
Erdélyi Örmény Gyökerek2017. január-február

42

Kovrig Béla (1900–1962) a két világ-
háború közti Magyarország jeles szo-
ciológusa és szociálpolitikusa volt, aki 
1948-ban elhagyni kényszerült hazá-
ját. Az Egyesült Államokban telepe-
dett le, Milwaukee-ban, a Marquette 
Universityn lett egyetemi tanár. Nem-
zeti kommunizmus és Magyaror-
szág. Egy eszme története című műve, 
melynek kéziratán haláláig dolgozott, 
magyar nyelven most jelent meg elő-
ször, a Gondolat Kiadó és a Barankovics 
Alapítvány jóvoltából.

Tabajdi Gábor történész a bemutatón 
kiemelte, hogy egy könyv hazatérésének 
ünnepe ez az este. Ez követően 1956-ról 
beszélt, és emlékeztetett, a magyar for-
radalom a hidegháború egyik legmeg-
határozóbb konfliktusa volt, mely jelen-
tős hatást gyakorolt a globális politikára 
is. Értékelése azonnal elkezdődött, pub-
licisták, propagandisták, de történészek, 

Bemutatták Kovrig Béla „Nemzeti kommunizmus 
és Magyarország. Egy eszme története” című kötetét

A könyvbemutatót a budapesti Párbeszéd Házában tartották november 7-én. A kö-
tetet Tabajdi Gábor történész, valamint a szerkesztő, Petrás Éva történész ismer-
tették.

társadalomtudósok is foglalkoztak a ma-
gyar októberrel. A róla szóló diskurzust 
eleinte főleg baloldali, reformkommunista 
megközelítések uralták, másrészt a totali-
tárius paradigma határozta meg. Ezekkel 
szemben azonban a legkülönbözőbb tár-
sadalmi csoportok is őrizték 1956 eszme-
iségét, különféle szimbolikus formákban. 

Kovrig Béla kereszténydemokrata, 
keresztényszociális szempontból, tudós-
ként közelített a forradalomhoz – emelte 

ki a Tabajdi Gábor. – Könyvében ele-
mezte az 1945 és 1956 közötti hazai 
történéseket is, valamint értékelte a 
Horthy-korszakot. A kötet egy rend-
kívül alapos elemzés és egy nagysza-
bású empirikus kutatás ötvözete, me-
lyet Kovrig Béla politológiai, szo-
ciológiai, történeti kutatások alap-
ján írt meg. Felhasználta Marx, Le-
nin, Szekfű Gyula munkáit, valamint 
a korabeli magyar, orosz és amerikai 
sajtóanyagokat és irodalmi műveket. 
Emellett kérdőíveket szerkesztett, 
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melyet a terjesztők 7 730 példányban osz-
tottak szét Amerikában és Európában a 
magyar menekültek között. A kérdőívek-
nek körülbelül a fele érkezett vissza, ame-
lyekből Kovrig 1 300 kódolt válasz adata-
it használta fel könyvében.

A kötet ugyanakkor egy rendkívül ala-
pos marxista és kommunista történet is 
– folytatta a történész, aki szerint talán 
sokakat megdöbbent a címben szereplő 
szösszetétel, mely két, egymástól távoli 
fogalmat kapcsol össze.

Tabajdi Gábor elmondta, Kovrig érté-
kelése a Tanácsköztársaságról alapvető-
en eltér a hazai propagan-
da által évtizedekig sulykolt 
képtől: bemutatja ugyanis a 
Kun Béla által meglovagolt 
nacionalista érzést is, mely-
hez Rákosi Mátyás álnacio-
nalizmusa nagyon hasonló. 
A kommunista nacionaliz-
mus csúcspontja az 1848–49-
es forradalom és szabadság-
harc századik évfordulójá-
nak a megünneplése volt. 
Művében Kovrig Béla rámu-
tat a német nemzetiszocalizmus és a bol-
sevik nacionalizmus közös gyökereire és 
cáfolja a Horthy-korszak fasiszta minősí-
tését. Nem tagadja ugyanakkor 1956 szo-
cialista tartalmát, azonban hangsúlyozza, 
hogy a preferált szocialista rendszer egy-
általán nem létezik, az ezzel kapcsolatos 
válaszok negatívak, az átélt tapasztalatok 
miatt.

A kérdőívek esetében arra is kíván-
csi volt a szerző, hogy a válaszadók mi-
lyen értékeket kapcsolnak a demokrá-
cia és a szabadság fogalmakhoz. Kovrig 
Béla könyve szintézis, az empirikus kuta-
tás és a személyes tapasztalatok összegzé-
se, nagyszabású, ma is továbbgondolásra 

késztető munka, amely kérdések sorát veti 
fel – állapította meg Tabajdi Gábor.

