztük Szőts István Emberek 
a havason, Huszárik Zoltán Szindbád, Mundruczó Kornél Szelíd teremtés 
– A Frankenstein-terv, valamint Tarr Béla A torinói ló című filmjeiről. A 
legtöbb szó – érthetően – Jancsó Miklós filmjeiről esik, így a klasszikus-
nak tekintett Szegénylegények mellett a Kapa-Pepe sorozat darabjairól 
(Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten; Anyád! a szúnyogok; Utolsó 
vacsora az Arabs Szürkénél; Oda az igazság). Az elemzések azonos szer-
kezetben követik egymást, lehetőséget adva az összevetésre. Jó érzés 
szembesülni azzal, hogy sokat tárgyalt művekről is lehet újat mondani. 
(Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4. szám)

Demeter Gábor – Bagdi Róbert: A társadalom differenciáltságának 
és térbeli szerveződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben196 
A szerzők arra vállalkoztak, hogy társadalomtudományi és földrajzi 
módszerek segítségével vizsgálják történeti folyamatok jellegzetessé-
geit az iparosodó Sátoraljaújhelyben. A kutatás a vallási, foglalkozási, 
lakhatási viszonyok, valamint a gazdasági és demográfiai jellemzők 
térbeli sajátosságainak bemutatására törekedett, a földrajztudomány-
ban használt GIS szoftver alkalmazásával. Ennek lényege, hogy az 
1870-es népszámlálás eredeti kérdőíveinek portánkénti adatait Sátoral-
jaújhely telekszintű térképével kombinálták. (Ez utóbbi Tringli István 
állította össze és a Magyar várostörténeti atlasz 2. köteteként 2011-ben 
publikálta.) Az összevetés eredménye látványos: a népszámlálási ada-
tok térbeliséggel is jellemezhető következtetései vizuálisan ábrázolha-
tóvá teszik a város vallási, foglalkozási, népesedési, szociális, migrációs 
stb. jellemzőit. Mindezt közel százötven ábra, grafikon, táblázat és fotó 
illusztrálja. Közülük is kiemelendő a több mint húsz színes, A/4 for-
mátumú, egész oldalas térkép, amelyek plasztikusan mutatják a lakos-

195 Deák-Sárosi László: A szimbolikus-retorikus film. Szőts, Jancsó, Huszárik, 
Mundruczó, Tarr és a modernizmusok. Magyar Napló Kiadó – FOKUSZ Egyesület, Bu-
dapest, 2016. 476 o. ISBN 978-615-5641-03-9
196 Demeter Gábor – Bagdi Róbert: A társadalom differenciáltságának és térbeli szer-
veződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben. OTKA K111766 sz. pályázat, Debre-
cen–Budapest, 2016. 112 o. ISBN 978-963-12-5029-9
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ság és a telkek különböző ismertetőjegyeit. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 
2017/1. szám)

Demeter István: A tábori lelkész hadinaplója 1942–1943197 Aligha van 
rendhagyóbb katonai szolgálat a tábori lelkészi hivatásnál. Az egyház 
és a Biblia tanítása a lelki és közösségi békéről szól, itt éppen ezek hiá-
nyoznak. A tábori püspök rendfokozata alapján a tábornoki kar tagja, 
ám létének értelme a háború civil dimenziójában érvényesül. Aláren-
deltjei ugyanebben a cipőben járnak, testközelből érzékelve az élet és a 
halál megszokhatatlan, mégis mindennapos, váltakozó eredményű ösz-
szecsapását. Nem véletlenül volt első számú feladatuk a harctéri egyé-
ni lelki gondozás. Demeter István az első világháború idején született 
a Jászságban. Egerben abszolválta a teológiát. Papi szolgálatát 1938-tól 
haláláig, 1977-ig Borsod, Heves, Szabolcs és Szolnok megyében látta el. 
A második világégés alatt tartalékosként az ukrajnai hadszíntérre ve-
zényelték. Naplója az 1942. szeptember és 1943. október közötti bő egy 
évet fogja át, napi bejegyzésekkel, részletes eseményleírásokkal, olykor 
irodalmi igényű gondolatfutamokkal, miközben megőrizte humorát és 
kritikus szemléletét. Ízelítőt kapunk verseiből, nemkülönben saját fo-
tóiból. A memoár első része 2014-ben látott napvilágot Éveim. Demeter 
István önéletírása címmel. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/1. szám)

Enghy Sándor (szerk.): Győri István tiszteletére198 Győri István pro-
fesszor az 1991-ben újraindult Sárospataki Református Teológiai Aka-
démia első másfél évtizedének meghatározó személyisége. Újszövet-
ségi tanszékvezetőként, illetve különösen dékánként (1992–1997 és 
2001–2005), illetve prodékánként (1997–2001) folyamatosan meghatá-
rozta a fejlődés irányát és módszereit. Közigazgatóként több tanéven 
át a teljes Kollégium működtetéséért felelt. Munkásságának hatása 
nem múlt el nyomtalanul: a tiszteletére kiadott tanulmánykötetben 
több mint harminc publikáció olvasható. A 26 hazai szerző mellett hét 
külföldi kutató is megjelent. A pataki tanártársak szereplése természe-
tes, de jelzésértékű, hogy olvashatjuk a budapesti, debreceni és pápai 
társintézmények egykori, illetve jelenlegi vezetőit is (Balla Péter, Fe-
kete Károly, Gaál Botond, Lenkeyné Semsey Klára, Vladár Gábor). A 
tárgyalt témák sokszínűsége néhány mondatban aligha jellemezhető, a 
bibliai tudományok mellett egyház- és művelődéstörténeti, rendszeres 
és gyakorlati teológiai cikkekkel találkozunk. A kötet címe nem csu-

197 Éveim. Demeter István önéletírása, 2. rész. A tábori lelkész hadinaplója 1942–1943. 
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 2016. 176 o. ISBN 978-615-80595-0-3
198 Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére. Tanulmányok. Szerkesztette: Enghy 
Sándor. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2014. 544 o. ISBN 978-963-89817-9-0

pán az ünnepelt fáradhatatlan energiájára utal, a tipográfiailag kiemelt 
kezdőbetű a város és az intézmény jövője mellett is hitet tesz. (Zempléni 
Múzsa XVI. évf. 2016/2. szám)

Faggyas Sándor (szerk.): Protestáns hősök199 Bottyán János Hitünk hő-
sei című, 1978-tól több kiadást megért könyve évtizedeken át állandó 
konfirmációi ajándék volt, benne Luther és Kálvin mellett huszonnégy 
magyar személyiség életrajzával. A reformáció 500. évfordulója tudo-
mányos igényű áttekintést ihletett, s ezt tizenhét alkotó munkája fémjel-
zi. Az ötven életrajz, illetve hozzá tartozó szövegválogatás az alcímben 
jelzett magyar történelmet széles értelemben érinti. Az időrendben Syl-
vester Jánostól Németh Lászlóig terjedő skála a nagy reformátorokon 
(mint Melius, Károlyi, Szenci, Medgyesi) kívül elsősorban nem a fele-
kezetük okán számon tartott irodalmárokat (pl. Kazinczy, Csokonai, 
Berzsenyi, Kölcsey, Arany, Petőfi, Jókai, Mikszáth, Ady, Móricz), poli-
tikusokat (pl. Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Wesselényi, 
Kossuth, Tisza István, Bethlen István), s más közéleti személyeket és 
gondolkodókat (pl. Fáy András, Mikó Imre, Ravasz László, Kós Károly, 
Fülep Lajos, Hamvas Béla) tartalmaz. Jól van ez így, hiszen a kötet célja 
éppen annak megerősítése, hogy a magyar művelődés- és politikatör-
ténetet meghatározó jelentőségű, protestáns hitű személyiségek szövik 
át. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3. szám)

Feitl István: Magyarország a KGST erőterében 1949–1974200 A mai ge-
nerációk számára az Európai Unió evidencia. A 20. század második 
felében azonban (1991-es megszűnéséig) egy másik nemzetközi szer-
vezet léte tűnt annak. Ez volt a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. 
Az 1949-ben román-szovjet kezdeményezésre, moszkvai központtal 
létrejött fórum az egykori szovjet blokk országait tömörítette s folya-
matosan bővült. Az alapítók (Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, Románia, Szovjetunió) mellé hamarosan felzárkózott 
Albánia és az NDK, később csatlakozott Mongólia, Kuba, Vietnam. A 
nyugati országokat összefogó Közös Piachoz képest a KGST alapvető-
en tervgazdálkodási és szakosodási együttműködés volt, különösen az 
1971-ben elfogadott ún. komplex program alapján. Így lettünk a busz-
gyártás fellegvára, míg pl. a személygépkocsikat másoktól kaptuk. A 
kötet levéltári források alapján, bámulatos részletességgel tekinti át a 

199 Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből. Szer-
kesztette: Faggyas Sándor. Press-Pannonica-Media Kft., Budapest, 2016. 384 o. ISBN 978-
963-8230-18-8
200 Feitl István: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében 1949–1974. Napvi-
lág Kiadó, Budapest, 2016. 392 o. ISBN 978-963-338-330-8
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szervezet első negyedszázadát, elkülönítve a jellemző korszakokat: 
előbb a sztalinizáció-desztalinizáció hullámait, majd 1968-tól a magyar 
kezdeményezésű reformtervek születését és bukását. Az 1974-es időha-
tár a világgazdasági válság (olajárrobbanás) begyűrűzését jelzi. Várjuk 
a folytatást. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

Fejős Zoltán: A cigándi amerikások emlékezete201 A jó téma kiforrja 
magát. Igazolja ezt Fejős Zoltán, aki az eredetileg a Fejezetek Cigánd tör-
ténetéből c. 2014-es kötetben megjelent tanulmányát fejlesztette tovább. 
A tengerentúli migráció általános problematikája eddig is számos szer-
zőt megihletett (Bába Szilvia, Frank Tibor, Puskás Julianna, Rácz Ist-
ván, Szántó Miklós stb.), most azonban kifejezetten mikrotörténelmi 
nézőpont dominál: a szerző egyetlen falut vizsgált. Ehhez helyszíni 
kutatások, családi interjúk, iratok, fényképek, református egyházi 
anyakönyvek nyújtottak segítséget. Mindezt kiegészítették az Egyesült 
Államokban fellelhető adatok: Staten Island-i magyar református egy-
házi és bevándorlási hivatali források, hajózási utaslisták, helyi lapok. 
1895–1936 között 546 cigándi bevándorló lépett partra, de a személyek 
száma ténylegesen kevesebb, mert közben többen haza- és visszautaz-
tak. A kötetből kiderül kik voltak ők, mikor érkeztek, hol telepedtek 
le, hogyan éltek, mivel foglalkoztak. A leghíresebb közülük alighanem 
Gutmann Dezső, aki David Gould néven vált jó nevű hollywoodi film-
gyári (MGM) táncigazgatóvá. A kötet kuriózuma az 1920-ban hazatért 
Kő Csáki József verses önéletrajzának közreadása. (Zempléni Múzsa XX. 
évf. 2020/1)

Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990–2015202 
Eltelt egy emberöltő a rendszerváltozás óta, s ez már elegendő idő a 
társadalmi jelenségek tudományos igényű értékeléséhez. Amire Ferge 
Zsuzsa és tíz közreműködő munkatársa vállalkozott, olyan társada-
lom- és szociálpolitikai monográfia, „melynek műfaja valahol az igé-
nyes szakkönyv és Agatha Christie között helyezkedik el” (9. o.), azaz 
egyszerre tankönyv és laikus olvasó számára is érthető mű. A kötet 
a szociálpolitika olykor krimibe illően fordulatos működését taglalja, 
nem időrendben, hanem tematikusan: elosztási elvek és redisztribúció, 
állami és önkormányzati feladatok, foglalkoztatás, iskola és esélyek, 
családi ellátások, ifjúságpolitika, nyugdíjrendszer, segélyezés, lakáspo-
litika és hajléktalanság, cigánykérdés. Egyik sem sikertörténet. Aztán 

201 Fejős Zoltán: „Mert abban az időben lehetett vándorolni” A cigándi amerikások em-
lékezete. Cigánd Város Önkormányzata, 2017. 336 o. ISBN 978-963-12-9311-1
202 Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990–2015. Osiris Kiadó, Buda-
pest, 2017. 512 o. ISBN 978-963-276-283-8

jön a szociálpolitika törvényi környezetének értékelése, kormányzati 
ciklusonként. A kimerítő részletességű bibliográfiát és jogszabálygyűj-
teményt, valamint a közel hetven szövegközi és függelékben közölt 
táblázatot és grafikont is figyelembe véve nyugodtan kimondható: ha 
létezik mintaszerűen megírt-összeállított népszerű-tudományos mű, ez 
a könyv az. Hogy elolvasása után mégsem vidáman tesszük le, az már 
nem a szerzőn múlik. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3)

Finkey Ferenc: A Sárospataki Református Jogakadémia története 
1793–1923203 A Sárospataki Jogakadémia 130 éves működése a hazai 
felsőfokú jogi oktatás sikeres periódusa. Történetének megírását egy-
kori diákja és professzora, Finkey Ferenc már 1944-ben befejezte. Sajtó 
alá rendezését mai utódja, Szathmáry Béla végezte el, s ezzel a pataki 
kollégium krónikája újabb publikált fejezettel gyarapodott. Aki az is-
kola történetét valamelyest ismeri, leginkább a Kossuth-anekdotából 
tudja, hogy a jogi oktatás megindulása Kövy Sándor nevéhez fűződik, 
aki 1793-tól haláláig, 1829-ig állt a képzés élén. Őt tanítványa, Gortvay 
János követte 1853-ig. Kezeik alól került ki a reformkori politikusok 
nagy része és számos további akadémikus. Az 1863-as újraindulás utá-
ni két meghatározó tanára Emődy Dániel és Ballagi Géza, az előbbi 
1863–1891, az utóbbi 1875–1902 között tanított. Finkey Ferenc 1893–
1912 között volt professzor. 1908-ban tért vissza Buza László és okta-
tott 15 évig. A Ballagi–Finkey–Buza-vonal gyönyörű példája a magas 
szintű utánpótlás-nevelésnek, hiszen mindhárman MTA-tagok lettek. 
A színvonal zálogát tehát az egyéniségek biztosították. Az előzménye-
ket és további részleteket lásd, ahogy Finkey megírta. (Zempléni Múzsa 
XX. évf. 2020/2)

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalá-
sai 1956–1988204 Földes György már korábbi műveiben (Az eladósodás 
politikatörténete, 1995; Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés, 2007) 
bizonyította erőteljes érdeklődését a Kádár-korszak külpolitikája iránt. 
Mostani munkája azonban tartalmában és terjedelmében is egyedülál-
ló. Az első kötet (Kádár János külpolitikája) a teljesség igényével tekinti 
át az 1956 utáni magyar politikatörténet nemzetközi dimenzióit és ösz-
szefüggéseit. Mindebben a pártfőtitkár személyes elképzelései és dön-
tései dominánsan érvényesültek. Feltárulnak a Szovjetunió és a szovjet 

203 Finkey Ferenc: A Sárospataki Református Jogakadémia története 1793–1923. Szer-
kesztette: Szathmáry Béla. Sárospataki Református Kollégium, Sárospatak, 2019. 220 o. 
ISBN 978-615-5787-12-6
204 Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai 1956–1988. Nap-
világ Kiadó, Budapest, 2015. I. kötet: 540 o., II. kötet: 824 o. ISBN 978-963-338-089-5
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blokk többi vezetőivel kialakuló együttműködés mozgatórugói, illetve 
a Nyugat-Európa felé történő nyitás motívumai. Ez utóbbi eredmé-
nyeként a külpolitika – kultúrpolitika és a gazdaságpolitika mellett – a 
reformágazatok közé sorolódott. A szerző az események mellett a főtit-
kár nézeteit, személyes gondolatait is interpretálni kívánta. A második 
kötet (Válogatott dokumentumok) több mint félszáz iratot közöl: jegyző-
könyveket, levélváltásokat, jelentéseket Kádár János párt-, állam- és 
kormányközi tárgyalásairól. Külön fejezetben olvasható a Kádár nem-
zetközi tevékenységét összegző kronológia. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 
2016/4)

Fried Ilona: Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországá-
ban205 A kultúrának és a művészeteknek a különféle diktatúrákban be-
töltött hasonló szerepére hajlamosak vagyunk rácsodálkozni. Ebben el-
sősorban a komplex történelemszemlélet hiánya érhető tetten: tanuljuk 
és önmagukban vizsgáljuk a sztálini-zsdanovi, a Rákosi-Révai-féle, a 
kádári-aczéli kultúrpolitikákat, de az összehasonlító elemzések – mint 
pl. Tokaji András Zene a sztálinizmusban és a Harmadik Birodalomban 
című, 2000-ben megjelent kötete – ritkák. Ezt a hiányt is pótolja Fried 
Ilona, ha nem is párhuzamok felállításával, de az olasz fasiszta állam 
kultúrpolitikájának eddig nem látott részletességű bemutatásával. A 
kötet origója az 1934-es római nemzetközi színházi konferencia, amely-
nek elnöke az ugyanezen évben Nobel-díjjal kitüntetett Luigi Pirandel-
lo, titkára Filippo Marinetti, a futurizmus vezéralakja volt. Mindketten 
Mussolini hívei. És itt ütközünk bele diktatúrák utókor számára meg-
magyarázhatatlan kérdésébe: miért támogatták mindig vezető értelmi-
ségiek is a hatalmat? A válasz megadásához ez a könyv is hozzájárul, 
méghozzá parádésan: a művészet és a fasizmus viszonyát széles forrás-
bázison, konkrét példákon át illusztrálja. Olvassák el! (Zempléni Múzsa 
XVIII. évf. 2018/4)

Fülöp József – Kollarik Tamás (szerk.): Animációs körkép206 A ma-
gyar animáció nemzetközi elismertségét Hollywoodban George Pal, 
Angliában John Halas a 20. század közepén kellően megalapozta. A 
Pannónia Filmstúdió alkotói stábjának szakmai színvonalát Rofusz 
Ferenc 1980-as Oscar-díja fémjelezte (A légy). 2007-ben M. Tóth Géza 

205 Fried Ilona: Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus 
Olaszországában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 366 o. ISBN 978-963-414-081-8
206 Animációs körkép. A magyar animáció oktatási, intézményi, forgalmazási és pályá-
zati lehetőségei – rövid történeti kitekintéssel. Szerkesztette: Fülöp József – Kollarik Ta-
más. MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 2017. 320 o. ISBN 
978-615-5464-75-1

Maestroja jutott el az Oscar-jelölésig. Azóta újabb és újabb tehetségek 
tűnnek fel, képzésükben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem megha-
tározó szerepet játszik. A téma szakértői most arra vállalkoztak, hogy 
összefoglalják a hazai animációs filmművészet és -ipar legfontosabb 
ismérveit. A könyvben tizenöt szerző mutatja be az ágazat nemzetközi 
és magyarországi történetét, fejlődését és oktatását, az animációs film-
szemléket, a forgalmazást, a televíziós kapcsolatokat, az internet ha-
tását, a gyártástámogatási lehetőségeket, a koprodukciós formákat. A 
függelékben közzétett adatok az utóbbi tíz év statisztikáin alapulnak, 
közte a hallgatói fesztiválsikerek és a nevesített állami támogatások. 
Végül a kecskeméti Animációs Filmszemle 1985–2015 közötti díjazott-
jai olvashatók. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/2)

Gaál Botond: A tudományok gránitkövei207 2012-ben alapításának cen-
tenáriumát ünnepelte a Debreceni Egyetem, amely a dualizmus korá-
nak végén létesült. Az évfordulóra számos egyetemtörténeti kiadvány 
megjelent. Az 1538-ban alapított Református Kollégiumról a 450. tan-
évben látott napvilágot részletes tanulmánykötet. Gaál Botond mun-
kája az intézménytörténeti kutatások újabb állomásának tekinthető, 
amely speciális szemszögből keres összefüggéseket: a szerző az MTA 
és a debreceni egyetemek szellemi kapcsolatainak történetét vizsgálja. 
A legkiválóbb debreceni oktatók ugyanis munkásságuk javát jórészt a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjaiként fejtették ki. Elsőként Hat-
vani István életútjával ismerkedünk meg. Ezt követi az európai újkori 
szellemi fejlődés viszonyrendszerében elhelyezett hazai és debreceni 
tudományos körkép, benne az egyetem akadémikus tanárainak rövid 
életrajzaival és akadémikussá lett diákjainak névsorával. A szerző vé-
gül a főépület díszudvarának panteonját veszi szemügyre: az ott sze-
replő 23 név a város szellemiségét és tudománytörténeti jelentőségét 
egyaránt tükrözi. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Gál Mihály: A Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei 1968–1989208 A 
filmgyártás államosításától (1948) a rendszerváltozásig terjedő négy 
évtized filmpolitikájának önálló fejezete a külföldi filmek hazai forgal-
mazásának krónikája. Az elsősorban művészetpolitikai jellegű problé-
ma a korszak végére egyre jobban eltolódott a piaci igények kielégíté-

207 Gaál Botond: A tudományok gránitkövei. A Debreceni Református Kollégium, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem közös szolgálata a nemzeti előme-
netelért. DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2018. 162 o. ISBN 
978-963-88961-8-6
208 Gál Mihály: „A vetítést vita követte” A Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei 1968–
1989. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. 760 o. ISBN 978-963-693-589-4
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se felé, felismerve a – főleg amerikai – sikerfilmek jegybevétel növelő 
szerepét. A döntéshozatalban meghatározó szerepet játszott a Filmát-
vételi Bizottság. Gál Mihály levéltári kutatómunka alapján megírta az 
1948–89 közötti filmforgalmazás és filmimport szervezeti, működési és 
szabályozási történetét. Az egyes filmek megtekintését, vitáját és átvé-
telét/elutasítását dokumentáló bizottsági jegyzőkönyvekből az 1968 
utáni iratok maradtak fenn, így csak ezeket tehette közzé. A kötetben 
néhány különösen nagy port felkavart film magyarországi vetítésének 
engedélyezés-története külön is elolvasható, így a Híd a Kwai folyón, a 
Bonnie és Clyde, a Keresztapa, a Cápa, az Érzékek birodalma és az egész 
estés Disney-rajzfilmeké. Ezekből látható, hogy a szándékok és a devi-
zakeretek gyakran ütköztek az amerikai forgalmazók piaci érdekeivel, 
politikai antipátiájával vagy pénzügyi igényével. (Zempléni Múzsa XVI. 
évf. 2016/4)

Galántai Csaba: Márkus László209 A színháztörténet két Márkus Lász-
lót tart számon. Egyikük, a jellegzetes hangú, közismert színművész, a 
Madách Színház tagja volt. Másikuk a század első felének nagy formá-
tumú színházi szakembere – rendező, díszlet- és jelmeztervező, dráma-
író, kritikus, művészetpedagógus –, 1923-tól az Operaház főrendezője, 
1935–44 között igazgatója. Mondanom sem kell, a kötet az utóbbi Már-
kusról szól. Az operarendezőről, akinek nevéhez A csodálatos mandarin 
1931-es bemutatása fűződhetett volna – ha a premier el nem marad. 
Övé lett viszont a Háry János és a Székely fonó ősbemutatója. Igazgató-
ként a fiatalon elhunyt Radnai Miklós örökébe lépve tovább építette 
az „aranykort”, következetesen képviselve az irodalmi alapanyagból 
táplálkozó, egyszerre látványos és zeneileg tiszta színházi eszményt. 
Emellett a magyar táncművészet jövőjét meghatározó döntéseket ho-
zott: kinevezte Harangozó Gyulát vezető koreográfusnak, s meghívta 
Nádasi Ferencet az operai balettiskola újjászervezésére. Ezzel hozzá-
járult a nemzeti balettművészet és balettoktatás megalapozásához. A 
kötet teljes értékű monográfia: a pályakép kronologikus és tematikus 
ismertetése, számos fénykép, a színházi munkák jegyzéke, bibliográfia 
és mutatók. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

209 Galántai Csaba: Márkus László. A művészi létezés mestere. MMA Kiadó, Budapest, 
2018. 264 o. ISBN 978-615-5869-03-7

Garri Kaszparov: Közeleg a tél210 Garri Kaszparov neve nemcsak a sak-
kot ismerők számára fogalom. Személyét már első világbajnoki győzel-
mekor, 1985-ben, a Brezsnyev-korszak tagadásának tekintették, jóllehet 
zseniális képességeinek a politikához aligha volt köze. Bakui születésű 
örményként összeütközésbe került Gorbacsovval, mert bűnnek tartot-
ta, hogy eszkalálódni hagyta az örmény-azeri konfliktust. Kaszparov 
a sakkban is a demokráciát kereste, ezért a diktatórikus vezetésű nem-
zetközi szövetség mellé 1993-ban másik szövetséget alapított. 2005-ben 
világranglista-vezetőként vonult vissza a sakkozástól és rögtön bele-
vettette magát az ellenzéki politizálásba. Nemzetközi ismertségének 
köszönhetően az ajtók könnyen megnyíltak előtte, ám hamar tapasz-
talnia kellett, hogy a putyini Oroszországban saját liberális eszméinek 
nincs esélye. A ma már az Egyesült Államokban élő Kaszparov könyve 
vitairat és vádirat, amely történelmi összefüggések feltárásával és sze-
mélyes tapasztalatok beépítésével teszi világossá az olvasó számára az 
ortodox hagyományokon alapuló, a tekintélyelvet mindenek fölé he-
lyező és ezt leképező mai orosz államberendezkedés működését, céljait 
és nemzetközi veszélyeit. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/4)

Géczi István – Gécziné Nagy Mária – Hegyessy Gábor (szerk.): Zemp-
lén Bakancslistája211 A „bakancslista” kifejezés pár éve honosodott 
meg nálunk, az azonos című amerikai film nyomán. Olyan listát jelent, 
amelyre felírjuk az életünkben még teljesíteni kívánt feladatokat. S ha 
valaki ezt Zemplén vonatkozásában szeretné megtenni, immár készen 
áll hozzá az útmutató. Az öt szerző és félszáz fotós által készített kötet 
igazi kuriózum. Lapjain mint túrán megyünk végig Tarcaltól a Bodrog 
mentén Sárospatakig, majd betérünk a Bodrogközbe, hogy aztán eljus-
sunk Újhelytől Kékedig, és a Zempléni-hegység túloldalán visszafelé 
Abaújvártól Mádig. A kulturális örökség ebben minden eddiginél széle-
sebb értelemben van jelen: természet és ember, táj és történelem, készen 
kapott és épített környezet, megóvás és átalakítás. A szinte művészi fo-
tók a színeket láthatóvá, az illatokat és hangokat elképzelhetővé teszik. 
Az egész mű lírai vonalvezetésű és hangulatú. A szerkesztők ügyeltek a 
sztereotípiák elkerülésére, bár a jellegzetességek fellelhetők. Pl. a Sáros-
patakról szóló 16 fénykép között a Vár és az Iskolakert mellett a téli be-
rek, egy padláson telelő denevér-kolónia, a botkői gejzírkúp és a sárga 
nőszirom egyaránt fellelhető. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

210 Garri Kaszparov: Közeleg a tél. Miért kell Putyint és a szabad világ ellenségeit meg-
állítani? HVG Kiadó, Budapest, 2015. 320 o. ISBN 978-963-304-307-3
211 Zemplén Bakancslistája. Szerkesztette: Géczi István – Gécziné Nagy Mária – Hegyessy 
Gábor. Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, é. n. (2014) 134 o. 
ISBN 978-963-89398-4-5
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Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek212 Minden könyvet megírnak 
egyszer, de hogy ezt miért nem írták meg eddig, rejtély. A téma ké-
zenfekvő, a korszak behatárolt, az elemezhető művek száma adott. Ha 
valami mégis hiányzott, az valószínűleg az analitikus készség, amely 
viszont Gelencsér Gábornak megvan. A kötet első fele korszakelemzé-
seket, második része esettanulmányokat tartalmaz. Nehéz eldönteni, 
melyik az érdekesebb. A tematikus-időrendi áttekintés a teljesség igé-
nyével elemzi a műveket és szerzőket (a margón feltüntetve a címeket 
és neveket, mint egy enciklopédiában). A fénykor az ideológiai enyhü-
léstől a hetvenes évekig tartó két és fél évtized (1954–1978). Az esetta-
nulmányokban egyebek mellett Móricz és Déry, Galgóczi Erzsébet és 
Galambos Lajos, Mészöly Miklós és Gaál István, Gothár Péter és Tarr 
Béla életművei világosodnak meg. A függelékben pedig minden kere-
sési igényt kielégítő mutatók: szakirodalom, filmo-bibliográfia (tehát 
az egyes filmek mi alapján készültek), biblio-filmográfia (tehát mely 
művekből mely filmek készültek), az adaptációk éves bontású jegyzé-
ke, valamint filmcím mutató, irodalmi műcím mutató és névmutató ta-
lálható. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

