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az olvasóval. Ezeket rendszerint diagramok 
formájában közli a könyvben, így könnyítve 
meg, és egyúttal szemléltetve az egyes kutatá-
sok által feltárt jelenségeket. A kutatások kö-
zött találunk az 1900-as években lefolytatott 
vizsgálatokat, illetve sok olyan aktuális kutató-
munkát, amely néhány korábbi kutatás új-
ravizsgálása, illetve továbbfejlesztett formája.

A könyvben szereplő jelenségeket számos 
példával illusztrálták, így az olvasó áldozatául 
esik az úgynevezett „szórakoztatásnak”, hisz 
játszva tanulja meg a könyvben bemutatott 
nyelvi szituá ciókon keresztül, hogy mik is 
Herbert Paul Grice maximái, és hogyan érvé-
nyesülnek a kommunikáció során (157–164.), 
hogyan jelentkezik az udvariasság a nyelvben 
(167–196.), vagy éppen mik a beszélőváltás 
jellemzői kisgyermekeknél (216–218.). A 
példák naprakészek és változatos forrásokból 
szár maz nak: találunk itt Facebook-bejegyzé-
seket, baráti beszélgetéseket, iskolai jelenete-
ket, irodalmi idézeteket, sőt, még a szerző 
családi beszélgetéseiből is szemezgethetünk.  
Ha a könyv elolvasása után valakinek mégis 
maradnának tisztázatlan fogalmak a fejében 
a társalgás birodalmában tett kalandozás után, 
a könyv végén szereplő Fogalomtár részben 
(375–381.) egyszerű és világos nyelven megfo-
galmazott ismertetést olvashat ezekről. 

A bőséges irodalomjegyzék lehetővé teszi 
a hazai és külföldi szerzők ilyen irányú művei-
ben való elmélyedést, illetve utánajárást, egy-
úttal kiváló alapját képezheti egy későbbi 
nyelvészeti, pszichológiai vagy éppen pszicho-
lingvisztikai kutatásnak. Így válhat ez a könyv 
egy könnyed délutáni olvasmánnyá a társal-
gás iránt érdeklődőnek, szakkönyvvé a kom-
munikáció kutatóinak, vagy éppen tankönyv, 
esetleg segédkönyv a főiskolai hallgatónak.  

Alapos kutatáson alapuló, szemléletes és 
az életből vett példákkal illusztrált, könnyed, 
világos stílusban megfogalmazott mű. Pléh 
Csaba írása mindezen jellemvonásokat ma-
gán hordozza, noha jóval többet nyújt azok-
nál. Olyan szellemi utazásra invitál a hétköz-
napi emberi beszéd világába, amely önmagá-
ban a kutatások végtelen kincsestárának bi-
zonyul. E hosszú és izgalmas utazás közepet-
te sem feledkezik meg azonban könyvének 
valódi főszereplőjéről, arról a személyről, aki 
ezt a kutatást inspirálta, és akinek elévülhe-
tetlen szerepe van ennek a műnek a megszü-
letésében: a társalkodó emberről. Rólunk. 
(Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája. Buda
pest: Libri, 2012, 424 p.)

Kárpáti László 
Eszterházy Károly Főiskola

Neveléstudományi Doktori Iskola       

Egy kutató küzdelmei a szocializ
musban és a demokráciában
Az idén jelent meg Solymosi Frigyes harma-
dik könyve. Az első 2002-ben a Kairosz gon-
dozásában (Valóban kollaboránsok voltunk? 
Tudomány, elkötelezettség, hazaszeretet), a 
második 2009-ben: Valóban ezt akartuk? Egy 
elkötelezett konzervatív vívódásai a Mundus 
kiadásában. Az ez évben napvilágot látott új 
írás az előzőektől elsősorban abban különbö-

zik, hogy pályafutásának teljes vertikumát 
ismerteti a gyermekkorától mostanáig.

