
a fi gyel mün ket, hogy ez a szív ki seb be ket
dob ban na, ha nem az em lí tett fõ ere ken
ke resz tül jut na friss vér hez. E kül sõ táj -
egy sé gek szer ve sen ré szét ké pe zik a jól
mû kö dõ, na gyo kat dob ba nó, friss le ve gõ -
jû vá ro sunk di na mi kus éle té nek. 

Egy pün kösd va sár na pi sé tá ból, né hány
ter ve zett és vé let len be szél ge tés bõl majd -
nem egy év alatt szü le tett meg te hát a kö -
tet, amely vé gig ka la u zol ja ol va só ját a vá ros
fö lé emel ke dõ ut cá kon. 

Benczi Bog lár ka

téka
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BÛN BAK OK AZ EU RÓ PAI 
ÉS A MA GYAR TÖR TÉ NE LEM BEN
Gyar ma ti György, Lengvári Ist ván, Pók At ti la,
Vonyó Jó zsef (szerk.): Bûn bak min den idõ ben.
Bûn bak ok a ma gyar és az egye te mes tör té ne lem ben

Je len ta nul mány kö tet alap ját a 21. zán-
kai Dél-du nán tú li tör té né szek nyá ri kon fe -
ren ci á ja ke re té ben meg hir de tett Bûn ba-
k ok az eu ró pai és a ma gyar tör té ne lem ben
cí mû össze jö ve tel ké pez te. A nem várt 
si ker azt bi zo nyít ja, mennyi re ak tu á lis a
té ma, a ne ves, el is mert ku ta tók mel lett
fel buk ka nó fi a tal elõ adók je len lé te pe dig
meg erõ sí ti, hogy tér sé günk ben igény van
en nek a min den ko ri tár sa dal mi-po li ti kai
prob lé má nak a ki be szé lé sé re. Ak tu á lis,
hi szen an nak el le né re, hogy a bûn bak ál lí -
tás fo lya ma ta egy idõs az em be ri ség tör té -
ne té vel, so ha nem csök kent a sze re pe az
év ez re dek alatt, a „bûn bak kép zés min -
dent túl élõ je len ség”. (12.)

A bûn bak ere de ti (bib li ai) je len té se
sze rint „az en gesz te lés nap ján ki kell vá -
lasz ta ni két hi bát lan ba kot: az egyi ket az
Úr nak ál doz ni, a má sik ra pe dig a kö zös -
ség rá ru ház za min den bû nét, s ki ker ge ti 
a pusz tá ba”. (530.) Te hát õsi je len té sé ben
a bûn bak ra át ru há zott (!) vét kek tõl meg -
sza ba dul va meg tisz tul az adott kö zös ség,
új ra vissza ke rül a bûn te len ség idil li ál la -
po tá ba. Ezt azon ban nem sza bad össze té -
vesz te ni a mo dern ér te lem ben vett bûn -
bak kép zés sel, amely so rán a tár sa da lom
egy adott szeg men se egy má sik em bert
vagy em ber cso por tot hi báz tat (!) bi zo nyos
vét kek el kö ve té sé ért. To vább ra is meg ma -
rad va Zsi dai Ág nes Ügy nök ha lál Ma gya r-
or szá gon cí mû ta nul má nyá nál, amely ben
a bûn bak ilye tén fen tebb idé zett ér tel me -

zé sét ol vas hat juk, meg fo gal ma zó dik a mo -
dern bûn bak kép zõ dés két for má ja. Nem
le het egyen lõ ség je let ten ni a spon tán, ke -
vés sé el len õr zött, ösz tö nös-in du la ti bûn -
bak kép zés és a po li ti kai cél za tú, stra té gi ai
és tak ti kai jel leg gel bí ró kö zött. 

Mind a könyv ki adá sá ban, mind a
kon fe ren cia meg szer ve zé sé ben részt vett 
a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, va la mint
az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti
Le vél tá ra. A ki adást to váb bá a pé csi
Kronosz Ki adó és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap tet te le he tõ vé.

