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Fehér Bence

Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére.
Főszerk. Kahler Frigyes, szerk. Bank Barbara, TITE, Budapest 2013. 632 pp.

M. Kiss Sándor nemcsak egyik legfelkészültebb, hanem – már csak e kötetből ítélve 
is – a szakmán belül és kívül egyik legnépszerűbb legújabb kori történészünk, nem 
meglepő tehát, hogy 70. születésnapjának tiszteletére tanítványai, kollégái, barátai 
ezzel a reprezentatívnak szánt és kétségtelenül impozáns terjedelmű tanulmánykö-
tettel álltak elő. Hanem hogy a tanulmánykötet valóban ünnepi örömet okoz-e az 
ünnepeltnek és a kedves Olvasónak, vagy ellenkezőleg, ünneprontó, keserű szájízt 
hagy hátra, az már fogas kérdés.

Koncepcióját, felépítését tekintve egyébként a kötet kiváló. Jól megfogalmazott 
tematikus blokkokba sorolja a tanulmányokat, amelyek szinte a bölcsészettudo-
mány egészét felölelik: a nagy többséget – érthetően az ünnepelt kutatási köréhez 
közel álló öt XX. századi történelmi blokkot – körülölelve mintegy támogatják és 
hozzásimulnak a régebbi történelmi korszakok („Századok távlatából”), a történeti 
földrajz és a kultúr-, sajtó- és irodalomtörténet egységei. Szinte csak az okoz hi-
ányérzetet, hogy a történeti földrajzi blokk („Tér és történelem”) meglehetősen so-
vány, két tanulmányból áll, és ezen nem segít, inkább még aláhúzza a hiányt, hogy 
ezek erős, tartalmas, magvas és kiérlelt írások. Érthetetlen továbbá Botos Katalin 
érdekes, átfogó, a politika- és gazdaságtörténet kapcsolatát boncolgató esszéjének 
(Politikatörténeti leckék) besorolása a kultúr-, sajtó- és irodalomtörténethez, ahova 
nem illik; az összefoglaló jellegű XX. századi történelmi tanulmányok közé kellett 
volna rendezni.

Egyébként a kötetben levő írásokat egyenként ismertetni nem áll módomban, 
egyszerűen mennyiségük miatt: 55 (!) tanulmány (?) túlfeszítené minden recenzió 
kereteit. A „tanulmány” kifejezés persze nem minden esetben igaz: a kötet végén, a 
„Szubjektív jegyzetek” blokkban három rövid, legfeljebb esszének minősíthető írás 
áll. Ezzel egyébként nincs is semmi baj, hiszen már a besorolásukkal is vállalják kü-
lönállásukat, nem kifejezetten tudományos voltukat. Az, hogy egy-két hasonlóan 
rövid, esszészerű, kidolgozatlan írás szét van szórva a kötet egészében, már kelle-
metlenebb. De ne ítéljünk a leggyengébb oldalról: ekkora kötet nyilván nem is lehet 
teljesen egyenletes. Az 55 írás közül vegyünk inkább szemügyre néhány figyelemre 
méltó darabot, és azok alapján alkossunk véleményt.

Értékelésem így is szubjektív lesz: az írások éppen elég nagy része figyelemfelkel-
tő, újdonságértékű, sőt egyszerűbb, de súlyosabb szóval mondva: jó ahhoz, hogy a 
kiemelt értékű tanulmányok mellett minden olvasó találhat még olyat, amely meg-
érdemelhette volna a bemutatást.
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Elsőnek természetesen a főszerkesztő, Kahler Frigyes tanulmányára kíváncsi az 
ember, s az (A jogállam és kommunizmus.1 Bírói függetlenség: bírák a diktatúra őrlőkö-
vei közt) nem is csalja meg várakozásunkat: a huszonegy oldalas, nagy jogtörténeti 
tanulmány átfogó értékelést nyújt rendkívüli világossággal, a tényekre és a józan 
észre alapozva, és éppen ezért szuggesztív erővel. Voltaképpen egészen szokatlan, 
hogy egy tanulmánykötetbe kerülő írás ilyen általános elvi útbaigazítást nyújtson: 
ha érleljük a szöveget, kétszer-háromszor elolvassuk, kezdjük úgy érezni, hogy itt 
inkább egy monográfia első fejezetét tartjuk a kezünkben. Nem ő az egyetlen, aki 
ezt a ritka és szép megoldást választja: hasonló, bár terjedelmileg rövidebb átfo-
gó elemzést nyújt pl. Horváth Attila (Az állampárt a szovjet típusú diktatúrában) és 
Horváth Miklós (Megtorlás és amnesztia a katonai igazságügyi szervek tevékenységének 
tükrében), az utóbbi ráadásul még statisztikai adatsorok hozzátételével konkreti-
zálja is mondanivalóját. E tanulmányok a kötetnek mintegy szilárd gerincét adják, 
logikus szerkezetben nagyjából a középső részben elosztva. Érdekes elvi fejtegetést 
olvashatunk, ha az eddigieknél kevésbé szuggesztíven is, Szekér Nórától (Adalékok 
a történelmi fogalmak bonyolultságához ). Kíváncsian vártuk a szerkesztő, Bank Barbara 
cikkét is, sajnos ezúttal csak egy elég felszínes részletkutatás nyelvileg is igénytelen 
bemutatására futotta tőle (Ejtőernyős kopjás harci bevetések 1944-1945).

