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A szerző kultúraelméleti, művelődéstör-
téneti kutatói affinitása régóta ismert. Az 
1970–80-as években maga is megtapasztalta 
a kultúrpolitikusi mivolttal járó felelősséget, 
mindez azonban nem gátolta, hogy nagy ívű 
és koncepciózus modellben ábrázolja másfél 
évszázad kultúra-értelmezéseit és művelő-
déspolitikai gyakorlatát. Elemzése nem line-
áris, hanem értékközpontú: pályaképeit négy 
kultúrafelfogás köré csoportosítja. Ezek: a 
konzervatív, keresztény-nemzeti; a polgári 
liberális, modern, urbánus; a radikális népi-
nemzeti vagy populista; s végül a baloldali, 
szocialista kultúrafelfogás. Az első csoportot 
Beöthy, Tisza István, Szekfű, Klebelsberg, 
Kornis, Hóman és Prohászka neve fémjelzi. 
A másodikba Jászi, Ady, a Nyugat és Ignotus, 
Babits, Szerb Antal, Fülep Lajos, Imre Sán-
dor, Bartók, Márai és Bibó tartoznak. A har-
madik Szabó Dezsőt, Németh Lászlót, Féját, 
Karácsony Sándort, Veres Pétert, a falukuta-
tó szociográfusokat és Illyést jelenti. Végül 
a negyedik csoportba Szabó Ervin, Kunfi, 
Mónus, Fejtő, József Attila, Révai, Lukács, 
Vitányi és Aczél tartoznak. A kötet összeha-
sonlító fejezeteket is tartalmaz, a modellek 
tartalmi jegyeinek és mai jelenlétének értel-
mezéséhez.

Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kultú-
rafelfogások 1847–2014. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2015. 276 o. ISBN 978-963-338-
386-5

Az 1989-es rendszerváltozás egyik előzmény-
krízispontja volt a Magyar Írók Szövetsége 
1986. évi közgyűlése. Az irodalmi élet feszült-
ségei, a nem sokkal korábbi Tiszatáj-ügy, az 
1956-os forradalom baljóslatú harmincadik 
évfordulója a pártvezetést fokozott óvatosság-
ra intették. A közgyűlésen az MSZMP vezér-
karát a sokak szerint fenyegető hangnemben 
felszólaló Berecz János, valamint Pál Lénárd 
KB-titkárok képviselték, a művelődési tárcát 
Köpeczi Béla miniszter, és helyettese, Vajda 
György. A hozzászólók többsége markáns 
ellenzéki álláspontot fogalmazott meg, mint 
Albert Gábor, Csoóri Sándor, Csurka István, 
Eörsi István, Fekete Gyula, Konrád György, 
Mészöly Miklós, Sánta Ferenc. A választ-
mányból kiszavaztak számos kommunista 
irodalmárt, míg az ellenzékiek rendre beke-
rültek. Emiatt közel harminc író jelentette be 
kilépését, Köpeczi Béla pedig a Népszabadság-
ban írta meg, hogy a minisztérium a továb-
biakban nem tekinti a szövetséget az egész 
írótársadalom képviselőjének. A kötet közli 
a közgyűlés jegyzőkönyvét és az ehhez kap-
csolódó dokumentumokat, valamint Kiss Gy. 
Csaba áttekintő-elemző tanulmányát.

A másik Magyarország hangja. Dokumen-
tumok az Írószövetség 1986-os közgyűlé-
séről. válogatta és összeállította: Kiss Gy. 
Csaba és Szilcz Eszter. Antológia Kiadó, 
Lakitelek, 2016. 416 o. ISBN 978-615-
5428-43-2

láTószöG

Mindig meglepő-
dünk, ha magyar 
történelmi témá-
ról külföldi szerző 
munkáját olvassuk: 
mennyire nem szá-
mít a nemzetiség, 
ha a kutató kellő 
forrásismerettel és 
tudományos alapos-
sággal közelít tár-