A kö tet 40 ta nul mányt tar tal maz, me -
lyek há rom te ma ti kus cso port ba so rol ha -
tók. Egy fe lõl tár sa da lom tu do má nyi meg -
kö ze lí tés bõl szü let tek mun kák, ezek ki -
vá ló el mé le ti meg ala po zást nyúj ta nak a
konk rét eset ta nul má nyok szá má ra. A szer -
kesz tõk az utób bi a kat két ka te gó ri á ba ren -
dez ték: az egye te mes és a ma gyar tör té ne -
lem so rán ki ala kult szám ta lan pél dá ból
emel tek ki né hány je len tõ seb bet, és azo kat
vet ték gór csõ alá. A több mint fél ezer ol -
da las kö tet szer kesz tõi olyan je len tõs tör -
té né szek, ku ta tók, mint Gyar ma ti György,
Lengvári Ist ván, Pók At ti la és Vonyó Jó -
zsef. Mel let tük a tu do má nyok szer te ága zó
te rü le te i rõl ér kez tek szak em be rek, egy in -
ter disz cip li ná ris ta nul mány kö te tet hoz va
így lét re.

A má so dik és har ma dik fe je zet be tar -
to zó ta nul má nyo kat két nagy ka te gó ri á ba
so rol hat nánk. Ezek ben egy fe lõl olyan írá -

Kronosz Ki adó, Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra, Bécs –
Bp., 2013.



so kat ta lál ha tunk, ame lyek, akár az egye -
te mes, akár a ma gyar tör té ne lem bõl ve -
szik a té mát, egy na gyobb kép re vi lá gí ta -
nak rá. Adott tör té nel mi hely zet ben a
bûn bak ál lí tást min den le het sé ges ol dal -
ról kör be jár ják. Ilyen pél dá ul Harsányi
Iván Bûn bak ke re sés és tör té nel mi em lé ke -
zet. Spa nyol ta pasz ta la tok cí mû mun ká ja,
amely a 19–20. szá za di spa nyol or szá gi
bûn bak-te ma ti kát elem zi. Más fe lõl van -
nak olyan ta nul má nyok, ame lyek va la -
mely adott hely zet egy konk rét bûn bak vál -
to za tát mu tat ják be min den rész le té ben.
Er re jó pél da Bes se nyei Jó zsef Szapolyai
Já nos, a ma gyar tör té ne lem egyik leg is mer -
tebb bûn bak ja cí mû eset ta nul má nya.
Pihurik Ju dit Ka to na do log 1945–1962 
cí mû ta nul má nyá ból vett idé zet tel él ve: 
„a té ma ha tal mas do ku men tá ci ó já ból
»mélyfúrásokkal« is min tát le het ven ni, de
mód nyí lik ho ri zon tá lis át te kin tés re is.”
(458.) Õ ugyan a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd -
ség tiszt je i nek 1945–1962 kö zöt ti hely ze -
té re vo nat koz tat ta, de úgy vé lem, ál ta lá no -
sít ha tó az egész kö tet re ez a ta lá ló an meg -
fo gal ma zott ki je len tés. Ter mé sze te sen éles
vá lasz tó vo nal nem min dig húz ha tó, ese -
ten ként el mo só dik ez a ha tár mezs gye. 