Glatz Ferenc: Konzervatív reform213 A szerzőt aligha kell bemutatni. 
Neve a történész szakmán túl is ismert, a rendszerváltás előtt betöltött 
művelődési miniszteri, illetve későbbi akadémiai elnöki tisztsége miatt. 
Széles körű tudományszervező tevékenységét figyelembe véve szinte 
kínálja magát az összevetés, ám a jelen kötetnek mégsem az a sajátossá-
ga, hogy részben szintén egykori tudós-politikusokról szól (Klebelsberg 
és Hóman kultuszminiszter, Szekfű nagykövet is volt). A kötet ugyanis 
már megjelent írások tematikusan összerendezett gyűjteménye, ahogy 
a szerző az előszóban fogalmaz: „egy el nem készült, 25 éven át írt 
könyv”. Glatz 1979-ben a História folyóirat megalapításával új szemléle-
ti korszakot nyitott, s érdeklődése már a hetvenes években a historiográ-
fia felé irányult. Ebben a kontextusban kell értékelnünk a szövegeket, 
amelyek olykor magukon viselik keletkezésük időszakának nyomait, de 
egyedülállóak abban, hogy szerzőjük mindenkor a történetkutatás ter-
mészete felől közelített a tudósi életművekhez. A historiográfia segéd-
tudomány, ezért talán nem volt annyira kitéve ideológiai korlátoknak, 
mint a társadalom- vagy politikatörténet. Negyedszázad publikációs 
öröksége most lemérhető. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3)

212 Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 
és 1995 között. Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Buda-
pest, 2015. 568 o. ISBN 978-615-5160-47-9
213 Glatz Ferenc: Konzervatív reform. Klebelsberg, Domanovszky, Szekfű, Hóman, Haj-
nal. Kossuth Kiadó, Budapest, 2016. 922 o. ISBN 978-963-09-8512-3

Hajdu Imre: Száz éves történetek214 Sárospatak azon városok közé 
tartozik, amelyeknek nincs monografikus feldolgozása. Bár az utóbbi 
fél évszázadban kiváló résztanulmányok sora jelent meg, az összeg-
zés elmaradt. A ’80-as évek végén tervezett ígéretes kezdeményezés a 
rendszerváltozás hevében elhalt. A hiányt a 2004-ben megjelent, A 800 
éves város, Patak c. tanulmánykötet sem pótolhatta. Kutatások azonban 
folytak és folynak. Hajdu Imre levéltárosként megtanulta, hogy a ku-
tatómunka első lépése a tárgy iránti alázat. Források felől közelít tehát 
a város történetéhez, ahogy korábbi könyvében (Sárospatak. Képek a 20. 
századi városról. 2010) is tette, akkor fényképek segítségével. E mostani 
mű egyfajta időutazás. A szerző jó érzékkel választotta ki a száz évvel 
ezelőtti Patak közéletét, amely a helyi sajtóban gazdagon dokumentált. 
Az újságcikkekkel bőségesen illusztrált kötetből feltárul a 20. század 
Sárospatakjának első két évtizede, benne a hétköznapi élet minden ösz-
szetevőjével: polgárok, adófizetők, közélet, építkezések, közlekedés, 
infrastruktúra, ünnepek, iskolai és egyházi viták stb., miközben új ar-
cukról ismerjük meg a város közéletében részt vevő, de eddig csupán 
szakmai oldalról ismert tanárokat, iparosokat és más személyiségeket. 
(Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete215 Magyarországon a testgya-
korlást már az 1868-as népoktatási törvény kötelezővé tette, bár szakta-
nárok még nem léteztek. A testi nevelés fontosságának állami oktatás-
politika szintjére emelését Klebelsberg Kunó kultuszminiszter valósítot-
ta meg, a Testnevelési Főiskola (ma: Egyetem) 1925-ben történt meg-
alapításával. Ettől kezdve jelennek meg markánsan testnevelési tárgyú 
tantervek, s lesz érzékelhető a tankönyvek és tanári kézikönyvek közötti 
különbség. A szerző áttekinti a tantervek hazai történetét, változásait és 
hangsúlyeltolódásait. Fejezetet kap a nemzetközi tantervelméleti háttér 
bemutatása, a kontinentális (finn, francia, norvég, osztrák, spanyol) és 
az angolszász modell (angol, dán, egyesült államokbeli, holland, skót) 
összevetése. A témához tartozik az 1990-es rendszerváltást követő tan-
tervek elemzése, benne a szinte folyamatosan módosított NAT-tal. Vé-
gül empirikus kutatási eredményeket olvashatunk, a 11–18 éves fiatalok 
testnevelés iránti affektivitásával kapcsolatban. A könyv összességében 
egyfajta útravaló a fiatalok testi és egészségügyi nevelésének életkori 
adottságokon alapuló, az elvárható fizikai teljesítményre figyelő kívána-
tos jövőképének kialakításához. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

214 Hajdu Imre: Száz éves történetek. Sárospatak Város Önkormányzata, Sárospatak, 
2014. 192. o. ISBN 978-963-08-9623-8
215 Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 
2016. 184 o. ISBN 978-963-9955-69-1
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Hargittai István: Eltemetett dicsőség, avagy hogyan tették a szovjet 
tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót216 Hargittai István kémikus, 
akadémikus, az ELTE és a Műegyetem professzora 2003 óta immár a ki-
lencedik tudománytörténeti könyvét adta ki, ezúttal szovjet fizikusok-
ról és kémikusokról. Munkájának jelentősége vitathatatlan: akik nem 
éltek az ún. „létező szocializmus” időszakában, azok számára jósze-
rivel érthetetlen, miért és hogyan voltak képesek a legkiválóbb elmék 
tudásukat egy elnyomó rendszer szolgálatába állítani, sőt, erősíteni 
annak katonai-ipari potenciálját? Ráadásul gyakorta koncepciós perek 
árnyékában, börtönben, vagy éppen elhalasztott halálos ítélettel. A kö-
tetben tizennégy tudós sorsa tárul fel. Van hét Nobel-díjas: Abrikoszov 
(2003), Ginzburg (2003), Kapica (1978), Landau (1962), Szaharov (1975), 
Szemjonov (1956) és Tamm (1958), valamint Belouszov, Hariton, 
Kitajgorodszkij, Nyeszmejanov, Zeldovics és Zsabotyinszkij. Vannak 
köztük Sztálinnal és Hruscsovval együttműködő, vannak ezt megta-
gadó kutatók. Elképesztő paradoxon, hogy amíg pl. a molekuláris bi-
ológiát vagy a kibernetikát a hatalom szinte eltörölte a színről, addig a 
fizika és a kémia nemzetközi összehasonlításban is szárnyalt. Érdemes 
megtudni, miért és hogyan. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/4)

Hegyi Ádám: A Kárpát-medencéből a Rajna partjára217 Kevesen tud-
ják, hogy a 18. század második felében a bázeli egyetem hallgatóinak 
egyharmada a Kárpát-medencéből származott, s közöttük nagy szám-
ban tanultak debreceni és sárospataki diákok. A szerző a peregrináció 
e sajátos intenzitású korszakát kutatta. Ennek során feltárta a bázeli 
egyetem korabeli magyar vonatkozású forrásait, másrészt elemezte 
a svájci intézménnyel kapcsolatban állt hallgatók és oktatók olvas-
mányműveltségét, összehasonlítva ezáltal a két hazai református kol-
légium könyvkultúráját. A munka nem volt egyszerű: a kutatás során 
meg kellett vizsgálni, hogy a bázeli professzorok munkái és a bázeli 
hungarikumok közül mi található meg a két hazai intézményben, kü-
lön is figyelve a professzorbejegyzésekre és a margináliákra. Az ered-
mény önmagáért beszél. A kötet gazdag, túlnyomórész idegen nyelvű 
felhasznált szakirodalmon és tekintélyes méretű – hazai és svájci – le-
véltári kutatómunkán alapul, mutatókkal és mellékletekkel (pl. a bázeli 
magyar diákok névsorával). A mű a tudományos közlés minden tar-

216 Hargittai István: Eltemetett dicsőség, avagy hogyan tették a szovjet tudósok szuper-
hatalommá a Szovjetuniót. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 456 o. ISBN 978-963-05-
9425-4
217 Hegyi Ádám: A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A bázeli egyetem hatása a deb-
receni és sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. században. 
Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2015. 292 o. ISBN 978-
963-12-1038-5

talmi és formai követelményének megfelel. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 
2016/3)

Hegyváry Csaba: Diktátorok természetrajza218 A szerző orvos, pszi-
chiáter, aki Budapesten diplomázott, de karrierjét a tengerentúlon telje-
sítette ki. Érdeklődése már a 80-as években túllépett szakmája szigorú-
an vett keretein – itthon ezt aligha tehette volna meg. A kötet tárgya a 
huszadik század két történelemformáló személyisége, mint orvosi eset. 
E tekintetben sokat elárul, hogy a címlapon a főszereplők arcképei a 
Rorschach-teszt tintafoltjából tűnnek elő. S valóban, itt nem az életrajzi 
tények érdekesek, hanem az ezekből levont pszichiáteri következteté-
sek. Hegyváry jó tollú író, gördülékeny fogalmazásmóddal, a biztos 
adatok és a nem hiteles történetek különválasztásával. Történészek 
bizonyára átugranák a második kategóriát, csakhogy karakterpszicho-
lógiai szempontból a lehetséges sztorik legalább olyan jól jellemzik ala-
nyukat, mint a valósak, különösen, ha azokat ők maguk terjesztették. 
A személyiségek típusjegyeinek ábrázolását tematikus fejezetek segí-
tik, elsőre néhol meghökkentőnek tűnő címekkel: „Hitler, az ember”, 
„Sztálin és az egyházak” stb. Végül a záró, összehasonlító rész, s belőle 
kiderül a lelki párhuzam alapja, amelynek lényege, hogy... Tudják mit? 
Ezt inkább olvassák el! (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Hoppál Mihály: Folkloristica varietas219 Mire jó a 75. születésnap? Egy 
tudós esetében természetesen arra, hogy az életmű legfontosabb darab-
jai új kiadásban, válogatott gyűjteményben tétessenek közzé. Ez tör-
tént Hoppál Mihály etnográfussal is. A folklór tárgyú tanulmányokat 
tartalmazó három kötet tematikai sokszínűsége imponáló. Csupán a 
fejezetcímeket említve: Folklór – szöveg – elemzés; Jelek – szövegek – hagyo-
mány; Jelentős folklórkutatók; A szimbólumkutatás történetéből; A hiedelmek-
ről; Amerikás magyarok; Jelképek és a kulturális örökség; Kulturális örökség és 
etnopolitika; Mítoszelméletek; Történeti mítoszok: több mint negyven köz-
lemény. Az utolsót hadd részletezzem: Mitikus szerkezetek a városi folk-
lórban. A kutatás tárgya a levélben, e-mailen terjedő ún. szerencselánc-
levél: aki megkapta, küldje tovább és szerencse éri, mert akik nem ezt 
tették, azok vesztettek/meghaltak stb. A folklór jelenség tudományos 
elemzése után az olvasó fergeteges szerencselevél-paródiával lazíthat. 
A szerző egyébként a sámánkutatással és az etnoszemiotikával kap-

218 Hegyváry Csaba: Diktátorok természetrajza. Hitler és Sztálin karakterpszichológiai 
mérlege. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2017. 368 o. ISBN 978-963-9862-92-0
219 Hoppál Mihály: Folkloristica varietas. Válogatott tanulmányok I–III. MTA Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont – Európai Folklór Intézet, Budapest, 2018. 274+242+278 o. ISBN 
978-963-416-148-6 Ö
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csolatos írásaiból két további kötetet tervez, így fogalmat alkothatunk 
életművének terjedelméről. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4)

Horváth Aladár: A roma polgárjogi mozgalom személyes története 
1.220 Sztereotip a kérdés: vajon gondolta-e az egykori sárospataki tanító-
képzős roma diák, hogy diplomájának kézhez vétele után néhány évvel 
az Országgyűlésben találja magát, s a roma polgárjogi mozgalom egyik 
vezéralakjává válik? Nyilván nem. Hogy mennyire nem, az kiderül eb-
ből a kötetből. Személyes pályakép és mozgalom-történet szintézisét 
olvashatjuk, amely a memoárok sajátos műfaja, s talán nehezebben is 
megírható, mint egy tisztán szubjektív emlékirat. Végigkövetjük, ho-
gyan jut el a „hátrányos helyzetű”, hegyközi származású cigánycsalád-
ban Miskolcon született és nevelkedett fiatalember a gimnáziumi érett-
ségiig és a pataki főiskoláig. Hogyan tágulnak a cselekvési lehetőségek 
és a politikai kihívások az ifjú tanító-népművelő számára, míg végül 
az 1990-es első szabad országgyűlési képviselő választáson, az SZDSZ 
listáján mandátumhoz jut. Mindeközben feltárul a rendszerváltás előtt, 
alatt és nyomán országos méretben kibontakozó roma értelmiségi ön-
tudatra ébredés, amelynek révén a parlamentben először kap teret a 
cigányság politikailag determinált érdekérvényesítő képessége. A tör-
ténet 1994-ben, a parlamenti ciklus végén zárul, mi pedig érdeklődéssel 
várjuk a folytatást. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarorszá-
gon (1945–1948)221 Sárospatakon fájó emlék, hogy a Református Kol-
légium nagy reményekre jogosító fejlődését derékba törte az 1945-ös 
rendszerváltozás. S hiába tűnt úgy, hogy az intézmény túléli az egyházi 
iskolák 1948-as államosítását, a következő évben megszűnt a népfőis-
kola, 1950-ben államosították a tanítóképzőt, majd 1951-ben a behódolt 
Református Egyetemes Konvent Elnöksége elrendelte a teológiai aka-
démia bezárását, végül 1952-ben felajánlotta a pataki gimnáziumot az 
államnak. Ez a folyamat kívül esik Horváth Erzsébet könyvének időha-
tárain, ám az ország oktatási intézményrendszerének teljes, ideológiai 
és fenntartói szempontú átalakítását részletesen ismerteti. Az egyházi 
és állami levéltári források alapján megírt kötet sorra veszi az egyház 
átalakulását és pozícióvesztését, a kommunista párt előretörését. Az 
államosítási törvényben végződő folyamatot három fázisban ábrázol-

220 Horváth Aladár: Indulás. A roma polgárjogi mozgalom személyes története 1. 
Wesley Kiadó, Budapest, 2017. 418 o. ISBN 978-963-9744-48-6
221 Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon (1945–1948). 
Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára, Budapest, 2014. 204 o. ISBN 978-
963-89472-4-6

ja: előkészítés, lebonyolítás, végkifejlet. Bemutatja az állami (Ortutay 
Gyula miniszter) és az egyházi (a lemondatott Ravasz László helyébe 
lépő Bereczky Albert) főszereplőket is. A könyv nevelés- és egyház-
történeti szempontból egyaránt tanulságos mementó. (Zempléni Múzsa 
XVI. évf. 2016/3)

Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom Magyarorszá-
gon a középkortól a XX. század végéig222 Közel húsz szerző írásait 
gyűjtötte egybe a szerkesztő, esettanulmányokat és forrásközléseket, 
hogy a magyarországi vízhasználattal és vízszabályozással kapcsola-
tos kérdéseket mintegy interdiszciplináris keretek között bemutassa. 
A történettudomány kutatási eredményei mellett a kötetben régészeti, 
néprajzi, környezetgazdálkodási, sőt közegészségtani szempontok al-
kalmazása is megjelenik. Vegyük szemügyre például a Tisza vízgyűjtő 
területéhez kapcsolódó közleményeket! Deák András a Tisza-szabályo-
zás történelmi hátterét mutatja be a 18. századtól Széchenyi és Vásár-
helyi munkásságáig. Bodovics Éva Judit Miskolc 19. századi vízhasz-
nálatáról és ún. árvízi kultúrájáról értekezik. Pál Viktor az 1945 utáni 
extenzív gazdasági növekedés környezetvédelmi kérdéseiről ír, főleg 
borsodi nehézipari példák alapján. Szalontai Csaba Szeged környéké-
nek vízrajzi meghatározottságú hatalmi és stratégiai központváltásait 
elemzi, régészeti szempontból. A további tanulmányok részben orszá-
gos jelentőségű hazai témákat, részben más, sajátos tájegységi viszo-
nyokat tárgyalnak. Közös vonásuk a pontos forráskezelés, s a magas 
szakmai színvonal. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/1)

Horváth György: A képzőművészet politikai irányításának és igaz-
gatásának története 1945–1992223 Pontos a kötet alcíme: az olvasó nem 
a 20. század második felének művészettörténetét vagy művészetpoliti-
káját találja benne, hanem a mindezek alakulását biztosító háttérintéz-
mény, az 1952-ben létrehozott Képzőművészeti (1968-tól: Művészeti) 
Alap és elődintézményei történetét. Az Alap állam volt a (párt)állam-
ban: kezelte a képzőművészeti beruházási keretet, az állami szervek 
műtárgybeszerzéseit, fenntartotta az alkotóházakat, műtermeket, mű-
ködtette a képző- és iparművészeti lektorátust, folyósította a művészek 
jogdíját, ösztöndíját és nyugdíját, szerzői jogvédőként működött. Vál-
lalatokat birtokolt (pl. Képcsarnok-hálózat), övé volt a képeslap-kiadás 

222 Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Szerkesztette: 
Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 728 o. ISBN 978-963-506-937-8
223 Horváth György: A művészek bevonulása. A képzőművészet politikai irányításának 
és igazgatásának története 1945–1992. Corvina Kiadó, Budapest, 2015. 384 o. + CD-mel-
léklet. ISBN 978-963-13-6329-6
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monopóliuma. Támogatta a művészeti szövetségeket, a Műcsarnokot, a 
Fészek klubot. A szerző mintaszerű alapossággal dolgozta fel a korszak 
teljes levéltári iratanyagát, amelynek legfontosabb darabjait a cd-mel-
lékleten közzé is tette. Az intézménytörténet kronologikus ábrázolá-
sát az egyes korszakok művészetpolitikai jellemzőit áttekintő fejezetek 
szakítják meg. A kötet elsősorban gazdaságtörténeti értekezés, s mint 
ilyen, a témában hiánypótló alkotás. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/1)

Ignácz Ádám (szerk.): Tanulmányok a magyar populáris zenéről224 A 
komolyzene történetével évtizedek óta akadémiai szinten foglalkoznak 
zenetudósaink. A „könnyű műfaj” azonban nehezen kapott létjogosult-
ságot tudományos fórumokon. Legalábbis eddig. Tizenhárom, jórészt 
fiatal kutató (legtöbbjük 1972–85 között született) már nem kortárs 
visszaemlékezőként tekint vissza (olykor a 21. századig terjedően) az 
’50-60-70-80-as évek operett-, cigányzenei, könnyűzenei, filmzenei és 
alternatív zenei világára, hanem koncepciózusan, erősödő fogalmi ap-
parátussal, bő forrásbázis alapján keresi a csomópontokat, a majdani 
szintézis igényével. Loch Gergely, Imre Zoltán, Szabó Ferenc és Riskó 
Kata műfajelméleti megközelítéssel, Heltai Gyöngyi és Csatári Bence 
politikatörténeti aspektusból, K. Horváth Zsolt és Ignácz Ádám a beat 
világa felől, Ring Orsolya, Tóth Eszter Zsófia és Barna Emília az alter-
natív irányából közelítenek a zenekultúrához. Hajnóczy Csaba Tarr 
Béla filmzenéiről, Tófalvy Tamás napjaink zeneközvetítési technológi-
áiról értekezik. A kötet a párbeszédre helyezi a hangsúlyt, mint ahogy 
a könyv alapját képező 2014-es szakmai konferencia célja is elsősorban 
a kutatások iránti érdeklődés felkeltése volt. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 
2017/2)

Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957225 Illyés Gyula 1929–1983 kö-
zötti naplójegyzetei 1986–1995-ben jelentek meg, nyolc kötetben. A fi-
gyelmes olvasó észrevehette, hogy az 1945–60. közötti részben az 1956–
57-es periódus alig húsz oldalt tesz ki. A most megjelent kiadványból 
kiderül, hogy annak idején nem a cenzúra működött: ez a napló csak 
nemrég került elő. Létezéséről az író lánya sem tudott, sőt – ismerve 
apja óvatosságát –, nem is feltételezte meglétét. Ez a mű kuriózum: Ily-
lyés 1956. október 23-tól 1957. január 31-ig vezette – ahogy ő fogalma-

224 Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Tanulmányok a magyar populáris zenéről. Szer-
kesztette: Ignácz Ádám. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 2015. 224 o. ISBN 978-615-
80071-4-6
225 Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957. Atlantisz sorsára jutottunk. Szerkesztette: 
Illyés Mária és Horváth István. Magyar Művészeti Akadémia – Magyar Szemle Alapít-
vány, Budapest, 2016. 264 o. ISBN 978-615-5227-10-3

zott – „a naplók naplóját”, azaz „az események egyidejű ábrázolását”. 
A szöveghez Horváth István, kétévi munkával, félezer lábjegyzetet 
készített, nemcsak a felbukkanó személyek azonosítására, hanem az 
író által említett események történeti folyamatba helyezésének magya-
rázatával. Mindezt gazdag képanyag egészíti ki, s a kötet függeléké-
ben huszonhat korabeli dokumentum teljes szövege olvasható, olyan 
kiáltványok, írások, levelek, nyilatkozatok, amelyekről a naplóban szó 
esik. Bár az 1956-os forradalomról könyvtárnyi irodalom áll a kutatók 
rendelkezésére, ez a kiadvány páratlan történeti forrás. (Zempléni Mú-
zsa XVI. évf. 2016/3)

Imolay Lenkey István (szerk.): Bibliográfia a 200 éve született Tompa 
Mihály életéről és munkásságáról226 A költő születésének 200. évfor-
dulójára megjelent, minden eddiginél részletesebb bibliográfia közel 
3100 tételt tartalmaz. Szerepelnek benne Tompa Mihály önálló művei 
a róluk szóló ismertetésekkel; napilapokban és folyóiratokban megje-
lent írásai, hazai és külföldi antológiákban, naptárakban közölt versei, 
hangzó anyagokon, illetve a rádióarchívumban fellelhető művei. A róla 
szóló irodalom a lexikoncikkekkel kezdődik, ezt követik az önálló mű-
vek és a közgyűjteményekben található kéziratok és szakdolgozatok, 
végül az irodalomtörténeti összefoglalások és a periodikákban napvilá-
got látott, róla szóló közlemények. A szépirodalomban található Tom-
pa-utalások után megzenésített verseinek kottái sorakoznak. A kötet 
tartalmazza a költő képzőművészetben ábrázolt megjelenési formáit 
(grafika, festmény, szobor, érem, plakett, fafaragás), a kisnyomtatvá-
nyokat, képeslapokat, tanítási segédleteket és tankönyveket. A lista 
végén a róla elnevezett intézmények állnak. A záró blokk a költő nek-
rológjait és álneveit tartalmazza. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3)

Irimiás Anna: Filmturizmus227 A filmművészet különleges helyet fog-
lal el a művészeti ágak között, amennyiben fejlődése önálló iparágat 
teremtett. Ennek jövedelmezősége a hollywoodi stúdiórendszer kiala-
kulása óta nyilvánvaló, gazdaságélénkítő hatását mind több ország 
ismeri fel. A kötet a turizmus szemszögéből veszi szemügyre a film 
lehetőségeit. A filmturizmus új diszciplína, az első kutatások az 1990-es 
évek elejére datálhatók. A szerző a fogalom tudományterületi definiá-

226 „Ősszel születtem én: tavasz leend, Mikor rám esteledik...” Bibliográfia a 200 éve 
született Tompa Mihály életéről és munkásságáról. Gyűjtötte és szerkesztette: Imolay 
Lenkey István. Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Gömörszőlős – Putnok, 
2017. 300 o. ISBN 978-963-08-6851-8
227 Irimiás Anna: Filmturizmus. A filmek és televíziós sorozatok turisztikai szerepének 
és hatásainak geográfiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 236 o. ISBN 978-
963-05-9621-3
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lása mellett megvizsgálja a keresleti (tehát utazási motivációkat jelentő) 
és a kínálati (tehát turisztikai vonzerőt generáló) oldalt. Az első cso-
portba a helyszínek, a cselekmény és a sztárok, a másodikba a földrajzi 
adottságok és a vendéglátóipari létesítmények tartoznak. Önálló fejeze-
tet kapott a filmes desztinációs marketing, valamint a filmipar és a tu-
risztika együttműködése. A könyv hangsúlyozza a helyek és szimbólu-
mok fontosságát. Példákkal illusztrálja az országok, városok és filmek 
kapcsolatát, valamint a gasztroturizmus filmművészeti vonatkozásait. 
Végül a filmstúdiók, tematikus parkok, filmmúzeumok és filmfesztivá-
lok idegenforgalmat élénkítő hatását vizsgálja. (Zempléni Múzsa XVII. 
évf. 2017/1)

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet. Társadalmi és 
politikai kihívások Magyarországon228 „Szédítő a kötet igényes-
sége. Nem tudnék megnevezni a mai magyar társadalmat érintő 
olyan fontos kérdést, amellyel a kötet ne foglalkozna mintaszerű 
interdiszciplinaritással.” – írja utószavában Szelényi Iván. A 23 tanul-
mány szerzői – köztük ismert, vezető tudósok és fiatal, de nem kevés-
bé felkészült kutatók – az ország állapotának felmérését vállalták; az 
írások közös vonása a kritikai társadalomtudományi nézőpont. Hadd 
hívjam fel a figyelmet Tölgyessy Péter mértékadó helyzetértékelésére, 
Boda Zsolt demokratikus kultúrát definiáló téziseire, Szalai Ákosnak 
az államközpontú gondolkodásról írott esszéjére, Mellár Tamás gaz-
daságpolitikai alternatíváira, Urbán László bankrendszer elemzésére, 
Polónyi István oktatáspolitikai bírálatára, Kapitány Balázs és Spéder 
Zsolt demográfiai jövőképére, Lantos Gabriella komplett, új egészség-
biztosítási rendszert vázoló tanulmányára. S akad még jó néhány téma: 
bürokrácia, korrupció, nyugdíjrendszer, energiaügy, bankrendszer, 
sajtószabadság stb. A könyv címlapja hajnali, ködös erdei sétányt ábrá-
zol, az út végén felbukkanó fénnyel. Vagy inkább alkonyt a lenyugvó 
nappal? Olvasás után eldönthető. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/1)

Jákfalvi Magdolna – Nánay István – Sipos Balázs (szerk.): Székely 
Gábor és a színházcsinálás iskolája229 Az emberek többségének egyet-
len életmű is elegendő. Van, akinek az is sok. De hogy kettő épüljön? 
Az állítás logikai értelmezésétől tekintsünk el, mert a lényeg a tarta-
lom és a szándék: a kötetben a 20. század utolsó harmadának egyik 

228 Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Szerkesztette: Jakab 
András – Urbán László. Osiris Kiadó, Budapest, 2017. 468 o. ISBN 978-963-276-286-9
229 A második életmű. Székely Gábor és a színházcsinálás iskolája. Szerkesztette: Jákfalvi 
Magdolna – Nánay István – Sipos Balázs. Balassi Kiadó – Arktisz Kiadó, Budapest, 2016. 
400 o. ISBN 978-963-506-974-3

legjelentősebb színházcsinálójáról van szó, a szolnoki, majd a Nemze-
ti Színház főrendezőjéről, a Katona József Színház első, meghatározó 
igazgatójáról, az Új Színház alapító direktoráról. A könyvben e szaka-
szok rendezéspedagógiai esettanulmányokként jelennek meg, néhány 
meghatározó jelentőségű előadás rekonstrukciója révén. A második 
életmű ugyanis az oktatás. Az egykori Major Tamás-növendék maga is 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára lett, öt évig rektora is volt. 
1976–1990 között három színészosztályban tanított, az utolsót vezette 
is. 1990–2015-ben négy színházrendező osztály végzett a kezei alatt. Ez 
utóbbiakból kerültek ki a mai színházi közélet meghatározó rendezői, 
mint Bagossy László, Hargitai Iván, Novák Eszter, Rusznyák Gábor, 
Schilling Árpád. A könyvben tanítványok idézik fel mesterük alakját 
és módszereit, kritikusok szólnak róla, és saját írásaival is jelen van. 
(Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/2)

