
KŐRÖSI ZSUZSANNA

KŐRÖSI JÓZSEF ÉS AZ Ő VALÓSÁGA

Nehezen tudom megfogalmazni dolgozatom célját. Kézenfekvő ötlet, hogy
a hatvanas–hetvenes évekről szóló intézeti kiadványban személyes kötődésem
miatt a Kőrösi József által 33 évig (1958–91) szerkesztett Valóságról írjak.
Többször nekifutottam az adatgyűjtésnek, olvasásnak, írásnak, és minden al-
kalommal falaknak ütköztem. Hogy mi minden akadályozott (tartott vissza),
itt nem sorolom fel, csak egyet említek, a legfontosabbat: Kőrösi József az
édesapám volt. Bár már az általános iskola első-második osztályából (1974–
75) vannak emlékeim arról, hogy tudom, ő egy „fontos” folyóirat főszerkesz-
tője (ezt egy papírgyűjtés alkalmából a tanító nénim tudatosította bennem),
egészen egyetemista koromig szinte semmit sem tudtam a Valóságos életéről,
annak ellenére (vagy épp azért), mert sokkal több időt töltött a szerkesztő-
ségben, mint velem, velünk, a családjával. És az élet igazságtalansága, hogy
lényegében csak utolsó éveiben beszélgettünk a munkájáról, a Valóság rabsá-
gában eltöltött éveiről – s különösen igazságtalan, hogy akkor, amikor oly
méltatlan módon lefejezték a folyóiratot, és onnan kiebrudalták őt.

Aztán mégis megszületett ez a nagyon szubjektív írás, amely egyáltalán
nem törekszik a teljességre. Nem független elemzőként, hanem apám lánya-
ként írok arról, hogy milyen volt Kőrösi József Valósága. Apámat és a hozzá
közelállókat szólaltatom meg, valamint néhány elemzésből idézek, amelyek
mind a kilencvenes évekből tekintenek vissza a folyóiratra és rá. Tehát több-
nyire szubjektív forrásokra épül a dolgozatom, vállalva akár az egyoldalúsá-
got is. Tisztában vagyok vele, hogy számos más forrás is fellelhető, ám fel-
dolgozásuk hosszabb kutatást igényelne. 

KEZDÉS 

Az 1956-os forradalom vérbefojtása után az új hatalom igyekezett a társa-
dalmat maga mellé állítani, és (természetesen) próbálta az értelmiséget (is)
pacifikálni. Többek között ennek köszönhető a Valóság alapítása. Lukács
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József 1 filozófus – akit már 1948-ban megbíztak, hogy indítson társadalom-
tudományi folyóiratot – ami akkor nem sikerült –, 1957 elején újból szervez-
ni kezdett egy lapot. Ebben Kőrösi József az első perctől kezdve a partnere
volt, a TIT részéről pedig Mód Aladár2 segítette őket makacs kitartással, sok-
szor nem egy felettes nemtetszését kivívva. 

Az új folyóirathoz mindenekelőtt jó címet kellett találni. A névválasztás
történetét Kőrösi József a vele készí-
tett élettörténeti interjúban Huszár
Tibornak 1992 őszén-telén a követ-
kezőképpen mesélte el: „Két napig
könyvtárakba jártam és végignéztem a
folyóirattárak céduláit, és mindig csak
a Valóság maradt. Persze, az nagyon jó
lenne, mondta Lukács [József], de nem
hiszem, hogy hozzájárulnának. Jó, le-
gyen Jelenkor. Juszuf [Lukács József]
már meg is írta az előszót a Kölcsey-
mottóval: „Messze jövendővel komo-
lyan vess öszve jelenkort…” A Tájé-
koztatási Hivatalból egy hét múlva
leszóltak, hogy Pécsett már indul a Je-
lenkor. Akkor nem marad más, mint a
Valóság.3 A felsőbbségek tartottak a
címtől a Nékosz-féle Valóság4 miatt, de
József Attila miatt is,5 és leginkább
azért, mert a Valóság cím önmagában
is nagy önállóságot sugallt. Hosszas
huzavona után a pártközpontban még-
is rábólintottak: legyen Valóság.

Az első szám 1958 végén látott
napvilágot, 1963 végéig kéthavonta,
1964 januárjától pedig már havonként
jelentkezett. (1993-ig szervezetileg a
TIT-hez tartozott, majd a TIT és a
Hírlapkiadó Vállalat, illetve a TIT és
a Közlöny- és Lapkiadó Kft. havi fo-
lyóirata lett.)
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1 Lukács József (1922–87) filozófus, vallás-

történész, egyetemi tanár, az MTA tagja,

a Világosság (marxista világnézeti vallás-

történeti, -filozófiai folyóirat) főszerkesz -

tője volt. 

2 Mód Aladár (1908–73) illegális kommu-

nista, történész. A Szabad Nép munkatár-

saként, az ötvenes évek elején az MDP

propagandaosztályán dolgozott. 1957-

ben ő alapította az ELTE BTK Tudo-

mányos Szocializmus Tanszékét. 1954–

61 között a Társadalom- és Természettu-

dományi Ismeretterjesztő Társulat, illet-

ve a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-

sulat (TIT) főtitkára volt.

3 Kőrösi (1993) 11. 99.

4 Az 1945 szeptemberében indult lapot

(Va ló ság. Az új magyar értelmiség folyó-

irata) Sza bó Zoltán indította el, aki

1947-ig a szerkesztőbizottság elnöke

volt, főszerkesz tője Márkus István. Előbb

a Magyar De mok ratikus Ifjúsági Szövet-

ség (MADISZ), majd a Nékosz (Népi

Kollégiumok Országos Szövetsége) lap-

ja volt. A kommunisták előretörésével

párhuzamosan 1948-ban betiltották.

5 József Attila folyóiratából, a Fejtő Fe -

renc cel együtt szerkesztett Valóságból

csak egyetlenegy szám jelenhetett meg

1932 júniusában, de annál nagyobb je-

lentőséggel bírt.
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A SZERKESZTŐSÉG

Lukács József nagyon hamar, 1959 végén távozott a laptól, hogy minden ere-
jével, tudásával a Világosság indításán dolgozzon. Kőrösi József vitte tovább
és irányította tehát a Valóságot. A megüresedett főszerkesztői szék betöltésé-
ről így emlékezett: „Az utódlás kérdésében Lukács lényegében nem tudott
senkit sem ajánlani, nekem mindenben tudott tanácsot adni, ebben nem
adott. Módnak is voltak elképzelései, nem váltak be. Vagy nem fogadták el,
nem tudok már nevet mondani, és közben eltelt két év. Egyszer csak kezdték
mondani, hogy ha Valóság, akkor az Kőrösi. És 1962-ben megkaptam a fő-
szerkesztői kinevezésemet.”6 1963 végén Hegedüs Andrást, az MTA Szocio-
lógiai Kutatócsoport igazgatóját nevezték ki a szerkesztőbizottság elnökévé,7

tulajdonképpen a főszerkesztővé, de szűk másfél év után az elidegenedés-
vita kapcsán (erről még lesz szó) őt is revizionistának bélyegezték, és levál-
tották tisztségéből. Rövid, átmeneti időre Ortutay Gyula8 került a helyére. A
pártvezetés aztán 1965 novemberében a (Hegedüs höz képest) mérsékelt ál-
láspontot képviselő, és így sokkal inkább vállalható Wirth Ádámot9 nevezte
ki főszerkesztővé, és ezzel Kőrösi Józsefet szerkesztőnek sorolta hátra. 1970
augusztusában Wirth is távozott. Ezt követően Kőrösinek egy évet kellett
várnia arra, hogy ismét – hivatalosan is – főszerkesztő lehessen. Az 1971. évi
8. számtól már főszerkesztőként szerepelt a lap impresszumában. És ez így is
maradt kényszerű nyugdíjba vonulásá-
ig, 1991 áprilisáig. 

Huszár Tibor, a folyóirat állandó
és elkötelezett munkatársa így emléke-
zett a szerkesztőség felállására: „A szer-
 kesztőséget Kőrösi József egy sze-
mélyben találta ki, ez az ő műve. Az
volt Kőrösi nagy trouvaille-ja, hogy
egymástól is bizonyos fokig idegen, de
egymással jól kollaborálni tudó embe-
reket gyűjtött össze, akik később ösz-
szecsiszolódtak. […] 1960 körül kez-
dett abban gondolkozni, hogy neki
kell egy olyan belső szerkesztőség,
amelyik az egyes értelmiségi területek-
kel élő kapcsolattal rendelkezik, mert
a szerkesztőbizottság az egy epiteton
ornans. […] Nagyon jó érzékkel ismer-
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6 Kőrösi (1993) 11. 107.

7 Apám szerint Rákosi utolsó miniszterel-

nökét, a Varsói Szerződés magyar alá-

íróját a szerkesztőségben fenntartásokkal

fogadták. „A képet aztán rövid, de jó

együttműködésünk alatt háttérbe szorí-

tottam magamban.” Uo.

8 Ortutay Gyula (1910–78) néprajzkutató,

az MTA tagja. 1947–50 között vallás- és

közoktatásügyi miniszter, 1958-tól halá-

láig az Elnöki Tanács tagja volt, s hosszú

éveken át részt vett a Hazafias Népfront,

valamint a TIT vezetésében.

9 Wirth Ádám (1939) filozófus ekkor a Ma-

gyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)

Központi Bizottsága mellett működő

művelődéspolitikai bizottság tagja volt. 

K
Ő

R
Ö

SI
JÓ

Z
SE

F
É

S
A

Z
Ő

VA
LÓ

SÁ
G

A

KÁDÁRIZMUS átereszek

04_korosi.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:29 PM  Oldal 119



te föl, hogy itt most egy sajátos folyóirat-struktúrát lehet kialakítani, mert
ilyen típusú folyóirat nincs. […] Létrejött már a hatvanas évekre egy börtön-
ből szabadult, revizionista, dogmatikus, ilyen, olyan, de sokszínű értelmiség,
amiből lehet egy olyan lapot csinálni, hogy abban mindig van egy dogmati-
kus vezércikk, és akkor a Hellerig vagy a Fehér Ferencig is el lehet menni,
vagy aki éppen deviáns, azt is bele lehet tenni, csak jól kell ezt összeállítani.
És ehhez olyan pasik kellenek, akik ezeket a szerzőket ismerik annyira, hogy
attól cikket tudnak kérni. És Kőrösi meg mint egy karmester, ezt a folyama-
tot vezényelte.”10

Míg Huszár a főszerkesztő érdemeit emelte ki, K. J. arról beszélt, milyen
mély elkötelezettségre volt szükség ahhoz, hogy valaki a szerkesztőségben
maradjon, hiszen például a külső munkatársaknak csak minimális honoráriu-
mot tudtak adni. „A kiválasztás úgy működött, hogy nem csupán az én tuda-
tosságomon vagy okosságomon múlt, hanem azon, ki érzi úgy, hogy neki
kvázi ingyen is megéri csinálni.”11

Szinte az első pillanattól ott volt a szerkesztőségben Vitányi Iván, aki ek-
kor, 1959-ben „1956 miatt félretett ember volt, s meghívtam a szerkesztő-
ségbe, főállása, a Muzsika mellett”.12 1960–68 között Baranyi Antal is – a ter-
méketlen zseni, akinek „különös érzéke volt a nem rendjén való dolgok
felfedésére”13 – velük dolgozott, így négy éven át hármasban csinálták a la-

pot. 1964-ben került a laphoz Huszár
Tibor, aki ekkor az ELTE Filozófiai
Tanszékén dolgozott,14 Lázár István,
aki a Köznevelés szerkesztőségéből ér-
kezett; Simai Mihály, a közgazdaság-
tudományi egyetem Világgazdasági
Tanszékének adjunktusa,15 Sükösd Mi -
hály kezdő író, aki előzőleg a Műegye-
tem könyvtárában dolgozott, majd
1965-ben Gyurkó László fiatal próza-
író, esszéista – ők végig a Valóság mun-
katársai maradtak. (Lázár és Sü kösd az
utolsó pillanatig állandó, belső munka-
társként gondozta a kéziratokat.) Va-
lamennyien harmincegynéhány éves,
pályájuk kezdetén álló fiatal emberek
voltak. Mi tartotta össze ezeket a na-
gyon határozott és egymástól igencsak
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10 Huszár (OHA) 260.

11 Kőrösi (1993) 11. 109. 

12 Uo. 105.

13 Uo. 104.

14 Huszár Tibor 1969-től a Szociológiai Tan-

széket vezette, illetve a tanszékből alakult

Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetet

igazgatta.

15 Simai Mihály ekkor már kandidátus volt,

széles nemzetközi kapcsolatokkal: 1959–

60-ban az ENSZ Európai Gazdasági Bi-

zottságában dolgozott, s épp 1964-ben

lett az ENSZ Fejlesztés-tervezési, Prog-

nosztikai és Gazdaságpolitikai Központ-

jának munkatársa, emellett tanácsadó

több közel-keleti arab, illetve afrikai or-

szágban.
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különböző egyéniségeket, a maguk területén kiemelkedő entellektüeleket?
Kőrösi szerint a közös szándék: a legitim kultúrpolitika megkérdőjelezése, tá-
gítása. „Ez volt a kitűzött cél. Azért, mert ez kitűzhető volt.”16 Gyurkó László
szerint Kőrösinek „bámulatos intuíciós képessége volt”,17 hogy olyan mun-
katársakat toborozzon, akik magukénak érezték azt a rögeszméjét, hogy a Va-
lóság olyan értelmiség lap legyen, amelynek számos, egymástól akár távol is
álló kérdésről, jelenségről van véleménye, és képesek is ebben a szellemben
dolgozni. „A skála széles volt: akadt közöttünk közgazdász, író, szociológus,
kritikus, polihisztor, publicista. S mindnyájunknak volt valamiféle »kiegészí-
tő szakja«: régészet, szociográfia, történelem, zene, irodalomtörténet. A ki-
választás érvényességét bizonyítja: a későbbiekben lett közülünk tanszékve-
zető, diplomata, akadémikus, főigazgató – a Valóságnál betöltött, havi kétezer
forinttal honorált szerkesztői posztját harminc éven át nem adta fel senki. A
kedd délutánok va la mennyiünk számára évtizedekig a Valóságot jelentet-
ték.”18

Néhány évvel később, 1967-ben, már a fiatalítás jegyében került a szer-
kesztőségbe a frissen diplomázott Nácsa Klára, aki egészen 1992-ig nagyon
jó érzékkel egyengette a kéziratok sorsát, majd 1978-ban a műfordító Bart
István. Néhányan – mint Szecskő Tamás, Vekerdi László, Berkovits György,
Hernádi Miklós – csak néhány szám erejéig kapcsolódtak be a lap életébe. 