A tár sa da lom tu do mány ok szem szö -
gé bõl ké szült ta nul má nyok so rát Pók At -
ti la in dít ja, a té má nak tán leg je len tõ sebb,
de min den eset re leg töb bet idé zett szak -
em be re Bûn bak ok a ma gyar tör té ne ti gon -
dol ko dás ban cí mû írá sá val. A fo gal mak
tisz tá zá sá val, a bûnbakológia el mé le ti
hát te ré nek és a té ma ku ta tá si kö rül mé -
nye i nek fel vá zo lá sá val op ti má lis meg ala -
po zást nyújt a kö tet to váb bi ta nul má nyai
szá má ra. Gyáni Gá bor A tör té nész mint
bí ró. A tör té net írói ítél ke zés „jo ga” és ve -
szé lyei cí mû írá sa egy má sik irány ból 
kö ze lí ti meg a bûn bak kép zés je len sé gét, 
a tör té né szek szem pont já ból je len tõs 
kér dé se ket vet fel, el sõ sor ban azt, hogy
va jon a ku ta tók ho gyan jár nak el a múlt
ese mé nye i nek re konst ru á lá sá ban, mint a
nyo mo zók vagy mint a bí ró ság. A kér dés
két sze re sen is je len tõs, hisz azon kí vül,
hogy ön ma gá ban fon tos fel ve tés rõl van
szó, a ta nul má nyok szer zõi szá má ra is
kulcs fon tos sá gú. A Bûn bak kép zés és nem -
ze ti iden ti tás, avagy a szo ci ál pszi cho ló gia
mint em pi ri kus tár sa da lom tu do mány 
cí mû mun ká já val Lász ló Já nos szo ci ál -
pszi cho ló gus – úgy vé lem, bát ran ki je lent -
he tõ – tel je sen el tér a töb bi ta nul mány tól.
Nem mi nõ sé gé ben, ha nem a meg kö ze lí tés
mód já ban, hisz az írás em pi ri kus ana lí -

zis, amellyel a ma gya rok bûn bak kép zé si
haj lan dó sá gát igyek szik ma gya ráz ni, és
mint ilyen for ma i lag ke vés ro kon sá got
mu tat a töb bi ta nul mánnyal. Ha fel té te -
lez zük, hogy az ol va só jár ta sabb a tör té -
ne ti mun kák ban, és sze mé lyi sé ge is kö ze -
lebb áll a hu mán doméniumokhoz, és 
te kin tet tel a je len kö tet te ma ti ká já ra ez 
jó sze ri vel va ló szí nû sít he tõ, ak kor ez eset -
ben ne héz kes szö veg nek bi zo nyul hat,
amely a sok táb lá zat, kép let mi att ne he -
zen kö vet he tõ, és ezt az ér zel mek szám -
sze rû sí té se sem old ja fel. Nyil ván csu pán
a je len kö tet ben fel tû nõ je len ség, to váb bi
szo ci ál pszi cho ló gi ai mun kák kö zött más
len ne a hely zet. Kiss Zsu zsan na Hõ sök és
bûn bak ok a weimari Né me tor szág ban.
Ada lé kok a bûn bak kép zés lé lek ta ni szem -
pont ja i hoz címû írá sá nak fõ cí mé vel el -
len tét ben a tár sa da lom tu do má nyi fe je zet -
be tar to zik, a lé lek tan irá nyá ból kö ze lít rá
a té má ra, ma gya ráz, ér tel mez, pél dá kat
hoz, pszi chi á te rek gon do la ta it, el mé le te it
is mer te ti, jó ala pot biz to sít a ké sõb bi eset -
ta nul má nyok hoz. Or mos Má ria Bûn bak ke -
re sés/sze re csen mos da tás – a nyu ga ti vi lág -
ban (20–21. szá zad) ta nul má nyá nak nem
ez az el sõ meg je le né si he lye, a 2013-as
Múlt a je len ben címû kö tet ben már ta lál -
koz hat tunk ve le. Rá mu tat mai és elõ re ve -
tí tett jö võ be ni prob lé mák ra is írá sá ban.
Pótó Já nos ta nul má nyá ból (Szob rok és
em lék mû vek mint bûn bak ok ...avagy ho -
gyan dön tünk szob rot, mi kor és mi ért?) 
ki de rül: nem csak sze mé lyek, tár sa dal mi
cso por tok, ha nem szob rok is le het nek bûn -
bak ok, mind ezt pe dig ké pek kel illuszt rál ja.
Dé vé nyi An na Bûn bak ból vád ló, vád ló ból
bûn bak címû ta nul má nya kö zel áll Lász -
ló Já nos írá sá hoz, itt is a 20. szá za di ma -
gyar tör té ne lem tan köny vek ke rül tek na -
gyí tó alá há rom tör té nel mi ese ménnyel
va ló össze füg gés ben (Moh ács, Vi lá gos és
Tri a non), azon ban, az el sõ vel el len tét ben
ez út tal a tan köny vek pon tos meg ha tá ro -
zá sa, fel so ro lá sa is meg tör té nik, majd 
a to váb bi ak ban is vé gig vissza kö vet he tõ,
a szer zõ jel zi a tan köny vi ol dal szá mo kat.
A fe je zet utol só ta nul má nya Szil ágyi Ma -
ri ann „(...) meg ren del ni egy-két vad kant 
jó pén zért min dig le het” cí mû írá sa, be te -
kin tést nyújt a té ma iro dal mi-mi to ló gi ai
ha gyo má nya i ba is, ala po san is mer tet ve
né hány ki emelt pél dát, az idé ze tek ere de -
tijét és ma gyar for dí tá sa pe dig kü lön po -
zi tí vum ként tû nik fel.