gyához. Bottoni teljes mértékben megfelel e 
kritériumnak. Az alig negyven esztendős tör-
ténész 2009 óta az MTA kutatója. Monográ-
fiája széles körű, főleg külföldi szakirodalom-
ra támaszkodó, kiváló szintetizáló készségről 
tanúskodik, empatikus, de alapvetően külső 
szemlélői pozícióból. A témában Fejtő Ferenc 
nálunk 1991-ben megjelent A népi demokráci-
ák története című kötete óta nem született ha-
sonló átfogó mű, ráadásul az említett kötet a 
század utolsó évtizedét még nem tárgyalhatta. 
Bottoni öt periódust állít fel: 1944–48: szovjet 
pályán, 1949–55: terror és enyhülés, 1956–72: 
politikai válságok és társadalmi konszolidáció, 
1973–91: a szovjet tömb hanyatlása és bukása, 
végül a visszatérés Európába, avagy a poszt-
kommunista demokráciák sikerei és kudarcai. 
A szerző a történelmi folyamatokat nem or-
szágonkénti bontásban, hanem időrendben, 
a kölcsönhatásokra is figyelemmel ábrázolja. 
Munkája az összehasonlító politika- és társa-
dalomtörténet jelentős alkotása.

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Ke-
let-Európa története 1944-től napjainkig. 
MTA BTK Történettudományi Intézet, 
Budapest, 2014. 364 o. ISBN 978-963-
9627-79-6

„A végső és végze-
tes beavatkozásról 
szóló szovjet dön-
tésnek negyven 
százalékban maguk 
a magyarországi 
események voltak 
a kiváltó okai, to-
vábbi negyven szá-
zalékban az, hogy 
ezek a fejlemények 

milyen hatást gyakorolhatnak a Szovjetunió 
belpolitikai gondjaira, Kínára, illetve a csat-
lós államokra, Szuez pedig mindehhez csak 
húsz százalékban járult hozzá.” Alighanem 
ez a mondat tekinthető a kötet esszenciá-
jának. Az eredetileg diplomata Unwin, aki 
1958–63 között beosztottként, 1983–86-
ban brit nagykövetként működött Budapes-
ten, arra vállalkozott, hogy egyetlen eszten-
dő nemzetközi viszonyrendszerébe ágyazva 
helyezze el a magyar forradalmat. Nem volt 
unalmas év az 1956-os. A monacói her-
ceg áprilisi házasságkötésétől  Fidel Castro 
decemberi sikertelen kubai partraszállásáig 
terjedő időszakban megtörtént a Szuezi-
csatorna egyiptomi államosítása, kirobbant a 
második arab-izraeli háború, bekövetkezett a 
francia és a brit kormányválság s a lengyel 
felkelés, lezajlott az amerikai elnökválasztás. 
A magyar forradalom iránt érzett erős nem-
zetközi szimpátia ellenére nyilvánvaló, hogy 
a nyugati beavatkozásnak – a világháború 
kockázata nélkül – nem volt reális esélye.

Peter Unwin: Nagyhatalmi játszmák 1956. 
A magyar forradalom a világpolitika erő-
terében. Kossuth Kiadó, Budapest, 2016. 
288 o. ISBN 978-963-09-8632-8

polcravaló
– főszerkesztői könyvajánlók –
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Pontos a kötet alcíme: az olvasó nem a 20. 
század második felének művészettörténetét 
vagy művészetpolitikáját találja benne, ha-
nem a mindezek alakulását biztosító háttér-
intézmény, az 1952-ben létrehozott Képző-
művészeti (1968-tól: Művészeti) Alap és 
elődintézményei történetét. Az Alap állam 
volt a (párt)államban: kezelte a képzőmű-
vészeti beruházási keretet, az állami szer-
vek műtárgybeszerzéseit, fenntartotta az 
alkotóházakat, műtermeket, működtette a 
képző- és iparművészeti lektorátust, folyó-
sította a művészek jogdíját, ösztöndíját és 
nyugdíját, szerzői jogvédőként működött. 
Vállalatokat birtokolt (pl. Képcsarnok-há-
lózat), övé volt a képeslap-kiadás mono-
póliuma. Támogatta a művészeti szövetsé-
geket, a Műcsarnokot, a Fészek klubot. A 
szerző mintaszerű alapossággal dolgozta fel 
a korszak teljes levéltári iratanyagát, amely-
nek legfontosabb darabjait a cd-mellékle-
ten közzé is tette. Az intézménytörténet 
kronologikus ábrázolását az egyes korsza-
kok művészetpolitikai jellemzőit áttekintő 
fejezetek szakítják meg. A kötet elsősorban 
gazdaságtörténeti értekezés, s mint ilyen, a 
témában hiánypótló alkotás.