Jakus Ibolya (szerk.): HVG 40230 Micsoda év volt sajtótörténeti szem-
pontból 1979! Márciusban megindult a História, júniusban a standok-
ra került a Heti Világgazdaság. Mindkét lapot harmincas éveikben járó 
szakemberek készítették, az adott korra egyáltalán nem jellemző, de 
a jövő ígéretét magában hordozó, a „valódi” valóságot bemutatni kí-
vánó, a sztereotípiákkal szakító, tabukat döntögető, nyitott szemlélet-
tel. Közös céljuk a társadalomtudományi gondolkodás – mai szóval 
– társadalmiasítása volt. Ehhez népszerűsítő eszközül a történelmet, 
illetve a gazdaságot és politikát használták. Az előbbi lap már nem ün-
nepelhet, néhány éve megszűnt. Az utóbbi most emlékezik – a HVG-ről 
van szó, ha a fiatalabbak a rövidítés eredetét nem ismernék. Ám ez a ki-
advány nem sajtótörténet! Egy év – egy oldal alapon, az adott esztendő 
hazai és nemzetközi közéletére jellemző fordulatok, események, ada-
tok, intézmények és személyek tűnnek elő cikkek, fotók, grafikonok, 
korabeli idézetek és persze HVG-címlapok révén. Így, együtt elgondol-
kodtató: mennyi minden történt negyven év alatt, s mégis mennyi ha-
sonló helyzet és áthallás fedezhető fel. A végén a négy évtized egy-egy 
esszében kap keretet Dalos György, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely 
és Háy János jóvoltából. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

230 HVG 40. Negyven év képes történelme. Felelős szerkesztő: Jakus Ibolya. Külön- 
kiadvány, 2019/1. HVG Kiadó, Budapest, 2019. május. 84 o. ISSN 1217-9647
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Jeszenszky Géza: Kísérlet a trianoni trauma orvoslására231 Az 1990-
ben hivatalba lépett Antall-kormányban helyet foglaló Jeszenszky 
Géza külügyminiszteri szerepfelfogását és habitusát a parlamenti el-
lenzék annak idején gyakran bírálta. Az állampárti apparátusi és/vagy 
karrierdiplomata gyakorlattal rendelkező korábbi tárcavezetőkhöz 
képest Jeszenszky valóban újszerűen és szokatlanul viselkedett taná-
ros, a pozícióját katedrának (is) tekintő magatartásával. Arra kevesen 
gondoltak, hogy személyében olyasvalaki képviselte Magyarországot 
Nyugat és Kelet felé, aki diplomáciatörténészi tapasztalatait beépíthet-
te az új világrendhez való alkalmazkodás folyamatába. Feladat pedig 
volt bőven. A Varsói Szerződés és a KGST áldemokratikus szövetségi 
rendszerét kölcsönös bizalmon alapuló bilaterális kapcsolatokra kellett 
cserélni, közben egyértelműen kiállni a Kárpát-medencei magyarság 
és általában az európai kisebbségvédelem mellett. Ezalatt felbomlott 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió. Ha mértéktartó és izgal-
mas helyzetelemzésre kíváncsiak a rendszerváltozás korának diplomá-
ciai körülményeiről, kényszerpályáiról és válaszútjairól, vegyék kézbe 
ezt a könyvet. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

Jordán Tamás: Hátrametszés232 Színházművészetünkben nem kevés 
olyan személyt találunk, akik kifejezetten „civil” diplomával választották 
Tháliát, s lettek jelentős alkotók, elismert előadók, mint Latinovits Zol-
tán építészmérnök vagy Bujtor István közgazdász. S most itt egy újabb 
„nagypályás” mérnök-geodéta, Jordán Tamás. Szerencsés ember, már 
műegyetemistaként egyetemi színpados színész. Alakításai, versmondá-
sai (József Attila!) elsőrangúak, később a kaposvári színház fénykorának 
egyik ikonja. De elsősorban színházalapító, vagy ami még több: közös-
ségi tér formáló személyiség. Agórát teremteni – ezt a jelszót tűzte maga 
elé. Ő csinálta meg Lázár Katival a Merlint. Létrehozta, vezette – mások-
kal együtt – a POSZT-ot. Aztán lett az új Nemzeti Színház első társulatát 
megszervező igazgató. Öt év után ismét váltott: a szombathelyi teátrum 
gründolásához látott hozzá, az addig állandó színházzal sosem rendel-
kező megyeszékhelyen. Itt is sikerrel járt. Memoárja olvasmányos, nem 
naplószerű, inkább kronológiailag haladó novellafüzér, derűs nyuga-
lommal. Rosszat senkiről nem ír. Akivel meggyűlt a baja, annak is inkább 
mentséget keres. Van-e hiányérzete? Mi a mérleg? Mindez olvasható, de 
– tartalomjegyzékkel könnyebb lenne... (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

231 Jeszenszky Géza: Kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Magyarország szomszédsá-
gi politikája a rendszerváltozás éveiben. Osiris Kiadó, Budapest, 2016. 396 o. ISBN 978-
963-276-272-2
232 Jordán Tamás: Hátrametszés. Az életem – tétre, helyre, befutóra. Alexandra Kiadó, 
Pécs, 2016. 304 o. ISBN 978-963-357-966-4

Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában233 A történettudo-
mányban a monográfia mindig kutatás végi állapotot jelez, de nem fel-
tétlenül szintézist. Az interpretáció legmagasabb fokára csak kevesen 
merészkednek, ismerve a „sokat markol, keveset fog” elv csapdáját. 
Kalmár Melindának azonban ettől nem kellett tartania. A tíz éven át 
írt, negyed százados kutatómunkán alapuló kötet nemcsak terjedelme, 
hanem szemlélete miatt is egyedülálló. A szerző úgy tekinti át Ma-
gyarország második világháború utáni történelmét, hogy beilleszti a 
Szovjetunió történelmi-politikai periódusaiba. Korszakhatárként nem 
évszámokat alkalmaz, hanem a Lenin-, Sztálin-, Hruscsov-, Brezsnyev- 
és Gorbacsov-korszakok eseményei és tendenciái az irányadó keretek. 
Az ideológia- és eszmetörténet hangsúlyos, de ez – ismerve a szerző 
korábbi publikációit – nem meglepő. Mindez kiegészül a nemzetközi 
kapcsolatok, a politika- és társadalomtörténet, a tudomány és a kultú-
ra összefüggéseivel. A fő részek fejezetekre, azon belül a fél oldaltól a 
néhány lapig terjedő, szócikk-szerű leírásokra tagolódnak, szinte jelez-
ve az áttekintés enciklopédikus igényét. A kötet a korszak kutatásának 
meghatározó jelentőségű állomása. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/1)

Kapusi Angéla – Ugrai János (szerk.): Elitek nevelése és oktatása234 A 
Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében 2014 tavaszán neveléstörté-
neti konferenciát rendeztek, amelynek témája (elitkutatás) és merítési 
területe (Északkelet-Magyarország) egyaránt újszerűnek mondható. A 
kötet az előadásokból válogat. Nagy Péter Tibor bevezető tanulmánya 
után az elméleti megközelítések között Herbart pedagógiája és ma-
gyarországi recepciója, Henszlmann Imre művészetoktatási elvei, Po-
lányi Mihály gondolatvilága, valamint az iskolás gyermekek tantermi 
fotóinak jelentéstartalmai kaptak helyet. A társadalom- és intézmény-
történeti megközelítések sorában a felsőkereskedelmi iskolák sorsa, 
felvidéki főnemesek gimnáziumi oktatása, a tanító helye a 19. századi 
gyülekezetben, egy 19. századi gyulai polgárcsalád nevelési elveinek 
esettanulmánya, a görög katolikus egyház nemzetépítési törekvései, a 
debreceni bölcsészkari oktatók két világháború közötti művészeti te-
vékenysége, az Eötvös Collegium kapcsolatrendszere Jausz Béla pél-
dáján, valamint a pedagógiai elit 20. század utolsó harmadában észlelt 
alakváltozásai olvashatók. A dolgozatok közös alapállása a történeti 
elitkutatási szemlélet. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/3)

233 Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrend-
szer 1945–1990. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 776 o. ISBN 978-963-276-198-5
234 Elitek nevelése és oktatása. Esetek és összefüggések a 18–20. századból. Szerkesztette: 
Kapusi Angéla – Ugrai János. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2015. 200 o. ISBN 
978-963-287-078-6
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Karczag Márton – Szabó Ferenc János: Radnai Miklós, zeneszerző és 
igazgató235 Ha a színházakra általában igaz, hogy a regnáló igazgató/
művészeti vezető személye meghatározó módon nyomja rá bélyegét 
a teátrum működésére, különösen igaz ez a legkomplexebb feladat-
körű Magyar Állami Operaházra. Ma már a tévedés kockázata nélkül 
kijelenthető, hogy a Radnai Miklós-korszak az intézmény történetének 
egyik fénykora volt. A 33 éves zeneszerző 1925 júliusában történt igaz-
gatói kinevezése Klebelsberg Kunó kultuszminiszter legjobb személyi 
döntései közé tartozott. Radnai tíz évet töltött az Operaház élén, beteg-
sége 1935 novemberében váratlanul és fiatalon elragadta. Nevéhez kor-
szakos jelentőségű változások és sikerek fűződnek, mind az operaját-
szás, mind a balett terén. Túlélte a gazdasági válság okozta krízishely-
zetet. 1931-ben műsorra tűzte Bartók Béla A csodálatos mandarin című 
balettjét, de a bemutató végül politikai okokból elmaradt. 1934-ben 
megrendezte az Operabált. Ahogy a kötet szerzői írják, Radnai nem 
mások embereként lépett az intézmény élére, vezetői magatartását kö-
vetkezetesség, megvesztegethetetlenség és botránymentesség jellemez-
te. Zeneszerzői és vezetői pályaképe immár olvasható, megismerhető. 
(Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

Karsai László: Szálasi Ferenc236 „Vannak megírhatatlan könyvek, 
melyeket mégis meg kell írni” – mondta Révész Sándor saját Aczél 
György-monográfiájáról. Mindez mélységesen igaz Szálasi Ferenc bio-
gráfiájára is. Maga a történelmi pozíció is sajátos: Szálasi működésének 
legintenzívebb periódusa csupán néhány hónap, mégis kitörölhetetlen 
bűnök forrása. Életrajzírójának úgy kellett áttekintenie a pályaképet, 
hogy a magyar történelemben játszott szerepe szempontjából szinte 
lényegtelen korábbi évtizedek tényszerűsége ne szenvedjen csorbát. 
Karsai László a kérdéskör avatott szakértője. Szakmai felelősségét mi 
sem jelzi jobban, mint hogy műve húsz éven át készült, s még ezek után 
is megfogalmazza kétségeit a tudatosan vállalt objektivitás elérésével 
kapcsolatban. A – talán jelképesen – tizenhárom fejezetre tagolt mono-
gráfia értelemszerűen a családi háttér és az ifjúkor taglalásával kezdő-
dik, s a Szálasi-perrel zárul. A lineáris vonalvezetést tematikus részek 
szakítják meg a Nyilaskeresztes Párt társadalmi bázisáról, az 1939-es 
választásokról, a nyilas uralomról. A függelékből a Szálasi által kreált 
kifejezések értelmező szótárára hívom fel a figyelmet, mint pl. életmun-

235 Karczag Márton – Szabó Ferenc János: Megfelelő ember a megfelelő helyen. Radnai 
Miklós, zeneszerző és igazgató. Magyar Állami Operaház, Budapest, 2017. 204 o. ISBN 
978-615-80225-5-2
236 Karsai László: Szálasi Ferenc. Politikai életrajz. Balassi Kiadó, Budapest, 2016. 524 o. 
ISBN 978-963-506-976-7

ka, érdekiga, halálcsőd, kislét, népszemélyiség, vérhaza. (Zempléni Mú-
zsa XVII. évf. 2017/2)

Katona András – Kiszelly Zoltán – Salamon Konrád – Simon János – 
Zachar Péter Krisztián: Tüntetések könyve237 Hogy miről nincs még 
lexikon? Erre egyre nehezebb válaszolni. Most már a tüntetésekről is 
van. Indulunk az 1988. március 15-ei ellenzéki demonstrációtól, a ro-
mániai falurombolás elleni tiltakozástól és a bős-nagymarosi tüntetés-
től, majd jön Nagy Imréék újratemetése, a Páneurópai piknik, a köz-
társaság kikiáltása. S a szabad választások után minden folytatódik: 
taxisblokád, Demokratikus Charta, Göncz Árpád kifütyülése, Horthy-
újratemetés stb. Nem folytatom: a könyvben minden fontos ügy benne 
van. A szerzők az eseményeket objektív ismérvek alapján veszik szem-
ügyre. „Adatlappal” indítanak: cím, minősítés, szervezők, jelszavak, fő 
követelések, résztvevők és letartóztatottak száma, helyszín, időjárás, 
sajtóvisszhang. A beszámolók elfogulatlanok, a tüntetésekhez vezető 
út állomásai, az események folyamata, a szónokok és arcok bemutatá-
sa mértéktartó. Fontosak az elemző tanulmányok, tipológiák, a gyüle-
kezések technikai eszközök (mobiltelefon) és a közösségi média által 
befolyásolt „fejlődéstörténete”. A kötet végi kronológiában a külön 
nem tárgyalt kisebb tüntetések is szerepelnek. (Zempléni Múzsa XIX. 
évf. 2019/2)

Kékedi László – Grúz Attila: Kisgyőr. A faragott falu238 A nagyméretű 
képes album az egyedülállóan látványos, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei települést mutatja be. Kisgyőrt alig 1700-an lakják. Vannak azon-
ban állandó vendégek: a fafaragók. Családi kézműves szaktábor műkö-
dik, jönnek idősek és fiatalok, profik és amatőrök. Ami közös bennük: 
minőségi munkájuk eredménye a települést gazdagítja. Ebben a falu-
ban a népművészet hivatásos és amatőr mesterei terveztek padokat, ivó 
kutat, buszmegállót, piacteret, egyházi és önkormányzati intézmények 
kerítéseit és kapuit, patakhidat, szabadtéri színpadot, még ablakkere-
teket és utcajelző táblákat is. Nem beszélve a harangtoronyról, a golgo-
táról és a köztéri emlékművekről. Hihetetlen látvány, amelyet a kötet 
több mint száz fényképe érzékletesen bemutat. Természet és társada-
lom harmóniáját tükrözik a fotók, meleg, barna színvilágot, gömbölyí-
tett formákat, a paraszti ábrázolásmód didaktikus esztétikáját. Sajátos 

237 Katona András – Kiszelly Zoltán – Salamon Konrád – Simon János – Zachar Péter 
Krisztián: Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988–2013). 
Antológia Kiadó, Lakitelek, 2014. 384 o. ISBN 978-615-5428-03-6
238 Kisgyőr. A faragott falu. A szöveget gondozta: Kékedi László. Fotók: Grúz Attila. 
Kisgyőr Község Önkormányzata, 2018. 78 o. ISBN 978-615-00-0474-7
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a kötet funkciója, kivitelezésében művészeti album, tartalmát tekintve 
műalkotások katalógusa, célját illetően viszont egyfajta közönségcsa-
logató útikalauz. Igaz, az A/4-es méret megnehezíti a kézben tartását, 
de van megoldás: látogassuk meg a települést személyesen! (Zempléni 
Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Kérchy Vera: Médea lányai239 Ezt a könyvet nem érdemes „csak úgy” 
kézbe venni. Befogadása, megértése, ha előképzettséget nem is feltét-
lenül, de előismereteket mindenképpen igényel. Az elemzésre kivá-
lasztott filmek – mint a mondanivaló alátámasztására hivatott „nyers-
anyag” – előzetes megtekintése nélkül ugyanis az olvasó semmire sem 
jut. Ráadásul az utóbbi évtizedek olyan alkotásairól van szó, amelyek 
jellegüknél fogva sem ígérnek könnyű szórakozást. A teljesség igénye 
nélkül említem Lars von Trier Antikrisztus; Médea és Melankólia, David 
Lynch Inland Empire és Mulholland Drive, David Cronenberg Karambol, 
Darren Aronofsky Fekete hattyú, Stanley Kubrick Tágra zárt szemek című 
filmjeit. Közös bennük a főszerepet játszó nők filmbeli valóságos és 
elképzelt világainak párhuzamosságán, illetve átjárhatóságán alapu-
ló elbeszélés, amely a nézők többsége számára elsőre alig ért(elmez)
hető. A lineáris vonalvezetéshez szokott agy az idősíkváltásokkal még 
csak elboldogul, de mi a helyzet pl. az ugyanazon színész által játszott 
különböző karakterek időben párhuzamos, olykor fiktív cselekménye-
ivel? Ha javasolhatok sorrendet: 1. filmnézés, 2. könyvolvasás, 3. ismét 
filmnézés – s lehet, hogy megint lapozni kell. (Zempléni Múzsa XX. évf. 
2020/2)

Kiss Endre József: Bodrog-parti könyvesház240 Napjainkban átalakul-
tak a könyvtárak is: a kultúra és a tudomány egykori „szent őrzői”, a 
raktári állományt csak a „beavatottak” számára hozzáférhetővé tevő 
intézmények kinyíltak. Ebben a viszonyrendszerben kell elhelyeznünk 
a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának múltját és je-
lenét is. Igazgatója, a kötet szerzője nemcsak a könyv- és könyvtártörté-
net terén rendelkezik széles körű tapasztalatokkal, hanem a könyvtáro-
si hivatás kihívásaival is tisztában van. Jelen kötete mégis elsősorban a 
kutatót fémjelzi: a Nagykönyvtárral, a könyves művelődéssel, a pataki 
könyvsorsokkal és jeles személyiségekkel kapcsolatos cikkek, recenzi-
ók, megnyitó beszédek sorakoznak lapjain. Tematikájuk évszázadokat 
ível át. Közös vonásuk a Gutenberg-galaxis iránti elkötelezettség, a 

239 Kérchy Vera: Médea lányai. Performatív aktusok a kortárs film „színpadán”. Pompeji 
Alapítvány, Szeged, 2019. 168 o. ISBN 978-963-89000-5-0
240 Kiss Endre József: Bodrog-parti könyvesház. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2016. 516 o. 
ISBN 978-615-80403-6-5

„pataki szellem” megidézése és az ismeretterjesztő szándék. Mindeb-
ből kitűnik, hogy Kiss Endre Józsefnek nem pusztán foglalkozása és 
munkahelye, hanem hivatása és második otthona van. A pataki Nagy-
könyvtárnak a múltban is szerencséje volt tudós könyvtárnokaival, 
Harsányi István, Újszászy Kálmán, Czegle Imre, Szentimrei Mihály 
magasra tették a mércét. A több mint hatvan közlemény a szerző szak-
mai hitvallásaként is értelmezhető. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/2)

Kiss Gy. Csaba – Szilcz Eszter (összeáll.): Dokumentumok az Író-
szövetség 1986-os közgyűléséről241 Az 1989-es rendszerváltozás egyik 
előzmény-krízispontja volt a Magyar Írók Szövetsége 1986. évi közgyű-
lése. Az irodalmi élet feszültségei, a nem sokkal korábbi Tiszatáj-ügy, az 
1956-os forradalom baljóslatú harmincadik évfordulója a pártvezetést 
fokozott óvatosságra intették. A közgyűlésen az MSZMP vezérkarát a 
sokak szerint fenyegető hangnemben felszólaló Berecz János, valamint 
Pál Lénárd KB-titkárok képviselték, a művelődési tárcát Köpeczi Béla 
miniszter, és helyettese, Vajda György. A hozzászólók többsége mar-
káns ellenzéki álláspontot fogalmazott meg, mint Albert Gábor, Csoó-
ri Sándor, Csurka István, Eörsi István, Fekete Gyula, Konrád György, 
Mészöly Miklós, Sánta Ferenc. A választmányból kiszavaztak számos 
kommunista irodalmárt, míg az ellenzékiek rendre bekerültek. Emiatt 
közel harminc író jelentette be kilépését, Köpeczi Béla pedig a Népsza-
badságban írta meg, hogy a minisztérium a továbbiakban nem tekinti 
a szövetséget az egész írótársadalom képviselőjének. A kötet közli a 
közgyűlés jegyzőkönyvét és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat, 
valamint Kiss Gy. Csaba áttekintő-elemző tanulmányát. (Zempléni Mú-
zsa XVII. évf. 2017/1)

Kollarik Tamás – Köbli Norbert (szerk.): Magyar forgatókönyv-
írók I.242 Azt tudjuk, hogy Hollywoodban a magyar származású Joe 
Eszterhas nevéhez köthető a forgatókönyvírók bérmunkásból alkotó-
művésszé emelkedése. Ő szabott először olyan árat a műveiért, amely-
lyel egy csapásra a legjobban fizetett filmesek közé emelkedett. De 
mi a helyzet nálunk? A magyar film 20. századi fénykorát rendezők 
életműveihez kötjük, még ha voltak is állandó filmíró-társaik (mint pl. 
Makk Károlynak Bacsó Péter vagy Jancsó Miklósnak Hernádi Gyula). 

241 A másik Magyarország hangja. Dokumentumok az Írószövetség 1986-os közgyűlésé-
ről. Válogatta és összeállította: Kiss Gy. Csaba és Szilcz Eszter. Antológia Kiadó, Lakite-
lek, 2016. 416 o. ISBN 978-615-5428-43-2
242 Magyar forgatókönyvírók I. Szerkesztette: Kollarik Tamás – Köbli Norbert. MMA 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 2017. 300 o. ISBN 978-615-
5464-91-1
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A forgatókönyv-fejlesztés fogalmát azonban csak az utóbbi években 
ismertük meg Andy Vajna révén, aki igen sikeressé tette ezt, lásd az 
utóbbi évek nemzetközi fesztiváldíjait. Ebben a könyvben 18 forga-
tókönyvíró vall magáról, a filmes alkotói világról és az írás titkairól. 
Soroljuk föl őket: Bereményi Géza, Búss Gábor Olivér, Czető Bernát 
László, Divinyi Réka, Dobai Péter, Fábry Sándor, Fonyódi Tibor, He-
gedűs Bálint, Kóródy Anikó, Lovas Balázs, Maruszki Balázs, Nógrá-
di Gábor, Schulze Éva, Szélesi Sándor, Szurdi Miklós, Tasnádi István, 
Vámos Miklós, Vészits Andrea. Vannak köztük régi etalonok és mai 
„királycsinálók”, de akadnak elsőre ismeretlennek tűnő nevek is. Itt az 
ideje, hogy megismerjük őket. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4)

Koltai Róbert: Sose halok meg?243 Koltai Róbert filmrendezői pályája 
saját magántörténelme közkinccsé válásának jegyében bontakozott ki. 
Történeteinek központi szereplői családjának vagy baráti körének va-
lódi életben legendássá vált alakjait személyesítik meg. S e szerepeket 
rendszerint ő maga játszotta: a Sose halunk meg Gyuszi bácsiját, a Szam-
ba Nagyottóját, a Csocsó, avagy éljen május elseje! Csomai Gusztávját. Ko-
rábban, amikor még „csak” színész volt, változatos tematikájú filmek 
fémjelezték pályáját, mint a Pókfoci, A trombitás, az Egészséges erotika, a 
Csók, Anyu vagy a Csapd le csacsi. Ezekkel párhuzamosan, a kaposvári 
társulatban szintén emlékezetes színpadi alakítások fűződtek a nevé-
hez (Az öngyilkos című Erdman-komédia főszerepében magam is lát-
tam a 80-as évek végén, fergeteges volt). Az egyes szám első személy-
ben írt memoár hangvétele könnyed, történetmesélése ironikus, benne 
számos vidám vagy keserédes epizóddal. Vannak miniportrék nagy 
hatású művészkollégákról, akik rendezőként, forgatókönyvíróként, 
színészként, zeneszerzőként alakították vagy kísérték pályáját; rosszat 
senkiről sem ír. Nem politizál, de a társadalmi légkör alakulása azért 
nyomon követhető, mondjuk így: a huszadik század első fele, színházi 
alulnézetből. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/3)

Koncz Gábor (vendégszerk.): Családi reformáció244 Folyóiratot ritkán 
szoktam ismertetni, de most a téma és a vendégszerkesztő személye 
kivételre csábít. Nem mintha a folyamatos szemlézés a Napút esetében 
indokolatlan lenne. Kiválóan szerkesztett, széles látókörű, változatos 
tartalmú lapról van szó, amely tematikus számokban gondolkodik. A 

243 Koltai Róbert: Sose halok meg? Az első 75. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018. 344 o. ISBN 
978-963-475-122-9
244 Családi reformáció. Vendégszerkesztő: Dr. Koncz Gábor. Napút. Irodalom, művé-
szet, környezet. Főszerkesztő: Szondi György. XIX. évf. 9. szám, 2017. november, 230 o. 
ISSN 1419-4082

mostani téma előzménye a Kálvin 500 című 2009/9. szám, ugyancsak 
Koncz Gábor szerkesztésében. Ami az immár Luther kapcsán össze-
állított kötetet illeti, a nyitány kiváló: a lap a wittenbergi 95 tétellel 
indít. Tessék utánanézni: nyomtatásban alig hozzáférhető, boltokban 
nem kapható. A Napút 1937-es fordítást közöl, forrása az internet. A 
szám címe igényel némi magyarázatot. A magyar református egyház és 
tudományosság meghatározó jelentőségű rokonsági köre a Radácsy-, 
Finkey-, Harsányi- és Koncz-családtagok közössége, amelynek tagjai 
közül most Finkey Ferenc jogtudós, Harsányi István irodalomtörténész 
és hangsúlyosan Koncz Sándor teológus jelenik meg. A róluk szóló 
publikációk szerzői szaktekintélyek. A tartalom vállaltan másodköz-
lés: a szemelvénygyűjtemény-jelleg az értékek maradandóságát és a 
Napút szintetizáló szemléletét reprezentálja. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 
2018/1)

Kornai János: Látlelet245 A közgazdasági Nobel-díj várományosai kö-
zött évek óta számon tartott Kornai János szakmai karrierje a kritikai 
gazdaságtan bűvkörében ívelt; alkalmasint a fogalom is tőle szárma-
zik. Munkáinak közös vonása, hogy mindig az éppen fennálló politi-
kai rendszert tette vizsgálatának tárgyává. Sajnos sohasem jutott meg-
nyugtató eredményre. Így van ez a közelmúltban megjelent Látlelet 
című könyvével is. Ha visszaugrunk az időben, elsőként A gazdasági ve-
zetés túlzott központosítása (1957) lépte át a hivatalos tűréshatárt. Hason-
ló visszhangja volt 1980-ban A hiány című munkájának, bár azt legalább 
nem tiltották be. 1993-ban elsők között elemezte a mögöttünk hagyott 
világrendet (A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan). Önélet-
rajzában (A gondolat erejével, 2005) szintén számos rendszerleíró-elemző 
szövegrész található. S most itt az újabb látlelet. A kötet hat tanulmá-
nya közül az első 2011-es, az utolsó 2016-ból való. S éppen ez a kettő 
a legkidolgozottabb. Az elemzések és következtetések mérlegelését az 
olvasóra bízzuk, ám az tény, hogy Kornai többször hangsúlyozza: ké-
szen áll fogalmi apparátusának és kategóriáinak megvitatására. S ennél 
többet aligha várhatunk el egy valódi értelmiségitől. (Zempléni Múzsa 
XVIII. évf. 2018/2)

245 Kornai János: Látlelet. Tanulmányok a magyar állapotokról. HVG Kiadó, Budapest, 
2017. 232 o. ISBN 978-963-304-513-8
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Kovács I. Gábor – Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I.246 A 2012-
ben indult Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944 
sorozat első három kötete után ideiglenes szerkesztői nézőpontváltás 
történt: az alapsokaság új szempontú halmaza vált a vizsgálat tárgyá-
vá. Az akadémia és az egyetemek személyi átfedései evidenciának 
számítanak. A korabeli oktatásigazgatás vallási meghatározottságát 
tekintve továbbra is indokolt a felekezeti szempontú megközelítés. 
A kiindulópontot az a 467 személy képezte, akik mint megválasztott 
akadémikusok 1920–1944 között éltek. Közülük a kötetben 86 refor-
mátus, 66 evangélikus és 7 unitárius vallású MTA-tag családtörténeti 
és személyi adatai szerepelnek. Nem szimpla életrajzokról van szó. 
A szülők és nagyszülők státusza, a fizetési osztályokban megnyilvá-
nuló társadalmi rangcímei (méltóságos, nagyságos, tekintetetes, „új” 
tekintetetes), a mobilitási pályák, s mindezek iskolázottsági, foglal-
kozási, tevékenységszerkezeti elemeinek a kísérő tanulmányokban 
leírt vizsgálata számos új kutatási eredményt hozott, jelentősen gaz-
dagítva ezzel a hazai történeti szociológiát. (Zempléni Múzsa XX. évf. 
2020/2)

Kovács Ilona: Dohnányi Ernő új perspektívában247 A huszadik szá-
zadi magyar történelem ellentmondásait jól jellemzi, hogy Dohnányi 
Ernőt, a kiváló zeneszerzőt, zongoraművészt, karmestert a Zenemű-
vészeti Főiskola igazgatói állásából – a Tanácsköztársaság idején vi-
selt zenei direktóriumi tagsága miatt – jobboldali kormány váltotta le, 
majd 1934–43 közötti újabb zeneakadémiai vezetői periódusa, s ezzel 
összefüggő felsőházi tagsága utóéleteként 1945-ben egy baloldali kor-
mány minősítette háborús bűnösnek. Ma már tudjuk: egyiküknek sem 
volt igaza. A művész azonban emigrációba kényszerült és többé nem 
térhetett haza. 1960-ban New Yorkban hunyt el. Rehabilitációja azóta 
többszörösen megtörtént, elegendő csupán Vázsonyi Bálint életrajzi 
monográfiájára és a Dohnányi Évkönyv kiadványsorozatra utalnom. Ez 
a tanulmánykötet fontos továbblépés Dohnányi életművének interp-
retációjához. Kovács Ilona a zeneszerző kamaraműveinek itthon és 
Londonban őrzött primer forrásokon alapuló elemzésével új megál-
lapításokat tesz a művész zeneszerzői műhelyéről, a zenéje és a tánc 
kapcsolatáról, tanári működéséről, valamint az életmű és a történe-