Az egye te mes tör té ne lem ben fel buk -
ka nó bûn bak ok lajst ro má ban ta lál koz ha -120
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tunk pá pá val (Maléth Ág nes: XXI II. Já nos
és a konstanzi zsi nat), a hír hedt-hí res
Dreyfus-üggyel (Ma jo ros Ta más: Mi ért 
a har ma dik köz tár sa ság? A Dreyfus-ügy
hát te ré rõl), a spa nyol tör té ne lem mel két
ta nul mány is fog lal ko zik, te kin tet tel a
hispán bûn bak ke re sé si ha gyo má nyok ra,
ez ta lán nem is olyan meg le põ (Lénárt 
T. And rás: A „tisz ta faj” kér dé se Spa nyo l-
or szág ban. A kö zép ko ri hispán bûn bak -
kép zés okai, mód sze rei és 20. szá za di utó -
ha tá sai, il let ve Harsányi Iván: Bûn bak ke -
re sés és tör té nel mi em lé ke zet. Spa nyol 
ta pasz ta la tok). A pe rek so rát foly tat ja az
1912-ben ki rob ba nó orosz Bejlisz-ügy
(Bebesi György: A Bejlisz-ügy. A sztolipini
kon szo li dá ció sza kí tó pró bá ja, a hír hedt
orosz vér vád-per), az I. vi lág há bo rú elõ -
est éjén le zaj lott Apis-koncepciós per
(Hornyák Ár pád: „Aki ki rob ban tot ta az el -
sõ vi lág há bo rút”. Dragutin Dimitrijevic-
Apis kon cep ci ós pe re), a Salňi Köztársa-
ságban le foly ta tott bün te tõ pe rek be ve ze -
tõ ak kord ja, az 1944-es ve ro nai per (Kindl
Me lin da: Giustizia è stata fatta! Avagy
Olasz or szág áru lói), il let ve Hahner Pé ter
Nixon, a bûn bak címû ta nul má nyá ban 
a 37. ame ri kai el nök kö rül ki rob bant bot -
rányt elem zi, írá sa vé gén pe dig egy köny -
vé szet is ta lál ha tó, egye dül ál ló an a kö-
tetben. To váb bá meg je len nek a je zsu i ták
és a nõk is mint bûn bak ok (Ugrai Já nos: 
A je zsu i ták mint az is ko la ügy „ke rék kö -
tõi”? A 18. szá za di ok ta tás po li ti kai dis kur -
zus a Habs -burg Mo nar chi á ban a bûn bak -
kép zés tük ré ben, il let ve Len gyel Tün de:
Ke resd a nõt! A nõk mint bûn bak ok a kö -
zép kor ban és a ko ra új kor ban).