Ez persze a gyakoribb, kézenfekvő – és természetesen nem helytelen – meg-
oldás: egy-egy szakmai részletkérdés, esetenként egy-egy „esettanulmány” kidol-
gozása. Az ezt választó írások tömegében is találhatók briliáns megoldások, úgy 
az elismert, élvonalbeli kutatók, mint a helyenként szinte kezdő tisztelők (és nyil-
vánvalóan tanítványok) tollából. Megvilágosító élmény új adatok új szemlélettel 
való bemutatását olvasni például a középkor történetében a fiatal Tatár Saroltától 
(A rábaközi besenyő ispánság szervezete és fennállása), ’45 utáni történelmünkben Őze 
Sándortól (Az 1956-os forradalom előzményei: ellenállási mozgalmak vidéken) vagy Soós 
Viktor Attilától (Belső kritika az Állami Egyházügyi Hivatal működéséről 1968-ból). Sze-
mélyesen a legnagyobb, előre nem is sejtett élvezetet Medgyesy S. Norbert nép-
rajzi tanulmányát olvasva éreztem (A téeszesítés dalai Perenyében és a Kánai menyegző 
hagyományának sorsa). A szerző kiválóan érzékeltetett egy egészen különös törté-
nelmi környezetet, mellesleg népzene- és egyházzene-történeti forrásközlést adott, 
és még arra az eddig sehol nem tudatosított tényre is felhívta a figyelmet, hogy az 
1950-es évek népzenéjének kutatása milyen fontos lenne és milyen váratlan adatok-
kal szolgálhatna saját tudományága és a társadalomtörténet számára is.

A pozitív oldalon ki kell még emelni a földrajzi blokkot is. A két írás kiegyensú-
lyozza egymást: Berényi István elvi bemutatását adja egy újszerű történelem–föld-
rajz-szemléleti koncepciónak (A földrajzi tér és a történelem), a (tudomásom szerint 
kezdő) Wirth Gábor pedig egy igen gyakorlati írást adott: Gárdony településszerkeze-
tének történeti változásai, amely első adatközlés egy gyakorlatilag feldolgozatlan te-

1 Sajnálatos, hogy a tartalomjegyzékben a címet helyesírási hibásan szedték, ezt a pontot elhagyva.
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rületről, de egyben modellértékű is, világosan bemutatva egy érdekes, jellegzetes 
település-földrajzi kérdésnek, a magyar vízparti üdülőhelyek XX. századi kifejlő-
désének tipikus lezajlását. Azon kevesek közé tartozik, akik képanyagot is adnak 
cikkükhöz (ebben a témában ez persze kötelező), kár, hogy ennek nagyobb része 
illusztratív, jó minőségű légifelvételek formájában, de 7. ábráján közölt saját elem-
ző térképe adatokban gazdag, szakmai nóvumot jelentő, fontos munka. Rettenetes  
– erre nincs enyhébb szó –, hogy ez a térkép és ezek a légifelvételek fekete-fehérben 
jelentek meg, nemcsak esztétikai értéküket, hanem használhatóságukat is tönkreté-
ve, ami az egész kötet nyomdai kivitelezéséről ad lesújtó képet.

