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Peth｢ Tibor

KOLOZSVÁRI 
VENDÉGJÁTÉKOK 
ÉS A BUDAPESTI KRITIKA 
Mátrai-Betegh Béla esete 

„Azt hiszem, néha el kell menni a közönség felé. Épp azért, hogy értsék, mit szeretnék” 
– nyilatkozta Harag György a Csáki Juditnak adott interjújában a Népszava hasábjain 

1980 februárjában, abból az alkalomból, hogy Budapestre érkezett a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház öt vendégjátékával.1 A tJrsulat a Sｲt｢-tril{giJt (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a 
máglyán, Káin és Ábel), Tudor Muｪatescu Titanic kering｡jét és Paul Everac: Az ötödik hattyúját 
hozta magával.

Harag szavait Zrtelmezte tovJbb a szintZn Budapestre Zrkezett Sｲt｢ AndrJs, aki egy akkori-
ban befejezett drámája, a Szuzai menyegz｡ kapcsJn a k‾vetkez｢t nyilatkozta Zelei Mikl{snak: „a 
nZpek asszimilJci{jJnak kZrdZsZt pr{bJltam megk‾zeliteni. [...] Viszont ahol er｢szak lZp k‾zbe, 
s mintegy megtervezve akarja siettetni, irányítani, vagy pedig a hatalom a maga céljainak akarja 
alJrendelni ezt a folyamatot, ott e konliktusok, ahogyan drJmJm szinhelyZn is, keservesebbek.”2 
Az ｲzenetet nemcsak a k‾z‾nsZg, de a kritikusok is megZrtettZk, mi t‾bb, „vissza is igazoltJk”: a 
legnyiltabban, j{cskJn tｯlszaladva a tｶrZshatJron a Magyar Nemzet színházi kritikusa, egyben a 
kulturJlis rovat vezet｢je, MJtrai-Betegh BZla3 az Egy lócsiszár virágvasárnapja el｢adJsJr{l sz{l{ 
írásában.4 

A szerz｢ persze nem el｢sz‾r vette magJnak a bJtorsJgot minderre. 1952-ben a legkemZ-
nyebb sztJlinista diktatｯra idejZn, RJkosi MJtyJs k‾zelg｢ 60. szｲletZsnapja el｢tt egy h{nappal a 
Nemzeti Színházban Major Tamás rendezésében hármas szereposztásban bemutatott Hamlet-

1 Csáki Judit: A korban élni. Beszélgetés Harag Györggyel. Népszava. 1980. február 8.
2 Zelei Mikl{s: Sｲt｢ AndrJssal a Szuzai menyegz｢r｢l. Árnyalati, tehJt lZnyeges. Magyar Hírlap. 1980. február 

10. 
3 MJtrai-Betegh BZla (1914−1981) dramaturg, szinhJzi kritikus, 1949−1955 Zs 1958−1981 k‾z‾tt a Magyar 

Nemzet munkatJrsa. Nagyapja, MJtray-Betegh BZla (akinek a nevZt is felvette) KolozsvJron, majd a buda-
pesti Nemzeti SzinhJznJl volt szinZsz Zs rendez｢. 

4 A Magyar Nemzetben (hivatalosan a Hazaias NZpfront lapjJban), amｯgy is nagy hagyomJnya volt alapitJ-
sJt{l, 1938-t{l kezdve a tilalomfJkat kikerｲl｢ JthallJsos beszZdnek. Ahogy az akkor pJlyakezd｢ ｯjsJgir{, 
Javorniczky István utóbb megfogalmazta: „A Népszabadság a hatalmat jelképezte, a Magyar Nemzet a 
szelid, de hatJrozott mJssJgot. KorJntsem a nyilt szembenJllJst a fennJll{val szemben, de a nｲanszbeli 
kｲl‾nbsZget a hivatalos szemlZlett｢l.” A Nemzet Zs mi. Szubjektiv t‾redZkek egy szZp k‾z‾s mｯltb{l. In: 
(Magyar) Nemzet és Európa. Tanulmányok a 70 éves Martin József tiszteletére. Szerkesztette: Széchenyi 
Ágnes és Buzinkay Géza. Eger, Líceum Kiadó, 2014. 141. 
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jZr｢l irt (nota bene hJromrZszes) kritikJjJZrt akJr le is csukhattJk volna, ha az illetZkesek kZpesek 
felfejteni a szöveg valódi jelentését.5 