A könyv hét fejezetre oszlik, az első kettő 
a gyermekkorról és a hallgatói időszakról szól. 
Ebből érthetjük meg, hogy a Rákosi-korszak-
ban a családot érintő represszív intézkedések, 
a piarista gimnázium szellemi hatása és nem 
utolsósorban a családból két nagybácsi belé-
pése Szent Ignác harcos rendjébe (jezsuiták) 
egyértelműen megalapozták a szerző elkötele-
zett, mélyen konzervatív gondolkodását, vi-

váron a román lakosság már többséget alkot, 
s hatalmas lakótelepeket húztak Kolozsvár 
magyar külvárosa helyére. A Székelyföldön, 
ahol a számbeli magyar többséget nem sike-
rült megbontani, a magántulajdon megszün-
tetésével számolták föl a sok évszázados falu-
rendszert és életmódot. S bár a zsidók és né-
metek hirtelen eltűnése Erdélyből a magyar-
ság számára is fenyegető előjel, az elvándorlás 
és népességfogyás növekvő hatását mutatta a 

2012-es romániai népszámlálás is, ezzel pár-
huzamosan a helyi kötődések is fölerősödnek. 
A beszélgetés Egyed Ákos bizakodó szavaival 
fejeződik be: „Én ezeket az élni akarás jeleinek 
tartom.” (A történelem vonzásában. Egyed 
Ákos kolozsvári történésszel beszélget Magyar 
Zoltán. Budapest: Kairosz, 2013, 131 p.)

Restás Attila
doktorjelölt, Debreceni Egyetem 

Irodalomtudományok Doktori Iskola

A társalgás pszichológiája
Élvezetesen és mégis kellő tudományos meg-
alapozottsággal írni nem könnyű feladat. Ez 
különösen igaz akkor, ha az ember egy olyan 
tudományág képviselője, mint a pszichológia 
vagy a nyelvészet. A fenti könyv szerzőjének 
mégis sikerült ez a fajta „bűvésztrükk”, ráadá-
sul nem is akárhogyan. Pléh Csaba rendkí-
vüli igénnyel, és a személyiségére oly jellemző 
emberközpontúsággal formálta meg szövegét. 

A könyv témája örökzöld jelenség, neve-
zetesen az emberi társalgás és annak építőkövei. 
A téma igen komplex mivolta folytán mély-
reható körbejárás szükséges, amelynek során 
a szerző folyamatosan fogja az olvasó kezét, 
miközben átvezeti a nyelvészet, a pszi chológia 
és a szociológia erdején át egészen az életszerű 
hétköznapi beszéd pillanatáig. Ettől a ponttól 
fogva elmerülünk az emberek közötti beszél-
getés, a társalgás legkülönfélébb variációiban. 

A tartalomjegyzéket átolvasva igen sokré-
tű és változatos jelenségekkel találkozunk. 
Olyan kommunikációs témákkal találjuk 
szem be magunkat, mint a társalgások szerke-
zeti meghatározói (hányfajta személyes társal-
gás létezik, milyen jellemzői vannak a társal-
gás struktúrájának [stílus/regiszter, életkor, 
műveltség]); beszélőváltás és megszólítási 
rend szerek (beszélőváltást előrejelző jelek, ti-

tulusok használata, milyen sorrendben köszö-
nünk); a beszédaktus-elmélet (hogyan ígé-
rünk meg valamit anélkül, hogy komolyan 
gondolnánk, lokúció–illokúció–perlokúció); 
mikro- és makroszerkezetek a társalgás folya-
matában; udvariasság; a gyermeki beszéd és 
annak fejlődése; nemi különbségek és minták 
a társalgás során (ki beszél többet, illetve mi-
lyen módon, nonverbális kommunikáció 
szerepe a férfiaknál és a nőknél); konfliktusok 
beszélgetéseken belül (irónia, szarkazmus, 
provokáció, széthullott beszélgetések). Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy a szerző a társal-
gás minden aspektusával foglalkozik, ám 
egyet sem kezel kiemelten; számára mind-
egyik rész egyformán kedves.   

Az egyes fejezeteket kisebb leckékre bon-
tó Terepmunka című részek segítenek az ol-
vasónak kipróbálni magát, lemérve az addig 
olvasottak megértettségét, egyúttal lehetőséget 
adnak arra, hogy közelebbről megismerjük 
a társalgás valódi arcát a hétköznapi beszélge-
tések folyamán. Ehhez a folyamathoz továb-
bi szellemi erőpróbát jelentő kérdések és kér-
déscsoportok társulnak minden fejezet végén 
Ellenőrző kérdések formájában, amelyek szin-
tén az olvasottak alapos megértését és elmé-
lyítését célozzák. 

Számtalan kutatásra támaszkodik a szer-
ző, amelyek eredményeit szívesen megosztja 
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(Figyelő, 2012); Természetesen az itt nem idé-
zett többi analízis és kritika ugyancsak meg-
érdemelné, hogy említve legyen. 