Vannak olyan tanulmányok, sőt tanulmánycsoportok, amelyek elvileg és gya-
korlatilag is vitatandó kérdéseket adnak fel. Ünnepi kötetben nem szokatlan, hogy 
egyes cikkek a tudományon túli érdekesség irányába is nyitnak, a szakterület bizar-
rabb, „izgalmasabb”, néha humorosabb részleteit dolgozzák fel. Kényes feladat 
ez, könnyű a népszerűsködésbe csúszni, de az ellenkező oldalon sem jó megáll-
ni, és szárazon, fejünkben a tudós vaskalapjával feldolgozni az egészséges olvasó  
arcizmait megbizsergető témát. Az ilyen jellegű tanulmányok szerzői többségük-
ben sikerrel táncolnak a borotvaélen: tudományos szempontból értékes, ugyan-
akkor minden olvasónak kellemes perceket szerez pl. Mózes Ambrus tanulmánya 
(Hogyan ne veszítsünk el egy gerillaháborút?), Török Gáboré („Magyarország elfogadha-
tatlan arca”). A kínálkozó lehetőséget kevésbé tudja kihasználni, de tudományosan 
feltétlenül korrekt, bár néha kissé nyögvenyelős fogalmazású és száraz Vass Norbert 
egészen egzotikus tárgyú cikke (Boldog, szép napok Nirvániában – A megfigyelt, a lát-
tatott és a magáról beszélő magyar punk) vagy Marschal Adrienné (A diktatúra Szabad 
Szája: politikai vicclapok 1945-1956).

Egy másik jellegzetes íráscsoport életutak bemutatását vállalja. Itt a legnagyobb 
veszély az, hogy az életrajzszerű írás, amely természetszerűleg igyekszik megértet-
ni a bemutatott személyt, átcsúszik apologétikumba, egyfajta „hagiográfiába”. Ezt 
sajnos az erre vállalkozók közül, érzésem szerint, csak Szakály Sándor kerülte el (A 
kolozsvári magyar királyi IX. honvéd hadtest parancsnokai 1940-1945). A többiek, akik 
egyébként a magyar katolikus egyház jellemző, pozitív személyiségeit igyekeztek 
kiválasztani, talán a téma, talán a kutatott személy iránti személyes rokonszenv mi-
att kissé valóban hagiográfiát műveltek, ami a „Keresztutak” blokkot szomorúan 
egyhangúvá tette; még szerencse, hogy Soós Viktor Attila már említett kiváló írása 
ezt egy kissé ellensúlyozni tudta.

Általánosságban fontos kérdés, hogy szabad-e egy történelemtudományi mű-
ben az ideológiai megítélést, a személyes értékelést szemponttá tenni. Rendszerint 
valószínűleg nem: az eddig pozitívan kiemelt részlettanulmányok nagy része a szer-
ző által nyilvánvalóan nem pozitív színben látott személyt, szervezetet, eseményt 
dolgozott fel, de nagyon helyesen a tények világos bemutatására összpontosított, 
lévén az olvasó értelmes ember: a logikus következtetést maga is le tudja vonni. Ez 
nyilván nem lehet mindig igaz. Lehetetlen, hogy Kahler Frigyes jogtörténeti tanul-
mánya személytelen maradjon: a hozzáértő jogász nem írhatja le értékelés nélkül 
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azt a mindennemű szabályozást, egyetemes emberi jogelvet és a saját maga által ho-
zott belső szabályokat egyaránt folyamatosan felrúgó gyakorlatot, amelyet bemu-
tat. De ennek nincs közvetlen köze ideológiai értékeléshez: a „jog” alkalmazásának 
feneketlen romlottságát ítéli el, ami éppen egy megvetésre méltó ideológia nevében 
történt, de akkor is hasonlóképpen elítélendő volna, ha történetesen pl. egy elvi 
szinten tiszteletre méltó, teokratikus egyházi szervezet követi el.

Annál rosszabb véleményünk lehet viszont, ha valaki a tényeket eleve az ideoló-
gia alapján értékeli. Elnézzük és a feldolgozott tárgy túl emocionális megközelítésé-
nek tudjuk be enyhe eseteit az említett „hagiografikus” cikkekben, talán még Virág 
András kissé hosszúra nyúlt, elég egyértelmű állásfoglalású művében is a cserké-
szetről, de nem mehetünk el szó nélkül Guitman Barnabás tanulmánya mellett: 
Kinek a szabadságharca? Mozaikok a tizenöt éves háborúról, Erdélyről és Bastáról. Az írás 
voltaképpeni mondanivalója az, hogy Bocskai István működése egészében rossz 
szándékú és eredményét tekintve kártékony, ő pedig csak egy hatalommániás őrült 
volt – mondjuk ki a szerző helyett: egy politikai bűnöző. Miért? Voltaképpen két 
okból: mert a császár-királlyal és a katolikus egyházzal szállt szembe. Nem vitatom, 
hogy egy történésznek megvan a joga a teljes tudományos konszenzussal szembe-
menetelni – új tények alapján, vagy félremagyarázott tényeket újraértelmezve. Egy 
ideológia alapján dönteni arról, mely tényeket kell újraértelmezni: ahhoz nincs.  
Attól, hogy a szerző meggyőződéses „labanc” és katolikus, még nem szerezte meg 
a képességet, hogy bebizonyítsa: a XVII. század történetének labanc és ellenrefor-
mációs értelmezése a helyes. Írása marad elhibázott és hiteltelen.