A pJrtk‾zpont igyelmZt elkerｲl｢ Hamlet-birJlatot joggal tekinthetjｲk mJr csak stilusa, esz-
közei, fordulatai alapján is a Lócsiszár-kritika el｢kZpZnek. A m{dszer ugyanaz: mint egykor a 
RJkosi-fZle zsarnoksJg, most a Ceauｪescu-diktatｯra jellemzZsZre Jllitja a szerz｢ pJrhuzamba a 
mｯltat a jelennel. 1952-ben olyan m{don, hogy kijelenti, a rendezZs „a zsarnoksJgok kZpZt – a 
k‾zZpkoriakZt csakｯgy, mint a legｯjabbakZt – vetiti hJtterZｲl a tragZdia m‾gZ”, 1980-ban a szi-
nZszek jJtZkJb{l kiindulva mossa egybe a darabbeli id｢t a jelennel: „Sｲt｢ AndrJs pedig elmond-
ta mｶvZben a kort, minden vonJsJval, minden dｯltsJgJval Zs boldogtalansJgJval. Elmondta a 
harmincéves háború s a harmincéves békék minden olyan korát, melyekben felcsörtet a vadság, 
martal{cok t‾rnek otthonokra Zs keserｶ, kZtsZgbeesett pusztitJsra Zs ‾npusztitJsra ingerlik az 
emberek tｲrelmZt. [...] MatZriJb{l poZzis fakad a szinZszek jJtZkJban is. Fakasztja a rendez｢ 
forrJskutat{, forrJsnyit{ kZpzelete, tiz k‾r‾mmel Js{ munkJja, fakasztja az ir{i varJzsｲtZs Zs fa-
kad az igaz szinZszek lelkZb｢l, melyre kemZny Zs vastag matZriakZnt, elnehezitve rak{dik Zletｲk, 
magJnemberi Zs mｶvZszemberi Zletｲk tapasztalata, ZlmZnye, emlZke, sorsa. Kifakad bel｢lｲk, 

5 A kｲl‾n, nagybetｶkkel szedett feltｶn｢ els｢ sor: „DÁNIA BÖRTÖN”, Hamlet Zs Rosencrantz pJrbeszZdZb｢l 
való. A folytatás szerint „Valóban az, s nemcsak Hamlet érzi annak. Börtönnek érzi a katona is szoros 
｢rhelyZn, az Zjjel is meggy‾t‾rt alattval{, a haj{Jcs Zs az Jgyｯ‾nt｢, b‾rt‾nnek Zrzi a nZp, amely az els｢ 
jelre, Laertes egy fｲttyZre, hajland{ fegyvert ragadni Zs fellJzadni. [...] Mert az orszJg ZlZn zsarnok Jll. A 
megölt király helyett a megkoronázott orgyilkos, az uralkodó helyett, ki hazáját megnövelte, a bitorló, ki 
borral, lakomJval, Zlvezetekkel a hasJt n‾veli. Az id｢sebb Hamlet helyett Claudius. Zsarnok, aki kZmeket Zs 
bZrgyilkosokat fogad fel, leselkedik, retteg, s ‾nkZnyuralmJnak vZdelmZre fegyverkezik.” A szerz｢ kZtszer 
is egyZrtelmｶvZ teszi, hogy mir｢l beszZl, legut{bb a zJr{mondatban: „a rendezZs olyan sajJt korJhoz hｶ, 
mégis a mi korunkhoz szóló Hamletet állított a Nemzeti Színház színpadára, amilyet a magyar közönség 
még nem láthatott.” MJtrai-Betegh BZla: A Hamlet. Shakespeare tragZdiJja a Nemzeti SzinhJzban. Magyar 
Nemzet, 1952. februJr 3. A cikket MurJnyi GJbor ｯjsJgir{-sajt{t‾rtZnZsz fedezte fel az ut{kor szJmJra, 
Martin József pedig hosszabb tanulmányt írt róla (A középkori és legújabb zsarnokságokról. Palackposta 
RJkosi vilJgJb{l: MJtrai-Betegh BZla Hamlet-kritikJja. Annales, 2013. november).