246 Kovács I. Gábor – Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két vi-
lágháború közötti magyar tudáselitben I. A protestáns felekezeti-művelődési alakzatok-
hoz tartozók ősfái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018. 436 o. ISBN 978-963-489-026-3
247 Kovács Ilona: Dohnányi Ernő új perspektívában. Gramofon Könyvek, Budapest, 
2019. 400 o. ISBN 978-615-80474-9-4

lem egyes találkozási pontjairól. A jól szerkesztett kötet tizennyolc 
tanulmánya az elmúlt másfél évtizedben keletkezett. (Zempléni Múzsa 
XX. évf. 2020/1)

Kovács Krisztián: Határmezsgyén248 A szabatos alcím pontosan meg-
adja a kötet tárgyát, ahhoz viszont bele kell lapozni, hogy észrevegyük: 
nemcsak Magyarországról van benne szó. Az egyházaknak a rendszer-
változás folyamatában betöltött szerepéről szóló fejezet – „Protestáns 
forradalom?” – az NDK-beli, lengyel, csehszlovák és szovjetunióbeli 
fejleményeket is vizsgálja. A mű mégsem politológiai vagy egyháztör-
téneti, sokkal inkább teológiai megközelítésű: a rendszerváltás keresz-
tyén olvasatának bemutatására törekszik. A mindenkori hatalommal 
kiegyezett egyházak vezetői és tanai szempontjából az állam- és kor-
mányzati formák megváltozása, a demokratizmus és a piacgazdaság 
térnyerése óhatatlanul teológiai magyarázatot követelt annak értelme-
zéséhez, hogy mindez hogyan függ össze az egyházak addig vallott 
nézeteivel (gondoljunk csupán a „szolgáló egyház” teóriájára) vagy a 
szabadságfogalom új teológiai interpretációjával. A folyamat ábrázo-
lásának bázisa a magyarországi református egyház, de a tanulságok 
általánosíthatók. Újabb bizonyíték, hogy a tudomány képes sokak ér-
deklődésére számot tartó kutatási eredmények közzétételére. (Zempléni 
Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Kováts Dániel (szerk.): Comenius és a reformáció249 Kováts Dániel 
szerkesztői életművének kiemelkedő eleme a Bibliotheca Comeniana. 
Összeállításának szellemi arculata, az olykor szinte elviselhetetlenül 
szűkös pénzügyi keretek között kivitelezett igényessége elsősorban az 
ő munkáját dicséri. A tartalom adott: a sorozat alapvetően a Magyar 
Comenius Társaság évenkénti tudományos üléseinek anyagából épít-
kezik, amelyhez illusztrációk, társasági hírek, versek, könyvajánlók 
járulnak. S persze alkalmanként repertórium, mint a mostani, immár 
20. kötetben is (a 16–20. kötetekről). Fontos a címben jelzett hívó szó: 
2017-ben a reformáció 500. évfordulója volt az origó, de akik ismerik 
a társaság programjait, tudják: a tematika sohasem kizárólagos. Min-
dig elhangzanak az adott évre kijelölt témához lazábban kapcsolódó, 
a magyar nyelv és kultúra, a neveléstudomány és az irodalomtörténet 
tárgykörébe tartozó előadások is. Mindez Sárospataknak a hazai neve-

248 Kovács Krisztián: Határmezsgyén. A református egyház a történelmi örökség és a 
megújulás esélyei között az 1989–90-es rendszerváltást követően. L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2018. 276 o. ISBN 978-963-414-417-5
249 Comenius és a reformáció. Szerkesztő: Kováts Dániel. Magyar Comenius Társaság, 
Sárospatak, 2018. 120 o. Bibliotheca Comeniana XX. ISSN 0237-6024
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léstörténet részeként számon tartott szakmai hagyományait igazolja és 
élteti. E kötetben csehországi szerzők is feltűnnek, Comenius jelentősé-
géről szóló előadásukat magyar fordításban olvashatjuk. Értsünk egyet 
velük: „Comenius továbbra is ösztönöz és egyesít” (46. o.). (Zempléni 
Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Kováts Dániel (szerk.): Comenius és a tehetség250 A Magyar Comenius 
Társaság szakmai körökben jól ismert kiadványsorozatának legújabb 
kötete a 2018. évi tudományos felolvasóülés előadásaira épül. Ez tíz 
szerző tizenegy közleményét jelenti, amelyekben megjelennek a nagy 
cseh-morva pedagógus életművének pedagógiai, etikai, nyelvészeti 
és más interpretációi, továbbá a tehetséggondozás különféle huszadik 
századi intézményi dimenziói (a sárospataki népi tehetségmentés és a 
miskolci Lévay József Gimnázium gyakorlata a 40-es években, az egy-
kori Állami Balett Intézet tehetségkutatása az 50-es években) és a mai 
pataki Comenius Campus. Az emlékcikkek (Arany János, Kazinczy Fe-
renc, Tompa Mihály) után Gonda Zsuzsanna írása olvasható a Rákó-
czi Gimnázium 1971-ben végzett speciális angol tagozatáról és annak 
utóéletéről. Kutatási jelentésről van szó, amelynek elvégzéséhez minta-
ként használták a Hoppál Mihály és D. Molnár István által szerkesztett, 
az 1960-ban érettségizett osztályról szóló közösségszociológiai-népraj-
zi elemzést (Kötetben: Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 1956–1960. 
A találkozók etnográfiája. Budapest, 2019). A Társaság két nekrológgal 
búcsúzik 2019-ben elhunyt elnökétől, dr. Földy Ferenctől. (Zempléni 
Múzsa XX. évf. 2020/2)

Kováts Dániel (szerk.): Comenius és korunk251 A Magyar Comenius 
Társaság 1986-ban alakult Sárospatakon, s azóta egy-két éves időközök-
kel folyamatosan közreadja Bibliotheca Comeniana című könyvsoroza-
tát. Ezek egy része comeniusi szövegfordításokat tartalmaz, túlnyomó 
többségük azonban tanulmánykötet, amelyek alapját a Társaság évente 
megrendezett tudományos felolvasóülésein elhangzott előadások ké-
pezik. A legújabb kiadvány a 2015. és 2016. évi konferenciák anyagából 
válogat. A Comenius és a játék fejezetben tizenegy, a Comenius és a hit 
címűben tizenhárom előadás olvasható. Az Emlékezés és laudáció fejezet 
további nyolc írást közöl. A tanácskozások jellemzője, hogy résztvevőik 
között sárospataki, illetve zempléni illetőségűek ugyanúgy találhatók, 
mint ide éppen a kutatási témáikkal kapcsolódó, a régiótól egyébként 

250 Comenius és a tehetség. Szerkesztette: Kováts Dániel. Bibliotheca Comeniana XXI. 
Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2019. 200 o. ISSN 0237-6024
251 Comenius és korunk. Bibliotheca Comeniana XIX. Szerkesztő: Kováts Dániel. Ma-
gyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2016. 320 o. ISSN 0237-6024

távol élő szakemberek. Újdonság, hogy ebben a kötetben két cseh ven-
dégelőadó szövegét eredetiben olvashatjuk, magyar nyelvű rezümék-
kel. A kiadvány a Társaság aktuális dokumentumaival és vezetőségi 
beszámolóival zárul. A sorozat korábbi tizennyolc kötete immár az in-
terneten is elérhető: a mintegy négyezer oldalnyi szöveg az Arcanum 
Digitális Tudománytár honlapján (www.arcanum.hu) kapott helyet. 
(Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/2)

Kováts Dániel (szerk.): Széphalom 25.252 Harminc évvel ezelőtt, a 
Széphalom 1986-ban megjelent első kötetének beköszöntőjében Kováts 
Dániel így fogalmazta meg szerkesztői szempontjait: „Évkönyvünk 
elsősorban helyi fórumot kíván teremteni, hogy ösztönzőleg hasson 
a rejtekben levő tehetségre, valamint az elérhető olvasóra. A gazdag 
sajtóhagyományokkal rendelkező Zemplén és Abaúj szellemi életében 
serkentő erő lehet minden kiadvány, a szemléletet formáló tényező, 
minden rólunk szóló időszerű mondanivaló.” A szándék azóta is vál-
tozatlan. Az ezredfordulón tipográfiailag megújult kiadványsorozat 
2015-ben megjelent 25. kötete méltó folytatója az eddigi értékrendnek. 
A kezdeti hármas szerkezeti tagolás – Kazinczy és kora, História és hagyo-
mány, Számvetés és szemle – mára két új fejezetcímmel bővült (Mesterek 
és művek, Tükrök és tanúk), amelyek szintén alliterációval jelzik a szer-
kesztő esztétikai érzékét. A sorozat első tíz kötetének szerzői mutatóját 
a 11. kötet közölte. A folytatások a 15., 20. és 25. kötetekben jelentek 
meg: mindösszesen közel négyszáz szerző mintegy 12500 oldalnyi 
publikációjáról beszélhetünk. A Széphalom évkönyv a Kazinczy Ferenc 
Társaság tagjainak komoly tudományos és művészi színvonalát hirde-
ti. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

Kováts Dániel (szerk.): Széphalom 26. Szabó Zoltán emlékkönyv253 
Évkönyv-sorozata indulásának harmincadik évfordulóját rendhagyó 
formátumú és jellegű emlékkönyvvel köszöntötte a sátoraljaújhelyi 
Kazinczy Társaság. Az 1986 óta megjelenő Széphalom most eltérő külső 
tipográfiával, keménytáblás borítóval jelent meg, akárcsak az 1996-os 
szám. Az akkori Újszászy Kálmán emlékkönyv a neves sárospataki pro-
fesszorról szólt, általa és róla írott közlemények összegyűjtésével. A 
mostani kiadvány párja a húsz évvel ezelőttinek: ezúttal Szabó Zoltán 
életéről és munkásságáról kapunk átfogó képet. Nem az azonos nevű 

252 Széphalom 25. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2015. Szerkesztette: Kováts 
Dániel. Sátoraljaújhely, 2015. 640 o. ISSN 0237-6237
253 Az igazság ösvényén. Szabó Zoltán emlékkönyv. Szerkesztette: Kováts Dániel. Szép-
halom 26. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. Sárospatak, 2016. 560 o. ISBN 978-615-
80035-4-4
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népi íróról van szó: Szabó Zoltán sárospataki teológiai tanár szellemi-
ségében és hatásában is Újszászyhoz hasonló személyiség. Kettőjük 
nevéhez fűződik egyebek mellett a sárospataki faluszeminárium és a 
népfőiskola. A kötetben olvasható hatvanhárom Szabó Zoltán-szöveg 
tanári katedrán, templomi szószéken, országgyűlésen és faluhelyen el-
hangzott-megjelent mű. Forrásuk túlnyomórészt a kéziratos hagyaték. 
(A kötetben közölt személyi bibliográfia 86 megjelent és 258 kéziratos 
munkáját sorolja fel.) A Szabó Zoltánról szóló fejezet a „példaadó” és 
az „örökhagyó” személyiségről 23 cikket tartalmaz. (Zempléni Múzsa 
XVII. évf. 2017/1)

Kozma Tamás: A pillanat254 A kutatói pálya első lépcsőfoka a forrásfel-
tárás és -kritika. A következő az analizáló és interpretáló képesség. A 
legkiválóbbak kvalitásai a szintetizáló képességben öltenek testet. Ám 
lehetséges – de nem szükségszerű – még egy lépcső: az önértékelés, 
összegzés szintje. Kozma Tamás már az Erdei séta című önéletírásával 
megmutatta, képes úgy visszatekinteni, hogy nem csupán sorba rende-
zi az eseményeket és eredményeket, hanem ezekből új tartalmat épít. 
Mostani műve tudományos igényű, személyes hangvételű szakkönyv. 
Címe a rendszerváltozás pillanatát idézi fel: a szerző egyetlen pontba 
sűrítve, s e pontot origóként használva tárja fel az oktatáskutatás ösz-
szetevőit. Négy fő fejezete e köré épül, úgymint: kié a rendszerváltozás, 
kié az iskola, kié az egyetem és kié a tudás? A könyv módszertanilag 
is újszerű, amennyiben szerzője huszonöt korábbi, az elmúlt bő másfél 
évtizedben, de főleg az utóbbi néhány évben megjelent írását dolgoz-
ta egybe. Nem stilisztikai, hanem tartalmi egységesítésről van szó, a 
tanulmányok szerkezeti összefűzéséről, a kötet belső koherenciájának 
megteremtéséről, a leírtak kiegészítéséről. A végeredmény mutatja: e 
kérdéskörnek a szerzőnél ma aligha van jobb ismerője. (Zempléni Múzsa 
XVII. évf. 2017/2)

Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet255 Kövér György ge-
nerációjának tehetséges és sokoldalú, elméleti kérdések iránt fogékony 
társadalomtörténésze. Széles körben elismert munkássága eredménye-
ként méltán választotta tagjai közé a Magyar Tudományos Akadémia, 
idén májusban. E kötetében tematikailag egymáshoz lazán kapcsoló-
dó tanulmányait adja közre az utóbbi két évtizedből, húsz publikált és 
három első ízben közölt cikket. A könyv összességében az életrajzírás 

254 Kozma Tamás: A pillanat. Esszé az oktatáskutatásról. HTSART – Új Mandátum 
Könyvkiadó, Budapest, 2016. 264 o. ISBN 978-615-80411-3-3
255 Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 436 o. 
ISBN 978-963-276-246-3

forráskezelési és módszertani kérdéseit feszegeti. Fejezetei historiográ-
fiai, privát történelmi, oral history, családtörténeti stb. témák szerint 
tagolódnak, miközben néhány 19–20. századi személyiség biográfiája is 
elénk tárul: Kállay Béni, Scharf Móric, Lovassy László, Losonczy Géza. 
A szerző hitvallásának lényege a történelem „megszemélyesítése”: 
adott társadalmi, gazdasági, politikai események mögött, illetve ben-
nük mindig konkrét személyek, személyiségek rejlenek, akik egyfor-
mán részesei a históriának. Ilyen értelemben tehát nincsenek fő- és mel-
lékszereplők: az „arctalan” tömeg voltaképpen identitások sokasága. 
Az először közölt cikkek közül a két debreceni, ún. „keddi” professzor, 
a Pestről ingázó Niederhauser Emil és Ránki György portréjára hívjuk 
fel a figyelmet. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

Kútvölgyi Mihály – Viga Gyula: Kincses Bodrogköz256 A Tisza, a Bod-
rog és a Latorca által közrefogott földrajzi kistáj eredetileg 1260 km2-en 
terült el, ám a trianoni határhúzás ebből 460 km2-t Csehszlovákiának 
ítélt. A Felső-Bodrogközzel 30 település került a határainkon túlra, 
nekünk megmaradt 22 község és 800 km2 alsó-bodrogközi táj. Róluk 
szól ez a kötet. Sok színes, nagyméretű, mai fotóval, ezeket Kútvölgyi 
Mihály fényképezte. De ugyanilyen szemléletesek a Néprajzi Múze-
umból és a Sárospataki Rákóczi Múzeumból származó archív képek, 
kontrasztos összhangot teremtve múlt és jelen között. A szöveg (Táj és 
ember a víz szorításában) Viga Gyula munkája. Tudományosan pontos, 
tematikájában széleskörű: régészeti, természeti földrajzi, vízgazdálko-
dási, tájhasznosítási, árucsere-forgalmi, néprajzi, kulturális örökségi, 
sőt konyhaművészeti szempontokat ötvöz. Megadja a legfontosabb 
forrásokat, emellett gördülékeny, szinte olvastatja magát. Szép gesztus 
a Bodrogköz feltárásáért, megismertetéséért sokat tett művészek és tu-
dósok (Czinke Ferenc, Balassa Iván, Dankó Imre, Kántor Mihály, Nagy 
Géza, Tuba Zoltán) rövid portréinak közreadása. Ha lokálpatrióták és 
ide látogatók igényeit egyaránt kielégítő albumot szeretnék írni a Bod-
rogközről, éppen ilyennek írnám. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4)

Léka Géza: Árva ragyogás257 A magyar színpadi néptáncművészet az 
1940-es évek végén intézményesült. Nemzetközileg legismertebb és itt-
hon legnagyobb hatású formációja az 1950 nyarán Rábai Miklós vezeté-
sével megszervezett Magyar Állami Népi Együttes volt; ma is változat-
lanul szárnyal. A társulat több ízben kiadta saját történetét, rendszerint 

256 Kútvölgyi Mihály – Viga Gyula: Kincses Bodrogköz. Pillangó Kiadó, Monor, 2015. 
112 o. ISBN 978-615-80076-3-4
257 Léka Géza: Árva ragyogás. Rendhagyó családi történet. Hitel Könyvműhely, Buda-
pest, 2016. 408 o. ISBN 978-963-89943-1-8

 Ajánlók  Ajánlók



200 201

alapítási évfordulók kapcsán, gyakorta fotóalbummal ötvözve. Ez a 
könyv azonban műfajában és tematikájában egyaránt kuriózum. Léka 
Géza háromszáz (!) magánlevél közzétételével, összefűzésével és kom-
mentálásával kíséri végig saját családjának 1950 és 1980 közötti három 
évtizedét, s mutatja be mintegy „alunézetben” a társulat megalakulá-
sának, indulásának és nemzetközi fellépéseinek históriáját. Teheti ezt 
azért, mert szülei – Léka Géza vasúti segédtiszt és az osztályidegennek 
minősülő Kacsóh Klára – az együttes alapító tagjai voltak. A szerző sa-
ját gyermekkorát levelek segítségével idézi föl: ő a történet egy pontján, 
1957-ben születik meg, s a rendszeres külföldi turnék miatt jórészt a 
nagymama nevelte. Az úti beszámolókból művészi és magánéleti sike-
rek és kudarcok bontakoznak ki. Négy szereplő körül forog a történet 
– a család azonban soha nincs együtt. Így válik érthetővé a kötet címe. 
(Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Léner Péter: Pista bácsi, Tanár úr, Karcsi. Színházi arcképek258 Megle-
pő és ötletes a megközelítés: a szerző – maga is rendező, sokáig a József 
Attila Színházat igazgató Léner Péter – „párhuzamos életrajzainak” ori-
gója közös: a személyes kapcsolat. Különbség a kontaktusok jellegében 
és intenzitásában rejlik; így tárul fel az olvasó előtt három markáns, de 
végeredményében kudarcos rendezői pályakép a 20. század második 
feléből. Az első az Auschwitzot megjárt Egri István, a „Dacos”, ahogy 
pályatársai nevezték. Lénernek – tiszteletből, korkülönbségből – Pista 
bácsi. Aki – némi képzavarral élve – mindig gondolkodás nélkül ki-
mondta, amit gondolt. Meg is lett a következménye. A második Marton 
Endre. Nemzeti színházi főrendező, majd igazgató, a színiakadémia 
tanára, Léner egykori osztályfőnöke. Munkássága a színháztörténet 
önálló fejezete. 1978-ban leváltják, meghasonlik, meghal. A harmadik 
Kazimir Károly, az aczéli kultúrpolitika sikeres színházcsinálója, a kí-
sérletező rendező, publicista és pedagógus, párttisztségek betöltője. 
A rendszerváltáskor éppen ő a színművészeti főiskola rektora. A vál-
tozásokat riadtan szemléli, lemond, visszavonul, 1999-ben meghal. A 
könyv szubjektíven objektív esettanulmány: segít megvilágítani, mi-
lyen is volt a közelmúltunk. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/2)

258 Léner Péter: Pista bácsi, Tanár úr, Karcsi. Színházi arcképek. Corvina Kiadó, Buda-
pest, 2015. 272 o. ISBN 978-963-13-6301-2

Lengyel György: Kortársuk voltam259 Életének kilencedik évtizedében 
jár a közelmúltban Kossuth-díjjal kitüntetett Lengyel György. Pályája 
komplex alkotót fémjelez, a sikeres fővárosi és vidéki rendező, színház-
igazgató, színiakadémiai tanár az utóbbi években a színháztörténetnek 
él. Könyveiben a tudományos apparátust igényesen ötvözi élettapasz-
talataival és életútjának kapcsolódási pontjaival. Sajátos szemszögű 
megközelítései a témában személyesen nem érintett kutatókhoz képest 
komoly többletinformációkkal bírnak. Ebben a művében rendezői, szí-
nészi és drámaírói pályaképeket vázol föl, filológusi alapossággal, mégis 
személyes hangvételben. Hevesi Sándor és Németh Antal sorsa ismert, 
Horvai István, Pártos Géza és Vámos László azonban a 20. század má-
sodik felének alkotói voltak, így munkásságuk értékeléséhez a kortárs 
Lengyel György adalékai hiánypótlóak. A színészek közül a Somogyi 
Erzsi-portrét emeljük ki, nem kisebbítve a Tolnay Kláriról és Márkus 
Lászlóról szóló írások értékét. A kötet három drámaíró: Németh Lász-
ló, Hubay Miklós és Szakonyi Károly megidézésével zárul. Az alapállás 
itt is azonos: a rendezői interpretáció és az írói szándék konfliktusai. A 
lábjegyzeteket se tessék elmulasztani! (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

Lola Lafon: A kis kommunista, aki sosem mosolygott260 A montre-
ali olimpián, 1976-ban, az alig tizenöt esztendős Nadia Comaneci ge-
rendán és felemáskorláton elért 10,00 pontos gyakorlataival elképesz-
tette a világot: ilyen pontszámot addig még senki sem kapott. Az itt 
megszerzett aranyérmeket (a harmadik az egyéni összetettért járt) 
négy év múlva, Moszkvában további kettő követte (gerenda és talaj). 
A kolozsvári születésű Károlyi Béla tornásziskolájából Nadia mellett 
számos későbbi olimpiai bajnok került ki, így nem meglepő, hogy az 
edző hamarosan disszidált és 1981-től húsz éven át az Egyesült Álla-
mok tornászcsapatát erősítette. A szerző Comaneci történetileg hiteles 
életrajzának megírására törekedett, s közben megkísérelt fényt deríteni 
a pályakép feltételezhető összefüggéseire is. Az 1984-ben visszavonult 
és utánpótlás-edzői pályát választó sportolónő 1989-ben politikai me-
nedékjogot kapott az Egyesült Államokban. Nem mindennapi történe-
te a kommunista Románia sportpolitikájába éppúgy betekintést enged, 
mint a disszidálás lelkileg és fizikailag egyaránt megterhelő aktusába. 
A tornászlány a Ceausescu-rendszer jelképe volt, így mítoszának meg-
törése a pártfőtitkár-államfő politikai végjátékának egyik összetevője-
ként is felfogható. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

259 Lengyel György: Kortársuk voltam. Corvina Kiadó – Országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet, Budapest, 2017. 280 o. ISBN 978-963-13-6432-3
260 Lola Lafon: A kis kommunista, aki sosem mosolygott. Fordította: Takács M. József. 
Libri Kiadó, Budapest, 2015. 304 o. ISBN 978-963-310-526-9
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Lucian Boia: A román kommunizmus különös története261 „Románia, a 
mindig más” – mondja a bevezető fejezet címe. Ha a 20. század második 
felének létező szocializmusára gondolunk, ez bizony igaz. Náluk nem ál-
lomásoztak szovjet csapatok, ellenben önálló, államfői szintű kapcsolatot 
építettek ki az Egyesült Államokkal. Nem vonultak be Csehszlovákiába 
1968-ban, nem szakították meg a diplomáciai kapcsolatot Izraellel 1973-
ban, és részt vettek az 1984-es Los Angeles-i olimpián. Mindeközben az 
országot súlyos politikai elnyomás, a nemzetiségek üldözése, drámaian 
alacsony életszínvonal, falurombolás jellemezte, a dinasztikus hatalomra 
törekvő Ceauşescu-házaspár uralma alatt. Aztán az 1989-es karácsonyi 
forradalom mindennek véres véget vetett. A szerző ennek a – szovjet 
blokkon belül is sajátos – fejlődési (?) útnak az eredetét és magyarázatát 
tekinti át. Nem csupán leírja, hanem értelmezi a történteket, rámutatva 
nemzetközi és román történeti párhuzamokra, mert a folyamatok csak 
ezek ismeretében érthetők. A kötet végén olvasható, 1977-ből és 1986-ból 
származó két RKP PB-jegyzőkönyv végérvényesen meggyőzi az olvasót, 
hogy az államfői-pártfőtitkári elmebetegségnek tényleg nem volt határa. 
(Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

Maczó Balázs: IBUSZ262 „Nincs ismeretlen táj. Fedezze fel az IBUSZ-
szal!” Emlékszik még a szlogenre? Volt idő, amikor a külföldi társas-
utazások kizárólagosan, a belföldiek pedig erősen ajánlottan ezen az 
utazási irodán át szerveződtek (de létezett az Expressz és a Cooptourist 
is). A Kádár-korszakban az IBUSZ volt a MÁV hivatalos jegyirodája, ke-
zelte a magánszemélyek devizaszámláit, városnéző buszokat üzemel-
tetett, fizetővendéglátó hálózatot működtetett (IBUSZ-szobák). A mai 
kor számára a felsorolt fogalmak sem érthetőek, nemhogy a mozaikszó. 
Pedig patinás elnevezést takar: Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és 
Szállítási Részvénytársaság. Az 1902-ben alapított cég formálisan a szo-
cializmus alatt is rt. maradt, igaz, egyetlen tulajdonosa az állam volt. 
Az ötvenes években tevékenysége kibővült az IKKA-hálózattal (IBUSZ 
Külkereskedelmi Akció); később dollárboltnak hívtuk ezeket az üzle-
teket, ahol csak valutáért vásárolhattunk. A külföldi turisták beözön-
lésével az IBUSZ egyre nőtt: idegenvezetők, szállodai szolgáltatások 
tartoztak hozzá, a 3000 belföldi alkalmazott mellett 23 országban volt 
saját képviselete. Történetek, sztorik, sok-sok kép: egy ágazat hőskora. 
Immár nem ismeretlen. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

261 Lucian Boia: A román kommunizmus különös története (és szerencsétlen következ-
ményei). Fordította: Vallasek Júlia. Koinónia Kiadó, Cluj-Napoca, 2017. 208 o. ISBN 978-
973-165-180-4
262 Maczó Balázs: IBUSZ ...mert úton lenni jó! Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum, Budapest, 2018. 156 o. ISBN 978-615-5021-22-0

Major Rita – Tóvay Nagy Péter (szerk.): A „Nyugat” és a tánc263 A ma-
gyar irodalomban mérföldkőnek tekintett Nyugatról szinte mindent tu-
dunk. 1959-ben jelent meg Galambos Ferenc közel hatszáz oldalas, min-
den igényt kielégítő repertóriuma, 1962-ben Gellért Oszkár lapszerkesztői 
memoárja. Az irodalomtörténeti monográfiák (a „Sóska” és a „Spenót”) 
nemcsak a folyóirat tartalmát és eredményeit, de a szerzőgenerációk ké-
sőbbi hatását is feldolgozták. Ezentúl csak olyan megközelítésekre érde-
mes vállalkozni, amelyek speciális szemszögből közelítenek a laphoz. 
Nos, a táncművészeti vonal immár teljesítettnek tekinthető. Ez a kötet 
egyszerre teszi hozzáférhetővé a Nyugatban 1908 és 1941 között megje-
lent táncról szóló, azzal foglalkozó több mint hetven cikket, táncesztétikai 
értekezést, előadásokról és vendégjátékokról írt beszámolót, továbbá köz-
li a folyóiratban megjelent tucatnyi olyan irodalmi alkotást, amelyeknek 
témája, ihletője a tánc. A bevezető tanulmány megvilágítja az összefüggé-
seket és megmutatja, hogy a tánctörténet mindig is belesimult a kultúra 
történetébe, s a 20. század első felében Magyarországon hozzátartozott az 
értelmiség érdeklődési köréhez. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