A ma gyar tör té ne lem bûn bak ja i val
fog lal ko zó ta nul má nyok nagy ré sze (18
ta nul mány a 22-bõl) a 20. szá zad ból me -
rí ti, leg alább rész ben, té má ját. A már em -
lí tett Bes se nyei Jó zsef Szapolyai-eset-
tanulmányát kö ve ti Ko vács Ad ri enn
Padányi Bí ró Már ton veszp ré mi püs pök
egy ház szer ve zõ mun kás sá gá nak meg íté -
lé se, majd a 19. szá za di „spic li” té mát
elem zi De ák Ág nes nyo mo zói ala pos ság -
gal (Rendõrbesúgók nyo má ban). Kaposi
Zol tán egy szo kat lan bûn ba kot ál lít a 
kö zép pont ba, a nagy bir to kot, azon be lül
is az ura dal mat és az ag rár sze gény ség
kap cso la tát a 19–20. szá zad for du ló ján 
(A nagy bir tok mint bûn bak). Ez zel pe dig 
a kro no ló gi ai sor rend be ál lí tott ta nul má -
nyok so ra el is éri a 20. szá za dot. Paksy
Zol tán írá sa tu laj don kép pen egy té ves né -
zet cá fo la ta és egy ben bi zo nyí ték, ne ve ze -