Horváth György: A művészek bevonulása. 
A képzőművészet politikai irányításának 
és igazgatásának története 1945–1992. 
Corvina Kiadó, Budapest, 2015. 384 o. + 
CD-melléklet. ISBN 978-963-13-6329-6

A filmművészet különleges helyet foglal el 
a művészeti ágak között, amennyiben fejlő-
dése önálló iparágat teremtett. Ennek jöve-
delmezősége a hollywoodi stúdiórendszer 
kialakulása óta nyilvánvaló, gazdaságélén-
kítő hatását mind több ország ismeri fel. A 
kötet a turizmus szemszögéből veszi szem-
ügyre a film lehetőségeit. A filmturizmus 
új diszciplína, az első kutatások az 1990-es 
évek elejére datálhatók. A szerző a fogalom 
tudományterületi definiálása mellett meg-
vizsgálja a keresleti (tehát utazási motiváci-
ókat jelentő) és a kínálati (tehát turisztikai 
vonzerőt generáló) oldalt. Az első csoport-
ba a helyszínek, a cselekmény és a sztárok, 
a másodikba a földrajzi adottságok és a 
vendéglátóipari létesítmények tartoznak. 
Önálló fejezetet kapott a filmes desztinációs 
marketing, valamint a filmipar és a turisztika 
együttműködése. A könyv hangsúlyozza a 
helyek és szimbólumok fontosságát. Példák-
kal illusztrálja az országok, városok és fil-
mek kapcsolatát, valamint a gasztroturizmus 
filmművészeti vonatkozásait. Végül a film-
stúdiók, tematikus parkok, filmmúzeumok 
és filmfesztiválok idegenforgalmat élénkítő 
hatását vizsgálja.

Irimiás Anna: Filmturizmus. A filmek és 
televíziós sorozatok turisztikai szerepének 
és hatásainak geográfiai vizsgálata. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 2015. 236 o. ISBN 
978-963-05-9621-3

láTószöG láTószöG

Közel húsz szerző írásait gyűjtötte egybe 
a szerkesztő, esettanulmányokat és forrás-
közléseket, hogy a magyarországi vízhasz-
nálattal és vízszabályozással kapcsolatos 
kérdéseket mintegy interdiszciplináris kere-
tek között bemutassa. A történettudomány 
kutatási eredményei mellett a kötetben ré-
gészeti, néprajzi, környezetgazdálkodási, sőt 
közegészségtani szempontok alkalmazása is 
megjelenik. Vegyük szemügyre például a Ti-
sza vízgyűjtő területéhez kapcsolódó közle-
ményeket! Deák András a Tisza-szabályozás 
történelmi hátterét mutatja be a 18. század-
tól Széchenyi és Vásárhelyi munkásságá-
ig. Bodovics Éva Judit Miskolc 19. századi 
vízhasználatáról és ún. árvízi kultúrájáról 
értekezik. Pál Viktor az 1945 utáni extenzív 
gazdasági növekedés környezetvédelmi kér-
déseiről ír, főleg borsodi nehézipari példák 
alapján. Szalontai Csaba Szeged környéké-
nek vízrajzi meghatározottságú hatalmi és 
stratégiai központváltásait elemzi, régészeti 
szempontból. A további tanulmányok rész-
ben országos jelentőségű hazai témákat, 
részben más, sajátos tájegységi viszonyokat 
tárgyalnak. Közös vonásuk a pontos forrás-
kezelés, s a magas szakmai színvonal.

víz és társadalom Magyarországon a kö-
zépkortól a xx. század végéig. Szerkesz-
tette: Horváth Gergely Krisztián. Balassi 
Kiadó, Budapest, 2014. 728 o. ISBN 978-
963-506-937-8