Újra és újra átolvasva a könyvben sze replő 
írásokat, úgy tűnik, hogy a szerző realista, el-
kötelezett konzervativizmusa a több mint húsz 
év alatt nem vál tozott. Továbbra is jobbolda-
li, de mindenképen kritikus, demokratikus 
gondolkodású maradt. Ami változott, az a 
szerzőt körülvevő háttér. Ez utóbbi valóban 
erősen elmozdult az idők folyamán.

A recenzió végén föltehetjük a kérdést, 
hogy ajánlható-e a könyv az olvasónak.

Erre válaszul Dante Alighieri Isteni Színjá
tékából a Purgatórium XVII. fejezet utolsó 
(139.) sora idézhető Babits Mihály fordításá-
ban: „Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól.” 
(Solymosi Frigyes: Egy kutató küzdelmei a szo
cializmusban és a demokráciában. Budapest: 
Agroinform Kiadó, 2014)

Csernay László
az orvostudomány doktora, professzor emeritus

Vatikáni kútfők 
a magyar történelemről
2012-ben újabb, mégpedig a hatvanéves Erdő 
Péter tiszteletére ajánlott kötettel bővült a 
Collectanea Vaticana Hungariae sorozat. A 
Magyarország és a Római Szentszék (Források 
és Távlatok) címmel közölt tanulmánykötet 
elsősorban a vatikáni magyar kutatások leg-
újabb eredményeit, valamint azokat a lehe-
tőségeket hivatott demonstrálni, amelyeket 
a kutatható vatikáni források egyre bővülő 
tárháza kínálhat a magyar történészek számá-
ra. A tanulmányok, amelyekhez – ahogy arra 
a kötet alcíme is utal – függelékként forrás-
átiratok társulnak, a feldolgozott témák sze-
rinti kronologikus rendben követik egymást, 
miközben a középkortól egészen a 20. száza-
dig kalauzolják az olvasót, és kiválóan bizo-
nyíthatják, hogy a vatikáni források nemcsak 
a magyar–szentszéki kapcsolatok vonatkozá-
sában, hanem azokon túl is fontos adatokkal 
gazdagíthatják magyar történeti, elsősorban 
persze egyháztörténeti ismereteinket. Erre, 
valamint ebből fakadóan a vatikáni magyar 
történeti kutatások értékére és fontosságára 
egyébként a kötet szerkesztője, Tusor Péter is 
utal tanulmányában.

Fedeles Tamás tanulmánya a Vatikánban 
fennmaradt későközépkori forrásanyagnak, 
egész pontosan az Apostoli Kamara korabeli 
nyugtáinak magyar vonatkozású adatgazdag-
ságára hívja fel a figyelmet. Már e források is 
őriznek adatokat azokról a segélyekről, ame-
lyeket a Szentszék az oszmánok elleni harcra 
folyósított. A kora újkorban aztán mind fon-
tosabbá váltak a Magyarországról a törökel-
lenes harcokat anyagilag és erkölcsileg egy-
aránt elkötelezetten támogató Rómához ve-
zető diplomáciai szálak: VII. Kelemen pápa 
Nemes Gábor ismertette brévéi kiválóan pél-
dázhatják a magyar, jelen esetben dalmát–hor-
vát végvárak támogatására irányuló szentszé-
ki erőfeszítéseket. A végvárvonal finanszírozá-
sa egyébként még az I. Ferdinánd kinevezte 
magyar püspökök pápai megerősítésekor is 
előtérbe került, amikor III. Gyula ilyen célok-
ra rendelte a beiktatott főpapoktól elvárt an
nata-összegeket. E megerősítésekkel, illetve az 
azok körüli diplomáciai aktivitásokkal foglal-
kozik tanulmányában Fazekas István, még-
pedig a hiányos vatikáni források helyett bé-
csiekre támaszkodva. A királyi Magyarország 
után a Balkán és a Hódoltság világába vezet 
Molnár Antal tanulmánya, amely azok nak a 
raguzai aknak a missziós tevékenységével 
foglalkozik, akik az Oszmán Birodalomban 

