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Tőkéczki László főszerkesztő emlékezete

2018. január 8-án kora reggel váratlanul elhunyt Tőkéczki László történész, a hazai 
szellemi élet Széchenyi-díjjal (2017) is elismert kiválósága, folyóiratunk főszerkesztője. 
Szerteágazó tevékenységét nehéz néhány mondatban összefogni, az elmúlt huszonöt-
harminc évben mindenek aktív és formáló részese volt, amely nemzetünk javát szolgál-
ta. Hitt az összefogás erejében, legfőképpen abban, hogy a nemzeti eszmék – még ha 
háttérbe vagy feledésbe szorultak (szorították) is – adott helyzetekben ismét felforrósít-
hatják nemzeti törekvéseinket. Tőkéczki László nem volt „harcos” forradalmár típus, de 
a szavak és eszmék erejében hitt és bízott.

Középiskoláit Miskolcon végezte, majd 1970–1972 között Debrecenben a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karán történelem–német szakos hall-
gató, amely tanulmányokat 1972-tól a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
folytatta, 1975-ben szerzett – mindkét szakból – középiskolai tanári oklevelet. Végzése 
után szakközépiskolai tanár, 1978-tól a MTA Pedagógiai Intézetének munkatársa. Ezt 
követően a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán művelődéstörténetet oktatott, 1989-től 
az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén volt – nyugalomba vonulásáig – oktató, volt 
tanszékvezető egyetemi docens.

Élete a magyar történelem meghatározó korszakait ívelte át: született az idegen elnyo-
matás éveiben (1951. november 23.), majd következett a magyar forradalom és a Kádár-
korszak viszontagságos évtizedei, a rendszerváltoztatás bizonytalan (?) évei. Ezek az 
évtizedek a megpróbáltatás korszaka volt, mert csak a szilárd eszmékben hívő emberek 
állták ki a hányattatásokat. A magyar értelmiség nagy próbatétele az volt: vagy beáll a 
„sorba”, és akkor lesz karrier, vagy nem, akkor pedig következik a megkülönböztetés, 
a félreállítás lehetősége. Tökéczki László hívő protestáns magyar értelmiségi volt: volt 
mibe, főleg hitébe kapaszkodni, ha esetleg csüggedt, volt miből erőt és kitartást meríteni. 
Született szervező volt: mindig keresett és talált magának olyan feladatot, amivel gaz-
dagíthatta környezetét, a magyar szellemi élet tárházát. Az igazságot kereste, ez vezette 
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kura-
tóriumába, amely feladatának tekinti mindazon igazságtalanságok feltárását, amelyek 
szervezetten az előző évszázadban történtek és amelyekről nem a valóságot mondták el.

Az 1980-as években szerepet vállalt a református közéletben: megalapította a 
Protestáns Közművelődési Egyesületet, újraindította a Protestáns Szemlét, elnöke lett az 
1998-ban alapított Protestáns Tehetséggondozó Alapítványnak. Közéleti tevékenysége a 
rendszerváltoztatás éveiben kiszélesedett, 1991-től a Hitel szerkesztője, alapító tagja a 
Duna Televízió kuratóriumának. Ezen tevékenysége bizonyította, hogy a közművelődés-
nek rendkívül fontos szerepe van az új vagy megújult eszmékre épülő nemzettudat ki-
formálásában. A jó értelemben vett tudományos felvilágosításnak hatalmas jelentősége 
van a jövőkép kialakítása vonatkozásában; miközben nem szabad megfeledkezni a múlt-
ról, ki kell javítani a torzításokat, mert a múlt tiszta képe lehet forrás a jelen és a jövő 
szempontjából. Az 1990-es évek elején egyik alelnöke a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatnak, annak az intézménynek, amely elévülhetetlen fontossággal rendelkezett a 
közvélemény formálásában. 1994-ben a Valóság című folyóirat főszerkesztőjének ne-
vezték ki. Történt ez akkor, amikor az MDF választási veresége után új erőre kaptak az 
1990 előtti politikai formációk, a demokratikus erők sok vonatkozásban visszavonulót 
„hajtottak végre”. Tőkéczki László azok közé tartozott, akik új konzervatív politikai 
formáció létrejöttét szorgalmazták. Ebben a koncepcióban kap szerepet a Valóság folyó-
irat, amely a magyar konzervatív értelmiség egyik szócsöve lett. Ez 1994-ben még nem 
így volt, az akkori szerkesztőség nagyon kötődött az 1990 előtti szellemhez: a Magyar 
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Közlönykiadó Vállalat vezérigazgatója, Horti József – különben egykori gimnáziumi 
tanárom – többször is említette, hogy „hülyének nézik” sok helyen, elsősorban a Valóság 
szerkesztőségében, egészen másképpen mennek ott a dolgok, mint amit megbeszéltek, 
amihez adja a szavát. Előbb a szerkesztőbizottságba „emeltetett be”, ahol valójában 
más szemlélet uralkodott, mint az akkori „hétköznapokban”. Az már az első hetekben-
hónapokban feltűnt, hogy egészen más tanulmányok jelennek meg a folyóiratban, amit 
megbeszéltünk.