Egy lócsiszár virágvasárnapja. Kolozsvári Állami Magyar 
Szhnhëz, 1975, r: Harag Gy}rgy. Fotz: Lëszlzffy Ferenc 
(Forrás: KÁMSZ Dokumentációs Tára) 

egyZrtelmｶen utal a zsarnok szemZlyZre is: 

megölt király helyett a megkoronázott orgyilkos, az 
uralkodó helyett, ki hazáját megnövelte, a bitorló, 
ki borral, lakomával, élvezetekkel a hasát növe-
li. Az id｢sebb Hamlet helyett Claudius. Zsarnok, 
aki kémeket és bérgyilkosokat fogad fel, leselke-
dik, retteg, s önkényuralmának védelmére fegy-
verkezik.” A szerz｢ kZtszer is egyZrtelmｶvZ teszi, 
hogy mir｢l beszZl, legut{bb a zJr{mondatban: „a 
rendezZs olyan sajJt korJhoz hｶ, mZgis a mi ko-
runkhoz szóló Hamletet állított a Nemzeti Színház 
színpadára, amilyet a magyar közönség még nem 
láthatott.” MJtrai-Betegh BZla: A Hamlet. Shakes-
peare tragédiája a Nemzeti Színházban. Magyar 
Nemzet, 1952. február 3. A cikket Murányi Gábor 
ｯjsJgir{-sajt{t‾rtZnZsz fedezte fel az ut{kor szJ-
mára, Martin József pedig hosszabb tanulmányt 
írt róla (A középkori és legújabb zsarnokságokról. 
Palackposta RJkosi vilJgJb{l: MJtrai-Betegh BZla 
Hamlet-kritikJja. Annales, 2013. november).

6 A zJr{mondat: „Sｲt｢ AndrJs felirta gondolatait 
a kor vasfalára, Harag György átvéste a színpad 
Zremnyi terZre. S mint Lisbeth magJra, a tｲk‾rb｢l 
rJismerｲnk a korra s a korban az embernZp kinz{ 
drJmJira.” MJtrai-Betegh BZla: A kolozsvJri ma-
gyar színház második estje. Egy lócsiszár virágva-
sárnapja. Magyar Nemzet. 1980. február 5.

mint panasz, kifakad, mint seb, kifakad, mint virág a bimbójából. Valamennyien magukat élik, a 
magukét mondják a XVI. században játszódó drámában, mintha ma élnék, amit mondanak. A 
b｢rｲk‾n Zrzik a szJzad cs‾rtet｢ vadsJgJt, a »foldozott irhJjｯ nZmet zsoldosok« ha rJt‾rnek a 
k‾lni, a schwerini keresked｢k, iparosok, polgJrok udvarhJzJra, parasztok tanyJjJra, mintha az 
｢ otthonukra t‾rnZnek. Élik azt, ami a szinpadon t‾rtZnik, Zs hiszik, hogy velｲk t‾rtZnik. [...] Szi-
nész és szerep azonosulása a kor és a bitófa árnyékában több, mint színpadi teljesítmény, mert 
nemcsak érzelmeket ráz föl, hanem gondolatokat is, színházi estnél sokkal hosszabban tartó 
id｢re.”6 Hasonl{ szellemｶ a nZhJny nappal kZs｢bbi, a Káin és Ábelr｢l sz{l{ kritika. Ebben mJr 

5 A kｲl‾n, nagybetｶkkel szedett feltｶn｢ els｢ sor: „DÁNIA BÖRTÖN”, Hamlet Zs Rosencrantz pJrbeszZdZb｢l 
való. A folytatás szerint „Valóban az, s nemcsak Hamlet érzi annak. Börtönnek érzi a katona is szoros 
｢rhelyZn, az Zjjel is meggy‾t‾rt alattval{, a haj{Jcs Zs az Jgyｯ‾nt｢, b‾rt‾nnek Zrzi a nZp, amely az els｢ 
jelre, Laertes egy fｲttyZre, hajland{ fegyvert ragadni Zs fellJzadni. [...] Mert az orszJg ZlZn zsarnok Jll. A 