Évkönyv-sorozata indulásának harmincadik 
évfordulóját rendhagyó formátumú és jellegű 
emlékkönyvvel köszöntötte a sátoraljaújhelyi 
Kazinczy Társaság. Az 1986 óta megjelenő 
Széphalom most eltérő külső tipográfiával, 
keménytáblás borítóval jelent meg, akárcsak 
az 1996-os szám. Az akkori Újszászy Kál-
mán emlékkönyv a neves sárospataki profesz-
szorról szólt, általa és róla írott közlemények 
összegyűjtésével. A mostani kiadvány párja 
a húsz évvel ezelőttinek: ezúttal Szabó Zol-
tán életéről és munkásságáról kapunk átfogó 
képet. Nem az azonos nevű népi íróról van 
szó: Szabó Zoltán sárospataki teológiai tanár 
szellemiségében és hatásában is Újszászyhoz 
hasonló személyiség. Kettőjük nevéhez fűző-
dik egyebek mellett a sárospataki faluszemi-
nárium és a népfőiskola. A kötetben olvasha-
tó hatvanhárom Szabó Zoltán-szöveg tanári 
katedrán, templomi szószéken, országgyűlé-
sen és faluhelyen elhangzott-megjelent mű. 
Forrásuk túlnyomórészt a kéziratos hagya-
ték. (A kötetben közölt személyi bibliográ-
fia 86 megjelent és 258 kéziratos munkáját 
sorolja fel.) A Szabó Zoltánról szóló fejezet a 
„példaadó” és az „örökhagyó” személyiségről 
23 cikket tartalmaz.

Az igazság ösvényén. Szabó Zoltán emlék-
könyv. Szerkesztette: Kováts Dániel. Szép-
halom 26. A Kazinczy Ferenc Társaság 
évkönyve. Sárospatak, 2016. 560 o. ISBN 
978-615-80035-4-4
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Pontos a kötet alcíme: az olvasó nem a 20. 
század második felének művészettörténetét 
vagy művészetpolitikáját találja benne, ha-
nem a mindezek alakulását biztosító háttér-
intézmény, az 1952-ben létrehozott Képző-
művészeti (1968-tól: Művészeti) Alap és 
elődintézményei történetét. Az Alap állam 
volt a (párt)államban: kezelte a képzőmű-
vészeti beruházási keretet, az állami szer-
vek műtárgybeszerzéseit, fenntartotta az 
alkotóházakat, műtermeket, működtette a 
képző- és iparművészeti lektorátust, folyó-
sította a művészek jogdíját, ösztöndíját és 
nyugdíját, szerzői jogvédőként működött. 
Vállalatokat birtokolt (pl. Képcsarnok-há-
lózat), övé volt a képeslap-kiadás mono-
póliuma. Támogatta a művészeti szövetsé-
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szerző mintaszerű alapossággal dolgozta fel 
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Horváth György: A művészek bevonulása. 
A képzőművészet politikai irányításának 
és igazgatásának története 1945–1992. 
Corvina Kiadó, Budapest, 2015. 384 o. + 
CD-melléklet. ISBN 978-963-13-6329-6
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ókat jelentő) és a kínálati (tehát turisztikai 
vonzerőt generáló) oldalt. Az első csoport-
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Önálló fejezetet kapott a filmes desztinációs 
marketing, valamint a filmipar és a turisztika 
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Irimiás Anna: Filmturizmus. A filmek és 
televíziós sorozatok turisztikai szerepének 
és hatásainak geográfiai vizsgálata. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 2015. 236 o. ISBN 
978-963-05-9621-3
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a szerkesztő, esettanulmányokat és forrás-
közléseket, hogy a magyarországi vízhasz-
nálattal és vízszabályozással kapcsolatos 
kérdéseket mintegy interdiszciplináris kere-
tek között bemutassa. A történettudomány 
kutatási eredményei mellett a kötetben ré-
gészeti, néprajzi, környezetgazdálkodási, sőt 
közegészségtani szempontok alkalmazása is 
megjelenik. Vegyük szemügyre például a Ti-
sza vízgyűjtő területéhez kapcsolódó közle-
ményeket! Deák András a Tisza-szabályozás 
történelmi hátterét mutatja be a 18. század-
tól Széchenyi és Vásárhelyi munkásságá-
ig. Bodovics Éva Judit Miskolc 19. századi 
vízhasználatáról és ún. árvízi kultúrájáról 
értekezik. Pál Viktor az 1945 utáni extenzív 
gazdasági növekedés környezetvédelmi kér-
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alapján. Szalontai Csaba Szeged környéké-
nek vízrajzi meghatározottságú hatalmi és 
stratégiai központváltásait elemzi, régészeti 
szempontból. A további tanulmányok rész-
ben országos jelentőségű hazai témákat, 
részben más, sajátos tájegységi viszonyokat 
tárgyalnak. Közös vonásuk a pontos forrás-
kezelés, s a magas szakmai színvonal.