A FÜGGETLEN RAB

És ki volt, milyen volt az, aki harminchárom éven át a Valóság rabságában élt,
akinek irányítása alatt olyan lapot próbáltak szerkeszteni, amely „tükrözi a
kort, tükrözi törekvéseinket – s egy-egy cikket évek múlva is érdemes lesz el-
olvasni”19?

Kőrösi József Nekézsenyben született 1928. október 31-én; a család 1933-
ban Maklárra költözött. „Sűrű református papi családból”20 származott, apja
és két nagybátyja lelkipásztor volt, nagyapja tanító. A család férfitagjainak
többsége a sárospataki gimnáziumba, illetve a teológiára járt. Az anyai ágon
szintén jó néhány lelkészt találunk, akik leginkább a Dunántúlon szolgáltak.
Kisebbségi helyzetben – ami abból
adódott, hogy gyermekkora mindkét
helyszíne „egy-egy kis református szi-
get volt a nagy egri érseki [katolikus]
uradalomban”21 –, anyagi szűkösség-
ben nőtt fel, puritánságot örökölt.
Otthon meleg, bensőséges légkör vet-
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16 Kőrösi (1993) 11. 106.

17 Gyurkó (1998) 204. 

18 Uo.

19 Kőrösi (1994) 3. 116. 

20 Kőrösi (1993) 10. 101. 

21 Uo.  
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te körül, a nagy család (négyen voltak testvérek) tagjai – és olykor a hívek is –
rendszeresen összegyűltek, híreket és eszméket cseréltek. Itt tanulta el a tör-
ténetmesélést, a jóízű anekdotázást, és később a szerkesztőségi ülések is eze-
ket a beszélgetéseket idézték fel benne. 

Magától értetődő módon került tehát 1939-ben Sárospatakra, és tanult ott
nyolc éven át. „Soha nem voltam jó tanuló, olyan értelemben, hogy soha nem
váltam ki semmiben – emlékszik ezekre a meghatározó évekre K. J. – Patak-
tól azonban kaptam valamit. Egy olyan általános, kulturális bázist, egy olyan

légkört, amiben a betű, a szó, különö-
sen az írott szó tisztelete mindvégig
megmaradt bennem, és annak mindvé-
gig – talán a reálisnál nagyobb – jelen-
tőséget tulajdonítok.”22 Érettségi után
Budapesten beiratkozott a jogra (ere-
detileg pedig mérnök szeretett volna
lenni, hogy Brazíliában utat építsen a
dzsungelben), másfél év múlva meg-
nősült, megszületett a fia, tehát kény-
telen volt pénzkereset után nézni. A
Szikra Könyvkiadónál, a kommunista
párt kiadójánál kezdett dolgozni. Sze-
rencséje volt, mert a legfontosabb és a
legjobb helyre, Czóbel Ernő23 osztá-
lyára, a klasszikusok szerkesztőségébe
került. Nagy iskola volt, „politikailag
valamilyen módon sérült, sértett, fél-
retett, ugyanakkor nagy tudá sú embe-
rek gyűjtőhelye”.24 Czóbeltől „ta nulta
a szerkesztés mesterségét és a hozzáil-
lő magatartást, a külsőséges megalku-
vást, a lényeghez való ragaszkodást”.25

Oroszból fordított könyveket adtak ki,
tehát szüksége volt az orosz nyelvtu-
dásra. Így 1949 őszén a pesti egyetem
Orosz Intézetébe26 iratkozott be, majd
szerzett nyelvtanári diplomát. 

1948 elején belépett a kommunista
pártba. Hamarosan, rögtön a 48-as fe-
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22 A Valóság szerkesztése (1984) 1615.

23 Czóbel Ernő (1886–1953) tanár, iroda-

lom- és párttörténész, közoktatás-politi-

kus. Fiatalon bekapcsolódott a munkás-

mozgalomba. A Tanácsköztársaság ide-

jén fontos tisztségeket töltött be, bécsi

nagykövetté nevezték ki, részt vett a Vö-

rös Hadsereg hadműveleteiben is. 1920-

ban bíróság elé állították és internálták,

majd 1922-ben fogolycserével a Szovjet-

unióba került, ahol a moszkvai Marx–

Engels–Lenin Intézet könyvtárának igaz-

gatója volt. Koholt vádak alapján 9 évig

büntetőtáborban volt, 1945 nyarán sza-

badult. 1947 őszén hazatért. A Szikra

Könyvkiadóban haláláig a marxizmus–le-

ninizmus klasszikusainak magyar nyelvű

kiadását irányította. 

24 Kőrösi (1993) 10. 113.

25 Hajdu (1998) 181. 

26 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karának Orosz In-

tézetéből jött létre 1952. április 30-án, a

Minisztertanács határozata alapján a Le-

nin Intézet, amely 1954 szeptemberében

kivált a Bölcsészkarból, és önálló felsőok-

tatási intézményként működött. Felada-

tához az ideológiai – marxista–leninista –

és nyelvi oktatás egyaránt hozzátartozott;
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lülvizsgálatkor a lakóhelyi pártszervezetben származása miatt tagjelöltnek mi-
nősítették vissza, majd röviddel utána kizárták a pártból. Ezekről a veszélyes,
átpolitizált évekről, illetve benne a saját szerepéről így vallott az interjúban:
„nagy disznóságot nem volt alkalmam elkövetni, mert a legkritikusabb évek-
ben kizárt párttag voltam, és nagy bajba nem kerülhettem, mert 56-ban kór-
házban voltam. És ez vonatkozik viszonyomra az egész politikához is.”27 1955
végén került kórházba, komoly operációra. „1956. december 12-én, a Kádár
melletti tüntetés napján [jött ki a kórházból], s ott a Nyugatinál 2 kiló kenye-
ret vettem – mert akkor biztonságból 2 kiló kenyeret vett csak az ember –, és
láttam a tüntetést. Nem akarok most neveket mondani, mulatságos tüntetés
volt.”28

1956 végén a Szikrából kiváltak az úgynevezett revizionisták – apám is
köztük volt –, és a TIT égisze alatt elindították a Gondolat Könyvkiadót.
„Most hirtelen Zalai Edvin, Balázs György, Meggyesi János, Józsa Péter, a
magyar osztályról Soós Levente, én, no meg egy-két ultrabalos nő jut eszem-
be, akikre a Szikrának29 nem volt szüksége, meg néhány ember, akiket a
NEP30 kedvenc kifejezésével burzs-specnek (polgári szakembernek) becéz-
tünk, csúfoltunk (Auer Kálmán, Köves Béla, Terényi István). Még a titkár-
nők, kézirat-előkészítők közül is a kényesebbje jött velünk. Zalai Edvin lett
végül az igazgató. Róla meg kell jegyezni, ő volt az, aki a forradalmi bizott-
sági elnökből lett igazgató, és egészen 1957. január végéig kihúzta. Január vé-
gén is csak azért bukott meg, mert a főkönyvelő bejelentette, addig nem nyit-
ják meg a bankszámlánkat, amíg el nem fogadjuk Havas Ernőt igazgatónak.
Hát ez abszolút érv volt akkor.”31 És innen már egyenes út vezetett a Valóság
szerkesztői, majd főszerkesztői székébe. 

Édesapám halálának első évfordu-
lóján jelent meg a Kőrösi József em-
lékkönyv, amely a már idézett életút-
interjún és Vekerdi László nagyszerű
Valóság-tanulmányán túl a folyóirat
egykori munkatársainak – Bart István,
Gyurkó László, Sükösd Mihály, Simai
Mihály, Vitányi Iván –, a barátoknak,
a folyóirat néhány szerzőjének – Or -
bán Ottó, Vámos Tibor, Hajdu Tibor,
Pataki Ferenc, Kőszeg Ferenc – emlé-
kező írásait gyűjtötte egybe a főszer-
kesztőről és lapjáról, a Valóságról.
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középiskolai orosz nyelv és irodalom sza-

kos tanárokat, valamint egyetemi oktató-

kat képeztek itt.

27 Kőrösi (1993) 10. 115.

28 Uo. 117.

29 A Szikra Könyvkiadó a forradalom leve-

rése után Kossuth Könyvkiadó néven az

MSZMP kiadójává vált. 

30 A szovjet gazdaságpolitika 1921–25 kö-

zötti elnevezésének rövidítése (Novaja

Ekonomicseszkaja Polityika).

31 Kőrösi (1993) 10. 117.
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Ebben a kötetben Pataki Ferenc (Németh László Nagy családját idézve)
mágnes-embernek írta le Kőrösit, aki képes volt magához vonzani az „ügy-
szolgáló, a minőség elvére felesküdött embereket. […] A folyóirat – változó
főszerkesztők, szerkesztőbizottságok és bizottsági elnökök árnyékában – Kő-
rösi Jóska »szíve-vérével« készült, aligha vonhatja bárki is kétségbe. Ez a ki-
jelentés mit sem módosít a munkatársak és a szerkesztők érdemein, a »csa-
ládfő«, a középponti személy azonban kétségtelenül Kőrösi volt.”32

Orbán Ottó emlékezetében így jelent meg: „hórihorgas, szögletes, csupa
kéz és láb, szöcskeszerű lény, […] akiben legbelül volt valami sérthetetlenül
tiszta. Évekig lehetett kuncogni azon, hogy mennyire élhetetlen, hogy ko-
moly lapszerkesztő létére egy olyan, nyomortanyának is csak nehezen nevez-
hető bérházban él, hová Dickens regényének gyerek koldusai is csak óvakod-
va tennék be a lábukat.33 […] Kőrösi nem nyomorogni akart bolond fejjel,
hanem meg akart őrizni egy résnyi szabadságot abban a tömör falban, mely-
be befalazva mindannyian éltünk, és ezt a rést az nyitotta meg előtte, hogy
tőle […] nemigen volt mit elvenni.”34

Vekerdi László is a független emberről írt: „Souverain szerkesztő volt,
ami nem azt jelenti, hogy egyszemélyi
vagy pláne autokrata, de azt igen, hogy
mindig magától tudta, hogy mit kell csi-
nálnia. Talán a sakkban is ezt szerette,
a lépések racionális kiszámíthatóságát,
a lehető legtöbb lépéssel előre. […]
Független rabként szerkesz tette a fo-
lyóiratot, és éppen mert önként és el-
szántan (ami nem azt jelenti, hogy fel-
tétlenül tudatosan) vállalta a Valóság és
csak a Valóság rabságát, épp azért vál-
hatott abban az ideológiai és hatalmi
rabságokkal teljes korban elképesztően
és elképzelhetetlenül függetlenné.”35

Vitányi Iván barátja szofisztikált
magatartását idézte meg: „Ő egyforma
mértékkel ítélt mindenkinek a művei-
ről: a hivatal által kitüntetett nagysá-
gokról, az értelmiség által megimádott
ügyeletes zsenikről, a mindkettő által
elnyomottakról, az utcáról bejött is-
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32 Pataki (1998) 185.

33 Gyurkó László így írta le barátja lakását:

„A bejárati ajtó mögött benyíló. Előszo-

ba, fürdő, garzonkonyha. Vagyis egy fa-

lifogas. Egy vízcsap. Falikút, ha valaki

még ismeri ezt a fogalmat. Egy hokedlin

kétlapos villanyrezsó. A hokedli alatt bá-

doglavór. A hokedli igen célszerű bútor-

darab. […] A szoba tán háromszor négy

méter. Ágy, könyvespolc, rongyszőnyeg,

könyvek a padlón is, szék, asztalka. Moz-

dulni nemigen lehetett. Ami nagyon fon-

tos: egy csikókályha. […] A kályha mellett,

a szuvas hajópadlón tűzifa felslichtolva,

K. J. által hasogatva.” Gyurkó (1998)

203. Itt élt apám 1970-ig, amikor végre

összeköltözhetett a családunk egy kelen-

földi háromszobás lakótelepi lakásba. 

34 Orbán (1998) 171.

35 Vekerdi (1999) 68.
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meretlenekről, és a kívül rekedtekről. […] Ő már akkor gyakorolta az érté-
kek egyenlőségéről és (egymás nyelvére való) lefordíthatóságáról vallott úgy-
nevezett posztmodern elveket, amikor a posztmodernség még nem is létezett,
nálunk semmiképpen sem. Már akkor azt vallotta, hogy mindent egyforma
mértékkel kell mérni és mindent a maga mértékével.”36

MIKÉNT SZERKESZTŐDÖTT A LAP?

Azon túl, hogy legyen társadalomtudományi irányultságú folyóirat, milyen
elképzelésekkel indították a lapot? Kőrösi József három szerkesztési elvet fo-
galmazott meg. Az első volt a „különbözni akarás. Talán nagyképűség erről
beszélni, de valamilyen koncepció mégiscsak volt. El kellett határolnunk ma-
gunkat egyrészt a Társadalmi Szemlétől,37 másrészt a szaklapoktól. Lukács
Józsefnek nagyon jó érzéke volt, hogy ilyen distinkciókat tegyen.”38

Huszár Tibor életútinterjújában ezzel kapcsolatban a következőkre emlé-
kezett: „Kőrösi, amikor átvette ’57–58-ban Lukács Juszuftól a folyóiratot, ak-
kor ő rögtön egy originális folyóiratban kezdett gondolkozni. De azért a TIT
védőszárnyai nehezen engedték ezt a kibontakozást. Ebben egyébként Mód
Aladár egy nagyon ellentmondásos szerepet játszott, mert egyrészt bátorí-
totta, másrészt rávetítette a félelmeit is. Tehát Kőrösinek ki kellett harcolni
a szuverenitást ahhoz, hogy ez a lap – lap legyen.”39

A szerkesztők – szinte úttörőként a magyar sajtótörténetben – arra vál-
lalkoztak, hogy kapcsolatot teremtsenek a különböző tudományterületek
között, azaz a kérdéseket interdiszciplináris megközelítésben tárgyalják.
„A Valóság tudományközi, kultúraközi közvetítő szerepe egyben a magyar
modernizációt tükrözi. A háború előtti lapokban csak kivételképpen jelentek
meg egymás mellett történeti és gazdaságtani dolgozatok, szociográfiák és
jogtudományi elmélkedések. A Valóságban ez mindennapos ténnyé változott.
Egy lírai költő már szembesült a kemény tényekre alapozott szociológiával,
egy közgazdász rákényszerült, hogy elmélkedéseit történeti keretek közé he-
lyezze.”40

A harmadik cél, amelyet elérni kí-
vántak, hogy a publikációkon keresztül
az olvasó kitekintést kapjon a világra,
és szélesre táruljanak a tudományos
műveltség kapui. „Ezt főleg a külföldi
folyóiratszemlében, a külföldi könyvek
recenzióiban, s ritkábban nagyobb for-
dításokkal próbáltuk megvalósítani.”41
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36 Vitányi (1998) 225–226.