lágnézetét. Egy év sikertelen próbálkozása 
után végül sikerült a szegedi Tudományegye-
tem vegyészkarára bejutnia. Tehetsége és 
szor  galma mellett az is biztosan hozzájárult, 
hogy a labdarúgópályán is kiemelkedőt tudott 
nyújtani. Így mint az első osztályú SZEAC 
második csapatának kőkemény középhátvéd-
je aratott megérdemelt sikereket. Abban az 
időben, az ötvenes években, ugyan nem vol-
tak a keret tagjai milliós fizetésekkel elkényez-
tetve, de mivel tudtak futballozni, kétségtelen, 
hogy számos előnyt élveztek aktív pályafutá-
suk idején. Solymosi Frigyest szintén tisztel-
ték, megbecsülték, így sikerült a párttagsá got 
erőltető, olykor erőszakos nyomást viszonylag 
könnyen hárítania. Határtalan szor galommal 
dolgozott a laboratóriumokban, és ez felhív-
ta rá főnökei figyelmét. Mint a jövő remény-
beli kutatója, álláshoz jutott az intézetben, és 
később, az addig elért eredményei jutalmául 
hosszabb (Cambridge, Nyugat-Berlin, Aus-
tin), majd rövidebb időre (Innsbruck, Mün-
chen, ismét Cambridge, Berlin) külföldi ta-
nulmányutakra indulhatott. Ezek az utak 
egyértelműen tovább mélyítették benne a 

„szabad világban” tapasztalt demokratikus 
gon dolkodást. Figyelemre méltó, hogy a csá-
bító lehetőségek ellenére minden útjáról 
hazahozta a családja és a hazája iránti, meg-
ingathatatlan szeretete.

A negyedik fejezetben ismerkedhetünk 
meg, akadémikusként az évi közgyűléseken 
elhangzott, a tudománypolitikát érintő bírá-
lataival és javaslataival. (1984, 1986, 1987, 1988, 
1990). Tudománypolitikai tevékenysége a 
rendszerváltás idején és utána törvényszerűen 
fokozódott. A rendszerváltó közgyűlésen em-
lékezetes hozzászólását, 1992-ben követte az 

„Akadémiai tisztségviselők megbízatásának 
időtartamáról” elhangzott javaslata, amelyet 
a megszokottól eltérve, közvetlenül elhangzá-

sa után az akkori elnök, Berend T. Iván „pusz-
títónak” véleményezett.  A könyvben részlete-
sen olvashatunk azokról a kritikai javaslatai-
ról, amelyekben kitartóan kezdeményezte a 
tudomány fokozott anyagi támogatását, sőt 
folyamatos növelését. 

Solymosi akadémikus tudománypolitikai 
aktivitása természetesen vezetett el a politiká-
ban és közéleti tevékenységben egyre aktí-
vabb részvételhez. Életének ezt az új periódu-
sát a könyvben jól követhetjük. Az V. fejezet 
3. pontjában megismerjük azokat az értelmi-
ségi csoportosulásokat, amelyekben a szerző 
alapító vagy vezetőségi tagként végzett 
munkát: Professzorok Batthyány köre –1995; 
Magyarok Világszövetségének szegedi cso-
portja –1996; Vének Tanácsa – Orbán Viktor 
egyik tanácsadó testülete – 1996; Nemzeti 
Kör –1996; Százak Tanácsa – 2001; Szövetség 
a Nemzetért – 2003; Deák Ferenc Társaság 

– 2003. A vezetők, illetve a tagok közötti levél-
váltások és állásfoglalások tanulmányozása 
igazolja, hogy a szerző kritikus, de objektív 
hozzáállása mellett, mindvégig a konzervatív 
jobboldal érdekeit tartotta szem előtt.  Ebben 
az időszakban több mint száz cikket jelente-
tett meg a Magyar Nemzetben, amelyekben 
a pozitívumok mellett jobbító szándékú bí-
rálataival rámutatott az általa hibásnak tartott 
irányokra. A VII. fejezetben az első és máso-
dik könyvben közzétett írások után született 
cikkekből 87 oldalon keresztül olvashatunk 
teljes terjedelmű összeállítást. A recenziót író 
csupán pár cikket említ, amelyek számára 
leginkább érdeklődésre tartottak számot: A 
baloldal népszerűségvesztése (Népszabadság, 
2009); Magyarország külföldi megítéléséről 
(Népszabadság, 2010); Akadémia, politika és 
közélet (Népszabadság, 2011); Harc vagy béke? 
(Népszabadság, 2011); Egy hívő lélek töprengé-
sei (ÉS, 2012); Hallgassunk vagy bíráljunk 
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(Figyelő, 2012); Természetesen az itt nem idé-
zett többi analízis és kritika ugyancsak meg-
érdemelné, hogy említve legyen. 