 megölt király helyett a megkoronázott orgyilkos, az 
uralkodó helyett, ki hazáját megnövelte, a bitorló, 
ki borral, lakomával, élvezetekkel a hasát növe-
li. Az id｢sebb Hamlet helyett Claudius. Zsarnok, 
aki kémeket és bérgyilkosokat fogad fel, leselke-
dik, retteg, s önkényuralmának védelmére fegy-
verkezik.” A szerz｢ kZtszer is egyZrtelmｶvZ teszi, 
hogy mir｢l beszZl, legut{bb a zJr{mondatban: „a 
rendezZs olyan sajJt korJhoz hｶ, mZgis a mi ko-
runkhoz szóló Hamletet állított a Nemzeti Színház 
színpadára, amilyet a magyar közönség még nem 
láthatott.” MJtrai-Betegh BZla: A Hamlet. Shakes-
peare tragédiája a Nemzeti Színházban. Magyar 
Nemzet, 1952. február 3. A cikket Murányi Gábor 
ｯjsJgir{-sajt{t‾rtZnZsz fedezte fel az ut{kor szJ-
mára, Martin József pedig hosszabb tanulmányt 
írt róla (A középkori és legújabb zsarnokságokról. 
Palackposta RJkosi vilJgJb{l: MJtrai-Betegh BZla 
Hamlet-kritikJja. Annales, 2013. november).

5 A zJr{mondat: „Sｲt｢ AndrJs felirta gondolatait 
a kor vasfalára, Harag György átvéste a színpad 
Zremnyi terZre. S mint Lisbeth magJra, a tｲk‾rb｢l 
rJismerｲnk a korra s a korban az embernZp kinz{ 
drJmJira.” MJtrai-Betegh BZla: A kolozsvJri ma-
gyar színház második estje. Egy lócsiszár virágva-
sárnapja. Magyar Nemzet. 1980. február 5.
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Káin „az emberformájú Istenért kíván munkálkodni és nem az istenformájú Emberért”. Mert 
„megfZlemlit｢ istensZgekkel egy fedZl alatt, egy Zdenen kivｲli Zgbolt alatt gy‾tr｢dZs Zs megalJz{ 
egyｲtt Zlni...”7

A hirlapokban MJtrai-Betegh BZla cikke utJn napokkal, tehJt szinte bizonyosan sz‾vegZnek 
ismeretZben, mZg kZt igyelmｲnkre Zrdemes relexi{ lJtott napvilJgot. Koltai TamJs sok tekin-
tetben hasonl{ k‾vetkeztetZsekre jutott, mint MJtrai-Betegh, noha j{val inomabban, a tｶrZs-
hatJron belｲl maradva fogalmazta meg gondolatait a Népszabadságban a kolozsvári trilógiáról.8 
Mészáros Tamás, a Magyar Hírlap kritikusa viszont elutasította az áthallásos megközelítést, kizá-
r{lag mint mｶvZszi „produktumr{l” sz{lt (meglehet｢sen lesｯjt{an) a kolozsvJriak vendZgjJtZkJ-
r{l. Bevezet｢jZt akJr MJtrai-Beteghnek sz{l{ ｲzenetkZnt Zrtelmezhetjｲk: „nem volna hasznos, 
ha a közönség spontán lelkesedését a kritika meggy｡z｡dûse ellenûre magáévá tenné, nem volna 
hasznos, ha az ünneplést birJlat gyanJnt tｲntetnZnk fel”.9