Makk Károly: Szeretni kell264 Filmszakmánk 1975-ben a siker kapu-
jában állt: Makk Károly Macskajáték című filmje bejutott az öt esélyes 
közé a legjobb külföldi film Oscar-díjáért folyó versenyben. A szobrot 
végül Fellini nyerte el, de a jelölés önmagában is jelezte: nem minden-
napi rendezővel van dolgunk. Makk viszonylag későn, 29 éves korában 
debütált a Liliomfival, amely azon túl, hogy új színt hozott a sematikus 
vígjátékok világába, Cannes-ban népszerűsítette az új magyar filmmű-
vészetet. Az 1958-as Ház a sziklák alatt a legjobb film díját kapta San 
Franciscóban, az 1970-es Szerelem témája, stílusa és nemzetközi elisme-
rése pedig a hazai filmművészetben fordulópontot (és Cannes-i díjat) 
jelentett. A 80-as évektől fokozatosan a koprodukciók irányába elmoz-
duló rendező sikert sikerre halmozott, ezek közül elegendő csupán az 
1997-es Dosztojevszkij-adaptációt, A játékost említeni. Ez az önéletrajzi 
monológ – amely persze dialógusoktól sem mentes –, a tavaly 90 éves 
filmrendező életét tekinti át, nemcsak a szépre emlékezve. A nőket (és 
házasságokat) különösen szerető, vidéki származású, de a nagyvilág-
ban több nyelven biztosan eligazodó Makk őszintesége, humora, az 
aczéli kultúrpolitikát belülről láttató szemlélete magával ragadja az ol-
vasót. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/4)

263 A „Nyugat” és a tánc. Szöveggyűjtemény a folyóirat tánctémájú cikkeiből (1908–
1941). Szerkesztette: Major Rita – Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Egyetem, 
Budapest, 2017. 176 o. ISBN 978-615-80297-6-6
264 Makk Károly: Szeretni kell. Egy élet filmkockái. Kossuth Kiadó, Budapest, 2014. 464 o. 
ISBN 978-963-09-7991-7
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Makranczi Zsolt (szerk.): Fesztiválkutatás265 Fesztiválozni „necesse 
est”. Tavaszi, nyári, őszi, téli programsorozatok, régiókban és tele-
püléseken, ételekről és italokról, foglalkozásokról és mesterségekről, 
számolatlanul. Nem csoda, ha a fesztiválszervezés ma a kulturális me-
nedzsment egyik fő célterülete. A témakör kutatása is régóta napiren-
den van. A 2006-ban megjelent Fesztivál-világ című kiadvány Hunyadi 
Zsuzsa, Inkei Péter és Szabó János Zoltán közös munkája volt. Az utób-
bi szerző 2014-ben A fesztiváljelenség címmel önálló kötetet publikált. A 
most megjelent Fesztiválkutatás kurrens látlelet: a 2016-os helyzetképet 
veszi górcső alá. Kutatási jelentést olvasunk tehát, amelynek tárgyát öt 
alkotóelem vizsgálata adja: az állami támogatások feltérképezése, az 
önkormányzatok fesztiváltámogatásának elemzése, a hazai fesztiválok 
jellemzőinek vizsgálata, a fesztiválszervezők véleményének, tapasz-
talatainak ismertetése, s végül a külföldi trendek bemutatása. A kötet 
végén – ötven (!) sűrű oldalon – a hazai fesztiválok találhatók meg tá-
mogatók szerinti összesítésben, a kedvezményezettek (szervezők) és a 
támogatási összegek feltüntetésével. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Malatinszky Sándor – Parragh Péter – Lénár György – Simon József: 
Zemplén kisvasútjai266 Ha Zemplén vasútjairól beszélünk, a legtöbb 
érzelmet vitathatatlanul az egykori kisvasút váltja ki, jóllehet az utolsó 
pályaszakasz felszámolása (1980) óta közel négy évtized eltelt. Mégsem 
múlnak az emlékek, amelyek ébren tartásához időről időre ünnepsé-
gek, kiadványok is hozzájárulnak. Ez volt a célja Lénár György Az elté-
kozolt kisvasút című könyve 2015-ös bővített kiadásának, illetve a most 
ismertetett műnek is. A jelen kötet széles forrásbázison alapulva szá-
mos fényképpel (sőt a dvd-mellékleten filmekkel!), dokumentummal, 
műszaki adattal, térképvázlattal és korabeli menetrenddel teszi végig-
járhatóvá a kisvasút útját szinte állomásról állomásra, kronológiai és 
földrajzi értelemben egyaránt. Nyomon követi a gőz- majd dízelüzemű 
vasúti vontatójárművek sorsát is. Szemlélete biztosítja a gazdaság- és 
közlekedéstörténeti háttér megvilágítását, ekképpen a 19. század má-
sodik felének társadalmi viszonyaiba ugyanúgy betekinthetünk, mint 
az 1960-as évek közlekedésfejlesztési koncepciójába. Az 1913-ban 
megnyílt vasútvonal sorsa fájdalmasan alakult, elmúlását annak ide-
jén megkönnyezték. Nekünk sírni már nem érdemes, de emlékeznünk 
kell! (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

265 Fesztiválkutatás. Kulturális fesztiválok finanszírozása és szervezése Magyarországon. 
Szerkesztette: Makranczi Zsolt. Örökség Kultúrpolitikai Intézet, Budapest, 2019. 192 o. 
ISBN 978-615-80156-8-4
266 Malatinszky Sándor – Parragh Péter – Lénár György – Simon József: Zemplén kisvas-
útjai. Második, bővített kiadás. Polar Stúdió, h. n., 2016. 212 o. ISBN 978-963-08-0409-7

Máriás József: Az írás: szolgálat267 Szimpatikus a kötet címe, bizonyára 
sokan elfogadnák magukénak. A szerző életútja azonban jelzi, hogy itt 
nem csupán jól hangzó szlogenről van szó. Máriás József több mint fél 
évszázada rója a sorokat, évtizedekig különböző erdélyi magyar sajtóter-
mékek újságírója, szerkesztője, főszerkesztője volt, 2002 óta – nyíregyhá-
zi lakosként – hazai periodikák külső munkatársa. Rendszeres szerzője 
lapunknak is. Hivatást választott tehát, nem foglalkozást. Mostani gyűj-
teményes kötetében biztosra ment. A legfajsúlyosabb írásokban megidé-
zett személyek a 20. századi magyar irodalom élvonalát alkotják (Ady 
Endre, Illyés Gyula, Márai Sándor, Németh László, Sütő András), de a 
„második vonalban” is maradandót alkotók sorakoznak: Kós Károly, 
Makkai Sándor, Nyirő József, Reményik Sándor, Sinka István, Szabó De-
zső, Tormay Cécile. Ez a fajta témaválasztás persze könnyen csapdává is 
válhat, hiszen a jól dokumentált életpályákban nóvumokra lelni fárad-
ságos feladat. De Máriás nem analízisre törekszik. Számára a szellemi 
erőtér megragadása a fontos, az írók, költők hatásának és örökségének 
értelmezése, egyszóval a megidézettek saját kora és a jelenkor szintézise. 
S ebben mindig tud újat mondani. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3)

Markó Iván: A magány mosolya268 Markó Iván 1979-ben az általa ala-
pított Győri Balettel szinte berobbant a hazai művészeti közéletbe, s 
hamarosan új irányt szabott táncművészetünk fejlődésének, amennyi-
ben a Pécsi Balettel 1960-ban már megtört főváros-központú táncéletet 
újabb vidéki pólussal bővítette. Aztán 1991-ben ugyanilyen hirtelen-
séggel hagyta ott társulatát, hogy néhány év távollét után a Magyar 
Fesztivál Balettel nyisson új lapot – változatlan hévvel, de jóval kisebb 
szakmai és közönségsikerrel. A személyes hangvételű, néhol patetikus 
hangvételű memoárkötet összefoglalja művészetének legfontosabb ál-
lomásait és fordulópontjait, meglepő módon éppen a hozzá legköze-
lebb álló személyek nevét elhallgatva. A kötet jól tagoltan mutatja be 
a pályaívet, amelyben helye van a családnak, az iskoláknak és a nem-
zetközi tapasztalatoknak. Az első nagy fordulópont a Béjart-féle XX. 
Század Balettje, ahol szólistaként működött. Ezt követi a Győri Balett 
élén eltöltött bő két évtized. Markó élményei és személyes vívódásai 
azonos hangsúlyt kapnak a kötetben, a záró fejezet a Magyar Fesztivál 
Balett 1996-os létrehozásáról és sikereiről szól. A kötet kuriózuma a ter-
jedelem közel egyharmadát kitevő képmelléklet, amely számos eddig 
ismeretlen fotót tartalmaz. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

267 Máriás József: Az írás: szolgálat. Tanulmányok, esszék, recenziók. Felsőmagyarország 
Kiadó, Miskolc, 2016. 256 o. ISBN 978-615-5354-31-1
268 Markó Iván: A magány mosolya. Táncvilág Nonprofit Kft., Budapest, 2014. 216 o. 
ISBN 978-963-08-9442-5
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Martin C. Putna: Képek az orosz vallásosság kultúrtörténetéből269 
Oroszország lelkülete örök talány. A történelem során sokan próbálták 
megérteni. Legkevésbé azoknak sikerült, akik megtámadták. Az orosz 
öntudatnak sajátos szervező ereje van, amely nem politikai formációk-
ra támaszkodik, hanem a néplélek vallási és szakrális alapjaira. Ezért 
örvend feltétlen tiszteletnek a mindenkori hatalom, legyen az cári, 
sztálini vagy putyini. A cseh szerző érdeme a jelenség alapjait képező 
hagyományrendszer pontos feltérképezése a Fekete-tenger partvidéki 
ókori kultúráktól Szovjet-Oroszországig. A kötet az egyes korokat, je-
lenségeket megidéző képekre és ezekhez kapcsolódó, történetileg line-
árisan építkező fejezetekre tagolódik. A szerző szerint az orosz lelkiség 
(és a mai nagypolitika) megértéséhez öt központi alapgondolat társul, 
amelyeket látni kell: az autokrácia, az ortodox kereszténység, a nacio-
nalizmus/népiség, a megkésett és rendszertelen kulturális fejlődés, vé-
gül a pravoszláv romantika. Ezek a tényezők áthatnak minden korsza-
kot s együttesen határozták meg az orosz állam törekvéseit. A könyv 
érdeme a tisztán politikai ügynek látszó jelenségek ilyetén hátterének 
feltárása. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

Mitrovits Miklós (szerk.): Sztálin árnyékában270 A kötet – egy 2017-es 
nemzetközi történészkonferencia előadásai alapján – a Magyarországot 
is magában foglaló régió szovjetizálásának feltételeit, szimbólumait és 
szimptómáit járja körül. Ehhez tizenegy referátum szolgált alapul: négy 
magyar, két-két cseh és lengyel, továbbá egy-egy amerikai, olasz és orosz 
történész. A legújabb tudományos eredmények felhasználásával készült 
fejezetek között helyet kapott a csehszlovák-lengyel-magyar komparatív 
elemzést tárgyaló előadás, valamint a Szovjetunió céljai és térnyerésének 
anatómiája. Az egyes országok politikatörténeti áttekintései Jugoszlá-
via, Csehszlovákia, Lengyelország és Románia sajátosságait tárgyalják, 
magyar viszonylatban a paraszti alkalmazkodás kérdésköre tűnik föl. 
Elgondolkodásra késztet Kovács Béla, Stanislaw Mikolajczyk és Jan Ma-
saryk tragédiába torkolló pályája. A megnyíló orosz levéltárak újonnan 
feltárt forrásai rendre más megvilágításba helyezik az eddig tényként ke-
zelt összefüggéseket, márpedig a gyorsan változó korabeli történelmi pe-
riódusban heteknek, napoknak, sőt olykor óráknak is döntő szerepe lehe-
tett. A téma messze nincs még lezárva. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/3)

269 Martin C. Putna: Képek az orosz vallásosság kultúrtörténetéből. Fordította: Csehy 
Zoltán. Kalligram Kiadó, Pozsony – Kalligram Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2017. 
440 o. ISBN 978-80-8101-958-6
270 Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába (1944–1948). 
Szerkesztette: Mitrovits Miklós. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2018. 302 o. ISBN 
978-615-5674-58-7

Molnár Dániel: A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista 
revűk271 Az ellentmondás éles: a munkásállam eszméjén és a paraszt-
ság ideológiai meggyőzésén alapuló kommunista rendszer nem csak 
élni hagyta, de igyekezett átnevelni a „könnyű műfaj” képviselőit. A 
vándorcirkuszosok, artisták és egyéb komédiások állami vállalatok és 
revüszínházak keretében folytathatták „népszórakoztató” tevékeny-
ségüket, a „szocialista kultúra” nagyobb dicsőségére. Ne nézzük le 
őket: hivatásuk magaslatán álló, hihetetlen munkabírással rendelkező, 
szakmájukat életre választó személyekről van szó. S valóban: akárhány 
művészettörténeti-művészetpolitikai elemzés készült az ötvenes évek-
ről, a szórakoztatóipar mintha nem létezett volna: a cirkusszal nem 
„cirkuszoltak”. Pedig a politikai szándékok itt nyertek teret igazán. 
Átszervezés átszervezést követett, hogy fogást találjanak egy olyan 
világon, amelynek lényege a kötetlenség. A fiatal szerző bámulatos 
otthonossággal mozog az intézmények, nagy egyéniségek és műfajok 
között, számos interjút készített még élő szemtanúkkal. E témának ma 
Magyarországon nincs nála jobb ismerője. A kötetben a tánc „Tánco-
sok – a professzionalizálódó szakma páriái” címmel kapott fejezetet – s 
ebben minden benne van. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

N. Kósa Judit – Mártonffy Melinda – Hübner Teodóra: Lázár Antal épí-
tészete272 Ha építészről akarsz írni, ne sajnáld a papírt. Ennek a könyvnek 
a terjedelme ugyanis közel 350 oldal, mérete 28x24 cm, súlya több mint 
másfél kiló, bolti ára 15000 Ft. Lázár Antal Kossuth-díjas építész életmű-
ve – elemzésekkel, tervekkel, rajzokkal, fényképekkel, leírásokkal – pa-
píron ennyit kóstál. Valóságos értéke azonban – már ami a hazai építé-
szeti örökséghez és építészmérnök-képzéshez való hozzájárulását jelenti 
– szinte felbecsülhetetlen. A katalógus szerint 169 épületet, illetve épület-
komplexumot tervezett, nem mellesleg mintegy húsz évig vezette a BME 
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékét, s közben építészkari 
dékán is volt. Megvalósult művei közül a legismertebbek Budapesten a 
Domus Áruház (átadás: 1974), a rákospalotai Hulladékhasznosító Mű 
(1981, bővítés: 2003), a Siemens Irodaház (2000), a Népligeti autóbusz 
pályaudvar (2002), a Táncművészeti Egyetem zuglói (2002), a Corvinus 
Egyetem ferencvárosi (2007) és a Műegyetem lágymányosi (2008) új cam-
pusai, az MTA Természettudományi Kutatóközpont (2013), valamint a 
Tüskecsarnok Sportcentrum (1994–1997, 2013–2014). Közös bennük a 
funkció és az esztétikum egysége. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4)

271 Molnár Dániel: Vörös csillagok. A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista 
revűk. Ráció Kiadó, Budapest, 2019. 496 o. ISBN 978-615-5675-23-2
272 Jelek a térben. Lázár Antal építészete. Írta és szerkesztette: N. Kósa Judit – Mártonffy 
Melinda – Hübner Teodóra. Corvina Kiadó, Budapest, 2019. 332 o. ISBN 978-963-13-6537-5
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Nagy Attila: Egy színész vallomásai273 A magyar színháztörténetben 
külön fejezetet érdemelnek a politika sodrába került művészek. Krízis-
helyzetekben ugyanis a magabiztos fellépés mindig tiszteletet ébreszt, 
nem véletlen, hogy 1956 őszén Darvas Iván vagy Mensáros László köz-
életi szerephez jutott – hogy csak a legismertebbeket említsük. Miskol-
con ugyanez történt az alig 24 éves Nagy Attilával. Ő nem valamely 
párt, hanem csupán a józan ész nevében lépett föl, s pillanatok alatt 
a megyei munkástanács élén találta magát, hogy aztán novemberben 
letartóztassák és hosszú vizsgálati fogság után 12 évre ítéljék. 1961-ben 
amnesztiával szabadult. A 80-as évek közepére díjakkal elismert mű-
vésszé érett, de 56-os bélyegét a rendszerváltozásig viselte. Sokan meg 
is lepődtek, hogy 1990-ben az MSZP színeiben lett országgyűlési kép-
viselő. A lelke bírta, a szíve azonban nem: 1992. május 13-án megállt. A 
pácini születésű Nagy Attila (tanító édesapja egykor pataki diák volt) 
színészi és közéleti publicisztikai életműve a baloldali gondolkodás 
és a protestáns etika ötvözete, amelyet immár az utókor által sajtó alá 
rendezett, jórészt befejezetlen emlékiratai tanúsítanak. (Zempléni Múzsa 
XIX. évf. 2019/3)

Nagyné Batári Zsuzsanna: Tájegység születik274 A Szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum – vagy, ahogy országszerte ismerik, a Skan-
zen – tavaly ünnepelte alapításának ötvenedik évfordulóját. A tájegy-
ségek sorában 2010-ben nyílt meg az Észak-magyarországi falu, amely 
Zempléntől Nógrádig tekinti át a népi építészet, az eszközhasználat 
és a társadalomfejlődés jellegzetességeit. A kialakítás felelőse Cseri 
Miklós, a múzeum főigazgatója volt. Az éveken át tartó munka során 
nagy gondot fordítottak a folyamat dokumentálására és módszertani 
kérdések megvilágítására; így született meg a maga nemében párját 
ritkító monográfia. Az esettanulmány azért újdonság, mert e tájegy-
ségnél már a tervezési fázisban megjelent a látogatói interaktivitás és 
élményközpontúság elősegítése, mint kiállítás rendezési szempont. A 
kötet nem titkolt célja a kulisszatitkok bemutatása. Szinte hihetetlen, mi 
előkészületet igényel egy-egy épület kiválasztása, felmérése, lebontása 
és újraépítése. S a korhű berendezés, hogy az objektum „időkapszula-
ként” váljon az adott kor hiteles lenyomatává. Látogassunk el (ismét) 
Szentendrére, s meglátjuk: azzá vált. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

273 Nagy Attila: Nem lehet visszatérni. Egy színész vallomásai. Válogatta, szerkesztette, 
a szövegeket gondozta: Deres Péter és Gyergyádesz László. Napvilág Kiadó, Budapest, 
2017. 352 o. ISBN 978-963-338-396-4
274 Nagyné Batári Zsuzsanna: Tájegység születik. Szabadtéri kiállítások rendezésének 
kérdései az Észak-magyarországi falu tájegység esettanulmánya alapján. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2014. 460 o. ISBN 978-615-5123-36-8

Németh András – Ehrenhard Skiera (szerk.): Az életreform-mozgal-
mak és a művészetek275 A könyv egyetemes művelődés- és művészet-
történeti összefüggésrendszerben mutatja be a 19. végétől Európában 
és az Egyesült Államokban megjelenő életreform-mozgalmakat, a 
témakör legkiválóbb külföldi (főleg német) és hazai kutatóinak tollá-
ból. De miben is áll az „életreform”? Összefoglaló jellegű kifejezésről 
van szó, kiindulópontja az „elvágyódás az érzelmi ridegség elidege-
nedett világából”, amelynek következményeként új irányokban és új 
helyszíneken addig ismeretlen világnézeti elképzelések nyertek te-
ret, s váltottak ki új társadalmi hatásokat. Jellemzői közül kiemelen-
dő a „harmadik út evangéliuma”; elemei: spiritualitás, lelki alkotóerő, 
természetközeliség, az emberi test kultusza, apokaliptikus látomások. 
Megnyilvánulási formái pedig egyebek mellett a szakrális építészeti tö-
rekvések, a kommunamozgalom, a művésztelepek és művészpróféták, 
az új vallási közösségek. A kötetben külön fejezetet kapott a mozga-
lom „Mekkája”, az olaszországi Monte Verità. Nem kevésbé fontos az 
Életreform kislexikon, személyek, helyszínek, koncepciók és mozgalmak 
szócikkeivel. A korabeli forrásokat tartalmazó függeléket sem érdemes 
elmulasztani. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

Nyiri Péter: Nyelvtarisznya276 A tarisznya szemléletes kifejezés. Fon-
tosságot sugall. Ami benne van, az végszükség esetén is használható. 
Ugyanígy visszük magunkkal az anyanyelvet, állandó útravalóul. Állan-
dóként, de nem változatlanul. Jól illusztrálja ezt a – meglepetésre – komp-
lett mesét tartalmazó szerzői előszó, amelynek szavai között jó néhány 
dőlt betűkkel szerepel. Először hangsúlyokra gyanakszunk, de rájövünk, 
hogy ebben nincs logika. Aztán összefüggéseket keresünk, de szófaji és 
tartalmi szempontból sem jutunk semmire. Végül a záró mondat oldja fel 
a rejtélyt: „A dőlt betűs szavak a nyelvújítás során keletkeztek.” S máris 
a téma közepében járunk: a nyelv, mint felfedezőút. Ezen a sétán segít 
most Nyiri Péter és tarisznyája, mint ahogy A Magyar Nyelv Múzeuma 
vezetőjeként a gyakorlatban is folyamatosan ezt teszi. A kötetbe gyűjtött, 
az utóbbi tíz év terméséből válogatott mintegy kéttucat cikk a nyelvmű-
velésről, a nyelv és a nemzet kapcsolatáról, Kazinczy széphalmi öröksé-
géről, az anyanyelvi ismeretterjesztésről szól. Van köztük komoly, van 
üdítő, van elgondolkodtató. S valamennyi mögött ott a magyarságtudat. 
A címlapfotó fasorral övezett sétány a széphalmi Kazinczy-emlékpark-
ban, jelzi: jó úton járunk. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4)

275 Rejtett történetek. Az életreform-mozgalmak és a művészetek. Szerkesztette: Németh 
András – Ehrenhard Skiera. Műcsarnok, Budapest, 2018. 288 o. ISBN 978-615-5695-19-3
276 Nyiri Péter: Nyelvtarisznya. Esszék a magyar nyelvről. Kazinczy Ferenc Társaság, 
Sátoraljaújhely, 2018. 104 o. ISBN 978-615-5784-10-1
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Nyiri Péter (szerk.): A legféltőbb kincs277 Négy év alatt negyedik számát 
adta közre a Múzsák kertje – A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei sorozat, az 
előzőekhez (1. Testvérmúzsák Kazinczy korában; 2. A nyelv lelke, a lélek nyel-
ve; 3. Létünk hajléka: az anyanyelv) hasonlóan Nyiri Péter szerkesztésében. 
Nyugodt szívvel kijelenthető: a kiadvány végleg elfoglalta helyét régió-
beli műfajtársai között (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, Bibliotheca 
Comeniana, Sárospataki Pedagógiai Füzetek, Széphalom). Az előző számhoz 
képest dupla terjedelmű kötet 37 közleményének origójában most is a 
nyelvtudomány és az anyanyelvápolás áll. A „testvérmúzsák” irodalom-
történeti, néprajzi, pedagógiai témákkal, köztük a 2016 tavaszán rende-
zett Néphagyomány és nyelvi hagyomány konferencia előadásaival vannak 
jelen. A szerzők sorában irodalom- és nyelvészprofesszorok, egyetemi 
hallgatók, határon túli kutatók, a zempléni régióhoz kötődő szakem-
berek egyaránt megtalálhatók. A Múzsák kertje alátámasztja a múzeum 
küldetését, amennyiben igazolja, hogy a nyelvművelés nem csupán a tu-
dósok kiváltsága, és hogy a tudomány művelése és az ismeretterjesztés 
szinergikusan erősíti egymást. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

Nyiri Péter (szerk.): Bástya és hajlék278 A Magyar Nyelv Múzeuma 
Széphalomban 2018. április 23-án, három kiállítással nyílt meg. Ma már 
a múzeumi intézményrendszer ismert és elismert tagja, néhány éve a 
Petőfi Irodalmi Múzeum szervezeti egysége. Az évfordulós kötet em-
lékkönyv és fényképalbum egyben, címéül a szerkesztő Kováts Dániel 
benne megjelent írásának címét vette át. Jó választás volt. A két szó biz-
tonságot és nyugalmat sugall. A könyv egyébiránt a műfaji sokszínűsé-
get hirdeti, megjelennek benne mindazok, akik állami, önkormányzati 
vagy szakmai vezetőként, kezdeményezőként és támogatóként, tudós-
ként és közéleti személyiségként, építészként és kurátorként, irodal-
márként és nyelvészként, pedagógusként és művészként az épület, az 
intézmény, a kiállítások létrehozásáért az elmúlt években sokat tettek; 
összesen 26 szerző. Ezután vendégkönyvi szemelvénygyűjteményt ol-
vashatunk. S végül a fotótár, benne az alapok kijelölése (nem átvitt ér-
telemben: markológéppel), az építkezés, a kollektív kiállítástervezés, a 
megnyitó ünnepség s a további sok-sok szakmai program. Látogatók, 
hazai és határon túli magyarok, fiatalok és idősek. Sokan voltak, sokan 
lesznek. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/2)

277 A legféltőbb kincs. Előadások, tanulmányok. Szerkesztette: Nyiri Péter. A Magyar 
Nyelv Múzeumáért Alapítvány – Petőfi Irodalmi Múzeum, Sátoraljaújhely–Széphalom, 
2016. 444 o. ISBN 978-615-80242-3-5
278 Bástya és hajlék. 10 éves A Magyar Nyelv Múzeuma. Szerkesztette: Nyiri Péter. Mú-
zsák kertje – A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei 5. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 
2018. 204 o. ISBN 978-615-5517-42-6

Nyiri Péter (szerk.): Létünk hajléka: az anyanyelv279 A Magyar Nyelv 
Múzeuma Múzsák Kertje címmel indította el füzetsorozatát, amelynek 
harmadik kötete 25 írást ad közre a testvérmúzsák, a nyelvünk mes-
terei és az anyanyelvi művelődés témaköreiből, fél tucat szemlecikkel 
kiegészítve. A szerzők között a nyelv- és irodalomtudomány ismert 
hazai professzorait (Balázs Géza, Debreczeni Attila, Fried István, A. 
Molnár Ferenc, Pomogáts Béla, Pusztay János) ugyanúgy megtalál-
juk, mint a régióhoz kötődő kutatókat (Baranyai Katalin, Egey Emese, 
Fehér József, Hegyessy Gábor, Kiss Endre József, Kováts Dániel, Nyi-
ri Péter, Tusnády László). Jellemző a tematikai sokszínűség: feltűnik 
Gyöngyössi János, Kazinczy Ferenc, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Fe-
renc, Szabó Dezső. Olvashatunk bibliai témájú és nyelvtörténeti fejte-
getéseket. Szó esik a nyelv közösségformáló erejéről és globális kihívá-
sairól, a nyelvi humorról és a nyelvjárásokról. Találunk nyelvi kincsek-
ről, határon túli nyelvmentésről, nyelvi asszimilációról szóló cikkeket. 
A megjelent írások alátámasztják a múzeum vállaltan legfontosabb 
feladatának időszerűségét, az anyanyelvi ismeretterjesztés fontosságát. 
(Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/3)

Nyiri Péter (szerk.): Széphalom 27.280 Több mint harminc év után először 
fordul elő, hogy a Széphalom szerkesztőjét nem Kováts Dánielnek hívják. 
Az évkönyvsorozat alapítója a tavalyi 26. kötettel „letette a lantot”, örök-
ségét Nyiri Péter vette át. A felelősség súlya nyomasztó, nem véletlenül 
hangsúlyozza a szerkesztői utószó. De aggodalomra nincs oka: a közel 
hetedfélszáz oldal tartalmilag méltó folytatása a korábbiaknak. Köszön-
hető ez a stabil rovatszerkezetnek (Kazinczy és kora, Mesterek és művek, 
História és hagyomány, Számadás és szemle; s a most először összeállított, 
nyelvészeti tematikájú Szó és szellem), valamint a szinte állandó szerzői 
gárdának, amely megnyugtatóan reprezentálja a Kazinczy Társasághoz 
kötődő kutatók, pedagógusok és más értelmiségiek körét, országos, sőt 
határon túli lefedettséggel. Az első rovatban meghatározó a Kazinczy-
textológia, a másodikban az irodalomtörténet. Az új rovat egyetemes 
látókörű és helyi vonatkozású cikkeket egyaránt közread. A legterjedel-
mesebb, történeti blokkban a 2016-os sátoraljaújhelyi Gulag-konferencia 
előadásai dominálnak, mellettük számos zempléni illetőségű helytörté-
neti, néprajzi, vallástörténeti közlemény. A címlap új arculata további 
ígéretes éveket sugall. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3)