37 A Társadalmi Szemle ekkor a MSZMP el-

méleti és politikai folyóirata volt.

38 Kőrösi (1993) 11. 100.

39 Huszár (OHA) 259.

40 Lengyel (1994) 171.

41 Kőrösi (1993) 10. 110.
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Ezt a három nagyon fontos szempontot mindenki elfogadta, „a legádá-
zabb, legobskúrusabb ellenfelünk sem tagadhatta jogosultságát”.42

Az interdiszciplináris megközelítés jegyében Kőrösi szakított a régi, jól
bevált hagyománnyal: nem voltak rovatvezetők, akik egy-egy rovatot gon-
doztak volna. Mindenki minden szóba jöhető kéziratot elolvasott – ki alapo-
san, ki csak átfutva –, aztán értékelni, véleményezni, mi több, osztályozni kel-
lett. Közös munka, közös vita, közös döntés jellemezte a szerkesztőséget – a
legendássá vált kedd délutáni (késő estébe hajló) szerkesztőségi ülésen szinte
kötelezően a teljes csapat megjelent –, és a folyamatos vita és együttműködés
szellemi műhellyé kovácsolta – emelte – őket. Csapatmunka folyt, a szó leg-
jobb értelmében. Odafigyeltek egymásra, komolyan vették egymás vélemé-
nyét, nota bene kölcsönösen tisztelték egymást.

És hogyan szerkesztődött a lap? Erről így vallott a főszerkesztő: „valami
módon azért elveszett az, hogy ki csinálja ezeket, hogyan csinálódik ez. Sen-
ki nem hitte el, hogy én csinálom. És voltaképpen nem is én csináltam, én
hagytam, hogy csinálódjon.”43

Lengyel László, aki 1976 és 1989 között rendszeresen publikált a folyó-
iratban, így tekintett vissza a szerkesztőség munkájára: „Jobb esetben egy te-
lefon vagy egy kétsoros levél értesítette az írót, hogy cikkének megbeszélé-
sére ekkor és ekkor jelenjen meg a szerkesztőségben. A sivár irodákban
előrejutva az elképedt és álmélkodó szerencsétlen egyenesen a főszerkesztő
színe elé juthatott, aki gólyalábain dülöngve járt a recsegő padlón, és ordítva
tárgyalta a világ sorát a többi szerkesztővel. A világ kicsiny történeteket,
anekdotákat, példabeszédeket jelentett. A szerző ezen Istenektől és féliste-
nektől megsemmisülten csak dadogva tudott felelgetni azokra a kérdésekre,
amelyeknek az égvilágon semmi közük nem volt művéhez, s abban remény-
kedett, hogy válaszai javítják a cikk megjelenésének esélyeit. […] No azért vé-
gül mindig kiderült, hogy a szerkesztőségben olvasták a cikket, s két szóval el
is intézték: »Mehet a következő számban, ha ott a végénél átírja.« Hogy mi
nem jó ott a vége felé, azt ki kellett találni. »Nem érzi, hogy esik az íve? Na,
hozza be a jövő hét végén!« Hazaballagtam. Egyrészt repestem az örömtől,
hogy a Valóságban megjelenhetek, másrészt rettegtem, hogy nem tudom
megemelni, kidolgozni az ívet. Azután magam elé vettem a szöveget. Igazuk
volt. Meg kell mondanom, mindig igazuk volt. Eltalálták, hogy a tizenhar-
madik oldal alján az a bekezdés nem illik bele, kiszúrták… […] Sohasem fo-

galmazták át egyetlen mondatomat
sem. Nem adtak vissza áthúzgált, kija-
vított, stilizált dolgozatot. Elmondták,
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42 Kőrösi (1993) 11. 110.

43 Uo. 112.
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hogy mi az, ami nem illik bele a cikkbe, vagy ami hiányzik belőle. De nem
diktáltak. […] Nem valamilyen politikailag érzékeny részt írattak át, vagy te-
tettek cikk végére vörös farkot. Nem. Véleményük mindig stílusbeli volt. […]
Azért kínozták az embert, hogy a saját stílusát csiszolja ki. Nem az övékét kel-
lett követnem. Nem akarták, hogy úgy írjak, mint ők. Nem a saját mondatai -
kat akarták viszontlátni. Elfogadták, sőt erőltették a saját stílust. »Ez nem
maga, ez nem magától való« – volt a leggyakoribb megjegyzés. Máig nem
bántam meg, hogy ők voltak az első olvasóim.44

A magasra tett mércét apám félig viccesen azzal „indokolta”, hogy ők az
örökkévalóságnak dolgoznak. Szerinte akkor jó egy kézirat, ha a közlés ma-
ga nyilvánvalóvá teszi, miért is közölték. A folyóiratnak soha nem volt cikk-
hiánya, rendre megtörtént, hogy tíz-tizenöt cikk közül kellett választani egy-
egy lapszámba. 

„Kialakult […] egy szerkesztési elv – ezt én túlzottan komolyan vettem –,
hogy senkitől sem közlünk évente három nagy cikknél többet, természetesen
a kisebb recenziókat és hozzászólásokat nem számítva. […] Sokan elvárták
volna, hogy minden írásukat közöljük – ők legalábbis csak akkor tekintették
volna magukat igazi Valóság-szerzőknek. Ez a primitív elv persze sok hátul-
ütővel járt, de a lap sokszínűségét mindenesetre erősítette. Még a belső mun-
katársak esetében is érvényesítettük ezt, olyan szerzőkkel is, mint Vitányi
Iván, akinek a dolgozatai alakítottak talán a legtöbbet a lap arculatán.”45

Jellemzően a szerzők kezdeményezték a publikálást a Valóságnál, a szer-
kesztőség kevés embert kért fel. Az értelmiségi körökben már a hatvanas évek
elejére olyan ismertsége – elismertsége – lett a lapnak, hogy a szerzők szíve-
sen adták oda kézirataikat, mert egyrészt rangot jelentett itt publikálni, más-
részt pedig – a szaklapokkal ellentétben – biztos olvasótábort. „Szinte az ut-
cáról jöttek a saját szakmájukkal elégedetlen emberek. Ők tették sokszínűvé
a lapot.”46

KÖRÖK

Itt kell említést tenni arról a kiterjedt kapcsolati hálóról, amellyel a Valóság
valamennyi munkatársa egyenként is rendelkezett, ám így együttesen lefed-
te a magyar értelmiség szinte minden körét. Ismerték az egyes tudomány-
vagy művészeti ágak legjobb (nem feltétlenül legismertebb, legelismertebb)
képviselőit, sőt közülük sokkal baráti
viszonyban voltak. 

A folyóirat és így apám életének is
volt egy lényeges, nem hivatali vonat-
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44 Lengyel (1994) 177–179. 

45 Kőrösi (1994) 1. 105.

46 Kőrösi (1993) 11. 102.
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kozása, színtere. Itt a széles baráti körökre és a kávéházi életmódra gondolok.
Sokat írtak már a hatvanas évek intellektuális találkozóhelyeiről, a Belvárosi
kávéházról, a Metropolról, a Hungáriáról, a Luxorról, és apám is sokat be-
szélt ezekről a hétköznapok rutinjába illeszkedő összejövetelekről. „Indulni
ezek szinte mind a Hungáriából indultak, a Belvárosi már egyfajta kiválasz-
tódás volt. Tehát a Hungária: ebéd után mindig megittunk egy kávét. (Ha
netán meghívtam egy kolléganőmet, 8.60 volt két kávé, s gavallérnak érez-
tem magam, ha 10 Ft-ot fizettem.) […] A Valóságot még alig ismerték, s egy-
szer csak ott ült az asztalnál Hernádi Gyula, és nagyon nagy meglepetésem-
re – nem is képzeltem, hogy Hernádi ilyesmit olvas, később tudtam meg,
hogy még olyanabbakat is –; két kedvenc szerzőnk (Garai László, Liska
Tibor) írásait be is építette több regényébe is. Tehát elkezdi dicsérni a Való-
ságot. Akkor még szinte kötelességünknek éreztük, hogy minden új magyar
filmet megnézzünk. Meghívtak Hernádiék egy-egy díszbemutatóra vagy saj-
tóbemutatóra, amely után leültünk beszélgetni. Így a Hungária, Metropol és
Belváros között kialakult már egy elég széles kör.”47 És ebből a nagyon szí-
nes társaságból apám sokakat nyert meg a Valóság szerzőjének, tanulmányt
kért tőlük, írásra ösztönözte őket.

A korlátozott nyilvánosság korában, különösen a hatvanas évek elején a
„magyar szellemi élet apró kicsi körökben tudott csak úgy-ahogy szabadon
lélegezni, s ezek kizárólag személyeken keresztül kapcsolódtak egymáshoz,
ám ez a kapcsolat – mihelyt oldódott az országra nehezedő szigor – egyre
gyakoribb lett, természetes, és szívélyes”.48 És eme „apró kicsi” körök a ba-
ráti társaságok „házibulijaiban” gyökereztek. Például Oltványi Ambrus49

rendszeresen vendégül látta lakásán az értelmiség több kiemelkedő alakját.
Ezekre az úgynevezett Ambrus-zsú-
rokra így emlékezik apám: „Szinte ál-
landó vendég volt Orbán Ottó, El bert
János, Eörsi István, Sükösd Mi hály,
Kőrösi József, később Lázár István.
Gyakran megfordult ott Konrád
György, Hernádi Gyula, ritkábban Ör-
kény István, Gera György, Mészöly
Miklós. A szerkesztőségből néhány-
szor ott volt Vitányi Iván, Baranyi
Antal, Gyurkó László. Baranyi beteg-
sége előrehaladtával kopott ki. Szinte
mindenki hozta a feleségét. Később
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47 Kőrösi (1993) 11. 104–105.

48 Vekerdi (1996) 13.

49 Oltványi Ambrus (1932–83) irodalom-

történész. 1956 novemberében szovjet

katonák ellenforradalmi röpiratok ter-

jesztésének vádjával letartóztatták; né-

hány nap múlva kiszabadult, de letartóz-

tatása idején édesanyja öngyilkos lett.

1957-től nem vállalt állást. Tanulmánya-

it, kritikáit szakfolyóiratok közölték. Fő

kutatási területe a XIX. századi magyar

irodalom és művelődéstörténet volt. 
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Oltványi is »fiatalított«. Az utolsó időszakban feltűnt Bojtár Endre, Berkovits
György, Hernádi Miklós, Kenedi János és Bart István, aki ekkor már szintén
a mi külsőseink közé tartozott. Akkor még tánc is ment. Ambrus mondta,
hogy kérem, kérem, nem tudom, hogy mit szeretnek ezen az emberek, de ha
annyira szeretik, csak csinálják – mondta szeretettel is, megvetéssel is. Hogy
is mondjam, egyfajta önigazolás is volt számomra, hogy eljárhattam hozzá,
mert Ambrus nagyon igényes volt. Hallatlanul igényes. Egyik azóta is nagy-
nevű irodalmárunk, aki az egyik zsúrlátogatóval rokoni kapcsolatban állt, kér-
te, hogy protezsálná be őt Ambrus úrnak. Ambrus azt mondta, hogy kérem
szépen, nekem olyan kis lakásom van, hogy nem tudom tágítani a kört. Foly-
tatódott a vita, Ambrus végső érve ez volt: de hát kérlek szépen, értsd meg,
nincs elég székem. Szóval valamilyen módon megerősítés volt számomra az
ő ítélete, szigora. Itt megint 1956-ra kell utalnom. Gyönyörűség volt hall-
gatni, amikor Eörsi meg Sükösd, mind a kettő kiváló memóriával rendelke-
ző férfiú, felidézte az ötvenes évek elejét, de pontos idézetekkel, sőt vers-
szakokkal. Halálra nevettük magunkat, pedig ez egyfajta leszámolás volt.
A Rákosi-korszakról beszéltünk, de végül Kádárról volt szó. Reális veszély-
nek érezte az ember, hogy Rákosi visszajön, s még halála után is, hogy Ráko-
si módszere visszajön, mint ahogy ideológiai szinten sok elemében vissza is
jött. Külön személyes erősítésnek is felfoghattam ezt. Erre az időszakra már
múlóban volt az a sokszor emlegetett tulajdonságom vagy fogyatékosságom,
hogy hagytam átzubogni magamon a történéseket. Ambrus, az utolsó racio-
nalista sok mindent megfogalmazott és ezzel tudatosított bennünk. Néhány
évvel később kezdtek ritkulni a zsúrok, Oltványi egyre nagyobb figyelmet
szentelt a kifejezetten ellenzéki gondolatoknak s ezen eszmék képviselőinek.
Gyenge, beteg szervezete nem gátolta enciklopédikus érdeklődését, tudásá-
nak megszervezését, de az utolsó roham előtt le kellett tennie a fegyvert. Tíz
éve halt meg.”50

A New York-palota melletti gangos bérház udvarra nyíló három pici szo-
bájában élt a szerkesztőség. A Lenin körút 5. első emeletén. Nácsa Klára, a
Valóság egykori szerkesztője idézte fel nekem a szerkesztőség „legbelsőbb
körét”: „Később valamit tágult a tér: a leghátsó két szobából egy nagyobb
helyiséget alakítottak ki – ez lett a szerkesztőség központja: az itteni egyet-
len íróasztal a főszerkesztőé volt, a dohányzóasztal melletti fotelekben
volt Sükösd és Lázár »helye« (mindig ugyanott ültek, napközben is, az ér-
tekezletek alatt is – Sükösdnek nem is volt íróasztala, Lázár is inkább csak a
tördeléskor használta az övét). A má-
 sik »hátsó« – gangra nyíló – szoba volt
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50 Kőrösi (1993) 11. 110–111.
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Lázáré: itt folyt a tördelés, itt volt az az alacsony, polcos szekrény, amelyben
a kéziratok gyűltek, dossziékba rendezve – külön a »kész«, a »vitatandó«, a
»vissza« stb. Ide jártak »szobára« a szerkesztők, ha valakivel négyszemközt
akartak beszélni: ilyenkor becsukták a szoba ajtaját, és még véletlenül sem
nyitott (sőt nem is kopogott) be senki – az ajtók egyébként mindig nyitva vol-
tak, nagy néha volt becsukva a főszerkesztői szobáé is, ilyenkor mindenki tud-
ta, hogy Kőrösi valakivel »bizalmasan« akar beszélni. Ilyenkor a többiek kí-
vül keringtek valahol, vagy »lementek« egy félórára – amikor aztán az ajtó
újból kinyílt, pletykára éhesen azon nyomban betódultak – aztán vagy hal-
lottak valamit Kőrösitől, vagy nem. Amikor én odakerültem, még nem volt
»egyben« a nagy szoba – nekem a Lázár és a leghátsó szoba közötti apró szo-
bát adták (»Vitányi szobája«, így mondták), még egy kis vaskályha is volt oda
beállítva. Aztán amikor Wirth odakerült – azt hiszem, akkor alakították ki az
új hátsó traktust is –, akkor az utcafrontra néző nagy szoba (ez volt a titkár-
ság egyébként, itt volt egy mosdó, itt ment a kávéfőzés, itt volt egy kis hűtő-
szekrény) mellett egy keskeny szobát kapott a szerkesztőség (valószínűleg a
Gondolaté volt), ez lett Wirth szobája, később, amikor elment, az enyém.
Amíg Wirth ott volt, én a titkárságon kaptam egy asztalt. Még annyit: a hát-
só traktusba egy »idegen« szobán keresztül lehetett bejutni: itt volt a Budapest
szerkesztősége egy ideig, amikor ezt a szobát a Valóság megkapta, ide került
át a titkárság, a kávéfőzés, mi meg (Gilyén Ági és én) maradtunk odakinn,
egy-egy asztallal. Ugyanazon az emeleten, az utcafronton a Gondolat Kiadó
kézirat-előkészítői (plusz a terjesztés) dolgoztak.” 