MJtrai-Beteghnek a kolozsvJriakr{l sz{l{ kZt kritikJja ｲrｲgykZnt legalJbbis hozzJjJrult elle-
hetetlenitZsZhez, megalJz{ nyugdijazJsJhoz, korai halJlJhoz. Vessz｢futJsJnak hJtterZben val{-
jJban szerkeszt｢sZgi ellentZt hｯz{dott meg. Nem sokkal korJbban, 1979. januJr 1-jZt｢l a lap 
szorosabb ellen｢rzZsZre, a „kJros tendenciJk” kiszｶrZsZre, a pJrtk‾zpont a regnJl{ f｢szerkesz-
t｢, Peth｢ Tibor10 kiszemelt ut{djakZnt a laphoz helyezte f｢szerkeszt｢-helyettesnek a balos Ko-
m{csin-csoport emberZt, dr. L｢k‾s ZoltJnt11. A szigorítás legfontosabb oka az MSZMP Agitációs 
Zs Propaganda BizottsJgJnak dodonai megfogalmazJsa szerint az volt, hogy a lapban „id｢sza-
konkZnt hangsｯly Zs arJnyeltol{dJsok mutatkoznak a hazaisJg Zs a nemzetisZgi kZrdZs fel-
dolgozásában.”12 Az utalJs els｢sorban IllyZs Gyula Válasz Herdernek és Adynak cimｶ kZtrZszes 
cikkére vonatkozott13, amely a határon túli magyarság elnyomását tárgyalta a korban szokatlan, 
a kJdJri politikai vonalvezetZsbe nem illeszked｢, ezZrt is hatalmas (t‾bbek k‾z‾tt nemzetk‾zi) 
visszhangot kivJlt{ m{don. (A sz‾veget felolvastJk a Szabad Eur{pa RJdi{ban, kｲlf‾ldi lapok 
ismertettZk. Zavart okozott a magyar−romJn viszonyban is. Az IllyZs-irJsra h{napokkal kZs｢bb a 
Román Írószövetség lapjában, a Luceafðrulban jelent meg a szocialista országok közötti viszony-
ban szokatlanul kemZny, ｯtszZli stilusｯ vJlasz, az IllyZs k‾nyvZnek cimZt gｯnyosan idZz｢ Hunok 
Párizsban, Mihnea Gheorghiu akadémikus tollából.14 Az események eszkalálódását látva a párt-

7 MJtrai-Betegh BZla: A kolozsvJri magyar szinhJz negyedik estje. KJin Zs Ábel. Magyar Nemzet. 1980. 
február 8.

8 Ezt irja t‾bbek k‾z‾tt: „A nyilvJnval{ ‾sszefｲggZsek feler｢s‾dnek, a darabok hatJrJt Jtt‾r｢ szenvedZlyes 
hang, amely az emberi méltóságot, a gondolat kimondásának szabadságát, a fölemelt fej jogát hirdeti, a 
J{zsef Attila-i konok monomJniJt juttatja eszｲnkbe: »Én nem fogom be p‾r‾s szJmat...« Sｲt｢ elszJntan 
hajtogatja ugyanazt: az ember vJlasztJsi kZnyszerZt. […] Gondolatilag igy formJl{dik a tril{gia: az els｢ 
darab a törvényesnek látszó rend, a második a nyitottságától megfosztott eszme, a harmadik a belénk 
Zpｲlt tekintZlyelv ‾nkZnyZt JbrJzolja.” Koltai TamJs: T‾rtZnelmi jelen. A kolozsvJri Állami Magyar SzinhJz 
vendégjátéka. Népszabadság. 1980. február 10.

9 MZszJros TamJs: SzinhJzi vendZgjJtZk. Öt este a kolozsvJriakkal. Magyar Hírlap. 1980. február 13. Kieme-
lések az eredetiben.

10 Peth｢ Tibor (1918−1996) a Magyar Nemzet t‾bbsz‾r‾s f｢szerkeszt｢je (1956; 1973−1982; 1991−1992) a 
cikk szerz｢jZnek nagyapja, a lapot alapit{ Peth｢ SJndor (1885−1940) ia.

11 Dr. L｢k‾s ZoltJn (1924−1999) ｯjsJgir{, t‾bbek k‾z‾tt a Délmagyarország, a Pest Megyei Hírlap, a Hûtf｡i 
Hírek és a Vasárnapi Hírek f｢szerkeszt｢je. A Kom{csin-csoport a pJrton belｲli befolyJsos szZls｢baloldali 
klikk, nZvad{ja Kom{csin ZoltJn (Zvekig a KJdJr-rendszer mJsodik embere) Zs ‾ccse, Kom{csin MihJly, a 
CsongrJd megyei pJrtbizottsJg els｢ titkJra. A hetvenes Zvek elejZn kis hijJn sikerｲlt megbuktatniuk KJdJr 
JJnost, Jm a szovjet vezetZs vZgｲl KJdJr megtartJsa mellett d‾nt‾tt. 