Nem kívánok kitérni egy-két csupán néhány oldalas, láthatólag hirtelen odave-
tett írásra, egy esetben egyszerű forrásközlésre (bár ennek megvan a maga érdeme, 
de nem ünneplő kötetbe való), sem egyébként kiváló ókoros kutatónk kifejezetten 
illetlen eljárására, hogy egy hosszabb tanulmánynak csak a második felét adta le a 
kötetbe, miután az első már valahol megjelent... Néhány elhibázott cikk, néhány 
mondanivaló nélküli, gyenge darab még nem vonna le sokat a terjedelmes kötet 
értékeiből. Annál szomorúbb, hogy a szerkesztői és nyomdai munkálatok még az 
értékes cikkeknek is ártottak. A kötetnek több lektora volt, de úgy tűnik: egy lek-
tor sem látta egészében. Megkockáztatom az eredmény alapján: vannak olyan cik-
kek, amelyeket egyáltalán nem látott lektor. Helyenként kirívó magyartalanságok 
és helyesírási hibák vannak a szövegben,2 egy-két cikk jegyzetapparátusa teljesen 
eltér a többiétől, „tanulmánynak” besorolt mű átmehetett minden jegyzetappará-
tus nélkül (Csűrös Miklós: Kodolányi János Losonczy Gézáról), olyan is van, hogy láb-
jegyzet látványosan kimarad, vagy éppen megduplázódik. Egészen kiemelkedően 
kínos lapszus található Schmidt Mária tanulmányában (A hidegháborús konfliktusok és 
az 1963-as amnesztia): három helyen egymás után hibásan van írva Kennedy elnök 
neve! A három független hely normálisan annak a bizonyítéka, hogy nem egyszerű 

2 Pl. 628. o.: „ama – engem nagyon hidegen hagyó”, 203. o.: „titkos volt a szervezetük, amely megne-
hezíti (ti. a szervezet??) ezen akciók számszerinti összegyűjtését”, 204-5. o. “aBáró Aczél Endre féle” 
(sic! sic!).
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sajtóhibáról van szó. Vajon mi történt? Hihető-e, hogy a nagynevű szerző ekkorát 
hibázott, a szerkesztő pedig aludt szerkesztés közben? Ne inkább azt tartsuk va-
lószínűnek, hogy Schmidt Mária helyes kéziratot adott le, és a hibát a szerkesztő 
Bank Barbara „javította” bele a szövegbe? Akárhogy is, ez a hiba az egész cikket, 
sőt az egész kötetet terheli, és az ünnepeltet hozza kínos helyzetbe. Nem beszélve 
a minősíthetetlen tördelésről, amely nemcsak ízléstelen a lábjegyzetek közti óriási 
térközökkel, azzal, hogy még a jegyzetapparátus sorkizárt szedésére is képtelen, 
hanem olyan abszurd helyeket produkál, mint a 222–223. oldalak, ahol egy-egy sor 
szöveg után fél oldal teljesen üres marad, majd utána áll fél oldal jegyzet. A címbe-
tűk csúnyák, az oldaltükörhöz viszonyított margó kicsi, és ha ezt a vastag művet 
nem lehetett már csak a címzett iránti tisztelet jeleként is keménytáblába kötni (ezt 
megértjük, ismerve a jelen gazdasági helyzetet), két kötetben lett volna célszerű ki-
hozni. A tördelőszerkesztő nevét a kötetben nem sikerült felfedeznem, de jól tette, 
hogy rejtve maradt: a tanulmánykötet kiállításával és benne maradt sajtóhibáival 
egyaránt szégyent hoz eredeti nemes céljára, és a benne publikáló kiváló szerzőket 
is diszkreditálja.