És a kopott koloniál íróasztal, rossz fotelek, székek mellett a dohányzó-
asztal mindig teli hamutálakkal, és ott volt az elmaradhatatlan sakk-készlet.
Merthogy szinte állandóan sakkoztak. „Még az őskorban kezdődött, a felejt-
hetetlen Király Lajos bácsival, aki még a szibériai sakkpartikról szóló beszá-
molóival is szórakoztatott bennünket, természetesen még az első világhábo-
rú idejéből. Húgom apósaként ismertem meg. Minden régi barátja, ismerőse
szerint nagyszerű erdőmérnök volt, de általánosabb érdeklődése közel hozta
őt a szerkesztőséghez. Kallós Béla, egy igazi »körúti« újságíró, még Az Est-
lapoktól, lett a harmadik. Mikor Sükösd Mihály a szerkesztőségbe került,
kezdett »profibbá« válni a játék, sakkórát is használtunk már, s ez odáig fa-
jult, hogy csak órával játszottunk, de ötperces snellpartikat, utóbb már pénz-
ben, igaz, kis összegekben. Még később csatlakozott hozzánk Bella István
költő a maga vehemens, sokáig számolni tudó, de sok apró hibával tarkított
játékával. Mind a négyen jó másodosztályú szintet képviselő sakkozók vol-
tunk. A hetvenes évek közepén bekapcsolódott Staar Gyula is, nagyobb tu-
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dását szokatlan játékmódunkkal néha ellensúlyozni tudtuk. Páros mérkőzést
elég gyakran játszottunk, különösen Sükösddel, de hetente egyszer hármas-
ban-négyesben körmérkőzésre is vetemedtünk, igen nagy erőbedobással.
Volt az egésznek valami agytisztító hatása, kimosta a játék a fejünkből a napi
gondokat – egy-egy szép parti után szinte fizikai örömet éreztem. Közben
Lázár a fotelben, fél szemmel olvasta valamelyik bizalmas kiadványt, fél
szemmel figyelve, nem jön-e valaki, olyan szerző, aki lenézni, megveti a sak-
kot, s őt elvitte egy másik szobába. Fél füllel hallgatta a krónikát, fél füllel
odafigyelt, ha valaki nagyot rikkantott, s megnézte a végállást.”51

A sakk mellett rendszeresen kártyáztak is a szerkesztőség tagjai, a betérő
barátok, sőt néha egy-egy szerző is leült az asztal mellé. Apám életének fon-
tos része volt tehát a játék. Ennek egy sajátos megnyilvánulását látta Váncsa
István valamikor a hetvenes években: „A Bálintnál [a Népszabadság-székház-
ban, a Blaha Lujza tér 3-ban, az üzemi büfében] láttam a világ alighanem leg-
őszintébb hazárdjátékát. A Valóság főszerkesztője, Kőrösi József asztaltársa-
sága játszotta, talán hárman, négyen. Papírpénzt, úgy emlékszem, húszasokat
tettek az asztalra, megnézték, melyiknek a legnagyobb a sorszáma, és az min-
dent vitt.”52

És a sors különös kegye, hogy a halál a barátaival játszott kártyaparti so-
rán érte utol 1997. október 27-én a Pozsonyi úti Kiskakukk éteremben, szí-
véhez kapott, és lefordult a székről.

ÚTTÖRÉSEK

Melyek voltak azok a kérdések, problémák, gondolatok, amelyeket a Valóság
vetett föl első ízben a magyar szellemi életben, illetve amelyek a folyóirathoz
köthetők? Ki mindenki jelent meg itt? Hosszan lehetne sorolni a szaktudo-
mányuk kiemelkedő személyiségeit, akik a Valóságban publikáltak. Az igen
gazdag termésből azokat az írásokat emelem ki, amelyeket apám a folyóirat
meghatározó közléseként említett, a hosszú névsorból azokat a szerzőket, aki-
ket apám különösen fontosnak tartott. Tehát apám szemüvegén keresztül lát-
tatom a 33 év termését, elfogadva az ő értékelését, időnként segítségül hívva
mások véleményét is. 

Kezdjük a sort Konrád György tanulmányával – A korszerű háború korsze-
rűtlensége –, amelynek első része 1963
júniusában jelent meg, majd a második
rész az 1964. januári számban. Vekerdi
László szerint az értekezés jelentősé-
gének megértéséhez elengedhetetlen
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51 Kőrösi (1994) 3. 92. 

52 A televízió maga volt a szocializmus I. Be-

szélgetés Váncsa Istvánnal.

http://www.tvarchivum.hu/?id=236527
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felidézni a hatvanas évek légkörét, amikor a két szörnyű évtized után vi-
szonylagos biztonságban érezhette magát az ország lakosságának nagy több-
sége, és amikor elkezdődött végre a kubai rakétaválságot követő politikai ol-
dódás, a fegyverkezési hajsza csitulása. Ebben a világban tehát „meggyőzően
és lelkesítően hatott Konrád okos érvelése, hogy ekkora pusztító potenciál
birtokában értelmetlen, tehát valószínűtlen a háború, és a fegyverkezésbe ölt
összegek ésszerűbb elosztásával nagyságrendekkel jobb élet lenne teremthe-
tő az egész világon.”53 Konrád György érdeme, hogy ő teremtette meg esz-
széjével a Valóságban a politológiai elemzés igényét és hagyományát. Konrád
végig a folyóirat egyik fontos és megbecsült szerzője maradt.

Apám a nagyszerű szerzők sorából elsőként emelte ki Liska Tibort, akit a
Valóság vonatkozási pontjának nevezett, annak ellenére, hogy mindössze há-
rom írását publikálta a folyóirat.54 „Az első Liska-ügyünk a hatvanas évek ele-
jén zajlott le. Akkor, 1963-ban vontam le véglegesen a tanulságot, hogy nem
kell a felsőbbségtől tanácsot kérni, mert annak 99%-ban tiltás lesz a vége.
A Kritika és koncepcióról végül azt mondták, hogy jó, ez megjelenhet, de csak
szaklapban.”55 Tehát a Valóságot már 1963-ban úgy tartották számon, hogy
abban egy közlemény veszélyes lehet, magától értetődő hát, hogy Liska
elképzelése a szocializmus keretein belül működő piaci rendszerről itt nem
jelenhetett meg.56 Ám Liska Tibor lakáskoncepció-cikkét – az akkori főszer-
kesztő, Wirth Ádám távollétében, dacolva a várható negatív következmé-
nyekkel – apám már közölte. Ebben a tanulmányban Liska a Kádár-rend-
szerben ideológiai alapon álló lakbérrendszer közgazdasági alapokra

helyezését, a piaci lakásrendszert sür-
gette – ma már nehezen érthető, de
negyven évvel ezelőtt ez igen radikális
nézet volt. Apám Liskának az akkori
időkben szélsőségesnek számító állás-
pontjára utalt, amikor azt mondta:
„nem tudtuk megemészteni az egész
koncepciót. Meg főleg Liska koncep-
cióinak garmadáját. Nem tudtuk le-
nyelni. De minden vitánál előkerült
valahogy, bezzeg Liska vagy de Liska.
Kifejezései – állami fejőstehén, állam-
apuka, a pénzebb pénz – ott lebegtek a
szerkesztőségben.”57
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53 Vekerdi (1996) 15.

54 Liska Tibor: A bérlakás-kereskedelem

koncepciója. Valóság, 1969. 1. 22–35.; uő:

A humánökológia bírálata. 1973. 3. 11–

20.; uő: A munkapiaci reform vállalkozói

koncepciójának kiterjesztési lehetőségei

a keleti átalakulásban. 1990. 11. 1–17.

55 Kőrösi (1993) 11. 114. 

56 Liska Tibor Kritika és koncepció. Tézisek a

gazdasági mechanizmus reformjához című

tanulmánya a Közgazdasági Szem le 1963.

évi 9. számában (1058–1075.) jelent

meg.

57 Kőrösi (1993) 11. 114.
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Liskán túl a közgazdaságtan elmélete és gyakorlata mindvégig kitüntetett
témája volt a lapnak, folyamatosan jelentek meg írások ebben a témakörben.
Csikós Nagy Béla például, aki az új gazdasági mechanizmus kidolgozásában
és elfogadtatásában meghatározó szerepet játszott, sokat publikált a folyó-
iratban. A hetvenes évek közepén – amikor a lapban kezdett nőni a gazdasá-
gi témájú cikkek súlya – itt kezdett publikálni a már többször idézett Lengyel
László. „Lengyel első három cikkének58 a címében szerepel a válság szó; úgy
látszik, már akkor – 1976–1978-ban – külön affinitása volt a válsághoz. Ter-
mészetesen még nem a magyar válságról esett szó.”59

A nyolcvanas évtizedben jelent meg Kornai János, a „nagyágyú”, aki a ma-
gyar gazdasági rendszer működésképtelenségét mélységében elemzők egyike
volt. Ugyancsak ezekben az években lépett a Valóság porondjára a radikáli-
sabb közgazdász reformnemzedék számos ifjú képviselője. Antal László, Csil-
lag István, Petschnig Mária Zita vagy Szalai Erzsébet, Voszka Éva, Bod Péter
Ákos, Bogár László, Botos Katalin, Tardos Márton – valamennyiük neve is-
mert napjainkban is, a rendszerváltás után többen szerepet vállaltak a politi-
kában is. Koncepcióik sok tekintetben különböztek egymástól, mindnek kö-
zös vonása volt viszont, hogy a piacgazdasági reformok mellett tette le a
voksát – a tervutasításos rendszer oldása érdekében.

„De a legnagyobbat – jegyzi meg apám a téma kapcsán – Berend T. Iván
dolgozata csattant, amikor 1988 januárjában visszatekintett a hetvenes évek
gazdaságpolitikai vitáira.60 Szörnyű felháborodás tört ki, elsősorban az érin-
tett újságírók – a retrográd gazdaságpolitika propagálói – között. Tiltakozá-
sukat teljesen egyértelmű visszautasítás fogadta. Antal László, Szamuely
Tibor és Berend szinte lesöpörte a til-
takozást. Ez volt az az eset, amikor
Kádár János nemcsak a távolból-felül-
ről, hanem lábjegyzetig menően – szó
szerint filológiai aprólékossággal –
próbálta kivesézni a dolgozatot. Még-
is a viszontválaszok uralták a témát,
ekkor már – legalábbis ebben az eset-
ben – nem hatott a leintés.”61

Apám a Valóság egyik nagy büszke-
ségeként beszélt Szűcs Jenőről, arról,
hogy közölhették néhány tanulmányát,
elsőként 1968-ban A nemzeti ideológia
középkori historikumát.62 Szűcsnek a
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58 Lengyel László–Polgár Miklós: A gazda-

sági válság általános elméletéhez. Valóság,

1976. 10. 12–26.; Lengyel László–Papp

Zsolt: Válság- és társadalomelméletek:

kihívás és válaszkísérletek. 1977. 6. 1–17.,

uők: Legitimációs válság vagy a szerkezet

válsága? 1977. 7. 1–20.

59 Kőrösi (1994) 2. 99.

60 Berend T. Iván: A magyar reform sors-

fordulója az 1970-es években. Valóság,

1988. 1. 1–26.

61 Kőrösi (1994) 3. 103.

62 A tanulmány két részletben jelent meg:
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nemzet (nemzettudat) történelmi fo-
galmáról kifejtett elképzelései a Való-
ság hasábjain publikált esszéivel váltak
az értelmiség szélesebb körében is is-
mertté. Ugyanígy a nem sokkal a halá-
la előtt publikált nevezetes esszéje, a
Történeti „eredet”-kérdések és nemzeti
tudat,63 amelyben azt fejtegette, hogy a
nemzeti tudat historizálása a közép-
korba nyúlik vissza, és a XIX. száza-
di nacionalizmusoknak köszönhetően
éledt újjá.

Itt kell említeni Mészöly Miklós
nyolcvanas évek elején írt esszéjét a
nemzeti tudatról.64 Ebben Mészöly
(többek között) az 1956-ot követő kon-
szolidáció és a nemzettudat összefüg-
géséről ír, és hogy a gazdasági fellen-
dülésért cserébe a magyar társadalom
„föláldozta” a lelkiismeretét. „Talán
legfrappánsabb, aktualitással bíró ok-

fejtése az volt, milyen képtelen dolog, hogy 1848–49 igazán nagy trauma volt
Magyarország számára, de 18 év után megjött a kiegyezés. Itt már lassan 30
év telt el, és még mindig fekélyes 1956. Ezt én kardinális jelentőségűnek tar-
tottam. […] Nemes volt az írása, a megfogalmazása, ami nagyon sokat szá-
mít, s nemcsak az irodalmi lapokban. […] S programjellege volt egy kissé
Mészöly írásának.”65

Emellett a történetírás teljes spektruma megjelent a folyóiratban, a pre -
históriától a jelenkortörténetig, az igényes akadémikus történetírástól a gyak-
ran meghökkentő hipotézisekből kiinduló nem hivatalos historiográfiáig.66

A hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján új történészgeneráció jelentkezett
a Valóság hasábjain. Gyáni Gábor első cikke, a Menek Pestre cselédnek. A bu-
dapesti női házicselédek az 1920-as években67 és későbbi, fontos tanulmányai –
Közösség és munkásradikalizmus. Történeti, antropológiai problémák68 vagy a Sza-
tócsok. Kisvállalkozók a múlt század végén69 – mind a történeti antropológia, a
mikrotörténelem új irányzatába illeszkednek, ritka érvénnyel bizonyítva,
hogy a mindennapok világán, a személyes sorsokon keresztül igenis mélyen,
érzékletesen feltárható, leírható és megérthető egy adott kor történelme. De
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Valóság, 1968. 6. 37–49., 1968. 7. 49–

66.