279 Létünk hajléka: az anyanyelv. Előadások, tanulmányok. Szerkesztette: Nyiri Péter. 
A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány – Petőfi Irodalmi Múzeum, Sátoraljaújhely–
Széphalom, 2015. 240 o. ISBN 978-615-80242-0-4
280 Széphalom 27. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. Szerkesztette: Nyiri Péter. Sá-
toraljaújhely, 2017. 640 o. ISSN 0237-6237
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Nyiri Péter (szerk.): Széphalom 28.281 „Nem lehet megunni, ez az, 
amit nem lehet megunni!” – énekelték a 80-as évek tévéreklámjában 
az iskolatejről. Mintha csak a Széphalom évkönyvről szóltak volna! Ezt 
sem lehet megunni, több mint harminc éve. És – szellemi értelemben – 
ugyanolyan tápláló. A tavalyi szerkesztői stafétaváltás – Kováts Dániel 
leköszönt – nem okozott törést: a 2017-es új arculat és tipográfia bevált. 
Állandóak a rovatok, csak a bevésés kedvéért: Kazinczy és kora, Mesterek 
és művek, Szó és szellem, História és hagyomány, Számadás és szemle. Az 
elsőhöz a debreceni egyetemi régi magyar irodalmi textológiai műhely 
mindig ad muníciót, emellett szerzői „nagyágyúk” is jelen vannak: 
Fried István, Finkey Ferenc. A másodikban forrásközléseket és életuta-
kat találunk. A harmadikban most Arany János és a tíz éves Magyar 
Nyelv Múzeuma a fő téma. A negyedik rovat egyebek mellett az 500 
éves reformációt, a görög-magyar kapcsolatokat, a száz éves Észtor-
szágot és Finnországot köszönti, egy-egy újhelyi és pataki helytörté-
neti közlemény mellett. Végül az utolsóban szemlecikkek, recenziók, 
laudációk és Dombóvári János életút interjúja. A kötetben 41 szerző 
van jelen, többségük tudományos fokozattal. Nincs okunk félteni a Ka-
zinczy Társaságot. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Orosz István: A főnix és a bárány városa282 A társadalom- és bölcsészet-
tudományok valamennyi ágában bevett gyakorlat az évtizedek ered-
ményeit bemutató vagy azokból tallózó tanulmánykötet. Orosz István 
akadémikus, lapunk tanácsadó testületének tagja rendszeresen él ezzel 
a lehetőséggel. Hadd emeljük ki az elmúlt húsz évből az 1997-es Hagyo-
mányok és megújulás c. kötetet, amely a mezővárosok történetéből közölt 
írásokat, s a legtöbbjük szülőföldjét, Tokaj-Hegyalját érintette. A 2000-
ben megjelent Széchenyi és kortársai legkedvesebb kutatási időszakát, a 
19. századot idézte. A legutóbbi kötet választott lakóhelyének múltjába 
kalauzol. Nincs szó rendszeres várostörténetről, de a tanulmányoknak 
mégis van közös vonása: Debrecen históriájának egyes fordulópontjait, 
jellegzetességeit (szabad királyi városi cím, a protestáns pátens idősza-
ka, a földtulajdon szerepe, cívismentalitás stb.) mindig a magyar törté-
nelem összefüggéseiben elhelyezve tárgyalja. Nem helytörténeti művet 
olvasunk tehát, hanem olyan szakkönyvet, amelynek egyedi tematiká-
ja általános érvényű megállapítások megértését segíti elő. A debreceni 
és sárospataki falukutatásról szóló közlemény korábban lapunkban is 
megjelent. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

281 Széphalom 28. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. Szerkesztette: Nyiri Péter. Sá-
toraljaújhely, 2018. 472 o. ISSN 0237-6237
282 Orosz István: A főnix és a bárány városa. Tanulmányok Debrecen múltjából. Debre-
ceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2015. 240 o. ISBN 978-963-473-836-7

Pál-Kovács Dóra – Szőnyi Vivien – Varga Sándor (szerk.): Néptánc a 
médiában283 A Magyar Etnokoreológiai Társaság az MTA – Debreceni 
Egyetem Néprajzi Kutatócsoportjával, a BTK Zenetudományi Intézetével, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, valamint a Szegedi Tudományegye-
tem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékével együttműködve 
Néptánc a médiában címmel konferenciát szervezett 2016. június 10-én, a 
szentendrei Skanzenben. A kötet a tanácskozás tizenöt előadásának egy-
harmadát tartalmazza. Kifejezetten a néptánc médiamegjelenésével fog-
lalkozott Felföldi László A folklór mediatizációja a Duna Menti Folklórfesztivál 
példáján c. előadásában, Péterbencze Anikó A néptánc és a csángó motívum 
megjelenése a rendszerváltást követően a közszolgálati televízió hírműsoraiban 
c. referátumában és Sándor Ildikó a Megvalósult és elmulasztott lehetősé-
gek. A Fölszállott a páva gyermek tehetségkutató vetélkedő c. prezentációjában. 
A történeti dimenziót Barta Tamás A néptánc helye a II. világháború utáni 
évek kultúréletében című előadása képviselte. Szecsődi Barbara Falusiak a 
kolozsvári táncházakban címmel adott elő. A kiadvány az új Etnokoreológiai 
Füzetek sorozat első darabja. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/3)

Palasik Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949)284 A 
történelem fordulópontjait hajlamosak vagyunk konkrét események-
hez kötni: mohácsi csata, szatmári béke, világosi fegyverletétel, sza-
rajevói merénylet és így tovább. Pedig a változás sokszor folyamatok 
eredménye. A történész feladata ilyenkor az összefüggések feltárása. 
Különösen olyan periódusokról, amelyekben – látszólag – alig változik 
valami, s mégis, mire a végére érünk, 180 fokot fordultunk. Az 1944–49 
közötti fél évtized éppen ilyen, eddig jószerivel átmeneti korszaknak 
tekintették. A kötet változtat ezen a szemléleten, ráadásul a világhábo-
rú utáni koalíciós éveket még nem vizsgált szemszögből, a parlament 
prizmáján keresztül tárgyalja. S mi lenne alkalmasabb a demokratikus 
átalakulásba vetett hit és az évszázados köztársasági eszme uralom-
ra jutása, illetve az előbb ezt csak akadályozó, aztán korlátozó, végül 
teljesen felszámoló sztálini szovjetizálás küzdelmének megjelenítésére, 
mint a politikai csatározások közvélemény számára legszembetűnőbb 
terepe, a parlament. Ennek keretében és tekintélyére hivatkozva szalá-
mizták le a pártokat, internálták a képviselőket, manipulálták a válasz-
tásokat. A „tisztelt Ház” most felül- és alulnézetben egyaránt megte-
kinthető. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

283 Néptánc a médiában. Konferenciakötet. Szerkesztette: Pál-Kovács Dóra – Szőnyi Vi-
vien – Varga Sándor. Magyar Táncművészeti Egyetem – Magyar Etnokoreológiai Társa-
ság, Budapest, 2019. 98 o. ISBN 978-615-5852-03-9
284 Palasik Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949). Országgyűlés Hivata-
la, Budapest, 2017. 464 o. ISBN 978-615-5674-16-7
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Palojtay Kinga (szerk.): Győri Balett 40285 Az első vidéki 
balettegyüttes az 1960-ban alapított Pécsi Balett: ehhez Eck Imre az 
Állami Balett Intézet végzős évfolyamát szerződtette. A következő 
legendás esztendő 1979, amikor újabb teljes osztály maradt együtt 
önálló társulatként, s őket az akkor megnyílt, új győri színház fo-
gadta be. Vezetőjük, koreográfusuk Markó Iván lett, Maurice Béjart 
világhírű együttesének szólótáncosa, aki alkotótársával, Gombár Ju-
dittal számos sikerdarabot készített. Az első közös produkció A Nap 
szerettei volt, amelyet a közönség végzős vizsgaként látott. A lendüle-
tes és tehetséges csapat hamar meghódította a hazai és a külföldi kö-
zönséget. Markó távozása után, 1991-től, a társulat egyik alapító tag-
ja, immár választott igazgatója, Kiss János progresszív, újító szellemű 
vezetése alatt a Győri Balett neves vendégkoreográfusokkal dolgo-
zott együtt, mint Robert North, Ben Van Cauwenbergh vagy Vámos 
György. A negyven éves társulat diadalútját visszaemlékezéseken és 
Major Rita tánctörténész tanulmányán át, gazdag fényképanyaggal 
mutatja be a tartalmas kiadvány. Az interjúkat Pió Márta és Lukácsy 
György készítette, a fotókat Bánkuti András válogatta. A társulatot 
ez évtől Velekei László igazgatja: várjuk az újabb fejezetet. (Zempléni 
Múzsa XX. évf. 2020/2)

Palotai Dániel – Virág Barnabás (szerk.): Versenyképesség és nö-
vekedés286 Olcsó viccnek tűnhet azzal kezdeni: súlyos könyvről van 
szó, terjedelme és műnyomó papírja miatt pontosan két kiló. De most 
a súlyt elsősorban a tartalomra értem. Politikai rendszerektől füg-
getlenül állítható, hogy egy ország számára a monetáris és fiskális 
pénzügyi politika összhangja előnyösebb, mint amikor a kettő között 
ellentét feszül. Ez a kötet azt igazolja, hogy az MNB bázisán fiatal, 
agilis közgazdászok jelentős számú csoportja dolgozik olyan kutatá-
si témákon, amelyek eredményei a kormányzat számára is megfon-
tolandók. A nemzetközi példák elemzése és a felzárkózási modellek 
tapasztalatainak bemutatása után a kötet szerzői a hazai tényezőket 
veszik sorra, benne a demográfiai és képzettségi mutatókkal, a beru-
házásokkal, a termelékenységgel, a bankrendszer és a költségvetési 
politika állapotával – és a látlelet korántsem rózsás. A megoldásra 
törekedve ezután jön a munka lényegi része, a versenyképességi re-
formok ismertetése, tézisszerűen, magyarázatokkal alátámasztva. A 

285 Győri Balett 40. Felelős szerkesztő: Palojtay Kinga. MMA Kiadó, Budapest, 2019. 368 o. 
ISBN 978-615-5869-60-0
286 Versenyképesség és növekedés. Út a fenntartható gazdasági felzárkóztatáshoz. Szer-
kesztette: Palotai Dániel – Virág Barnabás. Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 2016. 832 o. 
ISBN 978-615-5318-04-7

kötet – közel 400 (!) ábrával és táblázattal – tartalmi, szerkezeti, didak-
tikai és tipográfiai szempontból egyaránt figyelemre méltó alkotás. 
(Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/4)

Papp Barbara – Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-kor-
ban287 Már a cím szokatlan: egymással szinte összeegyeztethetetlen 
fogalmakkal operál. A Horthy-korhoz más ismérveket szoktunk társí-
tani. Pedig nőkérdés ebben az érában is létezett, sőt, itt létezett csak 
igazán! A fejezetcímeket tekintve bőven találunk témákat: a nő(iesség) 
ábrázolása, nőoktatás, női munkavállalás, a nők politikai szerepválla-
lása, nőegyesületek, női lapok. A dualizmus utolsó évtizedeitől a 20. 
század közepéig tartó háromnegyed évszázad a női emancipáció kora. 
Tudták, hogy nők csak 1895-től iratkozhattak egyetemre? Hogy nőt 
állami szolgálatba (alorvosnak) először 1903-ban neveztek ki? Hogy 
a kultuszminiszter 1928-tól tette lehetővé a nők egyetemi magántaná-
ri habilitációját? Az első fecske 1931-ben Vendl Mária geológus volt, 
Debrecenben. A munkanélküliség a diplomás nőket a férfiaknál jobban 
sújtotta, az 1935-ben Bécsben régészetből doktorált Mozsolics Amália 
csak 1939-ben állhatott munkába a Nemzeti Múzeumban, mint díjtalan 
(!) gyakornok. A kötet pontos szociológiai körképet ad a nők két világ-
háború közötti helyzetéről, a diplomások lehetőségeiről, a nők nyilvá-
nos, közéleti aktivitásáról. Számos kortárs szemelvény, képek, ábrák, 
gazdag forrásbázis: jól megírt könyv. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

Peter Kónya – Eduard Lukáč – Jaroslav Coranič – Ján Šafin: 350 rokov 
vysokého školstva v Prešove288 Az Eperjesi Egyetem hallgatólétszám 
alapján ma Szlovákia harmadik legnagyobb egyeteme. Karai (Bölcsé-
szettudományi; Görögkatolikus Teológia; Humán- és Természettudo-
mányi; Menedzsment; Pedagógiai; Pravoszláv Hittudományi; Sporttu-
dományi; Egészségtudományi) eltérő történeti gyökerekkel rendelkez-
nek, de integrált intézményként a szinergia előnyeit kihasználva igye-
keznek működésüket optimalizálni. Az intézmény jelenlegi formáját 
1997-ben nyerte el, az önálló eperjesi felsőoktatást azonban 1667-től, 
az evangélikus kollégium alapításától számítják. A szlovák nyelven 
készült egyetemtörténeti áttekintés szerkesztője a kettős identitású Kó-
nya Péter történész, az intézmény rektora. Ő jegyzi az első fejezetet, 
amely a város iskolatörténeti kezdeteit és az evangélikus kollégiumot 

287 Papp Barbara – Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban. Napvilág Ki-
adó, Budapest, 2017. 288 o. ISBN 978-963-338-399-5
288 Peter Kónya – Eduard Lukáč – Jaroslav Coranič – Ján Šafin: 350 rokov vysokého 
školstva v Prešove. Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, Prešov, 2018. 240 o. ISBN 978-
80-555-1988-3
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tárgyalja. Ez utóbbi hatása a magyar történelemre felbecsülhetetlen, 
ide járt pl. Kossuth Lajos, Dessewffy Arisztid, Pulszky Ferenc. A feje-
zetek (koronként és karonként) gazdag jegyzetapparátuson alapulnak. 
Szemléletesek az illusztrációk. Van angol és német rezümé, mégis azt 
kell mondanom: kár, hogy nem tudok szlovákul. Ugye lefordítja majd 
valaki? (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Peter Unwin: Nagyhatalmi játszmák 1956289 „A végső és végzetes be-
avatkozásról szóló szovjet döntésnek negyven százalékban maguk a 
magyarországi események voltak a kiváltó okai, további negyven szá-
zalékban az, hogy ezek a fejlemények milyen hatást gyakorolhatnak a 
Szovjetunió belpolitikai gondjaira, Kínára, illetve a csatlós államokra, 
Szuez pedig mindehhez csak húsz százalékban járult hozzá.” Aligha-
nem ez a mondat tekinthető a kötet esszenciájának. Az eredetileg diplo-
mata Unwin, aki 1958–63 között beosztottként, 1983–86-ban brit nagy-
követként működött Budapesten, arra vállalkozott, hogy egyetlen esz-
tendő nemzetközi viszonyrendszerébe ágyazva helyezze el a magyar 
forradalmat. Nem volt unalmas év az 1956-os. A monacói herceg ápri-
lisi házasságkötésétől Fidel Castro decemberi sikertelen kubai partra-
szállásáig terjedő időszakban megtörtént a Szuezi-csatorna egyiptomi 
államosítása, kirobbant a második arab-izraeli háború, bekövetkezett a 
francia és a brit kormányválság s a lengyel felkelés, lezajlott az ameri-
kai elnökválasztás. A magyar forradalom iránt érzett erős nemzetközi 
szimpátia ellenére nyilvánvaló, hogy a nyugati beavatkozásnak – a vi-
lágháború kockázata nélkül – nem volt reális esélye. (Zempléni Múzsa 
XVII. évf. 2017/1)

Pintér Judit (szerk.): Talán mindenütt voltam. Huszárik Zoltán290 Hu-
szárik. Jelképpé nemesült név. Mással össze nem téveszthető képi vilá-
got megvalósító művész, akinek nagyjátékfilmes életműve mindössze 
két film. Az első 1971-ben a Szindbád: a cím a főszereplő Latinovits Zol-
tán szinonimájává vált. A második 1979-ben a Csontváry: újabb magá-
nyos hős. Aztán a rövidfilmek: Elégia (1965), Capriccio (1969), Amerigo 
Tot (1969), Tisztelet az öregasszonyoknak (1971), A piacere (Tetszés szerint) 
(1976). S még néhány főiskolai és tévés alkotás, a „rendelt filmek”; 
mindösszesen 16 tétel. Nem sok. Annál több a nemzetközi elismerés: 
21-szer szólították valamely külföldi filmfesztiválon. Itthon számos 
filmkritikusi és szemledíj mellett Balázs Béla-díjig (1973) és Érdemes 

289 Peter Unwin: Nagyhatalmi játszmák 1956. A magyar forradalom a világpolitika erő-
terében. Kossuth Kiadó, Budapest, 2016. 288 o. ISBN 978-963-09-8632-8
290 Talán mindenütt voltam. Huszárik Zoltán. Szerkesztette: Pintér Judit. MMA Kiadó, 
Budapest, 2018. 264 o. ISBN 978-615-5869-06-8

Művész címig (1978) jutott el – ebben korai, ötven éves korában be-
következett halála is közrejátszhatott. 1990-ben posztumusz Kossuth-
díjat kapott. A pályáját Zay László 1984-ben 120 oldalon foglalta össze. 
Hat évvel később Lencsó László adta közre a tartalmas Huszárik Brevi-
áriumot, közel 400 oldalon. A mostani kötet gerincét Gelencsér Gábor 
elemző tanulmánya alkotja, ezután Huszárik írásai és interjúi olvasha-
tók, végül filmográfia, bibliográfia – róla és tőle most már valóban min-
den együtt van. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

Pörös Izabella (szerk.): Őrizd az embert. Kósa 80291 Jó-e vagy nem, ha 
egy ifjú rendező mindjárt az első filmjével történelmet ír? Orson Wel-
les az Aranypolgárral magasra tette saját mércéjét, később nem is tudta 
meghaladni. De van, akit az első siker nem nyomott agyon. Kósa Fe-
renc (1937–2018) első filmje, az 1964-ben forgatott Tízezer nap politikai 
okokból dobozban maradt, 1967-ben mégis meghívták Cannes-ba, ahol 
elnyerte a legjobb rendezés díját, így itthon is nyilvánossá válhatott. S 
jöttek a további játékfilmek: Ítélet, Nincs idő, Hószakadás, A mérkőzés; majd 
a portréfilmek: Balczó Andrásról a Küldetés, Béres Józsefről Az utolsó szó 
jogán. Forgatókönyveit mindig Csoóri Sándorral közösen írta, állandó 
operatőre Sára Sándor volt. Ez a könyv a filmművészetét mutatja be 
Pörös Géza részletes bevezető tanulmányával; Kósa saját szövegeivel; a 
róla szóló vallomásokkal, kritikákkal, dokumentumokkal. A filmjeivel 
az „emberarcú szocializmusért” küzdő Kósa a rendszerváltáskor a népi 
baloldalon találta magát: 1990 és 2006 között országgyűlési képviselő 
volt. A Kossuth-díjat csak ezután vette át. Értékközpontú személyiség, 
hiteles ember maradt, elsősorban mindig is filmművész. Hitvallását 
akadémiai székfoglalójának címe jelzi: Őrizd az embert! (Zempléni Múzsa 
XIX. évf. 2019/3)

Pusztai Tamás (főszerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve LIV.292 
A mérettel hat éve nem tudok megbarátkozni – elnézést. A HOM-
évkönyv – ahogy rövidíteni szoktuk – 2011 óta A/4-es formátumban 
jelenik meg. Normál polcra nem fér be. Igaz ugyanakkor, hogy a ke-
ménytáblás, tipográfiailag és nyomdailag kifogástalan minőségű kö-
tetben a fotók, térképvázlatok és ábrák immár élvezhető méretben 
lehetnek egyenértékűek a szöveggel, amely viszont évtizedek óta ál-
landó, magas színvonalat mutat. Most sincs másként. Bocsássuk meg 
tehát a nehezen kezelhetőséget. Az 54. kötet tartalmának gerincét két, 

291 Őrizd az embert. Kósa 80. Szerkesztette: Pörös Izabella. Magyar Művészeti Akadé-
mia, Budapest, 2018. 480 o. ISBN 978-615-5464-86-1
292 A Herman Ottó Múzeum évkönyve LIV. Főszerkesztő: Pusztai Tamás. Szerkesztette: 
Csengeri Piroska – Tóth Arnold. HOM, Miskolc, 2015. 588 o. ISSN 0544-4225
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szokásosan gazdag terület, a régészet és a történettudomány képezi, 
háromszáz, illetve százhetven oldalon, tíz-tíz tanulmánnyal. A régé-
szeti blokk 15 szerző munkája, benne bükkábrányi, gönci, megyaszói, 
mezőzombori, miskolci, muhi, ongai, tiszatardosi leletekkel. Két írás 
angol nyelvű. A történeti értekezések 18–20. századi kisebbség-, egy-
ház-, színház-, politika- és gazdaságtörténeti, illetve biográfiai témájú-
ak. Mellettük szerényebben, három közleménnyel húzódik meg a más-
kor bővebb, mindig jelenlevő művészettörténet. Egy természettudomá-
nyi és három kisebb forrásközlő, helytörténeti jellegű cikk teszi teljessé 
a közel hatszáz oldalt. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/3)

Pusztay János: Nyelv? Politika?293 Mit tehet egy Príma Primissima-
díjas nyelvészprofesszor, ha nem csupán a szűken vett szakma szá-
mára van mondanivalója? Természetesen népszerűsítő formát választ, 
például az esszét. Az alapok továbbra is szigorúan tudományosak, de 
a forma könnyedebb: persze, ehhez is érzék kell. Nem publicisztiká-
ról van ugyanis szó. A szerző a mindenkori többség felelősségét fir-
tatja a nyelvek továbbélésének érdekében. Mint írja, az asszimilálódás 
elkerülhetetlennek látszik: századunk végére eltűnhet a ma használt 
nyelvek fele – a pesszimisták szerint akár 90%-a. Pusztay sokszínűség-
párti, miközben tudomásul veszi a globalizáció tényét. Nem visszafor-
dítani akarja a tendenciát, hanem kialakítani, elfogadtatni, terjeszteni 
a nyelvek túlélési stratégiáit. Kutatásainak középpontjában a finnugor 
nyelvek állnak, megállapításainak zöme oroszországi tapasztalatokon 
alapul. A nyelv és identitás kérdésköre számára elválaszthatatlan, 
nem tudósi „elefántcsonttoronyról” van tehát szó. A nyelvmentés és 
a nyelvpolitika szükségessége mellett érvelve szóba kerül az iskola, az 
irodalom, a felnőttoktatás felelőssége. Talán éppen az ilyen megközelí-
tések segítik elő a közérdeklődés felkeltését. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 
2017/2)

Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között294 A 20. szá-
zad második felére vonatkozó történeti elitkutatások negyedszáza-
da kezdődtek. Az eredmények közül hadd emeljek ki két munkát: a 
Nómenklatúra Magyarországon (1957–1989) tanulmánykötetet (2005), 
valamint Huszár Tibor Az elittől a nómenklatúráig. Az intézményesített 
káderpolitika Magyarországon (1945–1989) c. könyvét (2007). Ebbe a sor-
ba illeszkedik Rácz Attila disszertációja. A címlapon szereplő egykori 

293 Pusztay János: Nyelv? Politika? Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében. 
Nap Kiadó, Budapest, 2016. 144 o. ISBN 978-963-332-099-0
294 Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között. Budapest Főváros Levéltára, 
Budapest, 2018. 416 o. ISBN 978-615-5635-08-3

Köztársaság téri épület a korabeli fővárosi hatalmi elit igazodási pont-
ját jelképezi: 1957-től az MSZMP Budapesti Bizottságának székháza 
volt. Itt döntöttek a hatásköri listák szerint pártjóváhagyást igénylő po-
litikai, gazdasági, társadalmi, kulturális vezetői pozíciókról. A vizsgált 
nómenklatúra személyi köre a fővárosi és a kerületi pártbizottságok és 
tanácsok csúcsvezetői pozícióira és vezető testületi tagságára terjed ki, 
figyelve a rekrutációs bázisra és a vertikális mobilitásra. A könyvben 
páratlan részletességgel mutatkoznak meg a szervezett kádermozg(at)
ás okai, csatornái és módszerei, az életkori, származási, végzettségi, 
férfi-női arányossági szempontok. A kádermechanizmus működése 
a prozopográfia módszerével immár pontosan nyomon követhető. 
(Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén295 Ne lepődjön meg az idő-
sebb olvasó, ha nem érti vagy félreérti a címet. Az Idegen szavak és kife-
jezések szótára 1989-ben még nem ismerte a „szingularitás” e jelentését. 
Amiről ugyanis most szó van, az a számítógépes intelligencia és az 
emberi agy összeolvadása, tehát az a jelenség, amikor az ember által 
alkotott eszközök sebessége, kapacitása és információmegosztó képes-
sége ötvöződik az agy képességeivel és tudásbázisával. A szerző nem 
mindennapi ember. A számítástechnika térnyerésének egyik mozga-
tója, feltaláló, jövőkutató, író, a Google műszaki fejlesztési igazgatója, 
tucatnyi egyetem díszdoktora. Ezt a könyvét 2005-ben írta (magyar-
ra csak 2013-ban fordították le), így megállapításainak egy része talán 
már le is ellenőrizhető. A fejlődés exponenciális törvényeit kutató és 
hirdető tudós otthonosan mozog az informatika, a robotika, a fizika, a 
biológia, a genetika, az agykutatás terén, és képes a levont következte-
téseket, mintegy filozófiai szintre emelve, általános emberi, társadalmi 
törvényszerűségként megfogalmazni. A közel ezer oldalas, nehezen 
kézbe fogható mű első látásra talán visszariasztja az érdeklődőt – vi-
szont később ugyanilyen nehezen tudja majd letenni. (Zempléni Múzsa 
XVI. évf. 2016/4)

Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten296 „Mi az, kedves tiszteletes úr, 
maga közben unitárius lett? – A pataki diákanekdota szerint e szavak-
kal nógatta Szabó Ernő zenetanár a teológust, aki a kollokviumon már 
harmadszor futott neki az „Atya, Fiú, Szentlélek...” kezdetű éneknek 

295 Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén. Amikor az emberiség meghaladja a biológi-
át. Ad Astra Kiadó, Budapest, 2014. 944 o. ISBN 978-615-5229-25-1
296 Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros val-
lási életében (1869–1949). Zwingli Protestáns Kiadó, Budapest, 2019. 358 o. ISBN 978-615-
81264-0-3
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a harmóniumon, de az első két akkordnál nem jutott tovább. Míg az 
anekdota a református és unitárius vallás leglényegesebb különbségére 
tapint rá, Retkes Attila monográfiája éppen az együttműködést bizo-
nyítja: a fővárosi unitárius gyülekezet első nyolc évtizedének históriá-
ját a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fogadta el doktori 
értekezésként. Nyugodtan mondhatjuk: erre minden alapja megvolt. 
A könyvet úttörő jelentőségű alapkutatások, gazdag forrásbázis, gör-
dülékeny fogalmazásmód jellemzi. A történeti áttekintést az egyházi 
vezetők pályaképei és az unitárius vallással hitbeli vagy más alapon 
kapcsolatba került közismert személyiségek (Jókai Mór, Batthyány 
Ilona, Bartók Béla) bemutatása színesíti. A szerző feldolgozta az első 
templom és az Unitárius Misszióház építéstörténetét, nemkülönben a 
20. század első felében Budapesten működő egyháztársadalmi szerve-
zetek históriáját is. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

Réz Pál: Bokáig pezsgőben297 Hangulatosabb és érdekesebb művel 
nem indulhatott volna újra a Tények és tanúk sorozat. Réz Pál memo-
árjának pikantériája, hogy egész életében a Szépirodalmi Könyvkiadó 
lektora volt, vagyis éppen a visszaemlékezését megjelentető Magvető 
ellenpólusát erősítette, tehát a magyar irodalmi életre vonatkozó em-
lékei az előbbi intézményhez kötődő írókra és költőkre vonatkoznak. 
A könyv alapvetően az 1992-ben készített életút-interjú leírt és fotók-
kal illusztrált változata, két rövid beszélgetéssel bővítve, 2000-ből és 
2015-ből. A nézőpontváltások plasztikusak. Réz 85 éves volt a kötet 
megjelenésekor, ma már nem él. A cím – amellett, hogy az összetört 
üvegek a német megszálláshoz kapcsolódó valós gyermekkori történe-
tet idéznek – átvitt értelemben is felfogható, amennyiben pezsgésként 
értelmezzük: némasági fogadalmat téve ugyanis nem lehetett mások 
műveit sajtó alá rendezni, a Révai- és Aczél-korszak irodalompolitiká-
ját kiszolgálni, egyben kijátszani. Közben végigvonul előttünk az egész 
kortárs magyar líra, epika és dráma. Nemcsak Réz szemléletét, de a 
20. század teljes második felének miliőjét jellemzik Vas István szavai: 
„Mert szebben éltünk, mi tegnapiak, mint ahogy lehetett.” (Zempléni 
Múzsa XIX. évf. 2019/4)

297 Réz Pál: Bokáig pezsgőben (hangos memoár). A beszélgetőtárs: Parti Nagy Lajos. 
Magvető Kiadó, Budapest, 2015. 370 o. ISBN 978-963-14-3283-1