víz és társadalom Magyarországon a kö-
zépkortól a xx. század végéig. Szerkesz-
tette: Horváth Gergely Krisztián. Balassi 
Kiadó, Budapest, 2014. 728 o. ISBN 978-
963-506-937-8
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Kazinczy Társaság. Az 1986 óta megjelenő 
Széphalom most eltérő külső tipográfiával, 
keménytáblás borítóval jelent meg, akárcsak 
az 1996-os szám. Az akkori Újszászy Kál-
mán emlékkönyv a neves sárospataki profesz-
szorról szólt, általa és róla írott közlemények 
összegyűjtésével. A mostani kiadvány párja 
a húsz évvel ezelőttinek: ezúttal Szabó Zol-
tán életéről és munkásságáról kapunk átfogó 
képet. Nem az azonos nevű népi íróról van 
szó: Szabó Zoltán sárospataki teológiai tanár 
szellemiségében és hatásában is Újszászyhoz 
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tó hatvanhárom Szabó Zoltán-szöveg tanári 
katedrán, templomi szószéken, országgyűlé-
sen és faluhelyen elhangzott-megjelent mű. 
Forrásuk túlnyomórészt a kéziratos hagya-
ték. (A kötetben közölt személyi bibliográ-
fia 86 megjelent és 258 kéziratos munkáját 
sorolja fel.) A Szabó Zoltánról szóló fejezet a 
„példaadó” és az „örökhagyó” személyiségről 
23 cikket tartalmaz.

Az igazság ösvényén. Szabó Zoltán emlék-
könyv. Szerkesztette: Kováts Dániel. Szép-
halom 26. A Kazinczy Ferenc Társaság 
évkönyve. Sárospatak, 2016. 560 o. ISBN 
978-615-80035-4-4
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számunk szerzői

Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, kulturális menedzser, 
jogász, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi tanára, a Honvéd Együttes Művészeti 
Nkft. ügyvezető igazgatója, lapunk alapító főszerkesztője.
Deres Kornélia PhD 1987-ben született Miskolcon. Költő, szerkesztő, színháztörténész, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának adjunktusa.
Hajdú Ildikó PhD 1978-ban született Szentesen. A Herman Ottó Múzeum – Miskolci 
Galéria művészettörténész muzeológusa.
Haraszti Gábor 1948-ban született Budapesten. Nyugdíjas, a Tájak–Korok–Múzeumok 
Egyesület elnöke.
Hoppál Mihály DSc 1942-ben született Kassán. Etnográfus, az MTA BTK Néprajztudományi 
Intézet tudományos tanácsadója, volt igazgatója, emeritus professzor, lapunk tanácsadó tes-
tületének tagja.
Kiss László CSc 1950-ben született Ipolyságban (Szlovákia). Orvostörténész, ny. orvos, ha-
bilitált docens, a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola óraadó 
tanára.
Kurucz Ádám 1987-ben született Budapesten. A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltára levéltárosa (Miskolc).
Lapis József PhD 1981-ben született Sárospatakon. Irodalomtörténész, kritikus, költő, az 
Alföld és a Prae folyóiratok szerkesztője, lapunk tanácsadó testületének tagja (Debrecen).
Lukács Flóra 1994-ben született Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója.
Máriás József 1940-ben született Felsőbányán (Románia). Újságíró, a romániai Szatmári 
Hírlap volt főszerkesztője.
Mislai Attila 1966-ban született Miskolcon. Pedagógus, pszichológia-filozófia szakos böl-
csész, klinikai szakpszichológus.
Nagy Balázs Péter 1994-ben született Budapesten. A Károli Gáspár Református Egyetem 
hallgatója.
Pál Mónika 1977-ben született Miskolcon. Közösségszervező, a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. Vasgyári Közösségi Ház munkatársa.
Papp Dénes 1980-ban született Miskolcon. Költő, dalszerző, a KISAVAS zenekar tagja.
Rémi Tünde 1969-ben született Győrben. Harangozó Gyula-díjas néptáncművész, táncpeda-
gógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa.
Somoskői Beáta 1986-ban született Salgótarjánban. Költő, általános iskolai és gimnáziumi ta-
nár.
Tóth Attiláné CSc 1942-ben született Egerben. Jövőkutató, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 
főiskolai tanára.
Vass Norbert 1985-ben született Kaposváron. Művészeti író, kritikus, szerkesztő.