Újra és újra átolvasva a könyvben sze replő 
írásokat, úgy tűnik, hogy a szerző realista, el-
kötelezett konzervativizmusa a több mint húsz 
év alatt nem vál tozott. Továbbra is jobbolda-
li, de mindenképen kritikus, demokratikus 
gondolkodású maradt. Ami változott, az a 
szerzőt körülvevő háttér. Ez utóbbi valóban 
erősen elmozdult az idők folyamán.

A recenzió végén föltehetjük a kérdést, 
hogy ajánlható-e a könyv az olvasónak.

Erre válaszul Dante Alighieri Isteni Színjá
tékából a Purgatórium XVII. fejezet utolsó 
(139.) sora idézhető Babits Mihály fordításá-
ban: „Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól.” 
(Solymosi Frigyes: Egy kutató küzdelmei a szo
cializmusban és a demokráciában. Budapest: 
Agroinform Kiadó, 2014)

Csernay László
az orvostudomány doktora, professzor emeritus

Vatikáni kútfők 
a magyar történelemről
2012-ben újabb, mégpedig a hatvanéves Erdő 
Péter tiszteletére ajánlott kötettel bővült a 
Collectanea Vaticana Hungariae sorozat. A 
Magyarország és a Római Szentszék (Források 
és Távlatok) címmel közölt tanulmánykötet 
elsősorban a vatikáni magyar kutatások leg-
újabb eredményeit, valamint azokat a lehe-
tőségeket hivatott demonstrálni, amelyeket 
a kutatható vatikáni források egyre bővülő 
tárháza kínálhat a magyar történészek számá-
ra. A tanulmányok, amelyekhez – ahogy arra 
a kötet alcíme is utal – függelékként forrás-
átiratok társulnak, a feldolgozott témák sze-
rinti kronologikus rendben követik egymást, 
miközben a középkortól egészen a 20. száza-
dig kalauzolják az olvasót, és kiválóan bizo-
nyíthatják, hogy a vatikáni források nemcsak 
a magyar–szentszéki kapcsolatok vonatkozá-
sában, hanem azokon túl is fontos adatokkal 
gazdagíthatják magyar történeti, elsősorban 
persze egyháztörténeti ismereteinket. Erre, 
valamint ebből fakadóan a vatikáni magyar 
történeti kutatások értékére és fontosságára 
egyébként a kötet szerkesztője, Tusor Péter is 
utal tanulmányában.

Fedeles Tamás tanulmánya a Vatikánban 
fennmaradt későközépkori forrásanyagnak, 
egész pontosan az Apostoli Kamara korabeli 
nyugtáinak magyar vonatkozású adatgazdag-
ságára hívja fel a figyelmet. Már e források is 
őriznek adatokat azokról a segélyekről, ame-
lyeket a Szentszék az oszmánok elleni harcra 
folyósított. A kora újkorban aztán mind fon-
tosabbá váltak a Magyarországról a törökel-
lenes harcokat anyagilag és erkölcsileg egy-
aránt elkötelezetten támogató Rómához ve-
zető diplomáciai szálak: VII. Kelemen pápa 
Nemes Gábor ismertette brévéi kiválóan pél-
dázhatják a magyar, jelen esetben dalmát–hor-
vát végvárak támogatására irányuló szentszé-
ki erőfeszítéseket. A végvárvonal finanszírozá-
sa egyébként még az I. Ferdinánd kinevezte 
magyar püspökök pápai megerősítésekor is 
előtérbe került, amikor III. Gyula ilyen célok-
ra rendelte a beiktatott főpapoktól elvárt an
nata-összegeket. E megerősítésekkel, illetve az 
azok körüli diplomáciai aktivitásokkal foglal-
kozik tanulmányában Fazekas István, még-
pedig a hiányos vatikáni források helyett bé-
csiekre támaszkodva. A királyi Magyarország 
után a Balkán és a Hódoltság világába vezet 
Molnár Antal tanulmánya, amely azok nak a 
raguzai aknak a missziós tevékenységével 
foglalkozik, akik az Oszmán Birodalomban 