A kötet megjelenésében jelentős sze-
repet vállaló Rétvári Bence államtitkár 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott je-
len lenni a bemutatón, ezért titkára, Sölch 
Gellért olvasta fel ismertetését. Ebben az 
államtitkár kiemeli, hogy a Kovrig Béla 
által készített kérdőívek kitöltőinek jelen-
tős többsége a polgári demokrácia híve 
volt, közülük sokan preferálták a keresz-
ténydemokrácia és a keresztényszocia-
lizmus eszmeiségét. A két legnépszerűbb 
személyiség pedig Teleki Pál egykori mi-

niszterelnök és Mindszenty 
József bíboros, hercegprímás 
volt a körükben.

A kötetet szerkesztő és an-
nak előszavát író Petrás Éva 
történész ismertette, hogy 
Kovrig Béla a kérdőívek és 
az interjúk mellett a követ-
kező elsődleges forrásokat 
vizsgálta és használta fel ku-
tatómunkája során: a Ma-
gyarországon 1956. október 
22. és november 9. között 

sugárzott összes rádióközleményt tartal-
mazó, 1957-ben New Yorkban megjelent 
kiadványt; a müncheni Magyar Levéltár 
1956-os vonatkozású magyar dokumen-
tumait; a Kongresszusi Levéltárban hoz-
záférhető magyar folyóiratanyagot, 1956 
második felétől kezdődően; az 1956-ban 
megjelent, lényeges társadalmi és politi-
kai utalásokat tartalmazó magyar vers-
anyagot, valamint vezető magyar írók né-
hány más közleményét.

Petrás Éva kiemelte azt is, hogy Kovrig 
Béla három hipotézist állított fel az 1956-
os forradalommal kapcsolatban – társa-
dalmi rekonstrukcióra irányuló mozga-
lom; többé-kevésbé a patriotizmus által 

Petrás Éva
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meghatározott, hazafias, felszabadító moz-
galom; a magyar nacionalizmus által meg-
határozott nemzeti felszabadító mozgalom 
–, majd kutatásai alapján így fogalmaz-
ta meg a forradalom és szabadságharc lé-
nyegét: „A magyar felkelés hazafias és né-
pét felszabadító mozgalom volt, demokra-
tikus társadalomreformáló, továbbá morá-
lis és kulturális újjászületési jelleggel... a 
forradalom meg akarta szabadítani a népet 
a szegénységtől, az állandósult szenvedés-
től, a szocialista törvényesség hiányától, az 
erkölcstelen eljárásoktól, a minden szinten 
megtalálható zsarnoki önkénytől…”

A könyv szerkesztője ezt követően em-
lékeztetett: Kovrig Béla tudósi, írói mun-
kássága során mindig szem előtt tartotta 
Szent Ágoson mondását: „Mert mire vá-
gyik erősebben a lélek, mint az igazság-
ra?” A nemzeti kommunizmus és Magyar-
ország ékes példája ennek a törekvésnek.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
tényként állapította meg, hogy egyedül 

a kereszténydemokrácia és a keresztény-
szocializmus nem tévesztett utat a 20. szá-
zadban, mégpedig azért, mert a katolikus 
egyház társadalmi tanítására épül.

Ez az eszmeiség egyértelműen szembe-
szállt a liberális vadkapitalizmussal, a faji 
alapokra épülő nemzetiszocializmussal – 
mely nyilvánvalóan szembemegy a bibli-
ai alapokkal, amely szerint minden egyes 
ember Isten képmása – és az osztályalapú 
kommunista bolsevizmussal is. A keresz-
ténydemokrácia képviselői nemcsak intel-
lektuális, de morális értelemben is helyes 
választ adtak a korszak súlyos kihívásaira, 
vállalva az üldöztetéseket, sőt, akár a vér-
tanúságot is, ezért a mai keresztény-pol-
gári oldalnak egyedül vállalható funda-
mentuma az evangéliumokra épülő ke-
reszténydemokrácia és keresztényszocia-
lizmus – fogalmazott Semjén Zsolt.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír
Fotó: Váli Miklós

2016. november 9. 

Döbrentei Kornélt, az 
MMA rendes tagját köszön-
tötték 70. születésnapja al-
kalmából november 9-én a 
Makovecz Szalonban, ahol 
bemutatták a József Atti-
la-díjas és Alternatív Kos-
suth-díjas író, költő Júdás, 
mint erkölcsi etalon? című 
legújabb könyvét is.  

A háznagyi teendőket Ju-
hász Judit látta el. Az es-
ten közreműködött Petrás 

  

Döbrentei Kornél születésnapi köszöntése 
és Júdás, mint erkölcsi etalon? című könyvének bemutatója

Mária népdalénekes, ke-
ramikusművész, az MMA 
rendes tagja, Faragó La-
ura és Szabó András elő-
adóművész, illetve Dóka 
Andrea színművész. Az 
eseményen részt vett má-
sok mellett Püski István is.
Döbrentei Kornél és az es-
tet moderáló Borbély Lász-
ló beszélgetéséből kiderült, 
hogy a költő első versét ki-
lenc esztendős korában írta 