63 Valóság, 1985. 3. 31–49.

64 Tudat és nemzettudat. Szabálytalan nem-

 zetkép. Valóság, 1982. 7. 32–47. Erre ref-

lektált Kosáry Domokos: Realitások és

mitológiák. Néhány megjegyzés a törté-

nelem és nemzeti tudat kérdéséhez.

1982. 12. 23–33.

65 Kőrösi (1994) 3. 108.

66 Több jelentős tanulmányt publikált itt

Berend T. Iván, Dénes Iván Zoltán, Dió-

szegi István, Hajdu Tibor, Hanák Péter,

Kosáry Domokos, Lackó Miklós, Litván

György, Niederhauser Emil, Pach

Zsigmond Pál, Ránki György is – egy-

mástól oly különböző történettudósok.

67 Valóság, 1979. 11. 67–76.

68 Valóság, 1984. 7. 80–90.

69 Valóság, 1983. 3. 89–97.
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említhetjük Varga László 1983-as dolgozatát a hazai nagyburzsoá zia törté-
netéről,70 vagy Romsics Ignác szintén tabut feszegető nagyszabású írását
1919-ről.71

Külön is érdemes megemlíteni három vitasorozatot, amelyek tartalmukon
túl azért jelentősek, mert ezekről a témákról először a hatvanas évek közepén
lehetett írni, nyilvánosan vitázni – igaz, a hatalom csak igen szűk értelmisé-
gi kör számára nyitotta ki ezt a szelepet. Az értékvitáról, az elidegenedés-vi-
táról és az antropológiai vitáról van
szó. Az értékvitát apám emlékezete
nem igazán őrizte meg, sőt úgy fogal-
mazott, hogy „többek között azért
igyekeztem elfelejteni, mert az érték-
vitában jöttek az otrombább ellencik-
kek”.72 Az elidegenedés kérdésével
foglalkozó vita a hatvanas évek elején
a filozófia berkein belül kezdődött, és
nagyobb nyilvánosságot akkor kapott,
amikor 1964 elején Almási Miklós el-
idegenedés-tanulmánya megjelent a
Valóságban.73 A kérdéshez több neves
szakember is hozzászólt,74 sőt 1964
novemberében nyilvános vitára is sor
került a Kossuth Klubban.75 Komoly
érdeklődés kísérte tehát a vitasoroza-
tot, amely leegyszerűsítve arról szólt,
hogy az elidegenedés – Marx Gazdasá-
gi-filozófiai kéziratok című fiatalkori
írásának központi fogalma – létezik-e
vajon a szocializmusban. Jelentőségét
jelzi az is, hogy a diskurzus tézisei egé-
szen a nyolcvanas évek végéig rendre
előkerültek egy-egy nagyobb tanul-
mányban.76 Vekerdi értékelése most is
helytálló. Ez a „meglehetősen nyaka-
tekert elidegenedés-elmélet [azért vált-
hatott ki ilyen nagy érdeklődést, mert]
akkor valószínűleg a dogmatikus mar-
xizmussal való szembeszegülést jelen-
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70 A hazai nagyburzsoázia történetéből. Va-

lóság, 1983. 3. 75–88.

71 A Duna melléki ellenforradalom I–II.

Valóság, 1977. 1. 18–35.; 1977. 2. 12–26.

72 Kőrösi (1994) 1. 96.

73 Elidegenedés és szocializmus. Valóság,

1964. 2. 8–21.

74 Vörös Gyula, Angelusz Róbert, Fukász

György, Ágh Attila, Lick József, Halász

László és Márkus György.

75 Összegzése Vitányi Iván tollából Vita az

elidegenedésről címmel meg is jelent. Való-

ság, 1965. 2. 1–14.

76 Ez is olyan izgalmas téma, amely további

elmélyülést igényelne. Itt csak rövid fel-

sorolásra van mód: Heller Ágnes: A sza-

badság fogalma (Valóság, 1968. 11. 35–

42.), Hernádi Miklós: A közhely termé-

szetrajza (1970. 10. 71–81.), Vitányi Iván:

Az etikai világkép szerkezete és az etikai

magatartás szociológiája (1976. 7. 1–16.),

Han kiss Ágnes: Martinovics Ignác. Egy

sorskonfliktus szerkezete (1978. 10. 31–

49.); az „értékinformációk” és a „pon-

gyola tár sadalom” fogalma pedig számos

vonatkozásában Hankiss Elemérnél:

Megismerés és értékelés. Az ember és a

társadalom két jelzőrendszeréről (1974.

1. 25–36.), uő: Pongyola társadalom?

(1986. 2. 37–47.).

K
Ő

R
Ö

SI
JÓ

Z
SE

F
É

S
A

Z
Ő

VA
LÓ

SÁ
G

A

KÁDÁRIZMUS átereszek

04_korosi.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:29 PM  Oldal 135



tette, egy tisztultabb és elsősorban a fiatal Marxra hivatkozó (ahogyan ma
mondanánk:) »liberális« marxizmus jegyében”.77

Szintén 1965-ben kapott nagyobb nyilvánosságot a marxista antropológia
problémája körül kibontakozott vita a Valóság hasábjain, s hónapokon ke-
resztül tartott, jelezve, hogy a téma – a marxizmus emberképe, az egyén sze-
repe a szocialista társadalomban – élénken foglalkoztatta – ha nem is a köz-
véleményt, de az értelmiség bizonyos csoportjait. A vita előzménye az volt,
hogy a nyugati marxizmusban az antropológia felkapott kérdés lett, és ez itt-
hon is visszhangra talált. Louis Althusser és Jorge Semprun vitája78 új színt
hozott a magyar filozófiai diskurzusba. 

A Valóság történetében igen fontos szerepet játszott a szociológia, szocio-
gráfia, vagy mondhatjuk megfordítva is: miután a hatvanas évek elején reha-
bilitálták a szociológiát, és újraindulhattak a szociológiai kutatások, művelői
számára elsőként biztosított fórumot a folyóirat. Ennek a Magyar Világ rovat
adott keretet, Meggyesi János néhány kötet után a Gondolat Kiadóban meg-
szüntetett sorozatát hozva át a Valóság hasábjaira. A könyvsorozat aztán hosz-
szas huzavona után 1970-ben Magyarország felfedezése címmel újraindult.
A két vállalkozásnak sok közös szerzője volt: Albert Gábor, Berkovits
György, Erdei Ferenc, Fekete Gyula, Kunszabó Ferenc, Lázár István, Már -
kus István, Varga Domokos. Jó néhány kötet a Valóságban indult, az önálló
kötetben megjelentek többségét pedig itt recenzálták. 

A sok nagyszerű tanulmány közül – amelyek vonzották az olvasókat, „hi-
szen a legtöbb jó szociográfia a »kritikai vonalba« tartozott, a legtöbb vita a
kritikai érzéseket erősítette”79 – néhányat emelek ki. A sorban az első a mél-
tatlanul elfeledett Zám Tibor úttörő jelentőségű szociográfiája, a Tévedések és
tanulságok volt 1964-ben,80 amely a Hortobágyi Állami Gazdaság vezetése kö-
rüli visszásságokat leplezte le, bemutatva azokat a bonyolult gazdasági és tár-

sadalmi mechanizmusokat, amelyek
lehetővé tették, hogy a vállalati ha-
szonból (a köz vagyonából) a vállalati
vezetők is mértéken felül részesedje-
nek. Ennek fényében könnyen érthe-
tő, hogy a megjelentetés nem kis fejtö-
rést okozott a szerkesztőségben. Erről
a konfliktusról apám így beszélt: „Zám
Tibor hortobágyi jegyzetei voltak az
elsők, amikor alaposabban fontolgat-
tunk. […] És emlékszem, hogy Hege -
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77 Vekerdi (1996) 14–15. 

78 Althusser, Louis: Marxizmus és huma-

nizmus. Nouvelle Critique, 1965. 11. 31–

41. és Semprun, Jorge: Althusser tanul-

mányához. 1966. 1. 22–25. A vitába be-

kapcsolódott még Farkas Endre, Farkas

Gyula, Végh Gyula, Lisk József, Márkus

György, Sándor Pál és Voigt Vilmos.

79 Kőrösi (1994) 3. 94. 

80 Valóság, 1964. 5. 59–69.
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düs sel ezt elolvastattuk, felhívtam rá a figyelmét, és Hegedüs mesterremeke-
ként – mai szemmel már egy kicsit szégyelli az ember az ilyen mesterreme-
keket – egy jegyzet került Zám írása után, hogy az író szemüvege más, mint
a tudósé, a politikusé, ám lássátok, emberek. De hiába volt ez a jegyzet. Ve-
rés azért nem lett belőle a Hortobágyi gazdaságban, amikor oda a szerkesz-
tőséget tetemre hívták, egy »vitaestre«, mert Hegedüsre mint az állami gaz-
daságok volt miniszterére emlékeztek, de Lázár István autógumiját felszúrták,
s egyáltalán nagyon fagyos volt a hangulat.”81 A szocialista nagyüzem műkö-
dési mechanizmusait elsőként vizsgáló és bemutató tanulmány komoly vissz-
hangot, mi több, felháborodást váltott ki az érintettek körében, és emellett a
Valóság oldalain is többen reflektáltak az írásra.82

A másik, Végh Antal 1968-ban megjelent Állóvíz című írása83 szintén or-
szágos visszhangot és igen nagy botrányt keltett, nemcsak a helyi hatalom
képviselői között, hanem a felsőbb pártvezetésben is. A riport egy isten háta
mögötti falu, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Penészlek elmaradottságá-
ról, szegénységéről, igénytelenségéről és lakóinak alkoholizmusba menekü-
léséről beszél, igencsak eltérve a kor idealizált szocializmusképétől. A dolgo-
zat – ahogy manapság mondanánk – hónapokon keresztül tematizálta a
közbeszédet, számos fórumon vitatkoztak arról, hogy mi is az igazság ebben
az ügyben. Penészlek végül paradigmává vált.

Erről apám így emlékezett: „A Szabolcs megyei vezetők irtózatos hajszát
indítottak Végh ellen, amelyet még akkor is folytattak, amikor Darvas József
már megírta a riport alapján a maga
drámáját. (A térképen nem található.)
Azt is csak Miskolcon mutatták be, s
Nyíregyházán nem.84 S a cikk volta-
képpen a penészlekiekre nézve is sértő
volt, hiszen Végh megírta, hogy az új
iskolában (a KISZ védnöksége alatt)
tetvesek a gyerekek, a felnőttek meg
durát (denaturált szeszt) isznak. Még
tsz-t sem tartottak érdemesnek szer-
vezni a faluban.”85

Márkus István – az 1945-ben indult
Valóság egykori szerkesztője, szocio-
gráfusa és ötvenhatos elítélt –, aki ál-
landó és nagyra becsült szerzője volt a
lapnak, több, a hazai falukutatás szem-
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81 Kőrösi (1993) 11. 113.

82 Lázár István: Egy cikk visszhangjáról.

Valóság, 1964. 8. 93–94.; Huszár Tibor:

Egy vita margójára. 1965. 1. 72–74.;

Gyurkó László: Hortobágyi gondolatok.

1965. 1. 74–45.

83 Állóvíz. Jelentés Penészlekről, egy elma-

radott faluról. Valóság, 1968. 4. 41–53.

84 A dokumentumdrámát 1969. január 10-

én mutatták be a Miskolci Nemzeti Szín-

házban, Nyilassy Judit rendezésében. A

darab két újságírót kísér végig, akik a sér-

tett faluban nyomoznak a cikk igazsága, a

valóságos tények után.

85 Kőrösi (1993) 11. 113.
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léletmódját megújító szociográfiát közölt a Valóságban: ilyen volt A nyírkátai
szövevény,86 Az agrárkérdés Karcagon87 vagy az Egykori szegényparaszt-családok
pályatípusai. A nagykőrösi vizsgálat anyagából című.88 Márkus elemzéseinek
mélysége éppen csak felvillan, ha azt mondjuk, hogy vizsgálódása tárgyát
mindig történelmi összefüggésekbe helyezte. Berkovits György, az akkor fia-
tal nemzedék kiemelkedő tehetségű képviselője a hetvenes években több fon-
tos, kemény írással jelentkezett a lap hasábjain, szociográfiákkal a Pest kör-
nyéki településekről, Dunakesziről, Vecsésről, Újpestről vagy a bezárt bányák
semmibe vett bányászainak sorsáról. 

És itt publikálhatta 1975-ben Hajnóczy Péter, a „Péterek”89 meghatáro-
zó, de mindig kívülálló tagja Az elkülönítő című szociográfiáját,90 amelyben
saját életrajzi tapasztalatai és a szentgotthárdi elmegyógyintézetben folytatott
kutatásai alapján az elmebetegek méltatlan helyzetéről, az embertelen körül-

ményekről, a rémes állapotú kórházak-
ról írt. A megjelenést botrány, majd
sajtóper követte.

Magyarországon a társadalmi szer-
kezet elméleti problémáját egészében
elsőként Hegedüs András Valóságban
publikált tanulmánya vizsgálta. Az írás
1964-ben jelent meg A szocialista tár-
sadalom strukturális modellje és a tár-
sadalmi rétegződés címen.91 Ezt köve-
tően a folyóirat hasábjain „kvázi” vita
bontakozott ki a társadalmi struktúra
vizsgálatáról. Az egyik oldalt Hegedüs
András92 és Ferge Zsuzsa93 képviselte –
mindketten elsőként mozdultak el a
marxizáló, hivatalos ideológiai állás-
pontból. A másik oldal – Wirth Ádám94

és Buza Márton95 – csak annyiban já -
rult hozzá az eszmecseréhez, hogy be-
bizonyították a két szociológus által
képviselt álláspontok antimarxizmusát.
Ferge tanulmánya úttörőnek számít
abban a tekintetben is, hogy elsőként
közelítette egymáshoz az elméletet és
a tapasztalatot, elemzésében a KSH
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86 I.–II. Valóság, 1966. 4. 81–94., 1966. 5.

5–17.

87 Valóság, 1967. 9. 48–69.

88 Valóság, 1975. 9. 62–79.

89 A hetvenes évek magyar irodalmában fel-

lépő új nemzedék meghatározó alakjait

nevezték így: Esterházy Péter, Hajnóczy

Péter, Lengyel Péter, Nádas Péter. Ha j -

nóczy korai halálát 1982-ben krónikus

alkoholizmusa okozta.

90 Az elkülönítő. Az elfekvő elmeosztályok-

ról, a betegek védelmének problémáiról.