12 Magyar Nemzeti LevZltJr – OrszJgos LevZltJr (MNL MOL) M-KS 288-41/312. ｢. e. 
13 Magyar Nemzet. 1977. december 25. és 1978. január 1.
14 Mihnea Gheorghiu: Huni la Paris. Luceafðrul. 18. szám (1978. május 6.) Gheorghiu szerint Illyés, „a ma-

gyar emigrJci{ fasiszta k‾reinek harci kosa Zs gondviselZsszerｶ embere”, aki „egy tJl gulyJssal” pr{bJlja 
megvásárolni a magyarországi közvéleményt, azokkal fúj egy követ, akik „sajnálják, hogy az urak országa 
a gy｢zedelmesked｢ ｯj tJrsadalmi renddel vZget Zrt, [...]mint a munkJsosztJly ellensZge, oda jut, hogy 
[...] ｯjra felidZzze a revansista nacionalizmus Zs sovinizmus gyｶl‾letet Zs vZrt hirdet｢ jelszavait”, a „vivere 
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vezetZs nemcsak visszah｢k‾lt, hanem maga kezdett a „nacionalizmus” elleni kampJnyba, nem 
kizJrhat{an att{l tartva, hogy a nemzeti ｲgyben val{ ‾sszefogJs MagyarorszJgon is kellemetlen, 
esetleg nehezen visszafordítható folyamatokat indíthat el. Megingott az addig is csupán feltételes 
bizalom Peth｢ Tibor f｢szerkeszt｢ irJnt is. J{l jellemzi a helyzetet a TJjZkoztatJsi Hivatal helyettes 
elnökének (egyébként a Magyar Nemzet k‾vetkez｢ f｢szerkeszt｢jZnek) a visszaemlZkezZse: „a 
Magyar NemzetnZl az ellensZg beZpｲlt Zs Peth｢ alkalmatlan arra, hogy kell｢ m{don kezelje 
ezt az ｲgyet”.15 Mindezek a tZnyez｢k balj{s hJttZrkZnt ott hｯz{dtak a MJtrai-Betegh BZla-cikk 
megítélése mögött.)

A L｢k‾s ZoltJnnal folyamatos, egyre hevesebb vitJban Jll{ MJtrai-Betegh elleni fellZpZsre j{ 
alkalmat szolgJltatott, hogy a lapot ellen｢rz｢ VII. kerｲleti pJrtbizottsJg 1980 tavaszJn napirend-
jZre tｶzte a Magyar Nemzet helyzetének megtárgyalását. Az 1980. májusi, viharos hangulatú 
megbeszZlZsen Zala TamJs szerkeszt｢sZgi pJrttitkJr Zs L｢k‾s ZoltJn f｢szerkeszt｢-helyettes 
felsz{lalJsainak hatJsJra a pJrtk‾zpont jelen lZv｢ kZpvisel｢je, Fodor LJszl{ kiadta a verdiktet: a 
vitJs kZrdZseket – k‾ztｲk a nyugdijkorhatJron tｯl lZv｢ MJtrai-Betegh helyzetZnek „rendezZsZt” 
– zJros hatJrid｢n belｲl meg kell oldani.16 Azt is felrótták, utalva a kolozsváriakról szóló kritikára, 
hogy a kulturJlis rovatban „olyan irJsok jelennek meg, els｢sorban MJtrai-Betegh BZlJt{l, ame-
lyek a fennálló politikát sértik”17.

MJtrai-Betegh pJrton kivｲlikZnt szinte bizonyosan nem volt jelen az ｲlZsen, Jm az ott t‾r-
tZntekr｢l, pellengZrre JllitJsJr{l pontosan Zrtesｲlt. Hamarosan t‾bbZrtelmｶ vasJrnapi tJrcJban 
fejtette ki vZlemZnyZt sajJt „haptJkba JllitJsJr{l”, vilJgos utalJssal a pJrtbizottsJgban szｲletett 
verdiktre Zs a vele szembenJll{ f｢szerkeszt｢-helyettes szemZlyZre.18 A cikk, szerz｢je szJndZkJ-
t{l sem fｲggetlenｲl, botrJnyt kavart. (A sz‾vegben katonakori emlZkeit idZzte fel, de a szerkesz-
t｢sZgben mindenki tudta, hogy mire is gondol val{jJban.) MJtrai-Betegh az emberi Zs szakmai 
méltóságának megsértése elleni bátor hangú tiltakozáson túl nyilvánvalóan színvallásra akarta 
birni a k‾rｲl‾tte lZv｢ket, legf｢kZppen a lapvezetZst: d‾ntsZk el vZgre, ki mellZ Jllnak a L｢k‾s 
ZoltJn f｢szerkeszt｢-helyettessel folytatott ‾r‾k‾s vitJjJban, kｲzdelmZben. Mivel ez nem t‾rtZnt 
meg, MJtrai-Betegh levZlben a nyugdijazJsJt kZrte Peth｢t｢l. 