Romsics Ignác: Magyarország története298 A magyar történelem rész-
letes bemutatásának legismertebb példái a „Hóman–Szekfű” (1928–
32), a Molnár Erik-szerkesztette kétkötetes (1964) és az akadémiai, 
csonkán maradt ún. „tízkötetes” (1976–89) művek. Egykötetes szin-
tézis megírására kevesen vállalkoztak. E kategóriában 1945-től Mód 
Aladár és Molnár Erik, 1965 után húsz évig az Unger–Szabolcsi szer-
zőpáros több kiadást megért művei domináltak. A lista most Romsics 
Ignác munkájával bővült. Nem meglepő módon, hiszen e rendkívül 
termékeny történész elmúlt évtizedekben nyújtott teljesítménye szá-
mos előjelét adta ambiciózusságának. Elegendő csupán az általa írt 
Magyarország története a XX. században c. monográfiára (1999), a Clió 
bűvöletében c. magyar historiográfiai összefoglalására (2011) vagy a 
szerkesztésében megjelent, hat szerzős Magyarország története c. kézi-
könyvre (2007) utalni. Romsics igyekezett szembenézni múltunk vita-
tott vagy kényes kérdéseivel, ugyanakkor elfogultságtól mentes ma-
radni. A tipográfiailag szépen kivitelezett, a fejezeteken belül lapszéli 
kiemelésekkel tagolt, közérthető és olvasmányos szöveg arányaiban 
megfelelően súlyozza az egyes korszakokat. Jegyzeteket csak az idé-
zetekhez alkalmazott, a bibliográfia bőséges. (Zempléni Múzsa XVIII. 
évf. 2018/1)

Sándor L. István: A Katona és kora299 Aligha akad olyan művészet-
kedvelő, akinek „A Katona” kifejezés hallatán a szemei előtt ne je-
lenne meg Thália európai viszonylatban is meghatározó jelentőségű 
temploma. Mint oly sok művészeti intézmény esetében, a budapesti 
Katona József Színház is aktuális kultúrpolitikai érdekek artikuláció-
jaként, magas rangú pártfogók védnöksége alatt alakult meg, szelep-
ként kiegyenlítve más intézmények (esetünkben a korabeli Nemzeti 
Színház) válságát, miközben éppen létrejötte által generált új feszült-
ségeket. A merész politikai döntéssel a kaposvári és a szolnoki szín-
házak éléről a fővárosba visszahozott rendezőpáros, Székely Gábor és 
Zsámbéki Gábor új fejezetet nyitott színházművészetünkben. Sándor 
L. István, a kezdeti lépések krónikásaként, a genezis körülményeit 
veszi sorra. Ebben az épület történetének, a belváros késő Kádár-kori 
beruházásainak, az Aczél-Pozsgay-féle művészetpolitikának ugyan-
úgy helye van, mint a Nemzeti Színház által a 1970–80-as évek fordu-
lóján felkavart kulturális állóvíz bemutatásának, a korszak jellemző 
jelenségeit művészetükbe sűrítő alkotóknak (Cseh Tamás, Bereményi 

298 Romsics Ignác: Magyarország története. Kossuth Kiadó, Budapest, 2017. 544 o. ISBN 
978-963-09-9005-9
299 Sándor L. István: A Katona és kora. A kezdetek. Ellenfény könyvek, Budapest, 2014. 
342 o. ISBN 978-963-12-0354-7
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Géza, Kornis Mihály) és kelet-európai vendégeknek (Mrozek, Waj-
da). A könyv páratlan kulturális látlelet. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 
2016/2)

Sárközy Tamás: Illiberális kormányzás a liberális Európai Unió-
ban300 A szerzőnél megszokhattuk a plasztikus könyvcímeket. Mind 
2012-es Magyarország kormányzása 1978–2012 című kötetének alcíme 
(A szoft diktatúra kormányzásától az újkapitalista konfliktusos demokrácia 
kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig), 
mind 2014-es munkájának címe (Kétharmados túlzáskormányzás, avagy 
gólerős csatár a mély talajú pályán) önmagáért beszél. Sárközy mégis azt 
vallja: „lehetséges a pártatlanságra, az objektivitásra törekvő elemzés a 
kormányzás területén”. Vállaltan „középről” tekinti át a tárgyalt peri-
ódust, a megértéshez szükséges előzmények ismertetésével. Eközben 
szintetizálja az elmúlt évtizedek politológiai kutatási eredményeit. Fo-
galomkészletét mindkét oldalról meríti, értékítéletei, helyzetelemzései, 
különösen a politikai-gazdasági-társadalmi összefüggések megértetése 
bravúros. Körültekintően és főleg szellemesen fogalmaz, stílusában ol-
vasmányos, mondanivalójához konkrét példákat idéz, nem fél a minő-
sítésektől, inkább megértető, mint elítélő. Megpróbáltam menet közben 
letenni: csak a végén sikerült. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/4)

Sirató Ildikó: A magyar színjátszás rövid története301 Régóta hiányzott 
a könyvesboltokból az átfogó, népszerűsítő jelleggel megírt hazai szín-
háztörténet. A máig befejezetlen akadémiai szintézis (Magyar színház-
történet) 1990 óta jelenik meg, első három kötete 1949-ig jutott el. Egy-
kötetes verzió utoljára 1962-ben (!) látott napvilágot, Hont Ferenc szer-
kesztésében, közel tucatnyi kutató közös munkájaként. Ezzel szemben 
a most ismertetett könyv egyetlen szerző műve, és nem is rendszeres 
(azaz: intézményközpontú) színháztörténet, hanem a színjátszás his-
tóriáját meséli el. Sirató Ildikó vallja, hogy a színház a kultúránk ré-
sze, személyes és közösségi életünk tükre. Nemcsak a legösszetettebb 
művészeti ág, de egyúttal társadalmi fórum is. Az első magyar nyelvű 
színházi előadástól (1790) napjainkig hosszú utat járunk be. Megismer-
kedünk a színházak fejlődésével, a drámairodalom kiteljesedésével, a 
szcenika, a beszéd- és mozgáskultúra, a színpadi tánc eszköztárának 
bővülésével, emellett műfaj- és eszmetörténeti áttekintést kapunk. Fel-

300 Sárközy Tamás: Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban. Politikailag igen 
sikeres túlhajtott plebejus kormányzás. A harmadik Orbán-kormány 2014–2018. Park 
Könyvkiadó, Budapest, 2019. 432 o. ISBN 978-963-355-440-1
301 Sirató Ildikó: A magyar színjátszás rövid története. Holnap Kiadó, Budapest, 2017. 
272 o. ISBN 978-963-349-146-1

bukkannak az egyes korszakok vezető színészei és rendezői. Szemléle-
tesek az illusztrációk: plakátok, régi nyomatok, fotók, jelmez- és dísz-
lettervek. A didaktikailag jól felépített mű a szakkifejezések szótárával 
zárul. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/1)

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat302 Mindig meglepődünk, ha 
magyar történelmi témáról külföldi szerző munkáját olvassuk: meny-
nyire nem számít a nemzetiség, ha a kutató kellő forrásismerettel és 
tudományos alapossággal közelít tárgyához. Bottoni teljes mértékben 
megfelel e kritériumnak. Az alig negyven esztendős történész 2009 óta 
az MTA kutatója. Monográfiája széles körű, főleg külföldi szakiroda-
lomra támaszkodó, kiváló szintetizáló készségről tanúskodik, empati-
kus, de alapvetően külső szemlélői pozícióból. A témában Fejtő Ferenc 
nálunk 1991-ben megjelent A népi demokráciák története című kötete óta 
nem született hasonló átfogó mű, ráadásul az említett kötet a század 
utolsó évtizedét még nem tárgyalhatta. Bottoni öt periódust állít fel: 
1944–48: szovjet pályán, 1949–55: terror és enyhülés, 1956–72: politikai 
válságok és társadalmi konszolidáció, 1973–91: a szovjet tömb hanyat-
lása és bukása, végül a visszatérés Európába, avagy a posztkommunis-
ta demokráciák sikerei és kudarcai. A szerző a történelmi folyamatokat 
nem országonkénti bontásban, hanem időrendben, a kölcsönhatásokra 
is figyelemmel ábrázolja. Munkája az összehasonlító politika- és társa-
dalomtörténet jelentős alkotása. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/1)

Stumpf István: Erős állam – alkotmányos korlátok303 A jogász-
szociológus-politológus szerző érdeklődése az utóbbi években a koráb-
binál erőteljesebben fordult az alkotmányjog felé. Ez nem meglepő, hi-
szen a 2010-ben elfoglalt alkotmánybírói pozíció szükségképpen olyan 
kérdésekre irányította figyelmét, amelyekkel eddig kevesebb intenzi-
tással foglalkozott. A tavaly egyetemi tanári kinevezést kapott Stumpf 
István új kötetében szoros tematikai rendben adja közre tíz közlemé-
nyét, amelyek folyóiratokban és tanulmánykötetekben már napvilágot 
láttak. Az olvasó a könyv lapjain a „jó kormányzás” lehetségességével 
és kihívásaival, az államszerkezet, a közigazgatási bíráskodás és a köz-
szolgálati életpálya problémáival találkozik; három tanulmány pedig 
az Alaptörvény hatalommegosztással összefüggő kérdéseit kutatja. Az 
írások közös vonása a szabatos argumentáció, a széles körű nemzetközi 
forrásanyag és a mondanivaló világos, gyakran pontokba szedett tago-

302 Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. 
MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2014. 364 o. ISBN 978-963-9627-79-6
303 Stumpf István: Erős állam – alkotmányos korlátok. Századvég Kiadó, Budapest, 2014. 
262 o. ISBN 978-615-5164-19-4
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lása (emlékeztetve Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke 
szerzői stílusára). Stumpf alkotmánybíróként is töprengő típus, párhu-
zamos indokolásai és különvéleményei azt igazolják, hogy a tudomány 
és a politika ütközőzónáiban a szakmai meggyőződés mellett, számára 
elsősorban a józan ész az iránytű. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

Szabó Irén (szerk.): Katolikus megújulás Északkelet-Magyarorszá-
gon304 Művelődéstörténeti konferenciát rendeztek Sárospatakon 2013 
októberében, a jezsuita rend helyi megtelepedésének 350. évfordulója 
alkalmából. A két napos programban kassai és eperjesi kirándulás is 
szerepelt. A Folia Collecta sorozatban napvilágot látott kötet az elhang-
zott tizenegy előadást tartalmazza, első helyen a közelmúltban elhunyt 
R. Várkonyi Ágnes akadémikus nagy ívű áttekintését a 17–18. század 
fordulójáról. A továbbiakban regionális kitekintésű és lokális jellegű 
témák egyaránt fellelhetők, így a jezsuiták tevékenységének egri, eper-
jesi, kassai és sárospataki vonatkozásai, közte irodalmi, iskolai színját-
szás-történeti, bortermelési, sőt gyógyszertári (!) adatok. A konferencia 
és a könyv címe szándékosan kétértelmű: a „megújulás” nem csupán 
a történeti kutatás tárgya, hanem egyben a jelenkori sárospataki Római 
Katolikus Egyházi Gyűjtemény jelzője is. Az intézmény kiállításai, ki-
adványsorozatai, szakmai és közösségi programjai elősegítik egyház-
történeti értékeink tudatosítását, egyben növelik a város idegenforgal-
mi vonzerejét. A Gyűjtemény munkájával olvasóink a Zempléni Múzsa 
2015. 2. számában részletesen megismerkedhettek. (Zempléni Múzsa 
XVI. évf. 2016/1)

Szabó Márton: Diszkurzív politikatudomány305 Szabó Márton élet-
műve kétségtelenül súlyos, amit jól tükröz e könyvének terjedelme 
is. Korántsem szójátékról van szó. A humán tudományokban ismert 
jelenség a felhalmozott tudásanyag kumulációja, amely a mennyiség-
minőség dialektikus elve alapján – még ha e magyarázat idejétmúltnak 
tűnik is – idővel szükségképpen kiforrja a szintézist. A szerző hihe-
tetlen termékenységgel építette fel – és bocsátotta részenként szakmai 
vitára – új szemléletű megközelítését. Az ebből született összefoglalás 
számunkra legérdekesebb része a politikai nyelvi tényezőinek tudomá-
nyos kánonba emelése, hiszen talán először látjuk igazolva azt, hogy 
az ún. szocialista világrendszer működési mechanizmusa nem érthető 
meg a – rendszerint szimpla propagandának tekintett – politikai reto-

304 Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Szerkesztette: Szabó Irén. Római 
Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 2014. 264 o. ISBN 978-963-12-1056-9
305 Szabó Márton: Diszkurzív politikatudomány. Bevezetés a politika interpretatív 
szemléletébe és kutatásába. Osiris Kiadó, Budapest, 2016. 700 o. ISBN 978-963-276-273-9

rikai termékek megfelelő helyi értéken történő kezelése nélkül. De ez 
csupán apró szegmense a 33 fejezetből álló monográfiának, amelyet hét 
„könyv” alkot: Tények, Megismerések, Keretek, Szereplők, Ügyek, Ku-
tatások, Politológiák. A szerző maga is egy alternatív szemléletű poli-
tikatudomány első rendszerező kísérletének tekinti a művét, az olvasó 
számára a felfedezés izgalmát is kínálva. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 
2018/2)

Szádeczky-Kardoss Géza: Várak a Zemplénben306 Jelvényszerző túra-
mozgalmat indított Szádeczky-Kardoss Géza. Szakirodalmi kutatás és 
személyes terepbejárás alapján felmérte a hazai várakat és mindezt táj-
egységenkénti kötetekben adja közre. Ezek között – számunkra örven-
detes módon – megjelent a Zempléni-hegység is. Tekintsünk el attól, 
hogy a címben a névelő fölösleges, és fordítsuk figyelmünket a belívre. 
A kiadvány szöveges leírásokat, felmérési vázlatokat, térképrészle-
teket és fotókat tartalmaz. Az építmények megközelítési lehetőségeit 
egyrészt GPS-koordináták, másrészt a Zempléni-hegység északi és déli 
turistatérképek K–Ny, É–D mezőinek megadásával közli. A szerző 18 
település 27 várát mutatja be abc-sorrendben, Abaújvártól Telkibányá-
ig, közte két általa felfedezettet: a kovácsvágási Jakab- és a sárospataki 
Harda-várat. Szerepel öt további objektum, mint „a korábbi irodalom-
ban várként leírt peremek, kősorok és sáncok”, valamint tíz egyéb lelő-
hely, mint „lehetséges várhelyek és várakra utaló helynevek”. A kötet 
végén igazolólapokat és Kék-túra bélyegző helyeket találunk, amelyek 
segítségével a túrázók elismerő jelvényben részesülhetnek. A munka 
szenvedélyes szakmaszeretetet és hozzáértést sugall. Csak így érdemes 
hozzáfogni. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

Szakonyi Péter (szerk.): 25 év, 25 nagy átverés307 Az oknyomozó újság-
írás lehetőségei és sikerei a Watergate-ügy óta vitathatatlanok. Néhány 
ilyen, a hivatását magas színvonalon művelő szakember most arra 
vállalkozott, hogy az elmúlt negyedszázad magyarországi pénzügyi-
gazdasági botrányait elemezze. A krimiszerűen fordulatos, szaksze-
rűen megírt, mégis olvasmányos történetek a rendszerváltozás utáni 
vadkapitalista fejlődés esettanulmányai, amelyek mögött a zavaros 
jogi háttér, a fogyasztói naivitás és a könnyen szerezhető pénz déli-
bábja egyaránt megtalálható. Szerepelnek a bankbotrányok (Széchenyi, 
Ybl, Realbank, Takarékszövetkezetek, Agrobank – ez utóbbi a ma már 

306 Szádeczky-Kardoss Géza: Várak a Zemplénben. Szerzői magánkiadás, Budapest, 
2018. 110 o. ISBN 978-615-00-0306-1
307 25 év, 25 nagy átverés. Szerkesztette és összeállította: Szakonyi Péter. Heart Com-
munications, Budapest, 2016. 528 o. ISBN 978-963-12-6255-1
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bevett, de 1994-ben még ismeretlen, ezért bűntettnek tekintett pénz-
ügyi megoldásai miatt). Aztán a brókerügyek: Quaestor, Buda-Cash, 
Hungária, Kun-Mediátor, Lupis, Első Hazai Faktorház. Úgyszintén a 
pilótajátékok (Tribuszerné, Baumag, Il Ferro) és persze a Tocsik-ügy, 
a Globex-csőd, az arany- és gyémántbiznisz-átverések és sok más, ha-
sonlóan sötét – mostantól világos – sztori. Hiányzik még néhány, akár 
önálló kötetet kitevő téma (Postabank, K&H Kulcsár-ügy, devizahite-
lek): a szerkesztő ígérete szerint a következő kiadásban ezek is benne 
lesznek. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

Szalontai Csaba: Szeged születése308 Hála a lankadatlan kutatásoknak 
és a nyomdatechnika fejlődésének, a régészet eredményei egyre szebb, 
a tartalom tudományos nívójához méltó kivitelben jelennek meg. Az 
Opitz Archeologica sorozat mindenesetre ilyen. Eddig 13 kötet, most 
pedig Szegedre került a sor. A szerző választott hazájáról van szó, ar-
ról a térségről, amelynek ásatásaiban évtizedeken át részt vett, történe-
ti vízrajzát megírta, s településtörténeti előzményeit most a szintézis 
igényével foglalta össze. Nem mozgott légüres térben: a négykötetes 
várostörténeti monográfia 1983–1994 között látott napvilágot, jelezve a 
helytörténet-írás lokális értékét. S volt saját muníciója: az irodalomjegy-
zékben közel harminc korábbi publikációját sorolja fel. A kutatástörté-
neti bevezető után Szeged és környéke földrajzi adottságai kerülnek te-
rítékre. Ezután a vizsgált terület kapcsolati rendszere következik: utak 
és közlekedési viszonyok. A vízrendszer és a terület védelmi rendszere 
szorosan összefüggnek, ennek történeti stratégiai jelentőségét az utol-
só fejezet tárgyalja. A szöveget számos ábra és színes térképmelléklet 
egészíti ki (66 térkép!). A kötet A/4-es formátuma miatt minden infor-
máció jól olvasható. (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/2)

Szecskó Károly: Pásztor Emil tanár úr309 Tudós tanárok életrajza ritkán 
marad megíratlanul. Nemzetközi hírű akadémikusokra hamar sor ke-
rül, a regionális hatókörű személyek „felfedezése” néha csak szakdolgo-
zati témaként bukkan fel. Pásztor Emil (1925–2004) esetében a hatóköri 
besorolás határeset: a magyar nyelvművelés és az Arany János életmű-
kutatás Kárpát-medencei viszonylatban elismert alakjáról van szó, aki 
az egri tanárképző főiskolán dolgozta végig aktív életpályája zömét. 
1964–1990-ig tanított a Magyar Nyelvészeti Tanszéken, főiskolai tanár-
ként ment nyugdíjba. Ez alapján Eger lett volna illetékes biográfiájának 

308 Szalontai Csaba: Szeged születése. Megtelepedés a szegedi tájban a város kialakulá-
sáig. Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2019. 320 o. ISBN 978-963-9987-65-1
309 Szecskó Károly: Pásztor Emil tanár úr. Kazinczy Ferenc Társaság – A Magyar Nyelv 
Múzeumáért Alapítvány, Sátoraljaújhely-Széphalom, 2018. 160 o. ISBN 978-615-5784-06-4

kiadásában, mégis azt kell mondanom: számomra magától értetődő, 
hogy a róla szóló mű a nemrég indult Széphalmi Minerva Könyvek 
egyik első köteteként jelent meg. Erre két okom is van. Egyrészt minta-
szerű alapossággal megírta Kazinczy Ferenc fiának, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc kivégzett ezredesének életútját (A tizenötödik 
aradi vértanú. Kazinczy Lajos. Dokumentum-életrajz, 1979). Másrészt neki 
köszönhetjük A Magyar Nyelv Múzeuma ötletének első megfogalma-
zását (1994). Alapkőletételét megérte, megnyitását már nem. Minden 
egyebet tessék elolvasni. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Szűts Zoltán: Online310 Lehet, hogy figyelmetlen voltam, de mintha 
nem ütötte volna át a tömegmédia ingerküszöbét az internet tavalyi öt-
venedik születésnapja. Mert az első hálózat, az ARPANET, az Egyesült 
Államok négy egyeteme között 1969. szeptember–december folyamán 
épült ki. S hogy azoknak is igazuk legyen, akik a tudományos-technikai 
fejlődés mérföldköveit a hadiipari fejlesztésekből eredeztetik: az ARPA 
ügynökség katonai irányítás alatt állt, s az internetworking – az inter-
net később e szóból rövidült – létrehozását eredetileg a fegyverkezési 
verseny ihlette. De hol vagyunk már ettől! A szerző a témában minden 
bizonnyal az ország első számú szakértője, publikál róla, a műegye-
temen tanítja. Ebben a kötetében mindent összefoglalt. A hálózatépí-
tés rejtelmeit, a gépek történetét, a világháló kialakulását; sok-sok kis 
lépés: fórumok, piacterek, zeneletöltések, keresőprogramok, blogolás, 
chatelés, fotók, wikipédia. Aztán jön a közösségi média, Facebook és 
Twitter, aztán a streaming, Netflix és Spotify; hadd ne folytassam. A 
végét úgysem látni. Az utolsó fejezet a jövő kihívásairól szól, de mire 
olvasom, ez a jelen. Szóval, hogy ne csak a telefonod legyen okos, van 
itt ez a könyv... (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Civil kurázsi311 Ismét egy téma, amely-
nek kiérleléséhez szükség volt a rendszerváltozás óta eltelt közel har-
minc évre. A cím plasztikus, hiszen a népfőiskola elsősorban alulról 
építkező, öntevékeny és önnevelést serkentő, ismeretterjesztő közmű-
velődési forma. A fogalom Sárospatakon nem igényel magyarázatot, a 
pataki kollégium 1936-os kezdeményezését mindenki ismeri. A kötet 
az 1988-ban alakult hazai csúcsszervre, a Magyar Népfőiskolai Társa-
ságra fókuszálva tekinti át a mozgalom történetét. A bibliográfiai ada-
tokban szereplő intézménynév tehát alcím, s nem kiadó. T. Kiss Tamás 

310 Szűts Zoltán: Online. Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és 
jelenségei. Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018. 488 o. ISBN 978-963-295-778-4
311 T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Civil kurázsi. Magyar Népfőiskolai Társaság. Bibó 
István Népfőiskolai Alapítvány, Kővágóörs, 2017. 472 o. ISBN 978-963-12-9924-3
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széles forrásbázison, az MNT iratanyagát feldolgozva, az előzmények 
vonatkozásában számos korábbi közleményt hasznosítva, történeti ke-
retben kíséri végig a társaság fejlődését, harcait, eredményeit. Impo-
náló a nemzetközi összefüggések és kapcsolatok, projektek ismerteté-
se. Dokumentumok és fotók vezetnek át a könyv második részéhez, 
amelyben Tibori Timea oral history-szerű interjúi olvashatók az MNT 
két meghatározó vezetőjével, Sz. Tóth Jánossal és Mihályfi Mártával. 
Igényes olvasmányt vehetünk kézbe, terjedelme indokolt, időszerű-
sége vitathatatlan, tartalma és üzenete tanulságos. (Zempléni Múzsa 
XVIII. évf. 2018/1)

Takács Ádám: Michel Foucault és a történelem problémája312 Michel 
Foucault könyvei – Felügyelet és büntetés, A szexualitás története, Elme-
betegség és pszichológia stb. – a kilencvenes évek elejétől jelennek meg 
magyarul, új történelemértelmezési perspektívákat kínálva. A francia 
történész-filozófus munkáival a történelemelmélet és a historiográfia 
hazai középnemzedékének mára meghatározó alakjává vált szerző 
két évtizede foglalkozik. Az életművét szintetizáló igénnyel vizsgáló 
mostani kötet alapját képező írások egyike annak idején lapunkban 
látott napvilágot (ez persze nem érdem, csak jó leírni). A humán tu-
dományokban működő kumulálódás törvénye aztán megfelelő időben 
kiforrta a szintézist. Elsősorban szakmai olvasóközönségnek írott mű-
ről van szó, a témát tekintve ez aligha meglepő. Ilyen jellegű kötet tar-
talmát itt és most, pár sorban összefoglalni egyébként sem lehetséges. 
Ennél jobban járunk, ha a szerzőre figyelünk, akinek meggyőződése 
szerint Foucault életműve „a 20. század legerőteljesebb és leginspirá-
lóbb intellektuális vállalkozásai közé tartozik”, és nem azért, mintha 
eddig ismeretlen tanulságai lennének, hanem „aktualitását minden jel 
szerint az adja, hogy saját jelenünk tartogat alapvető meglepetéseket 
számunkra.” (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Tamás Edit (szerk.): Lorántffy Zsuzsanna313 Lorántffy Zsuzsanna és 
Sárospatak az itt élők számára majdnem szinonimák. A fejedelemasz-
szony életútja, tevékenysége meghatározó módon járult hozzá a város 
és a református kollégium fejlődéséhez, ő hívta Patakra Comeniust. A 
helyi intézmények és szervezetek rendre megemlékeznek működé-
séről, munkásságát és hatását konferenciák és kiadványok méltatják. 
Ennek fontos állomása ez a mű. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzeteit 

312 Takács Ádám: Az idő nyomai. Michel Foucault és a történelem problémája. Kijárat 
Kiadó, Budapest, 2018. 184 o. ISBN 978-615-5160-63-9
313 Lorántffy Zsuzsanna. Szerkesztette: Tamás Edit. MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospa-
tak, 2015. 256 o. ISBN 978-615-5209-40-6

1956-ban Dankó Imre indította útjára. A sorozat a kilencvenes években 
kapott új lendületet, azóta több mint harminc kiadvány jelent meg. A 
dupla számokat is tekintve a most közreadott, igényes kivitelű kötet 
a sorozat 62. száma, egyben az ezredfordulón már megjelent Loránt-
ffy Album átdolgozott kiadása. Két részből áll. Az első, Péter Katalin 
életrajza, makro- és mikrotörténeti igényű áttekintés, amely a korabeli 
városkép-, politika- és családtörténet mellett a házasság mindennapja-
it, a helyi iskolai és egyházi reformokat és vitákat is bemutatja. A má-
sodikban Tamás Edit a fejedelemasszony fennmaradt tárgyi emléke-
it (épületek, várak, műkincsek, egyházi felszerelések, könyvek) veszi 
sorra, részletes leírásokkal, pontos lelőhely-megjelölésekkel, gazdag 
dokumentum- és fényképanyaggal. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/2)

Toma Kornélia: Mai fiatalok argumentációs kultúrája314 A Takács Etel 
Pedagógiai Alapítvány nyelvészeti, irodalmi, pedagógiai tárgyú disz-
szertációkat közreadó, 2015-ben indult sorozatában Toma Kornélia ér-
tekezése a 25. kötet. Kutatási témája a mai, főleg online kapcsolatokra 
és közösségi médiára épülő személyközi kommunikációban több mint 
figyelemre méltó. A szerző vallja az élő beszéd semmivel sem pótolható 
értékét és a retorikai felkészültség fontosságát. Az Y és Z generáció szö-
vegalkotási képességét empirikusan vizsgáló kutatáshoz az évenkénti 
Kossuth-szónokversenyen elhangzott beszédek szolgáltak alapul. A 
versenyzők előre megadott témára alkottak expozét, különféle valódi 
és fiktív szituációkban. A szerző e beszédek szerkezetét, érvelését és 
stílusát vizsgálta. Számomra a kényszerekről és korlátokról szóló alfe-
jezet különösen érdekes. Ebből is az ún. „külső érvek” rendszere: maxi-
ma, tekintély, bizonyságtétel, statisztika, törvény – magamnak lefordít-
va: az interiorizált objektivációk. (A belső érvek a szónoktól, magából 
a beszédből származnak.) A kötet rádöbbent beszédkultúránk alakítá-
sának közös felelősségére, amelyről szinte elfeledkeztünk – pedig az 
iskolában mindenkinek megtanították, hogy az emberré válás alapja a 
beszéd... (Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/1)

Toma Kornélia – Bednarik László – Podlovics Éva Lívia (szerk.): Isko-
la a határon315 Nem Ottlik Géza regényének új kiadását tartja kezében 
az olvasó, a cím a pataki főiskola helyzetére utal, ha jól megnézzük, 
két értelemben. Egyrészt földrajzilag, hiszen Sárospatak vonzáskörzete 