Valóság, 1975. 10. 84–100.

91 Valóság, 1964. 5. 1–15.

92 Társadalmi struktúra és munkamegosz-

tás. Valóság, 1966. 8. 20–31.

93 Társadalmi rétegződés Magyarországon.

Valóság, 1966. 10. 23–36. 

94 A szocializmus szociális struktúrája és a

marxista szociológia. Valóság, 1966. 8. 32–

44.

95 A társadalmi struktúra és a munkásosz-

tály vezető szerepe. Valóság, 1966. 10. 37–

49.
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1963-as, 15 ezer, véletlen mintavétellel kiválasztott háztartást megkérdező
vizsgálatának eredményeire támaszkodott.96 És Ferge Zsuzsa, Levendel
László és Losonczi Ágnes Valóság-beli írásainak köszönhetően a szociális ér-
zékenység megjelent a közbeszédben, mi több, Ferge ismertette meg a széle-
sebb közvéleménnyel Pierre Bourdieu-t, és számos fiatal tehetséget vonzott
a laphoz.

A folyóirat olvasóinak a hetvenes évekig kellett várniuk, hogy az urbani-
záció témakörében is olyan dolgozatok jelenjenek meg, amelyek súlyukban
a tárgyalt tanulmányokhoz foghatók. Ám ezek már a magyar társadalomtu-
dományok történetében is feltűnést keltettek. 1971-ben, a Valóság egyazon
számában jelent Berend T. Iván (Fordulópont és ellentmondások az urbanizáció-
ban),97 a Konrád György–Szelényi Iván szerzőpáros (A késleltetett városfejlő-
dés társadalmi konfliktusai)98 és Lázár István (Kisvárosok sorsa)99 írása. Közü-
lük leginkább Konrád és Szelényi tanulmánya vált híressé. Vekerdi László
szerint: „Egyebek közt tán azért, mert kérdésfeltevését, módszereit és vála-
szait tekintve kifejezetten szociológiai ihletésű, és sok éves elfojtás után ez
idő tájt jutott mifelénk egyre gyorsabb és teljesebb elismeréshez a szocioló-
gia, a maga kvantitatív, általánosító, összehasonlító, modellező eljárásai-
val.”100

A megkésett városfejlődésről írt dolgozat körül kibontakozó vita egyszer-
re zajlott szakmai és politikai szinten. Megrettentek a pártközpontban, és an-
kétot szerveztek Pécsett, „ahol Knopp András101 fölvonultatta a pártközpont
később nagy karriert befutott egyik-
másik munkatársát, hogy Konrád–
Szelényi téziseit »szétzúzzák«,”102 de
komoly szakmai reflexiók is születtek
Konrád–Szelényi írására. Például Enye-
di György A magyar urbanizáció kérdő-
jelei című írásában103 az ingázás értéke-
lésében szállt vitába a szerzőpárossal.
Szelényiék komoly társadalmi konflik-
tust láttak abban, hogy a falun lakó in-
gázók a redisztributív mechanizmusok
okán lakóhelyükön nem részesülnek
abból a többlettermékből, amelynek
városi megtermelésében ők maguk is
részt vesznek. Enyedi viszont arra mu-
tatott rá, hogy az ingázás az urbanizá-
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96 Ferge Zsuzsa 1968-ban A társadalmi struk-

 túra és a rétegződés elméleti alapjai és való-

ságos megjelenése a mai magyar viszonyok

között címmel védte meg kandidátusi

disszertációját, amely 1969-ben könyv-

ként is megjelent, Társadalmunk rétegző-

dése címmel.

97 Valóság, 1971. 12. 10–18.

98 Uo. 19–35.

99 Uo. 36–45.

100 Vekerdi (1996) 22.

101 Knopp András az MSZMP agitprop osz-

tályának vezetője volt.

102 Kőrösi (1994) 1. 106. 

103 Valóság, 1972. 3. 48–50.
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ció általános kísérőjelensége. A probléma megoldását a falusi népesség kul-
turális és társadalmi körülményeinek javításában, a közlekedés fejlesztésében
kell keresni. Bekapcsolódott a vitába Szépe György nyelvész is, aki a vidéki
nagyvárosok „szellemi urbanizációja” mellett érvelt, amellett, hogy Kecs -
keméten és még néhány hozzá hasonló nagyvárosunkban a helyi erőforráso-
kat, a helyi tudást kihasználva egyetemeket kell alapítani.104

És a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején színre lépett egy új nem-
zedék, például Angelusz Róbert a társadalmi kommunikációról szóló fejtege-
téseivel, Csepeli György szociálpszichológiai tanulmányaival, vagy a korán
elhunyt Papp Zsolt elméleti írásaival. 

Végül néhány, a saját tudományterületén is újszerű, bátor publikációt
emelek ki még. A nyelvészet, a szociolingvisztika területén szintén új gon-
dolkodásmódot jelenített meg többek között Petőfi S. János közérthető ösz-
szegzése a modern nyelvészetről,105 Szépe György élvezetes értekezése a
nyelvi funkciók, a generatív nyelvészet és a népköltészet kapcsolatairól,106

majd Pap Mária és Pléh Csaba írása a szociális helyzet és a gyerekek beszéd-
módjának összefüggéseiről.107 De itt publikált először az ifjúsági nyelv kuta-
tása területén szintén úttörőnek számító Kovalovszky Miklós is.108

A hatvanas években nagy szerep jutott a zenei cikkeknek. Itt elsősorban
Vitányi Iván zeneesztétikai, zeneszociológiai írásaira kell gondolnunk, vagy –
még a hatvanas évek első feléből – az 1980-ban meghalt Pernye András ze-
netörténész tudományos alapossággal, de rokonszenves közvetlenséggel meg-
írt tanulmányaira, különösképpen a dzsesszről mint művészetről.109 De szin-
te három évtizeden keresztül a Valóság érdeklődésének homlokterében volt

az oktatásügy (Andor Mihály, Takács
Géza, Csoma Gyula, Lukács Sándor),
az egészségügy (Levendel László, Bal -
ló Róbert, Blasszauer Béla, Buda Béla)
és a demográfia (Andorka Ru dolf) is.

És érdemes szót ejteni a pszicholó-
gia–szociálpszichológia–szociológia
hármasáról. Ha végignézzük azokat az
írásokat, amelyeket e diszciplínák mű-
velői publikáltak a Valóságban, nyo-
mon követhetjük a lap tudományágak
átjárhatóságára irányuló törekvését.
A szűken vett pszichiátriai megköze-
lítéstől egészen a legáltalánosabb szo-
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104 A vidéki városok szellemi urbanizációjá-

ról – Kecskemét példáján. Valóság, 1972.

3. 30–38.

105 A strukturális nyelvészet. Valóság, 1968.

12. 91–105.

106 Nyelvi funkciók, generatív nyelvészet,

népköltészet. Valóság, 1969. 6. 20–32.

107 A szociális helyzet és a beszéd összefüg-

gései az iskoláskor kezdetén. Valóság,

1972. 2. 52–58.

108 Az ifjúság nyelvéről. Valóság, 1963. 5. 66–

75.

109 A dzsesszről. Valóság, 1963. 3. 57–70. 
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ciológiai kezelésig nagyon sok műfajt találunk – Buda Bélától Pataki Fe -
rencig.

Hankiss Elemér a hetvenes évek második felétől szinte folyamatosan jelen
volt a Valóság életében, előbb irodalomelméleti tanulmányokkal, majd nagy
népszerűségnek örvendő és egyben nagy hatású társadalmi diagnózisaival,
társadalom-viselkedéstani dolgozataival. „Szavai, mondatai nemcsak az értel-
miségi elitben váltak szállóigékké, hanem a hatalom belső tereiben is, s te-
remtettek egy közös diskurzust.”110 Rólunk, „a pongyola társadalomról”, a
nemtörődöm fickókról felállított diagnózisában csupa hiánytünetet sorolt fel.
A demokrácia, a polgárosodás, az elvárások, a szabályok, a törvények, a tulaj-
don hiányát.111 Egy másik, alapvetően személyes tapasztalataira és nem em-
pirikus vizsgálatra építő hipotézisében „a hatalom konvertálásáról” elmélke-
dik: minél inkább érzékeli a kommunista elit – írja –, hogy politikai befolyása
csökken, sőt hogy azt adott esetben el is veszítheti, annál inkább érdekelt
lesz abban, hogy hatalmát más területekre menekítse át.112

A nyolcvanas évek közepétől, a rendszerváltozáshoz közeledve egyre je-
lentősebb jogi tanulmányok jelennek meg a lapban. Sólyom László, aki az Al-
kotmánybíróság első elnöke, később köztársasági elnök lett, a személyiségi
jogok védelméről, az információszabadságról írt kardinális jelentőségű cik-
keket. Sárközi Tamást speciális reformembernek aposztrofálta apám: „akkor
írta a maga nagyon aktuális cikkeit […]. Mert nem a szocializmus megrefor-
málásán dolgozott, hanem a jogi szabályozók és a gazdasági helyzet reformá-
lásán, meg egy túlsúlyos állam lebontásán.”113

A célt, hogy az olvasók látóhatárát szélesítsék, tájékozottságát mélyítsék,
nemcsak fontosnak tudott (gondolt) tudományos cikkekkel, vitákkal igyeke-
zett elérni a lap. A Valóság népszerűségét nagyban köszönhette a könyv- és
folyóirat-ismertetéseknek. Ezzel tisztában voltak a szerkesztők is, ahogy tré-
fásan emlegették: „Veres Pétertől a vidéki körorvosokig mindenki a folyó-
iratszemlét emelte ki elsőként.”114 Kezdetben jellemzően inkább rövidebb be-
számolók, recenziók jelentek meg a Könyvekről rovatban, aztán kezdték
felváltani őket a már esszészerű, de to-
vábbra is egy-egy könyvhöz kapcsoló-
dó írások, ezeket egy új rovat, a Napló
és Kritika fogta össze. Az évek során a
Külföldi Folyóiratokból rovatnál is meg-
nőtt a hosszabb, már-már önálló cikknek
tekinthető írások száma, nem különül-
tek el tehát egyértelműen a műfajok.
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110 Lengyel (1996) 65.

111 Pongyola társadalom? Valóság, 1986. 2.

37–47.

112 A „Nagy Koalíció” avagy a hatalom kon-

vertálása. Valóság, 1989. 2. 15–31.

113 Kőrösi (1994) 3. 109.

114 Kőrösi (1993) 11. 110.
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Mindkét rovat szinte egyedüli lehetőséget teremtett arra, hogy azok az olva-
sók, akik nem juthattak hozzá a kurrens külföldi szakkönyvekhez, vagy nyelv-
tudás híján nem tudták őket elolvasni, tájékozódhassanak tudományterületük
legújabb eredményeiről, elméleteiről, vitáiról. 

Itt két állandó szerzőről feltétlen említést kell tenni. Andorka Rudolfról,
aki számos nagyszerű tanulmánnyal jelentkezett a folyóirat hasábjain, első-
sorban a társadalmi rétegződés és a demográfia területéről, és Buda Béláról,
aki a pszichoterápia, a kommunikációelmélet és a mentálhigiéné kutatási
eredményeiről számolt be. És ezen túl kettejük nevéhez fűződik, hogy folya-
matosan megjelenő könyvismertetéseikkel szinte a teljes nemzetközi modern
szociológiai és szociálpszichológiai, pszichológiai szakirodalmat megismer-
tették az információktól elzárt, de arra annál éhesebb szakmai közönséggel
és érdeklődőkkel. Szinte falták az angol, német, francia, lengyel és szovjet
szakkönyveket – kitartásuk és munkabírásuk rendíthetetlen volt –, és kimerí-
tő recenzióik révén az olvasó jól tájékozódhatott a világban jelentkező szel-
lemi áramlatokról, tudományos fejleményekről, meghatározó tudósok pub-
likációiról. 

Mellettük még sok kiemelkedő kutató – Voigt Vilmos, Hoppál Mihály,
Hernádi Miklós, hogy csak néhányat említsek – recenzált rendszeresen a ha-
zaiak mellett külföldön megjelenő könyveket is. Általuk tehát a Valóság szé-
les kaput nyitott a Nyugat felé. 

CENZÚRA – INDIREKT JÓVÁHAGYÁS

A Kádár-korszakban formálisan nem volt cenzúra, sőt annak létét mindvégig
tagadta a párt, de – nehezen átlátható, íratlan szabályok szerint – valójában
mégis működött. Ennek egyik hivatalos megnyilvánulási formája volt az úgy-
nevezett főszerkesztői értekezlet. A hasonló profilú (esetünkben tudományos)
lapok főszerkesztőinek időről időre meg kellett jelenniük vagy a Művelődési
Minisztériumban, vagy a pártközpontban, hogy végighallgassák az illetékes
párt- és állami funkcionárius éppen esedékes bírálatait, kioktatásait: mit sza-
bad, mit nem, hol vannak/legyenek a határok, kik azok, akiknek írását nem
lehet közölni. 

Apám több ilyen ülést is felidézett az interjújában. Az alábbi két rövid tör-
ténet hűen tükrözi a „főszerkesztői értekezletek” megalázó színvonaltalansá-
gát és apám hozzáállását. „Hát ezek szép kioktatások voltak. Ilia Mihály írja az
egyik levelében, hogy mindig bámultam Kőrösit, hogy az ég zengett a Valóság
nevétől, és ő vagy magában mosolygott, vagy a plafont nézte. Körülbelül ez
volt a magatartásom, teljesen egyértelműen. De hát rémisztő esetek voltak.
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Simó Jenő, a miniszterhelyettes, értekezleteket tartott, amelyeken az idő fele
azzal telt el, hogy Simó felolvasott fülszövegeket, becsületszavamra, könyvek
fülszövegeit, hogy milyen jelzőket használnak, hogy ez mégiscsak sok, elvtár-
sak. […] Egy egészen extrém eset: összehívtak bennünket, jó késéssel Tóth
Dezső berobogott; kedves elvtársak, felhívom a figyelmüket – a minisztérium
és a központi bizottság egyetértésével –, hogy minden Romániával kapcsola-
tos cikket előzetesen konzultáljanak. Ott ültünk értetlenül, dermedten, kissé
megalázva. Az Élet és Irodalom főszerkesztője felszólalt, hogy ők most egy cik-
ket akarnak leadni Drakuláról. Drakuláról, most mondd! Közbeszóltam, há
hallottad, minden cikket. Az egész értekezlet öt percig sem tartott.”115

A folyóiratnak, illetve a főszerkesztőnek nem kellett a készülő lapszámról
beszámolnia, a laptervet bármi hivatalosságnak bemutatnia. Illetve egy kivé-
tel mégis volt: „Ülök Herczeg Ferencnél a pártközpontban, éppen arról volt
szó […], hogy a laptervet mutassuk be előre. Ez szerencsére csak egyszer for-
dult elő, s a laptervet úgy állítottam össze, hogy az a legsimábban nézzen ki.
Egy oldalra ráfért […]. Elküldtem neki úgy, hogy még egy sort sem írtam
hozzá. S mikor nem reagált rá, legközelebb már nem küldtem.”116

De többször is előfordult, hogy egy-egy a hatalom számára nemkívánatos
cikk megjelenése után megrovásban részesült a szerkesztőség, mindenekelőtt
a főszerkesztő. A kritika vagy épp a felháborodás legtöbbször telefonon ér-
kezett. „Az első, amikor valóban csattogott a plafon, Várady Szabolcs cikké-
hez kapcsolódott 1972-ben.117 Várady Szabolcs, akiről már fiatal korában is
lehetett tudni, hogy nagyon jó költő, de sohasem volt túlságosan közéleti ér-
zületű, viszont Tandori Dezsőről és Petri Györgyről írt. Írtunk hozzá egy kis
jegyzetet, hogy ilyen megközelítés is létezik. És akkor Aczél felhív: írjon
olyan terjedelemben Várady Szabolcs, mint a szerkesztőség, és a szerkesztő-
ség olyan terjedelemben, mint Várady Szabolcs. Tegye őt helyre!”118 Ennek
az esetnek – mint a legtöbb „botránynak” – nem lett folytatása, sem szemé-
lyi, sem adminisztratív következménye. 