te sen, hogy nem a Ta nács köz tár sa ság
alatt és bu ká sa után in dult meg az an ti -
sze mi tiz mus „fu tó tü ze”, ha nem már ko -
ráb ban (A zsi dó ság bûn bak ká vá lá sa és az
an ti sze mi ta hisz té ria kez de te Ma gya ror -
szá gon az el sõ vi lág há bo rú vé gén). Her-
czeg Fe renc író alak já ról és mun kás sá gá -
ról szól Gaz dag Lász ló ta nul má nya (Her-
czeg Fe renc és a for ra dal mak – Észa ki
fény). Fedinec Csil la írá sa a ruszin–ukrán
pa ra dig má ról szól, és mint ilyen ke vés sé
jár ja kö rül a bûnbakológia te ma ti ká ját 
(„A leg gyen gébb fél”. Gon do la tok a ruszin–
ukrán pa ra dig ma új ra ér tel me zé sé hez).
A Bûn bak kép zés és/vagy bûn bak kép zõ dés
címû ta nul mány ban Erõss Zsolt ar ra tesz
kí sér le tet, hogy az 1930-as évek kö ze pé tõl
a bel po li ti kai élet elõ te ré be ke rü lõ dik ta tó -
ri kus vá dak hát te rét új ra gon dol ja Göm bös
Gyu la és Mar ton Bé la meg íté lé sé vel kap -
cso lat ban. A II. vi lág há bo rú több bûn bak -
kép zést is le he tõ vé tett, ezek kö zül eme li
ki Mol nár Ju dit a csend õr sé get („Ürügy 
a de por tá lás”), mely nek ku ta tá sa már
több mint tíz éves múlt ra te kint vissza,
be fe je zett nek azon ban még min dig nem
te kint he tõ. A má so dik vi lág égés be va ló
be kap cso ló dás szin tén bûn bak ok ka val -
kád ját von ta ma ga után (Olasz La jos: Ha -
di ál la pot ban a Szov jet uni ó val – bûn bak ok
és fe le lõ sök). Szálasi Fe renc mint a tö ké le -
tes bûn bak sze re pel Karsai Lász ló ta nul -
má nyá ban (vak me rõ cím vá lasz tá sát meg -
in do kol ja). Az 1945-öt kö ve tõ po li ti kai
tisz to ga tá sok ból Franz Basch nép bí ró sá gi
pe rét eme li ki Gerhard Seewann, Gyar -
ma ti György pe dig az 1945– 1956 kö zöt ti
idõ szak el len ség- és bûn bak lajst ro mát 
ve szi sor ra a kö tet leg na gyobb ter je del mû
ta nul má nyá ban (El len sé gek és bûn bak ok
ka val kád ja Ma gya ror szá gon, 1945–1965,
28 ol dal). Püski Le ven te azt vizs gál ja, 
ho gyan lett az arisz tok rá ci á ból bûn bak 
a vi lág há bo rú után az MKP po li ti kai dis -
kur zu sá ban (El len ség bõl bûn bak). Ko vács
Jó zsef a Lu das Ma tyi sza ti ri kus lap ból, 
a kom mu nis ta po li ti kai hu mor szó csö vé -
bõl vá lo ga tott ka ri ka tú rá kat 1945–49 kö -
zött. A hu mor nak nem min dig ele get te võ
ka ri ka tú rák rész le tes elem zé se mel lett
pár hu za mo san a kor szak po li ti kai ese mé -
nye i nek be mu ta tá sa is meg tör té nik, ez zel
job ban elõ se gít ve az ért he tõ sé get. Pihurik
Ju dit már idé zett Ka to na do log 1945–1962
cí mû ta nul má nya a „hor thysta ka to na -
tisz tek” kom mu niz mus be li sor sát és meg -
íté lé sét elem zi. Az antijezsuitizmus új ra
fel buk ka nó té ma, a Tár sa ság lét re jöt té nek téka
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rö vid is mer te té sét már Ugrai Já nos ta nul -
má nyá ban, más for má ban ugyan, de ol -
vas hat tuk. Az öt ve nes évek egye te mi-fõ is -
ko lai hall ga tó i nak fe gyel mi ügye it tár gyal -
ja Po lyák Pet ra, míg a het ve nes évek ben 
a ter me lõ szö vet ke ze ti ve ze tõk ke rül tek
ha son ló an pel len gér re Var ga Zsu zsan na 
ta nul má nyá ban. Az 1956-os for ra da lom -
mal két ta nul mány is fog lal ko zik, Lénárt
And rás két, egy más sal fe le se lõ pro pa gan -
da film je le ne te it bon col gat ja (A Köz tár sa -
ság tér ar cai. Bû nö sök áb rá zo lá sa két pro -
pa gan da fil men), más fe lõl Tóth Esz ter
Zsó fia írá sa Bor dás And rás Kos suth-dí jas
esz ter gá lyos meg gyil ko lá sá ra pró bál fényt
de rí te ni, vol ta kép pen vál to za to kat mu tat
be egy tör té net re („Ke nyér, szõ lõ por ba
hull tak.” Bor dás And rás tra gi kus ha lá la
1956-ban: a for ra dal mi és az el len for ra dal -
mi bûn bak kép zés priz ma tö ré sei). A már
em lí tett Ügy nök ha lál Ma gya ror szá gon
cí mû ta nul mány zár ja a kö te tet. Ugyan
kro no ló gi a i lag is il lik a sor ba, azon ban,
akar va vagy aka rat la nul, ide á lis utol só 
ta nul mány nak, ke vés sé fó ku szál egy adott
hely zet re, a fo gal mi tisz tá zá so kon túl rá -
mu tat Ma gyar or szág rend szer vál tás utá ni
bûn bak kép zé sé re és en nek má ig tar tó
hely ze té re. „Azt mond juk, nincs iga zi
rend szer vál tás múlt tal va ló szem be né zés,
er köl csi meg tisz tu lás nél kül. A bûn bün te -
té sért ki ált, ah hoz vi szont meg kell ne vez -
ni a bû nö sö ket. A ma gyar rend szer vál tó
elit im már 23 éve nem tud meg bir kóz ni 
a Vergangenheitsbewältigung prob lé má já -
val, vol ta kép pen ott tar tunk, ahol el kezd -
tük.” (543.)