lágnézetét. Egy év sikertelen próbálkozása 
után végül sikerült a szegedi Tudományegye-
tem vegyészkarára bejutnia. Tehetsége és 
szor  galma mellett az is biztosan hozzájárult, 
hogy a labdarúgópályán is kiemelkedőt tudott 
nyújtani. Így mint az első osztályú SZEAC 
második csapatának kőkemény középhátvéd-
je aratott megérdemelt sikereket. Abban az 
időben, az ötvenes években, ugyan nem vol-
tak a keret tagjai milliós fizetésekkel elkényez-
tetve, de mivel tudtak futballozni, kétségtelen, 
hogy számos előnyt élveztek aktív pályafutá-
suk idején. Solymosi Frigyest szintén tisztel-
ték, megbecsülték, így sikerült a párttagsá got 
erőltető, olykor erőszakos nyomást viszonylag 
könnyen hárítania. Határtalan szor galommal 
dolgozott a laboratóriumokban, és ez felhív-
ta rá főnökei figyelmét. Mint a jövő remény-
beli kutatója, álláshoz jutott az intézetben, és 
később, az addig elért eredményei jutalmául 
hosszabb (Cambridge, Nyugat-Berlin, Aus-
tin), majd rövidebb időre (Innsbruck, Mün-
chen, ismét Cambridge, Berlin) külföldi ta-
nulmányutakra indulhatott. Ezek az utak 
egyértelműen tovább mélyítették benne a 

„szabad világban” tapasztalt demokratikus 
gon dolkodást. Figyelemre méltó, hogy a csá-
bító lehetőségek ellenére minden útjáról 
hazahozta a családja és a hazája iránti, meg-
ingathatatlan szeretete.

A negyedik fejezetben ismerkedhetünk 
meg, akadémikusként az évi közgyűléseken 
elhangzott, a tudománypolitikát érintő bírá-
lataival és javaslataival. (1984, 1986, 1987, 1988, 
1990). Tudománypolitikai tevékenysége a 
rendszerváltás idején és utána törvényszerűen 
fokozódott. A rendszerváltó közgyűlésen em-
lékezetes hozzászólását, 1992-ben követte az 

„Akadémiai tisztségviselők megbízatásának 
időtartamáról” elhangzott javaslata, amelyet 
a megszokottól eltérve, közvetlenül elhangzá-

sa után az akkori elnök, Berend T. Iván „pusz-
títónak” véleményezett.  A könyvben részlete-
sen olvashatunk azokról a kritikai javaslatai-
ról, amelyekben kitartóan kezdeményezte a 
tudomány fokozott anyagi támogatását, sőt 
folyamatos növelését. 

Solymosi akadémikus tudománypolitikai 
aktivitása természetesen vezetett el a politiká-
ban és közéleti tevékenységben egyre aktí-
vabb részvételhez. Életének ezt az új periódu-
sát a könyvben jól követhetjük. Az V. fejezet 
3. pontjában megismerjük azokat az értelmi-
ségi csoportosulásokat, amelyekben a szerző 
alapító vagy vezetőségi tagként végzett 
munkát: Professzorok Batthyány köre –1995; 
Magyarok Világszövetségének szegedi cso-
portja –1996; Vének Tanácsa – Orbán Viktor 
egyik tanácsadó testülete – 1996; Nemzeti 
Kör –1996; Százak Tanácsa – 2001; Szövetség 
a Nemzetért – 2003; Deák Ferenc Társaság 

– 2003. A vezetők, illetve a tagok közötti levél-
váltások és állásfoglalások tanulmányozása 
igazolja, hogy a szerző kritikus, de objektív 
hozzáállása mellett, mindvégig a konzervatív 
jobboldal érdekeit tartotta szem előtt.  Ebben 
az időszakban több mint száz cikket jelente-
tett meg a Magyar Nemzetben, amelyekben 
a pozitívumok mellett jobbító szándékú bí-
rálataival rámutatott az általa hibásnak tartott 
irányokra. A VII. fejezetben az első és máso-
dik könyvben közzétett írások után született 
cikkekből 87 oldalon keresztül olvashatunk 
teljes terjedelmű összeállítást. A recenziót író 
csupán pár cikket említ, amelyek számára 
leginkább érdeklődésre tartottak számot: A 
baloldal népszerűségvesztése (Népszabadság, 
2009); Magyarország külföldi megítéléséről 
(Népszabadság, 2010); Akadémia, politika és 
közélet (Népszabadság, 2011); Harc vagy béke? 
(Népszabadság, 2011); Egy hívő lélek töprengé-
sei (ÉS, 2012); Hallgassunk vagy bíráljunk 