Az esemZnyek a k‾vetkez｢ szｶk egy esztend｢ben gyors lZptZkben haladtak a tragikus 
vZgkifejlet felZ. A f｢szerkeszt｢ el｢bb visszavonatta a nyugJllomJnyba vonulJsr{l sz{l{ levelet, 
majd megpr{bJlt f‾l‾tteseinZl, els｢sorban AczZl Gy‾rgynZl k‾zbenjJrni a szerkeszt｢sZgben is 
JltalJnos ellenszenvnek ‾rvend｢ L｢k‾s ZoltJn elhelyezZse ZrdekZben. L｢k‾s eltJvolitJsa azon-
ban nem sikerｲlt, mik‾zben MJtrai-Betegh nyugdijaztatJsJnak ｲgyZben egyre nagyobb nyomJs 
nehezedett a lapvezetZsre. Peth｢ mozgJstere ebben az id｢szakban meglehet｢sen beszｶkｲlt, 
leginkJbb kZt – nem azonos sｯlyｯ – politikailag „rJz{s” ｲgy k‾vetkeztZben.19 

pericolosamente” [veszZlyesen Zlni] fasiszta eszmek‾rZnek hatJsa alatt „tele nosztalgiJval a letｶnt dua-
lizmus Zs a lotta nZlkｲli admirJlis emlZke irJnt zsigeri gyｶl‾letet” Zrez mJs nZpekkel szemben, Zs abban 
bízva cselekszik, „hogy a történelem kereke visszafordul, lehet, esetleg Horia kerékbetöréséig”. A magyar 
pJrtvezetZs nem engedte, hogy a k‾lt｢ nyilvJnosan reagJljon a tJmadJsra, helyette az IllyZst szintZn naci-
onalistának gondoló Pach Zsigmond Pál felelt óvatosan az Élet és Irodalomban. (A Dunánál – itt élned kell. 
Élet és Irodalom. 1978. július 8.)

15 1956-os IntZzet Oral History Archivuma (OHA) SoltZsz IstvJn-interjｯ, 1992. KZszitette: MurJnyi GJbor. 221.
16 Uo.
17 1956-os IntZzet Oral History Archivuma (OHA) Peth｢ Tibor-interjｯ, 1989. KZszitette: MurJnyi GJbor. 783.
18 MJtrai-Betegh BZla: HaptJk. Magyar Nemzet. 1980. június 15. 
19 A lap olvas{szerkeszt｢je, Ember MJria alJirta a csehszlovJk Charta77 mozgalom aktivistJinak beb‾rt‾n-

zése elleni Kádár Jánoshoz intézett tiltakozó levelet, a belpolitikai rovat munkatársa, Szász István pedig 
illegJlis r‾pcZdulJkon (a titkosrend｢rsZg a postJzJs pillanatJban k‾zbelZpett) sztrJjkot hirdetett a lengyel 
Szolidaritás mintájára. A két kollégát egyrészt, amennyire lehetett, meg kellett védeni (Ember Máriát kép-
z｢mｶvZszeti kritikussJ fokoztJk le, SzJszt a Lapkiad{ VJllalat alibi JllJsba helyezte), ugyanakkor az esetek 
rossz fZnyt vetettek a szerkeszt｢sZg egZszZre, Peth｢ megbizhat{sJgJra is. 
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MJtrai-Betegh BZlJt 1981 mJrciusJban a Lapkiad{ VJllalat vezZrigazgat{ja nyugdijba he-
lyezte. A folyamatban Peth｢ f｢szerkeszt｢ formJlisan nem vett rZszt, Jm kZtsZgtelenｲl asszisztJlt 
hozzJ, korJbbi barJtjJt nem tudta (Zs f｢leg nem merte) megvZdeni. Azt is remZlte, hogy ezen 
az Jron megszabadulhat L｢k‾s ZoltJnt{l Zs a pJrttitkJrt{l, MJtrai-Betegh pedig nyugdijaskZnt 
dolgozik tovább a lapnál. 