A nagy szá mú ta nul mány kö zöt ti
könnyebb el iga zo dást biz to sí tan dó a ma -
gyar nyel vû tar ta lom jegy zé ket egy an gol
nyel vû is kö ve ti, majd a kö tet vé gén név -
mu ta tó, il let ve a szer zõk és szer kesz tõk
név so ra, mun kás sá guk rö vid is mer te té se
ta lál ha tó. Az an gol nyel vû tar ta lom jegy -
zék azon ban nem tár sul to váb bi ide gen
nyel vû for dí tá sok kal, re zü mé vel vagy
épp elõ szó val, így ön ma gá ban kér dé ses,
mennyi re szol gál ja a prag ma tiz must. 
A szer zõk és szer kesz tõk rö vid be mu ta tá sa
azon ban ki vá ló ada lék az ol va só szá má ra. 

A kö tet jegy zet ap pa rá tu sá ban nem
kon zek vens, ugyan is akad olyan ta nul -
mány, mely ben tel jes ség gel hi ány za nak 
a láb jegy ze tek, in dok lás nél kül (75.),
más hol ezt a hi ányt meg in do kol ja a szer -
zõ (83.), azt hoz va fel érv ként, hogy ez
túl ter hel né írá sa ke re te it, csak a je len tõ -
seb be ket eme li át az ere de ti ta nul mány -
ból. A kö vet ke zõ szer zõ vi szont már elõ -
sze re tet tel al kal maz za a jegy ze te ket, né hol
a szö ve get hát tér be is szo rít va (102.). 
Az ese tek több sé gé ben azon ban kel lõ
mennyi sé gû láb jegy zet tel ta lál koz ha tunk,
ki me rí tõ ki egé szí tõ in for má ci ót szol gál -
tat va az ol va só nak. A kö vet ke zet len ség
pe dig ta lán an nak tud ha tó be, hogy ezen
mun kák egy ré sze el sõ sor ban a kon fe ren -
cia elõ adá sa i ként szü let tek meg, ese ten -
ként már ko ráb ban is meg je len tek más
he lye ken, így el té rõ for mai kö ve tel mé -
nyek nek tet tek ele get. Po zi tí vum ként 
je gyez he tõ fel to váb bá az, hogy azon ese -
tek ben, ami kor egyes té mák nál több, 
a kö tet ben fel lel he tõ ta nul mány is érin tõ -
le ge sen kö ze lít egy más hoz, ak kor er re 
vo nat ko zó uta lást és hely meg je lö lést ta -
lál ha tunk a láb jegy zet ben.

A kon fe ren cia so rán el hang zott elõ -
adá so kat kö ve tõ vi ták né hány eset ben ar -
ra kész tet ték a szer zõ ket, hogy mun ká ju -
kat át dol goz zák az új gon do la tok, ada tok
tük ré ben. Azon ban nem min den ki élt ez -
zel a le he tõ ség gel, ez ért he tõ en eset füg gõ.

Te kin tet be vé ve a kö tet ter je del mét és
a ta nul má nyok nagy szá mát, le het sé ges,
hogy sze ren csé sebb vá lasz tás lett vol na
az anya got két kö tet ben meg je len tet ni. 
A fe je ze tek mé ret kü lönb sé gé bõl ki fo lyó -
lag ad va is len ne, hol húz hat nák meg a
ha tárt a két kö tet kö zött, az el sõ két fe je -
zet tar toz na az el sõ kö tet be, a má so dik ba
pe dig a ma gyar tör té ne lem bûnbakológiá-
ja, amely hez a 40-bõl 22 ta nul mány tar to -
zik. Azon ban je len for má já ban sem tart -
ha tó túl zott nak a ter je de lem, hisz min den
írás kü lön ál ló an is ér té kel he tõ mun ka,
ön ma guk ban is helyt áll nak, együtt pe dig
egy nagy kép mo za ik ja i ként össze áll nak,
és egy sé get al kot nak.

Ta kács Kin csõ 
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