Ha ritkán is, de megesett, hogy a
hatalom a legdurvább módon avatko-
zott be. Bezúzattak egy lapszámot,
amelyben a szigorúan tabutémának
minősített magyarországi létminimum-
ról, tehát a szegénységről írtak. Ez már
túlment azon a határon, amit a rend-
szer eltűrt. „A hetvenes évek elején
Mód Aladárné119 írt egy érdekes cik-
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115 Kőrösi (1994) 2. 92–93.

116 Uo. 97. 

117 Várady Szabolcs: Két költő. Töredék

Tandori Dezsőről, magyarázat Petri

Györgyhöz. Valóság, 1972. 2. 89–95.

118 Kőrösi (1994) 2. 93.

119 Mód Aladárné ekkor a KSH főosztályve-

zetője volt.
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ket, de csak egy cikk, nem egy nagy tanulmány volt arról, hogy beszélhetünk-e
a szocializmusban létminimumról. […] ideológiai szempontból foglalkozott a
kérdéssel. Szóval Mód Aladárnénak a cikkét a kinyomtatott példányokkal
együtt visszavonták és ki kellett cserélni. 

– Visszavonták vagy vontuk?
– Vontuk, de kifejezetten utasításra. Ilyen eset nagyon ritka volt. 
– Kinek az utasítására?
– Aczél is szólt, de ő ezt nem tartotta ügyének, Bálint József volt a fősze-

replő, aki akkor, azt hiszen, a Központi Bizottságban dolgozott. […] Hát sza-
badkoznom kellett, és mondtam mindent, hogy ez egy szegény lap, sokba ke-
rül az inkriminált rész újranyomása. Nem baj, nem baj, az osztály elvállalja a
költséget.”120

Az indirekt vagy öncenzúra is működött persze. Jó néhány olyan tanul-
mány volt, amelyet a folyóirat szívesen közölt volna, de a témája tabukat sér-
tett, retorziótól lehetett tartani. Konrád György már korábban érintett írá-
sára,121 a közlés körüli dilemmára így emlékezett Kőrösi: „A szűken vett,
klasszikus politikai tudományban Konrád Györgyé a nagy nyitás. Nem is
egyszerűen arról van szó, hogy másképp beszélt, hanem egy taburól kezdett
el beszélni, a »korszerűtlen«, a megnyerhetetlen háborúról. Nagyon nehe-
zen mertük elszánni magunkat. […] És amikor elolvastuk a cikket, azt tartot-
tuk s írattuk hivatalos szempontból a javára, hogy végül is a béke érdekében
beszél. Végső soron igen, de voltaképpen az volt a legnagyobb vétke, hogy
másképp beszélt a békéről. Komolyan mondom, nem is tudom, hogyan szán-
tuk el magunkat rá, de elszántuk. […] És közöltük a második részt is […].

Szégyellem, hogy Simaitól hagytam
magam lebeszélni a Konrád-tanul-
mány harmadik részének közléséről –
végül a Kortárs publikálta –, de közben
kitört egy kisebb botrány. Még csak
nem is a szerkesztőbizottság szintjén.
[…] a szer kesztőbizottságon elmismá-
soltam, mond ván, hogy ez békeharcos
cikk. Nem is jött direkt tiltakozás, csak
közvetett.”122

Haraszti Miklós Darabbérének123

visszautasítására így emlékezett apám:
„Szabadságom miatt Haraszti cikkét
később olvastam el. Előtte már napo-
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120 Kőrösi (1994) 2. 92.

121A korszerű háború korszerűtlensége I–

II. Valóság, 1963. 6. 16–30., 1964. 1. 2–

13.

122 Kőrösi (1993) 11. 103.

123 A Darabbérben Haraszti Miklós egy évét

írja le szociografikus pontossággal a kis-

pesti Vörös Csillag Traktorgyárban, ahol

marósként dolgozott. Az itt szerzett ta-

pasztalatai nyomán szertefoszlik a mun-

kásosztály hatalmának hivatalos meséje,

és lelepleződik a szocialista kizsákmányo-

lás. 
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kig beszéltek róla a szerkesztőségben. […] Elolvasás után mondom, erről
nincs mit beszélni, ebből rendőrségi ügy lesz. Ezt részben önkritikaként,
részben önigazolásként mondom. Ebből ugyanis valóban rendőrségi ügy
lett.124 Okos voltam vagy mi is történt itt? Valóban rendőrségi ügy lett, de ta-
lán mai fejjel annál inkább kellett volna közölni?”125

Kenedi János kézirata, a Tiéd az ország, magadnak építed126 is hasonló sors-
ra jutott, azzal a fontos különbséggel, hogy ezt a dolgozatot közölni akarták,
csakhogy a szerzőt a Charta-aláírás után eltiltották a hivatalos sajtóban való
publikálástól, így amikor a pártközpont tudomására jutott, hogy a kézirat a
szerkesztőségben van, Knopp András telefonon közölte a főszerkesztővel,
hogy semmiféle módon nem jelenhet meg az írás. Ezek után természetesen
nem is jelent meg.127

Tabutéma volt a magyar államadóság is. Nem lehetett róla nyilvánosan
sem beszélni, sem írni. „Ha már az ilyen visszautasításoknál tartunk […],
hadd mondjam el, amit a legjobban sajnálok: Pécsi Kálmán közgazdász,
akkor, azt hiszem, a Világgazdasági Kutatóintézetben dolgozott, írt egy cik-
ket a magyar államadóságról. Mikor lehetett ez? 1984–85-ben. És ha vala-
min rágtam magam, ezen rágtam, de
ugyanakkor azért az a hátsó meggyő-
ződés élt bennem, nem létezik, hogy
ezt leközölhetjük. És ezt nem lehetett
elhallgatni a szerkesztőbizottság előtt.
Így Huszár István természetesen azt
mondta, hogy ezt nem lehet, ezt nem
szabad. Ekkor benne volt Nyers Rezső
is a szerkesztőbizottságban. […] Ter-
mészetesen nem [közöltük], azért
mondom ilyen máig ható dühvel, nem
közöltük le. Pécsi Kálmán mondta,
amikor felhívtam: magam sem hittem,
hogy ez megjelenhet; köszönöm, hogy
ennek ellenére mégis foglalkoztatok
vele.”128

De voltak nagyszerű ellenpéldák is.
1973-ban 1949 óta először itt publi-
kálhatott Bibó István, aki 1956-ban a
Nagy Imre-kormány államminisztere
volt. Az írás címe Tanya és urbanizmus.
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124 A kötet kéziratát 1973-ban lefoglalta a

rendőrség, és szerzőjét államellenes izga-

tás vádjával 8 hónap felfüggesztett sza-

badságvesztésre ítélték. Magyarországon

legálisan először 1989-ben jelent meg.

Haraszti Miklós: Darabbér. Egy munkás a

munkásállamban. Budapest, 1989, Téka.

125 Kőrösi (1994) 3. 88.

126 Szatirikus elbeszélés a késő Kádár-kor-

szak feketepiaci működéséről, a második

gazdaságról egy budai ház építésének

történetén keresztül.

127 Előbb Magyarországon szamizdatban,

majd 1981-ben Párizsban, a Magyar Fü-

zetek sorozatában jelent meg. Kenedi

János: Tiéd az ország, magadnak építed.

Magyar Füzetek könyvei, 3. sz. (Angolul:

Do It Yourself. Hungarys Hidden Economy.

London, 1981, Pluto Press.)

128 Kőrösi (1994) 3. 100.
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A tanyakérdés vitájának újjáéledése és Erdei Ferenc tanyakoncepciója volt.129 A
közléssel kapcsolatban apám a következőt idézte fel. „Mindenki érezte ennek
a jelentőségét, és akkor már úgy gondoltam, hogy nem kell ezt megkérdez-
nem. Kiderült, nem tudom, hogyan, hogy Aczélék tudnak arról, hogy a kéz-
irat nálunk van. […] nagyon sokat rágtuk a kérdést, hogy ezt azért mégse le-
het levenni a napirendről, de a közlés végül is indirekt jóváhagyás mellett
történt. […] Úgy értem, hogy tudták, hogy nálunk van a cikk, és nem szóltak
le, hogy nem, sem hogy igen.”130 Már halála után, 1979-ben jelent meg a lap-
ban Bibó egy el nem hangzott rádióelőadásának szövege Németh László és
Szekfű Gyula vitájáról,131 egy évvel később pedig Huszár Tibor sokat idézett
Bibó-interjúját közölte a lap.132

Több ötvenhatos szerepe miatt félreállított szerző is a Valóságban kapott
először publikálási lehetőséget: elsőként Győrffy Sándor, majd 1961-ben,
közvetlenül kiszabadulása után, Eörsi István, Köves Erzsébet, Márkus István,
Ádám György, Kunszabó Ferenc vagy Forintos György, 1967-ben pedig
Mérei Ferenc. És ki kell emelni Donáth Ferencet, aki a Nagy Imre-perben
másodrendű vádlottként szerepelt, mégis több írását is közölte a Valóság.133

A főszerkesztő vállalta, hogy a pártközpont nyilvánvaló nemtetszése ellenére
lehozza írásaikat, recenzióikat. Ezt természetesen a hatvanas években nem le-
hetett nyíltan hangoztatni, „úgy csináltunk, mintha nem tudnánk, nem is-
mernénk a helyzetet”134. 

A VALÓSÁG SZELEP

A Valóság ötezres példányszámmal indult, a hetvenes évek végén már 16 500
példányban jelent meg, a csúcsot – 23 500-zal – 1988-ban érte el. Kétségte-

len, hogy a legolvasottabb folyóiratok
egyike volt. Ezt magyarázhatjuk azzal,
hogy sokáig monopolhelyzetet élve-
zett, de azzal is, hogy nagyon széles
műveltségközvetítő funkciót töltött be.
Így aztán olvasói voltak az „általános
értelmiségre életre vágyó(k) […], az a
szakközönség, aki a saját szakmáján túl
akart látni, és élvezni akarta, hogy ért-
hető és világos formában megismerhe-
ti orvosként a történelem, ügyvédként
a szociológia, történelemtanárként a
gazdaságtan s egyben a világ ügyeit.
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129 Valóság, 1973. 12. 35–40.

130 Kőrösi (1994) 3. 88–89.

131 Németh László kelet-európai koncep -

ciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája.

Valóság, 1979. 8. 35–38.

132 Beszélgetés Bibó Istvánnal. Huszár Tibor

interjúja. Valóság, 1980. 9. 27–49.

133 Magyar valóság. Erdei Ferenc: „Város és

vidéke”. Valóság, 1971. 10. 93–101.; Gaz-

dasági növekedés és szocialista mezőgaz-

daság. 1976. 9. 18–32.

134 Kőrösi (1993) 11. 112.
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[…] A hatvanas–hetvenes években a Valóság nem olvasása szinte lehetetlenné
tett egy értelmiségi kommunikációt.”135

1958 decembere és 1994 márciusa között136 4297 cikk, tanulmány jelent
meg a folyóirat hasábjain. 2252 könyvről írtak ismertetést (kezdetben inkább
hírt adó recenziókat, később esszé-igényű eszmefuttatásokat). Az évek során
a külföldi folyóiratokból válogató írások esetében is jelentősen növekedett a
nagyobb, szinte önálló cikknek tekinthető közlések száma, összesen 4080
ilyen írás született. 

Bár az illusztráció nem tartozott a lap erősségei közé, mégis érdemes ró-
la beszélni. A közölt képzőművészeti reprodukciók esztétikai minősége meg-
lehetősen heterogén volt, a lapban egymás mellett szerepeltek Kondor Béla,
Vajda Lajos, Bálint Endre, Lakner László művei és kevésbé ismert vagy ké-
sőbb elkallódott képzőművészek munkái. „Elég hamar kialakult egy sajátos
gárdánk; jellemzésére három nevet említek: Hornyánszky Gyula, Papp
Oszkár, Perhács László. Ebből is látszik, hogy dilettánsok vagytok – mondta
nagy jóindulattal egy esztéta szerzőnk, barátunk. Ennek ellenére ragasz-
kodtunk hozzájuk, elsősorban Hornyánszky Gyulához, aki akkor is, azóta is
mindig kilógott mindenféle sorból.” 137 Bár a képzőművészeti közlések külö-
nösebb szerkesztői koncepciót nem tükröztek – inkább ismeretségek, ba rát-
ságok, szimpátiák határozták meg, hogy kitől hoztak le egy-egy rajzot, fest-
ményt, fotót (néhány évig például Erdély Miklós jóvoltából kerültek grafikák
a szerkesztőségbe) –, a hatvanas–hetvenes években mégis kialakult a lapnak
egyfajta, a hivatalos ízléstől eltérő vi-
zuális arculata. Később, a közlési és a
kiállítási lehetőségek szaporodásával a
művészek számára már nem volt akko-
ra jelentősége egy-egy ilyen megjele-
nésnek, így a folyóiratban is csökkent
a képek fontossága.

A folyóirat jól ismert külsejét 1965-
ben kapta: a minimalista, csak mértani
formákkal, a címmel és a lapszámmal,
valamint a havonta változó színnel
operáló címlap a maga idejében telje-
sen egyedi és karakteres megjelenést
biztosított. A Képzőművészeti Főisko-
la grafikus hallgatója, Pecsenke József
tervezte.138 A lap vizuális védjegye pa-

147

135 Lengyel (1994) 170–171., 172.

136 A Valóság repertóriuma. 1958. december–

1994. március. Budapest, 1995, Corvina.