314 Toma Kornélia: Mai fiatalok argumentációs kultúrája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 
2018. 284 o. ISBN 978-615-80351-8-7
315 Iskola a határon. Szerkesztették: Toma Kornélia – Bednarik László – Podlovics Éva 
Lívia. Sárospataki Pedagógiai Füzetek 27. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 266 o. ISBN 978-615-
5621-68-0
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egykor három mai országot érintett. Másrészt oktatásszociológiai tényt 
közöl: a demográfiai helyzet és a felsőoktatás integrációs-centralizációs 
folyamatai között az egykori tanítóképző – mondjuk ki – lényegesen 
kisebb szeletet hasít ki a magyar felsőoktatásból, mint 20-30 éve. A túl-
élési stratégia immár az egri egyetem szervezeti keretei között vár ki-
dolgozásra, ilyen értelemben ez a tanulmánykötet határozott életjel. Az 
első tömb a 160 éves sárospataki képzés néhány intézmény- és nevelés-
történeti fejezetét tartalmazza. A második és harmadik rész oktatási-
nevelési módszereket tárgyal, a kötetnek címet kölcsönző 2017-es tu-
dományos konferencia előadásaiból. A vizsgált célcsoportok meglehe-
tősen széles merítésből táplálkoznak, a bölcsődei és óvodai neveléstől 
a sajátos nevelési igényű tanulókon át a pedagógusjelöltekig. A témák 
között van erdei iskola, múzeum- és drámapedagógia és külön útmu-
tatók a „digitális bennszülöttek” oktatáshoz. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 
2019/2)

Vajda Mihály: Szög a zsákból316 Létezett egy nevezetes filozófus kör: 
Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György és Vajda Mihály. Lukács 
György-tanítványok, az ún. Budapesti Iskola tagjai, az 1973-as „filo-
zófus-per” alanyai. A létező szocializmus demokratizálásába vetett hi-
tükkel a rendszer ellenségének minősíttettek: az országhatáron kívül 
tágasabb! A rendszerváltozás aztán visszacsábította őket, a viszonylag 
hamar elhunyt Fehér Ferenc kivételével mind az MTA tagjai lettek. Vaj-
da róluk és saját magáról vall. A kötet első fele töprengő, költői kérdé-
seket feltevő, asszociatív memoár. Alapélménye a családi múlt feltár-
hatatlansága, a második világháború előtti magyar valóság zsidó iden-
titást próbára tevő megélése, majd az ötvenes évek hazugsághalmaza. 
A kronológia szerint a Lukács-iskola felbomlásáig jutunk el. A követ-
kező 150 oldal interjú: Kardos András készítette az 1977–90 közötti idő-
szakról. Az idővonal folytatódik, de a párbeszédre sarkalló kérdések 
szorosabb mederbe terelik a mondanivalót. A szög tényleg kibújik a 
zsákból: mítoszrombolás, deheroizálás, sok önirónia – ahogyan egykor 
„nagy” dolgokról rendre kiderülnek, nem is olyan nagyok. „A tisztán-
látás, nem pedig a vigasztalás a filozófia feladata.” – írja Vajda, s ebben 
minden benne van. (Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

316 Vajda Mihály: Szög a zsákból. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2017. 368 o. ISBN 
978-963-14-3533-7

Varga Balázs: Filmrendszerváltások317 A magyar filmszakma 2011-ben 
történt átszervezése szélsőséges reakciókat váltott ki. Az Andy Vajna 
nevével fémjelzett új csúcsszerv (Filmalap) struktúráját, elosztási me-
chanizmusát és értékrendjét máig sok kritika éri, mások viszont az el-
múlt évek nemzetközi filmsikereivel való okozati összefüggéseket (két 
Oscar-díj, Arany Medve, Kristály Glóbusz, Golden Globe stb.) méltat-
ják. Bárhogy is van, a 2011-es átalakítás megértéséhez eddig hiányzott 
a rendszerváltás utáni két évtized mértékadó elemzése. Ezt a feladatot 
végezte el a szerző, aki könyvét az 1988–89-ben létrejött európai filmes 
intézményekkel (Eurimages, Európai Filmdíj, Európai Filmakadémia) 
indítja. A magyar filmgyártás hosszú átmenete 1987-ben a stúdiók ön-
álló vállalatokká alakításával kezdődött, új gyártó cégek tucatjainak és 
a Magyar Mozgókép Alapítvány (később Közalapítvány) 1991-es létre-
jöttével folytatódott, s a 2004-es filmtörvénnyel zárult. Képet kapunk 
az alternatív törekvések megjelenéséről, a nemzetközi koprodukciók 
minden korábbit felülmúló arányáról, a filmipar bedolgozó funkciójá-
ról. A szerző áttekinti a forgalmazás, a műfajok, az alkotók és trendek 
jellemzőit is. (Zempléni Múzsa XVII. évf. 2017/4)

Varga László: Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában318 Melyik 
gyár volt a hazai nehézipar fellegvára az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban, majd a Horthy-, a Rákosi és a Kádár-rendszerben egyaránt? A vá-
lasz egyértelmű: Csepel. A Weiss Manfréd által alapított cég elnevezé-
se többször megváltozott, de a funkciója nem: a királyi Magyarország 
meghatározó üzeme utóbb a szocialista nagyipar büszkeségévé vált, 
szinte „feudális” előjogokkal. A nemzetközi sikertörténet a 19. század 
második felében kezdődött. A dualizmus évtizedeiben törvények sora 
biztosította az adó- és vámkedvezményeket, a kamatbiztosítást, illet-
ve az állami megrendelésekhez a hazai beszállítók elsőbbségét. Weiss 
Manfréd 25 éves korában, 1882-ben hozta létre az első hazai húskon-
zervgyárat (amely kapacitását tekintve hamarosan a Monarchia máso-
dik legnagyobb ilyen üzeme lett), majd rátalált Csepelre: 1893-ban itt 
létesített tölténygyárat. A bécsi udvar a balkáni háborúk lázában égett, 
mindkét üzem a hadseregnek termelt. A termékszerkezet innentől 
kezdve szinte magától értetődően bővült. Nem soroljuk tovább a ku-
lisszatitkokat, zárásul Tisza István első világháború végi szavait idéz-
zük: „csak kettő vált be: fiaink hősiessége és Weiss Manfréd teljesítőké-
pessége”. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 2018/2)

317 Varga Balázs: Filmrendszerváltások. A magyar játékfilm intézményeinek átalakulása 
1990–2010. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 210 o. ISBN 978-963-414-134-1
318 Varga László: A csepeli csoda. Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában. Budapest 
Főváros Levéltára, Budapest, 2016. 370 o. ISBN 978-615-5635-01-4
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Varga Zsuzsanna (szerk.): Dimény Imre életútja319 Ténykérdés, 
hogy az 1970–80-as évek magyar mezőgazdasága sikertörténet volt. 
Nemzetközi hatások és hazai reformfolyamatok, földrajzi adottsá-
gok és rátermett vezetők együtt eredményeztek optimálisan műkö-
dő agráriumot. Az ágazat egyik sajátosságát a tudományos karriert 
is abszolváló szakpolitikusok jelentették. Közülük is kiemelendő az 
Erdélyből 1945-ben áttelepült Dimény Imre, aki pályája csúcsán a lé-
nyegében általa kitalált egységes mezőgazdasági és élelmezésügyi 
tárcát vezette, 1967–75 között. A reformellenzők átmeneti győzelme 
után – másokhoz hasonlóan – őt is leváltották, így a politikát a tudo-
mányra cserélte, s a Kertészeti Egyetem rektora lett. E minőségében is 
a modern mezőgazdasági és kertészeti üzemtan hazai élharcosa ma-
radt, kutatások elindítója, új módszerek adaptálója. A 95 évesen el-
hunyt egykori agrárminiszter-akadémikus életút-interjújában mégis 
elsősorban a mélységes humánumra, a józan racionalitásra és a min-
den vezetőnek ajánlható irányítási-vezetési alapelvekre hívom fel a 
figyelmet. Dimény példája megmutatja, hogy a tenni akarás és a rend-
szerszemlélet szinte csodákra képes. A memoár gazdaságtörténeti és 
vezetéstudományi szempontból egyaránt remekmű. (Zempléni Múzsa 
XIX. évf. 2019/2)

Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza320 Viga 
Gyula kutatói pályája elsősorban Miskolchoz, a Herman Ottó Múze-
umhoz kapcsolódva teljesedett ki. A javak cseréjét, a táji gazdasági 
kapcsolatok történeti néprajzát több mint harminc éve kutatja. Tudo-
mányos eredményeivel a lapunk olvasói is több alkalommal találkoz-
hattak; Hármas határon című, 1996-os könyvében a Bodrogköz változó 
népi kultúrájával foglalkozott. A jelen kötetet a javak cseréjének Kár-
pát-medencei történeti vázlata vezeti be, majd a szerző a tájak közötti 
gazdasági kapcsolatok térbeli alapjait ábrázolja. A javak cseréjének 
helyszíneiről és formáiról szóló fejezet a térszerkezetet és a folyama-
tok történetiségét, illetve – fő kérdésként – a felföldi vármegyék áru-
forgalmának néprajzi vonatkozásait tárgyalja. A negyedik fejezet a 
vízi és vasúti szállítás, valamint a fuvarozás társadalmi és kulturális 
összefüggéseit vizsgálja. Végül az „úton levő javak” közül a tájak kö-
zötti csere három fő csomópontja, a gabona, a bor és a só forgalmának 
néprajzi vonatkozásairól kapunk képet. Viga Gyula, számos részta-

319 Göröngyös út. Dimény Imre életútja. Szerkesztette: Varga Zsuzsanna. Kossuth Ki-
adó, Budapest, 2017. 224 o. ISBN 978-963-09-8912-1
320 Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. (A Felföld népeinek gaz-
dasági kapcsolatai a 18–20. században). Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013. 240 o. 
ISBN 978-615-5216-40-4

nulmányt követően, az összegzés igényével készítette el munkáját, 
amellyel 2011-ben elnyerte az MTA doktora fokozatot. (Zempléni Mú-
zsa XVI. évf. 2016/1)

Viga Gyula: Miscellanea Museologica III.321 Azt mondod Miscellanea 
Museologica? Azt mondom: Viga Gyula. (Felidézve Szilágyi György 
Hanyas vagy? című, örökbecsű monológját – előadta Kálmán György.) 
A tudományosságot sejtető cím mögött a III. szám olvasható, jelezve, 
hogy sorozatról van szó. Valóban, az első kötet 2002-ben 288 oldalon, a 
második 2008-ban 280 oldalon látott napvilágot, azaz hasonló terjede-
lemben és ugyanazon célokkal. Szerzője hihetetlen munkabírású nép-
rajzos-muzeológus, szerteágazó érdeklődésű kutató-oktató-szerkesztő, 
akinek műveit biztos forráskezelés és magas szakmai minőség fémjelzi. 
E kötetben negyven közleménye kapott helyet, közte tizenhét néprajzi 
előadás és írás a paraszti kereskedelemről és vándorlásról a Kárpát-
medencei térségben: Felföld és Zemplén, Bodrogköz és Tokaj-Hegyal-
ja, Gömör és Torna, Bükkalja és Zólyom vármegye. Aztán hat életrajzi 
áttekintés jeles elődökről, (egykor volt) társakról, mint Balassa Iván és 
Dankó Imre. Végül ugyancsak tizenhét megnyitó beszéd képzőművé-
szeti tárlatokról, néprajzi és helytörténeti kiállításokról, múzeumi köz-
művelődési programokról. Volt miből válogatni: a függelékként köz-
readott 2008–2017 közötti publikációs lista 112 tételt számlál. (Zempléni 
Múzsa XIX. évf. 2019/1)

Viga Gyula (szerk.): Fejezetek Cigánd néprajzából322 A bodrogközi 
Cigánd manapság történelmének fénykorát éli. A Tisza-híd megnyitása 
óta fontos közlekedési útvonal, 2004-től város, 2013 óta járási székhely. 
Előd településének első írásos (okleveles) említése 1289-ből származik. 
A kötet – amelynek megjelenését a 725. évforduló ihlette – a néprajz 
minden ágát megjeleníti. A régészeti-történeti áttekintést és a tájhasz-
nálat változásait a mezőgazdasági népesség táplálkozási szokásainak 
leírása követi, majd megismerkedünk a falu 18–20. századi gazdasági 
kapcsolataival. A tárgyi néprajzot a régi és új idők lakáskultúrája, va-
lamint az öltözködés, a folklórt a táncélet és a népszokások képviselik 
(ajánlom a közzétett kéziratos vőfélykönyveket!). Ezután jön a népes-
ségvizsgálat: a 18. századi társadalom az anyakönyvek tükrében, majd 
a tengerentúli kivándorlás problematikája. Találunk cikket a szövetke-
zetesítésről, nemcsak a földművelés, de az 1945 előtti hitelszövetkezet 

321 Viga Gyula: Miscellanea Museologica III. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2017. 308 o. 
ISBN 978-615-5525-23-0. Officina Musei 24. ISSN 1217-033X
322 Fejezetek Cigánd néprajzából. Szerkesztette: Viga Gyula. Cigánd Város Önkormány-
zata, 2014. 520 o. ISBN 978-963-08-9530-9
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példáján is. Nem marad ki a Zemplénre oly jellemző cigány népesség 
vizsgálata sem. Érdekes kísérlet Cigánd vizuális atlaszának megvaló-
sítása (különböző mediális anyagok web2-es alkalmazásával). Végül 
agrártörténeti adalékok és 20. századi iparos kataszter. Kerek egész. 
(Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/3)

Viga Gyula (szerk.): Újabb tanulmányok Cigánd múltjából323 Ha a 
bodrogközi helytörténeti kutatásoknak létezne bajnoksága, abban a te-
lepülések között minden bizonnyal Cigánd vezetne. Erre a kötet címé-
nek első szava a legjobb bizonyíték. Ahogy a polgármesteri bevezető 
fogalmaz, a város történetéről „az elmúlt időszakban évente megjelent 
egy-egy könyv”. A mostani kiadvány komplex mű. Három tanulmányt 
tartalmaz, s a szerkesztő jó érzékkel válogatott a történeti, néprajzi, 
nyelvészeti témák között. Takács Péter Két évszázad Cigánd történetéből 
(1711–1914) címmel átfogó elemzést készített, benne egyetemes és ma-
gyar történeti, gazdaság-, társadalom- és technikatörténeti szempon-
tokat egyaránt alkalmazva. Páll István Cigánd hagyományos népi építé-
szete című írásában a táj és a településszerkezet vizsgálata felől haladt 
az épületek alaprajzi, építéstechnikai, gépészeti leírása felé, mindezt 
gazdag fotóanyaggal illusztrálva. Nem maradtak ki a gazdasági és a 
településen kívüli építmények sem. A sort Fodor Katalin Cigánd nyelv-
járása című közleménye zárja, amelyben saját kutatási eredményeit ösz-
szevetette a témakör publikált forrásaival. A függelékben az 1960–70-es 
években általa gyűjtött szövegek (eredeti hangfelvételek) olvashatók. 
(Zempléni Múzsa XX. évf. 2020/3)

Vincze Tamás: Alkotás és iskolateremtés324 A magyar pedagógia- és 
esztétikatörténet jeles alakja a Sárospatakon született és érettségizett 
Mitrovics Gyula (1871–1965), a debreceni egyetem pedagógia tanszéké-
nek alapító professzora (1918–41), a bölcsészkar 1923/24. évi dékánja, 
az egyetem 1940/41. évi rektora. Ezt megelőzően volt pataki gimnáziu-
mi tanár, miskolci leánynevelő intézeti igazgató, debreceni református 
kollégiumi tanár, internátus- és könyvtárvezető. Tudományos eredmé-
nyeinek elismeréseként 1935-ben az MTA levelező tagja lett, 1937-ben 
a Magyar Esztétikai Társaság első elnökévé választotta. Ez a kötet első 
látásra rész-életrajznak tűnik, hiszen az alcímében jelzett periódus azo-
nos Mitrovics vezetői regnálásával. De mégsem erről van szó, sőt nem 

323 Újabb tanulmányok Cigánd múltjából. Szerkesztette: Viga Gyula. Cigánd Város Ön-
kormányzata, Cigánd, 2019. 176 o. ISBN 978-615-00-6193-1
324 Vincze Tamás: Alkotás és iskolateremtés. Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén 
1918 és 1941 között. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017. 194 o. ISBN 978-963-
318-674-9

is debreceni pedagógiatörténetről. A szerző egyetlen intézmény fejlő-
déstörténetén keresztül – amely szervesen összefonódott egyetlen sze-
mély élettörténetének egy adott szakaszával – oda-vissza kölcsönhatá-
sokról ír, különböző tényezők eredőit és hatásmechanizmusát mutatja 
be a korabeli tudomány- és oktatásszervezés elemeivel és szabályaival 
együtt, s ezzel pontosan ábrázolja a rendszer lehetőségeit és korlátait. 
(Zempléni Múzsa XIX. évf. 2019/2)

Vitéz Ferenc: Angyalkapuk és szövegjáratok325 A címlapot betöltő 
Aknay János-festmény a kötet egészének szellemiségét jelöli. A szer-
zőre egyébként is jellemző, választékos-meghökkentő címhasználat 
pontosan kifejezi a tartalmi sokszínűséget. Vitéz Ferenc – akinek nevét 
sokan a Néző●Pont folyóirat írójaként és kiadójaként ismerik – ezúttal 
kutatási területének 1995 és 2012 közötti terméséből válogatott. Az írá-
sok eredeti megjelenési helyei kulturális (Agria, Alföld, Napút, Polísz, 
Zempléni Múzsa) és szakfolyóiratok (Ethnica, Médiakutató, Mediárium), 
tanulmánykötetek, valamint a Néző●Pont, de akad első megjelenés is. 
A kötet 22 írást közöl, öt blokkban. Az elsőben a naiv művészet problé-
maköre kapott helyett, a másodikban kritikaelmélettel és vizuális kom-
munikációval kapcsolatos cikkek. A harmadik Krúdy-elemzéseket tar-
talmaz, elsősorban az író publicisztikáját vizsgálva. A következő rész 
(„Angyalkapuk”) mondanivalója Giottótól Weöres Sándoron és Papp 
Károlyon át Aknay Jánosig ível, és szakrális szimbólumokat jár körül. 
Végül a francia művészet és kultúra néhány összefüggésébe nyerünk 
betekintést, Valéry, Guillevic és Rodin munkássága nyomán. (Zempléni 
Múzsa XVI. évf. 2016/1)

Vitéz Ferenc: Angyalok a labirintusban326 Írni és olvasni jó: számom-
ra ez a fő üzenete Vitéz Ferenc munkáinak. Kitűnik belőlük a humán 
műveltség átütő ereje, a szavak társadalomformáló hatásába vetett hit. 
A kulcskérdés a műfaj, jelen esetben az igényes esszé. A mércét a nagy 
elődök, Montaigne és Macaulay, nálunk Cs. Szabó László és Németh 
László magasra tették. S éppen Vitéz Ferenc kötetei bizonyítják, hogy 
ezek a szintek elérhetők. A mű – mint már ismertetett előzménye, az 
Angyalkapuk és szövegjáratok – a vizuális kultúrával és a szépirodalom-
mal foglalkozik. A művészetelméleti megközelítésű cikkek mellett ki-
emelt helyen áll Holló László, felbukkan Aknay János, Bertha Zoltán, 

325 Vitéz Ferenc: Angyalkapuk és szövegjáratok. Tanulmányok és esszék a szakrális, az 
irodalmi, a vizuális és az esztétikai kommunikáció köréből. Felsőmagyarország Kiadó, 
Miskolc, 2014. 287 o. ISBN 978-615-5354-11-3
326 Vitéz Ferenc: Angyalok a labirintusban. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék. 
Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2016. 380 o. ISBN 978-615-5354-24-3
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Józsa Judit, Váci András életműve, Comenius öröksége. Egyértelmű, 
hogy a szerző tárlatmegnyitó beszédei nem csupán retorikai értelem-
ben véve komoly teljesítmények. Az irodalomtörténeti rész az újraol-
vasások jegyében fogant. Kölcsey, Ady, Kiss Tamás és Ladányi Mihály 
lírája, Móricz prózája – széles ív a Himnusztól a 20. század végéig. Az 
utolsó blokk a literatúra és az újságírás kapcsolatát vizsgálja Krúdy, 
Tamási Áron és Tóth Árpád életművét elemezve. A kötet igazolja, hogy 
értékes írások újraközlése képes minőségi többletet nyújtani. (Zempléni 
Múzsa XVIII. évf. 2018/1)

Vitéz Ferenc: Könyvek angyalai327 Angyalok bűvöletében él a szerző, 
tanulmányainak gyűjteményes kötetei eddig rendre ezt sugallták. Az 
első (Angyalkapuk és szövegjáratok, 2014) és a második (Angyalok a labi-
rintusban, 2016) után itt a harmadik opus. S a címlapon mindig Aknay 
János-festményekkel – találják ki, mit ábrázolnak! A terjedelem pedig 
egyre nő: a mostani kötettel összességében 1100 oldalhoz közelítünk és 
B/5 formátumról van szó! Ahogy Nagy Lajos a Képtelen természetrajz-
ban minden fejezetet axiómaszerű állítással kezd, álljon itt is egy ilyen 
mondat: ’Vitéz Ferenc termékeny író’. Író? Vagy kutató tanár, kritikus, 
publicista? A máskor versekben megcsodált formaérzéke és művészi 
látásmódja ezúttal tudományos köntösben jelentkezik, s ki merné állí-
tani, hogy ennek nincs létjogosultsága? Olvashatóan írni – ez komoly 
képesség. Tévedés, hogy a tudományos értékű gondolatok kizárólag 
elvont módon hozhatók nyilvánosságra. A terminológia ismerete és 
használata elengedhetetlen, de a szerzői megközelítés lehet egyéni, 
kivált a bölcsészettudományok terén. Márpedig Vitéz Ferenc írásai 
irodalmi, képzőművészeti, művelődéstörténeti témákat járnak körül, 
elegánsan és szabatosan. Szépíróhoz (is) méltón. (Zempléni Múzsa XIX. 
évf. 2019/1)

W. Chan Kim – Renée Mauborgne: Kék óceán váltás328 A címre tekint-
ve bocsássuk előre: nem vízgazdálkodási vagy halbiológiai könyvről 
van szó. A kötet, tárgya szerint, a versenyszférában működő cégek-
nek készült, ám a benne kifejtett gondolkodási paradigma általános 
érvényű lehet minden típusú (költségvetési, nonprofit stb.) szervezet 
számára. A „kék óceán” fogalom olyan gyarapodási útmutató, amely 
elveti a mások rovására történő terjeszkedést (az a hagyományos, ún. 

327 Vitéz Ferenc: Könyvek angyalai. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék, kriti-
kák. Néző•Pont Kiadás, Debrecen, 2017. 424 o. ISBN 978-615-80449-6-7
328 W. Chan Kim – Renée Mauborgne: Kék óceán váltás. Hatékony és magabiztos nö-
vekedés verseny nélkül. Fordította: Hegedűs Péter. HVG Kiadó, Budapest, 2018. 344 o. 
ISBN 978-963-304-711-8

„vörös óceán” szemlélet), és a piacteremtés új módját kínálja, hátat for-
dítva a klasszikus közgazdaságtan termelési lehetőség függvénygör-
bén alapuló megközelítésének. A „kék óceán” követői nem a meglevő 
vevőkért indulnak harcba, hanem adott funkciójú termékek adott pia-
cán új kereslet teremtésével generálnak új vásárlókat. A kulcsszó a ve-
vői hasznosság. A folyamatot a könyv szerzői öt lépésben mutatják be, 
mondanivalójukat konkrét és szemléletes megoldásokkal alátámaszt-
va. Akik ismerik, azoknak nem lesz újdonság az ActyFry krumplisütő, 
a Salesforce.com ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, a citizenM szálloda-
lánc, a Cirque du Soleil társulat és más példák. Hasznos és szórakoz-
tató kötet, nemcsak cégvezetőknek ajánlom! (Zempléni Múzsa XX. évf. 
2020/1)

Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete329 Négyévente felboly-
dul a világ a nyári olimpiák miatt, de a téli játékok, az atlétikai, a lab-
darúgó vagy a vizes világbajnokságok sem panaszkodhatnak a néző-
számra, a Forma 1-ről nem is beszélve. Behringer társadalomtörténeti 
megközelítésű áttekintése gazdagon merít a sporttörténet, a szocioló-
gia, a művelődéstörténet eszköztárából és forrásaiból, miközben fontos 
tételek bizonyítását tűzi ki célul. Az egyik ilyen a korai újkor átkötő 
szerepe az ókori olimpiák és a 20–21. századi modern sport között. A 
másik a munkaidő és a szabadidő közötti átrendeződés hatása a sport 
fejlődésére. További kérdéskör a sporttá válás (fegyelem, szabályozás, 
szekularizáció, globalizáció) szerepe a modernitás folyamatában. S vé-
gül a sport napjaink társadalmában betöltött szerepe, ennek minden 
politikai és gazdasági vetületével. Ezek tükröződnek az első öt feje-
zetben: Az ókori játékok; Középkori tornák; A játékok reneszánsza; A sport 
feltalálása; Korunk sportja. A széleskörű forrásfelhasználást a félszáz ol-
dalnyi jegyzet és bibliográfia teszi nyilvánvalóvá. S hogy végül is mi a 
sport? A könyv zárófejezete éppen ezt próbálja röviden összefoglalni. 
Tessék elolvasni – ezt is. (Zempléni Múzsa XVI. évf. 2016/4)

Zeidler Miklós (összeáll.): A magyar békeküldöttség naplója330 A tri-
anoni békeszerződés centenáriumához közeledve mind aktuálisabbá 
válik rá vonatkozó történelmi ismereteink újraelemzése és értékelése. 
Ehhez kínál páratlanul izgalmas forrást Zeidler Miklós kötete, amely 

329 Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete. Az ókori olimpiáktól napjainkig. Fordí-
totta: Győri László. Corvina Kiadó, Budapest, 2014. 516 o. ISBN 978-963-13-6235-0
330 A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly – Versailles – Budapest (1920). Összeállí-
totta: Zeidler Miklós. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2017. 312 o. ISBN 
978-963-416-072-4
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az Apponyi Albert által vezetett magyar békedelegáció 1920. január 
5. és június 4. közötti működését mutatja be, a küldöttség két válto-
zatban fennmaradt hivatalos naplója alapján. Az egyik verzió Csáky 
Istvánnak, Apponyi személyi titkárának munkája, amely 1939-ben és 
1946-ban angolul már megjelent. A másik – magyar nyelvű – forrás 
Wettstein János, a delegáció főtitkárhelyettesének hagyatékából 2014-
ben került elő. Ez egyrészt hitelesíti az angol szöveg állításait, másrészt 
lényeges kérdésekben túlmutat rajta, miközben vannak adatok, ame-
lyek csak a Csáky-naplóban szerepelnek. A közzététel tipográfiai meg-
oldása külön figyelmet érdemel. Az oldalpárokon bal felől a két napló 
jelenik meg, felül Wettstein, alul Csáky szövege, lehetővé téve egyazon 
nap párhuzamos megismerését. Jobb oldalon pedig a naplókat kiegé-
szítő más források, ábrák és fotók kaptak helyet. Összesen közel száz 
dokumentum teszi teljessé a kötet tartalmát. (Zempléni Múzsa XVIII. évf. 
2018/2)
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A közlemények megjelenési adatai

Az alábbiakban megadom az I–III. fejezetekben szereplő közlemények 
eredeti publikálási adatait, a tartalomjegyzék szerinti sorrendben. A 
IV. fejezetben közölt írások a Zempléni Múzsa folyóirat Polcravaló ro-
vatában láttak napvilágot, az évfolyam- és lapszámot a cikkek végén 
tüntettem fel.

I. Bírálatok

Vaszilij Grosszman: Élet és sors. Megjelent: A szépirodalom felelőssége. 
Vaszilij Grosszman: Élet és sors = Alföld, 69. évf. 2. szám, 2018. február, 
98–104. o.; továbbá: A szovjet valóság irodalmi visszatükrözése – Va-
szilij Grosszman. In: Bolvári-Takács Gábor: A művészetpolitika mecha-
nizmusai. Interpretációk és források a Kádár-korszak értelmezéséhez. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2020. 101–109. o.

Király István: Napló 1956–1989. Megjelent: A kontinuitás fogságában. 
Király István: Napló = Irodalomtörténeti Közlemények, CXXI. évf. 
2017. 4. szám, 538–555. o.; továbbá rövidítve: Közéletiség és ideológia 
Király István naplójában = Zempléni Múzsa, XVIII. évf. 1. szám, 2018. 
tavasz, 37–46. o.; valamint: A kontinuitás fogságában – Király István. 
In: Bolvári-Takács Gábor: A művészetpolitika mechanizmusai. Interp-
retációk és források a Kádár-korszak értelmezéséhez. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2020. 126–138. o.

Sándor L. István: Repedések a rendszeren. Megjelent rövidítve: BUKSZ Bu-
dapesti Könyvszemle, 29. évf. 2. szám, 2017. ősz–tél, 224–227. o.
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vészete. Koltay Gábor: Itt élned, halnod kell (1985, 2016) = Zempléni 
Múzsa, XVI. évf. 3. szám, 2016. ősz, 81–95. o.

Molnár Gál Péter: Coming out. Megjelent: Negatív reakciók. Molnár Gál 
Péter: Coming out = Alföld, 71. évf. 7. szám, 2020. július, 104–109. o.
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