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T. Jäger Zsuzsa

A kommunista diktatúra évtizedeiről
Horváth Miklós (szerk.): A diktatúra évtizedei. Tanulmányok, esszék, előadások. Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történe-
lemtudományi Doktori Iskola, 2013, Piliscsaba. 368 old. ISBN 9789633081051

„Együtt vagy külön, mély, boldog nyugalommal neki a tankoknak, a rájuk célzott 
ágyúknak, gépfegyvereknek. Semmi nem drágább nekik, mint a visszanyert em-
beri méltóságuk (180.  o.)” – akár A diktatúra évtizedei c. tanulmánykötet mottója is 
lehettek volna Ottlik Géza sorai.

Szakemberek tudják, hogy egy műnél mindig két nehéz probléma adódik: 
egyrészt a tartalmat ténylegesen lefedő cím megtalálása, másrészt az előbbi prob-
lémával szoros összefüggésben az időkeretek rögzítése. Ezt a kettős feladatot az 
alábbi módon próbálták megoldani: a II. világháborút követő években kezdi az 
események elemzését. Ekkor egy olyan államot látunk, ahol a hatalmon lévő Kom-
munista Párt saját hatalmának megszilárdítására törekszik, s igyekszik mindenkit 
eltávolítani, akiben potenciális ellenfelet lát.  A kötet záró korszaka az 1980-as évek, 
a kommunista hatalom utolsó évei.

A kötet összegyűjtötte a 2013-ban „A diktatúra évtizedei” című tudományos 
konferencián elhangzott előadásokat. A kötetet Horváth Miklós történész szerkesz-
tette. Az előbb említett konferencia megszervezésében, valamint a kötet szakmai 
munkálataiban a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület is közreműkö-
dött. A kötetben olvasható tanulmányok írói a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Történelemtudományi Doktori Is-
kolájának végzett és jelenlegi hallgatói. 

A kötet megszerkesztésének rendje logikus és áttekinthető, történelmi igényes-
séggel a következő beosztást követi: először a Diktatúra határon innen és túl cím-
mel összefoglaló tanulmányok olvashatók magyarországi (pl. Magyar Testvéri 
Közösség, Földművelésügyi Minisztérium tisztviselői, Standard Villamosság Rt. 
vezetősége) és csehszlovákiai kirakatperekről (Milada Horákova és társai), melyek 
egyaránt érintettek egy-egy személyt vagy akár egy egész intézményt. Szó van még 
a fejezetben szökési ügyek kivizsgálásáról, a Csehszlovákiában kifejtett egyház-
ellenes tevékenységről, a magyar közszolgálati rádiózást érintő változásokról. Az 
utóbbiban jelentős hangsúlyt kap a média manipulatív, a kommunista propaganda-
gépezetben ellátott szerepe.

A Tanulmányok a forradalomról, szabadságharcról és a megtorlásról címet adták a kötet 
második, mintegy 15 tanulmányt felölelő egységének, ahol a szerzők az 1956-os ese-
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ményeket és az utána következő megtorlást tárgyalják. Találhatunk itt tanulmányt 
(a terjedelem miatt a teljesség igénye nélkül) a 37. lövészezred tevékenységéről, a 
magyarországi cserkészet felszámolásáról, ellenállási tevékenység szervezéséről a 
budapesti Péterfy Kórházban, Mindszenty József hercegprímás „félrabságáról” az 
amerikai nagykövetségen és magyarországi internálásokról.  Továbbá helyet kap 
néhány helytörténeti vonatkozású munka is: Az 1956-os történések Sárisápon, A báta-
széki összeesküvés, A szocialista törvényesség, azaz a kádári megtorlás Várpalotán. 

Az Úton a szabadság felé című harmadik egységben olvashatunk két tanulmányt 
a Kádár-korszak megítéléséről Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az 
1980-as években, avagy hogyan vált a Kádár-korszak szalonképessé a nyugat szem-
ében. 

A diktatúra évtizedei áttekinthető, világos stílusban, tudományos alapossággal 
tárgyalja a kommunista diktatúra aspektusait, egyszerre szolgálva a széleskörű is-
meretterjesztést, de a tudományos igények kielégítését is. A kötet segítségével tu-
dományos alapokkal kevésbé rendelkező érdeklődők is bővebb ismereteket szerez-
hetnek a kommunista diktatúra működéséről. A gondosan válogatott bibliográfia, 
a rendkívül gazdag jegyzetanyag, a legfrissebb szakirodalomra és levéltári forrá-
sokra vonatkozó hivatkozások objektív megközelítésre vallanak, s ezzel a könyv 
eleget tesz a legkomolyabb tudományos elvárásoknak és ezen túlmenően segítséget 
nyújt további kérdésfeltevésekhez és vizsgálatok lefolytatásához. Fegyelmezetten ír 
az évtizedeken átívelő kötet a kiszemelt település társadalmáról, életviszonyairól, 
hétköznapjairól, a nagy és a helyi politika „áldásos” hatásáról. Igen sokat emel a 
munkán a szerzőknek az anyaggyűjtés során készített beszélgetése a ma is élő szem-
tanúkkal, ami az oral history kategóriájába tartozik, de ezeket a szerzők megfelelő 
kritikával kezelik.

A tartalmas, esztétikus kiadvány értékét tovább növeli az utolsó fejezet után ta-
lálható névmutató, illetve a konferencián készült képfelvételek. A könyv külsejét 
tekintve egyszerű, mégis figyelemfelkeltő a mára szimbólummá vált lyukas, ’56-os 
magyar lobogóval a fedőlapon.