Az első kiadást – 1958–1978 – Meggyesi

János készítette. (Budapest, 1982, Hír-

lapkiadó Vállalat.) A második, kibővítet-

tet Kőrösi József, Kőrösi Zsuzsanna és a

Zayzon Márta.

137 Kőrösi (1993) 11. 105.

138 Pecsenke József (1942–89) festő. 1967-

ben elvégezte a Képzőművészeti Főisko-

lát. Plakátokat és lemezborítókat terve-

zett, és színészként is tevékenykedett.

A hatvanas években több Jancsó- és Ba-

csó Péter-filmben játszott, ő alakította
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radox módon a szerkesztőség lecserélé-
se után is tovább élt, akkor is változat-
lan maradt, amikor mindent megvál-
toztattak benne.139 Túlélte ön magát,
ma is ezzel a címlappal jelenik meg, 45
évnyi külső változatlanságával sajátos
rekordot állítva fel a hazai folyóirat-
kultúrában. 

Nem tisztem elemezni a Valóság je-
lentőségét, meghatározni szerepét a
kádári kultúrpolitikában, értékelni a
három évtized termését, hatását, még-
is kikerülhetetlen, hogy néhány ezzel
kapcsolatos véleményt ne idézzek –

továbbra is a teljesség igénye nélkül. 
Sok tényező együttes megléte kellett ahhoz, hogy a Valóság az lehessen,

ami volt. Pataki Ferenc a tudományos élet hatvanas évekbeli liberalizálódása
felől magyarázta a folyóirat sikerét: „Kiszabadul a szellemi karanténból egy
egész tudománycsoport, egyebek közt a szociológia, szociálpszichológia. Fel-
lendül az empirikus társadalomkutatás hulláma, s meglehetősen konzervatív
diszciplínákat is magával ragad (mint például a pedagógiát). Tágabb lesz a
nemzetközi látóhatár, sorjáznak a korábban hozzáférhetetlen, alapvető szak-
munkák magyar nyelvű kiadásai. Így vagy úgy mindez lecsapódott a lapban,
ritka szerencsés találkozása volt ez a »korszellemnek« és a folyóirat prog-
ramjának.”140

A lap a hatvanas évek közepétől meghatározó módon alakította az értel-
miségi diskurzust, és nemcsak a humán értelmiség körében volt rendszeresen
beszédtéma egy-egy száma. Apám kifejezésével: „egyre nagyobb lett a
kóved”,141 minden lapszám megjelenése eseményszámba ment. Köszönhette
ezt annak, hogy új szellemben szerkesztődött, a szokásostól eltérő nyelven
íródott, számtalan, a rendszer kereteit feszegető társadalmi-gazdasági kér-
désről nyilatkozott. Vámos Tibor szavaival: a folyóirat ébren tartott „egy
gondolkodó, kritikus és színvonalas szellemi életet”.142

Kőszeg Ferenc a Kádár-korszak legkritikusabb folyóiratának mondta a la-
pot. „A popularista társadalomtudomány kiszabadítását a marxista ismeret-
terjesztésből a Valóság kezdte meg, elment a tűréshatárig, sőt Konrád és
Szelényi, Bauer Tamás és Laki Mihály néhány írásának közlésével féllépés-
nyire azon is túl.”143

148

például a Nyár a hegyen főszerepét vagy a

Tanúban Bástya elvtárs testőrét. A hetve-

nes évek elején az USA-ba emigrált. 

139 Amikor 1998-ban a Kőrösi József emlék-

könyvet készítettük, nem volt kérdés, hogy

mi legyen a borítón: a Valóság címlapját

használtuk fel, a hátoldalra pedig Hor -

nyánszky Gyula apámról készült, 1965-

ös grafikája került.

140 Pataki (1998) 187.

141 Kőrösi (1993) 11. 111.

142 Vámos (1998) 178.

143 Kőszeg (1998) 194. 
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Nyilvánvaló, hogy ez a folyóirat is – lévén legális periodika – a pártállami
kultúra része volt. A pártközpont adta ki a lapengedélyt, az állam fizette a
szerkesztőség munkatársait, a szerzőket, a lap előállítását, biztosította a szer-
kesztőség szobáit etc. Mindez tehát lehetetlenné tette a par excellence rend-
szerellenes publikációt. Ennek ellenére „a Valóságnak mégiscsak az volt a vá-
gya, hogy ne szabályos cikkeket közöljünk”.144 Ahogy már korábban idéztem,
itt is hangsúlyozni kell: apám azt tartotta főszerkesztői hivatásának, hogy a
fennállót megkérdőjelezze. A lapban megjelenő írások egy része így szinte
forradalmiként hatott, kritizálta a rendszer valamely elemét, vitát generált,
máskor meg egy-egy tanulmány, még ha a leghivatalosabbnak tűnt is, alkal-
mat adott a vitára, apropóján más véleményeket is kifejthettek. „A Valóság a
kívül-belül állást vagy belül-kívül állás magatartását valósította meg a rend-
szer keretei között.”145

Magyarországon valószínűleg a Valóságnak volt a legnagyobb közlési
szabadsága, és vitathatatlan, hogy privilegizált helyzetben volt. De az is nyil-
vánvaló volt, hogy bizonyos határokat nem léphetett át, ahhoz, hogy a lap
hivatalosan megjelenhessen, létezhessen, bizonyos kompromisszumos szabá-
lyokat be kellett tartani. Így természetesen közöltek úgynevezett musz -
anyagokat146 is, például Friss István, Aczél György, Nemes Dezső vagy épp
Berecz János „tollából”, és megjelentek benne a vezető politikusok (Aczél,
Kádár, Pozsgay) köteteiről írott recenziók is. Ám ezeket a kortársak többsé-
ge átlapozta, tudomásul vette, elfogadta, hogy muszáj, nyilván értette is, hogy
miért. 

Tudott az a tény is, hogy a szerkesztőség több tagja közvetlen kapcsolat-
ban állt a legfelső vezetéssel. Erről apám így beszélt az interjújában: „Én
Aczéllal meglehetősen keveset beszéltem, egy kezemen meg tudom számol-
ni, hányszor, már a telefonokat nem számítva. […] Mindenki tudta, hogy
Gyurkó rendszeresen kapcsolatban volt vele [Aczél Györggyel], s hogy te
[Huszár Tibor] is, Vitányi is alkalmanként találkoztok vele, sőt bizonyos dol-
gokat megbeszéltek Aczéllal. Ez benne volt a szerkesztőségi tudatban. De
igazán ennek direkt következményét csak abban érzékeltük, hogy a normál-
nál több cikket írt a Valóság számára. Adott már miniszterhelyettesi korában
is. Ezek alkalmi cikkek voltak… felszólalás, előadás, interjú.”147

Huszár Tibor interjújában érzékle-
tesen festette meg a folyóirat mozgás-
terét, a szerkesztőség lehetőségeit az
adott társadalmi, politikai keretek kö-
zött: „Adott volt egy tér, és ezt a teret,

149

144 Kőrösi (1994) 3. 94.

145 Sükösd (1994) 63.

146 Musz – muszáj, vagyis kötelező.

147 Kőrösi (1994) 2. 93.
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a helyzetből adódó lehetőségeket a falakon belül nagyjából bejátszottuk. Eh-
hez nem kellett bátorság. Bizonyos műveltség, bizonyos reform-elkötele-
zettség kellett – bátorság nem. Mert ez egy védett állat volt. Az aczéli kul-
túrpolitikának voltak ilyen ékkövei, amiket ő a maga módján fenntartott és
védett. Megjelent ez a lap, mondjuk, tizenöt–húszezer példányban, a fényko-
rában. A magyar társadalom összmozgását tekintve ez tulajdonképpen egy
szelep. Ha engedjük működni, akkor, mondjuk, elolvassa harmincezer vagy
negyvenezer ember, és azt érzi, hogy ő egy majdnem szabad társadalomban
él. Ha betiltjuk, akkor erősítjük azt az érzetét, hogy ez nem egy szabad társa-
dalom. Bajtársiasság kellett, egy reform-angazsáltság, és az az erős értelmi-
ségi kapcsolatrendszer, hogy tudtuk, hogy Szűcs Jenőtől Lackó Miklósig és
Mészöly Miklósig és a Hernádi Gyuláig – mert ezek mind följártak a Kőrö-
sihez, a Kőrösi ilyen-olyan módon baráti köréhez tartoztak –, egy nagyon
széles réteg számára a Valóság egy jelkép. És ha ezt a Valóságot szétverik, ak-
kor az ezeknek lesz üzenet.”148

Hasonló megállapításra jutott Bozóki András a folyóirat kapcsán Aczél
György kultúrairányításban betöltött szerepét elemezve: „A társadalomtudo-
mányi értelmiség köreiben Aczél talán legnagyobb kultúrpolitikai sikere a
Valóság című folyóirat eltűrése, illetve megvédése volt. A hatvanas évek kö-
zepétől a nyolcvanas évek közepéig a Valóság volt a rendszer reprezentatív –
s a kor viszonyaihoz képest magas színvonalú – folyóirata.”149

A Valóságot a nyitott gondolkodás és a nyílt beszédmód jellemezte. Másik
fő erénye az egyensúly volt, soha nem billent a mérleg nyelve egyik tudo-
mányág felé sem. „Valósággá a lap […] attól lett, ahogyan az a sok spontán
adódó, meg-megrendelt (tehát bizonyos értelemben szükségképpen bértoll-
noki) tanulmány, esszé, cikk számokba rendeződött, értelmes, okos, tetsze-
tős, önálló, ám az idők során valahogyan mégis egymást szervesen folytató
és folyton gazdagító számokba.”150 Apám az interjú végén annak a reményé-
nek adott hangot, hogy sikerült olyan a lapot szerkeszteni, amely „tükrözi a
kort, tükrözi törekvéseinket – s egy-egy cikket évek múlva is érdemes lesz el-
olvasni”.151

A hanyatlásról, a végkifejlettről nehéz írni. A nyolcvanas évek közepétől
az egyre szaporodó új lapok a Valóság
igazi konkurensei lettek. Az idő kicsú-
szott a Valóság alól. A régi, kedves
szerzők nagy része az új lapoknak adta
írásait. Egyre kevesebb olvasó tartott
ki a lap mellett, így a folyóirat pél-

150

148 Huszár (OHA) 267.

149 Bozóki András: Aczél és Pozsgay.

beszelo.c3.hu/98/12/06bozok.htm

150 Vekerdi (1996) 24.

151 Kőrösi (1994) 3. 116.
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dányszáma fokozatosan visszaesett (a gazdasági recesszió csak tovább súlyos-
bította a helyzetet), majd a rendszerváltáskor az állami támogatás is draszti-
kusan csökkent. „Az igazi kihívás – és távolról sem csak a Valóságnak – a
nyolcvanas évek vége felé megjelenő s kilencventől exponenciálisan szaporo-
dó új folyóiratokkal jelentkezett, mint a 2000, a Medvetánc, a Hitel, a Beszélő,
a Holmi, a Liget, az Orpheus és így tovább. Nem sorolom, mert a Valóság nem-
igen vette fel a kesztyűt. Legalábbis nem kelt versenyre az újakkal: maradt
ugyanolyan, amilyen volt, miközben az újak – ellentétben a Mozgóval – igen-
csak különböztek tőle. Más típust képviseltek. […] Más világ az övék, mint a
Valóságé, és ebben a világban a Valóság láthatóan nem volt otthon.”152

Megváltozott minden, új korszak kezdődött a folyóirat életében is, amely-
ben apám nem akart, nem tudott már részt venni. 1991-ben kérte nyugdíja-
zását. Ekkor Vitányi Iván még arról beszélt, reméli, hogy „sem a Valóságtól,
sem Kőrösi Józseftől nem kell búcsút venni azoknak, akik szerették kezükbe
venni ezt a folyóiratot. Jó volna, ha ezzel bizonyítani lehetne, hogy látványos
változások közepette is vannak értékek, amelyek nem dőlnek meg a rendsze-
rekkel és korokkal.”153 Sajnos nem így lett. Lázár István mint új főszerkesztő
és Sükösd Mihály mindenáron életben akarták tartani a lapot, próbálták foly-
tatni az előző harminchárom évet. Ez persze abszurd törekvés volt. Aztán
1994-ben a Valóságnál puccsszerű szerkesztőváltás következett be, a főszer-
kesztői székbe Tőkéczki László ült, hogy a lapot a konzervatív jobboldal or-
gánumává tegye. „A Valóságot elcsórták, galád, úriemberhez méltatlan mó-
don éppen azok, akik magukat úriembernek képzelték.”154 Hát nem voltak
úriemberek. 

A szükségszerű, de nem szükségszerűen méltatlan végjáték nem ronthat-
ta meg az előző évtizedeket. És apám így összegezte a szerkesztői székben
töltött harminchárom évét, a munkáját, az életét: „Mindent összevetve, nem
a keserűség dominál érzelmeimben, sem az őskorról, sem az utolsó évekkel
kapcsolatban. Sok »fényes elmét«, nagyszerű embert ismertem meg, sokuk-
kal kerültem közeli kapcsolatba – néhány közülük mindmáig barátom. Segí-
tettek a bajban, ösztönöztek, ha elhagytam magam – barátok voltak tehát a
szó teljes értelmében. […] Remélem, nem felejtődik el az a sok küszködés és
akarat, amit kifejtettünk, s ha az általam ennek tulajdonított túlzott fontossá-
got nem is igazolja a történelem, még-
sem vész a semmibe.”155

Ám én azt (is) láttam, átéltem, hogy
apám majd belehalt ebbe a történetbe.
Miközben második felesége, élete tár-
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152 Vekerdi (1996) 45. 

153 Vitányi (1992) 1. 

154 Hajdu (1998) 183.

155 Kőrösi (1994) 3. 115., 116.
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sa hosszú évekig tartó, nehéz betegség után elhunyt, elszakították tőle az
egyik, szívéhez nagyon közel álló, kedves gyermekét, akinek nevelésébe oly
sok energiát ölt, majd – tisztelet a kivételnek – egyre többen elfelejtették őt,
elfelejtkeztek róla, és egyre kevesebben hívták. Ennek okait bizonyára lehet-
ne boncolgatni, de számomra ez már nem érdekes. Abban viszont biztos va-
gyok, hogy ez az igazságtalan búcsú a Valóságtól hozzájárult ahhoz, hogy
apám – hetvenedik születésnapja előtt pár nappal – meghalt. És számunkra,
a két lánya számára a legszomorúbb, hogy nem adatott meg neki, hogy az
unokáit megismerje. 
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