A szerzők arra vállalkoztak, hogy társada-
lomtudományi és földrajzi módszerek se-
gítségével vizsgálják történeti folyamatok 
jellegzetességeit az iparosodó Sátoraljaúj-
helyben. A kutatás a vallási, foglalkozási, 
lakhatási viszonyok, valamint a gazdasági és 
demográfiai jellemzők térbeli sajátosságai-
nak bemutatására törekedett, a földrajztudo-
mányban használt GIS szoftver alkalmazá-
sával. Ennek lényege, hogy az 1870-es nép-
számlálás eredeti kérdőíveinek portánkénti 
adatait Sátoraljaújhely telekszintű térképével 
kombinálták. (Ez utóbbi Tringli István állí-
totta össze és a Magyar várostörténeti atlasz 
2. köteteként 2011-ben publikálta.) Az ösz-
szevetés eredménye látványos: a népszámlá-
lási adatok térbeliséggel is jellemezhető kö-
vetkeztetései vizuálisan ábrázolhatóvá teszik 
a város vallási, foglalkozási, népesedési, szo-
ciális, migrációs stb. jellemzőit. Mindezt kö-
zel százötven ábra, grafikon, táblázat és fotó 
illusztrálja. Közülük is kiemelendő a több 
mint húsz színes, A/4 formátumú, egész ol-
dalas térkép, amelyek plasztikusan mutatják 
a lakosság és a telkek különböző ismertető-
jegyeit.

Demeter Gábor – Bagdi Róbert: A társa-
dalom differenciáltságának és térbeli szer-
veződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 
1870-ben. OTKA K111766 sz. pályázat, 
Debrecen–Budapest, 2016. 112 o. ISBN 
978-963-12-5029-9

A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Acta című könyvsorozata kifejezet-
ten professzorok tiszteletére összeállított ta-
nulmányköteteknek ad helyet. Az utóbbi fél 
évtizedben Bölcskei Gusztávot, Gaál Boton-
dot, Lenkeyné Semsey Klárát, Marjovszky 
Tibort, Peres Imrét köszöntötték ily módon. 
Hörcsik Richárd 1995 óta vezeti az egyház-
történeti tanszéket, így a könyv nemcsak 
születésnapi évfordulót jelez. A címválasztás 
az ünnepelt sárospataki levéltár-igazgatói 
elődjére utal: Koncz Sándor jelmondata volt 
ez, ő igyekezett „hittel és humorral” túlélni a 
20. század történelmi kihívásait, s hitvallását 
mások is követték. Például Hörcsik Richárd, 
akinek köszöntésére széles tartalmi merítésű 
írások gyűltek össze. A tematikus fejezetek 
biblikus vázlatokról, Kálvin-tanulmányok-
ról, levéltári forrásokról, debreceni teológus 
portrékról, történelmi és egyháztörténeti 
fordulópontokról és helyzetekről, kutatási 
feladatokról szólnak. A szerzői kör sokszí-
nűségét jelzi, hogy a debreceni teológia nyolc 
tanára mellett ugyancsak nyolcan más felső-
oktatási intézményeket, tudományos műhe-
lyeket képviselnek.

Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 
éves Hörcsik Richárd születésnapjára. 
Szerkesztette: Baráth Béla Levente. Deb-
receni Református Hittudományi Egye-
tem, Debrecen, 2015. 270 o. ISBN 978-
963-8429-86-5