Azonban a megalJz{ k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt eltJvolitott kritikus-rovatvezet｢ erre mJr nem volt 
hajland{. A kiJllt megpr{bJltatJsok hatJsJra 1981 mJjusJban Zdesapja, Feny｢ AladJr20 színész 
betegJgyJnJl szivbZnulJst kapott Zs meghalt. TJvozJsJt az Antal GJbor Zs L｢csei Gabriella Jltal 
irt szerkeszt｢sZgi nekrol{g „katartikusan kegyetlennek” nevezte. Őt pedig olyan ｯjsJgir{nak, aki 
„utols{ pillanatJig harcosnak, a macbethi tettek ellenZben a Banqu{k pJrtjJn Jll{ bajviv{nak 
tudta magát.”21

VZgezetｲl joggal merｲlhet fel a kZrdZs: hogyan tehette meg egy kritikus abban az id｢ben 
MagyarorszJgon (MJtrai-Betegh BZla mellett Koltai TamJs visszafogottabb reakci{jJra is gon-
dolhatunk), hogy a hivatalos közléshatárokat feszegesse, esetleg úgy lépjen át rajtuk, hogy a 
többi szocialista ország gyakorlatához képest (Lengyelországot nem számítva) mindezért jóval 
enyhZbb retorzi{ Zrje? EgyrZszt hatJsosan – bJr ingadoz{ toleranciakｲsz‾b‾k k‾z‾tt – mｶk‾-
dött a sokat emlegetett aczéli három T elve.22 MJsrZszt a kulturJlis Zlet vezetZse (idevehetjｲk a 
napisajt{t is) ebben az id｢szakban megosztott volt. A pJrtk‾zpont illetZkes posztjain a L｢k‾s 
ZoltJnt tJmogat{, a Kom{csin-csoporthoz k‾t｢d｢ er｢k fungJltak (k‾ztｲk emlithetjｲk a terｲletZrt 
felel｢s, egyZbkZnt rendkivｲl korlJtolt Gy｢ri Imre k‾zponti bizottsJgi titkJrt Zs Gr{sz KJrolyt, az 

20 MJtrai-Betegh BZla anyai nagyapja, a szinZsz MJtray-Betegh BZla nevZt vette fel.
21 Meghalt MJtrai-Betegh BZla. Magyar Nemzet. 1981. május 16.
22 A k‾zlZs szempontjJb{l a kZziratokat a TJmogatott, a Tｶrt, illetve a Tiltott kateg{riJba soroltJk.

Mëtrai-Betegh Bûla (k}zûpen), stｮdizfelvûtelen a Magyar Rëdizban, 1960-ban. (Forrës: Fortepan)
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MSZMP AgitJci{s Zs Propaganda OsztJlyJnak vezet｢jZt), mig a kormJny tagjakZnt a kulturJlis 
Zletet minisztereln‾k-helyetteskZnt a reformer｢k egyik prominense, a liberJlisabb AczZl Gy‾rgy 
felｲgyelte. K‾zｲlｲk – a KJdJr JJnoshoz fｶz｢d｢ szoros viszonya, a mｶvZszeket Zs ｯjsJgir{kat be-
folyJsol{ meglZv｢ rendkivｲl er｢s kapcsolati hJl{ja, Zs nem utols{sorban kvalitJsbeli kｲl‾nbsZgek 
okán is – Aczél rendelkezett messze a legnagyobb befolyással. 

A pJrtvezetZs pillanatnyilag „kiegyenlitett” er｢viszonyai mellett a korabeli gazdasJgi Zs rZsz-
leges politikai visszarendez｢dZs cs｢dje is egyre nyilvJnval{bban Zreztette hatJsJt. Ez a helyzet 
pedig kedvezett, noha korJntsem volt veszZlytelen vJllalkozJs, a kett｢s beszZdnek, bizonyos 
szellemi kiskapuk kitJrJsJnak. A retorzi{k is ennek megfelel｢en voltak enyhZbbek, Jm mint MJtrai-
Betegh Béla esetében láthattuk, így is akár végzetes következményekkel járók. 