A kötet – miután minden tanulmányát végigolvastuk – arra ösztönzi olvasóját, 
hogy figyelmét ismét társadalmi és politikai igazságtalanságok problematikájára 
irányítsa. Kimondatlan célja, hogy a már többször újratárgyalt átfogó ismereteken 
túl egy-egy egyéni sorson keresztül mélyebb bepillantást engedjen a kommunista 
gépezet belső működésébe. Véleményem szerint ez nagymértékben sikerült, és a 
szerkesztő, a szerzők és az őket támogató háttérintézmények sikerként könyvelhe-
tik el. Ezzel együtt viszont van még helye a témában további hasonló munkáknak, 
hiszen egyre több felszínre kerülő dokumentum vár feldolgozásra. A könyv kolo-
fonja lehetne, s egyben az ehhez kapcsolódó eljövendő hasonló munkák bevezetője 
Örkény István alábbi üzenete, mely 1956. október végén a Szabad Kossuth Rádi-
óban hangzott el:  „A jövőben a régi hullámhosszon új hangokat fognak hallani. 
Ahogy híressé vált régi-régi esküminta követeli, az igazságot, a teljes igazságot és 
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semmi mást, csak az igazságot fogjuk elmondani. Egy részecske vagyunk az ország 
testéből. Kérjük, adják meg azt a figyelmet munkánknak, mely minden dolgozó 
magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk ma-
gunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni ország-világ előtt” (117. o.).



142

V. évf. 2013/2.

Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget word-formátumban, rtf-kiterjesztésben kérjük elektronikus úton meg-
küldeni a következő címre: <orpheusnoster@googlegroups.com>. Általában maxi-
mum 1 szerzői ív (40.000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával együtt) 
terjedelmű cikket várunk, de ennél jelentősen rövidebb cikk közlését is szívesen 
vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem körülbelül 5-10.000 leütés.

A főszövegben használt alapbetűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a 
lábjegyzetben 10 pontos Times New Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet 
is igényel, kérjük csatolni a fontkészletet, valamint a cikket pdf-formátumban is.  
A főszöveget sorkizártan, másfeles sortávolsággal, a bekezdések elején behúzás nél-
kül kérjük; a lábjegyzetet sorkizártan, szimpla sortávval.

Hivatkozásokat lábjegyzetben és nem végjegyzetben kérünk. Külön irodalom-
jegyzék, bibliográfia a tanulmány végén nem feltétlenül szükséges, de szívesen 
vesszük, különösen, ha egy szerzőtől több művet is idéznek, és az i.m.-mel való 
hivatkozás zavart okozhatna. Ilyen esetben javasoljuk a jegyzetekben a szerző és 
évszám alapján történő rövid hivatkozást. Ha nincs külön irodalomjegyzék, az első 
alkalommal való idézést teljes formában kérjük, utána pedig i.m., illetve i.h. formá-
ban. Kereszthivatkozások ne legyenek. Folyóiratcikk, könyvfejezet címét idézője-
lek között, normál betűvel kérjük, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk (megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot, tehát nem 230sqq. formában). Kérjük, az oldalszámot csak abban az 
esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűvel, ha az idézett mű jellegéből (katalógus, 
képkötet) következően egyébként nem volna világos, hogy oldalszámról van szó. 
Internetes hivatkozások esetén kérjük ellenőrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e 
még, és kérjük a hivatkozás, illetve az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.

Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Az auk-
torok nevét és műveik címét lehet a szakmában bevett rövidítésekkel külön magya-
rázat nélkül alkalmazni. Tudományos közéletünkben kevéssé ismert folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek nevét vagy ne rövidítve írják, vagy az irodalomjegyzék  
végéhez csatoljanak rövidítésjegyzéket is.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel 
szedni, a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szö-
vegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber 
stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betű-
ket az alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk).

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros átírás-
ban, egy cikken belül következetesen kérjük. Kérjük, görög neveket – latin auktor 
idézését kivéve – ne írjanak át latinosan (pl. Achilles, Homerus).

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni. 
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető leg-



143

Formai kérések szerzőinkhez

nagyobb méretben és felbontásban (tehát min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szö-
vegben jelöljék meg, hová szerkesszük be a képet.

A tanulmányokhoz kérünk körülbelül 15 soros angol, német, francia, olasz vagy 
latin nyelvű rezümét a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Kérjük, hogy szerzőink 
nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év, tudományos fo-
kozat, a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban szeret-
nék magukat azonosítani, oktatási-kutatási hely. Recenziók esetében a recenzeált 
mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, illetve alcímében megadni. 

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a 
Módosítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, Elfogadja, illetve Elveti gom-
bokkal az adott helyen jelezve kérjük vissza.
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Következő számunk tartalmából

HAMVAS ENDRE: Koré koszmu – A  világ leánya

TÓTH ANNA: Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstan-
tin udvarában

BÉKÉS ENIKŐ: Orvosi asztrológia Galeotto Marzio De doctrina promiscua című 
művében

TURCSÁN-TÓTH ZSUZSANNA: Az Epheszoszi Artemisz-szobrok helyi sajátos-
ságai (Egy lehetséges tipológia)

ZSOLDOS ENDRE – ZSUPÁN EDINA: Stellarium – egy asztronómiai kódex Má-
tyás könyvtárában

IMREGH MONIKA (FORD.): Plutarchos: A delphoi epszilonról