A „bomba akkor robbant”, hogy Horti megkerestetett telefonon, hogy adott időben 
keressem fel. Ekkor közölte, hogy az egész szerkesztőséget nyugdíjba helyeztette, úgy 
gondolta, hogy az átmeneti időszakra megbíz a szerkesztőség vezetésével. Meglepett, 
valóban nem számítottam erre. Kivel kezdjek hozzá – kérdeztem. De nem ez volt az 
egyetlen gond: a kéziratokat tároló szekrény teljesen üres volt, a következő számot a 
lehető leggyorsabban kellett megoldani. Ebben az időben Horti József sokat segített. 
Hiszen több évtizedig volt a Természet Világa szerkesztője, valóban ismert minden 
szerkesztőségi „trükköt” és olyan szerzőket, akik valóban színvonalat képviseltek. 
Ezzel még nem oldódott meg minden: a főszerkesztői megbízásom hetének végén az 
Élet és Irodalom szombati számában egy egész oldalas írás látott nyomdai napvilágot a 
Valóságban kialakult helyzetről, rólam és Horti József évtizedes kapcsolatáról, valamint 
nyilatkozat azon volt szerzőktől, akik ezután nem hajlandók a Valóságban publikálni. 
Nem vagyok ideges természet, szó nélkül viseltem a hangzavart, csak azon csodálkoz-
tam – függetlenül az állítások igaz vagy hamis voltáról –, hogy honnan vették vélekedé-
süket, ráadásul nem is ismertem őket.

Ez a „tűzijáték” heteken keresztül ismétlődött, végül megkerestem Horti Józsefet, 
hogy a megbízást vegyük három hónapos időtartamra, keressünk más főszerkesztőt a 
Valóság élére. Ennek is híre ment, ami abból volt mérhető, hogy több megkeresett jelölt 
kézzel-lábbal tiltakozva hárította el a „megtiszteltetést”. Természetesen voltak „ajánlko-
zók”, akik – gyakran több szempontból is – alkalmatlanok lettek. Ekkor „került előtér-
be” főszerkesztőnek Tőkéczki László, akit személyesen még nem ismertem, csak jókat 
hallottam róla. Találkozásunkat Horti József szervezte meg. Valóban kölcsönösen ro-
konszenveztünk egymással, vagy félórás beszélgetés után megnyugodva jelenthettem ki, 
hogy „akkor én mehetek”. Olyan nincs – mondta Tőkéczki –, kellenek a „harcedzett em-
berek”, maradj vissza szerkesztőnek! Rendben? – rendben. Ezzel kezdődött több mint 
két évtizedes munkatársi kapcsolatunk. Megvallom: valóban remek időszak következett.

Tőkéczki László időszakában kétszer volt „költözködés”: előbb az Erzsébet körúti 
szerkesztőségi helyiségünket cseréltük fel a Gyulay Pál utcai irodákra, végül a TIT szék-
házába kerültünk. A munkával kapcsolatban ellentét soha nem volt: a beérkezett kézira-
tokat előbb nekem adta átolvasásra, majd az észrevételek figyelembe vétele után maga 
döntött megjelenéséről. Kézirat volt jelentős mennyiség, amit ezután megszerkesztettek, 
végül megjelenhetett. Figyelni kellett a folyóiraton belüli arányokra: tanulmány, mű-
helymunka, könyvismertetés, folyóirat-ismertetés, ami nemcsak a sokszínűséget, hanem 
a hagyomány őrzését is tükrözte. A nyugodt, kiegyensúlyozott – mondjuk baráti – légkör 
hasznára lett a folyóiratnak, több évtizedre visszanyúló „szerzői gárda” formálódott ki.

Egy folyóiratot nemcsak a „fenntartó tart el”, hanem egyéb forrásokat – pályázatokat 
– is igénybe kell venni. Ebben nagy szerepet kap az egyéni „kapcsolatrendszer”, amely-
nek Tőkéczki László nem volt hiányában. Általában a szerkesztőségi élet minden fázisa 
a teljes nyugalmat tükrözte, mint maga Tőkéczki László emberi habitusa. Amikor meg-
ismertem, rendszeresen sportolt: hetente járt futballozni diákjaival, reggelente a Nemzeti 
Sportuszodában úszással kezdte a napot. Hatalmas munkabírású tanárember volt, akinek 
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az átlagnál jóval több órát adtak, ami elsősorban az egyetemi tanerő hiányából adódott. 
A normál egyetemi képzés és a doktorképzés óraszáma jóval meghaladta a középiskolai 
tanári óraszámot, így valóban úgy tűnt, hogy nincs egy szabad perce sem. Az utóbbi 
években megromlott az egészsége, talán ezért is kérte nyugdíjazását az egyetemtől.

Kiváló történész volt, kutatási területe a sajtó-, eszme-, neveléstörténet volt, elmé-
lyülten vizsgálta a protestáns egyháztörténetet, az elmúlt évtizedben a dualizmus kora 
jeles magyar politikusainak életművét, eszméit, és megrajzolta politikai arculatukat. 
Nemcsak kiváló szakíró, hanem tanár is volt. Egyik tanítványa írta az elmúlt napokban 
rá emlékezve: „A fiatal konzervatív szellemű közösség fáradhatatlan nevelője és vita-
partnere volt. Lapokat, könyveket, beszélgető köröket inspirált. […] Bámulatos tanító 
ereje volt. […] Hallgatóiból közösségeket épített, kíváncsi volt a véleményükre, figye-
lemmel követte pályájukat.”

2014-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, 2017-ben Széchenyi-díjjal 
ismerték el történészi munkásságát.
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