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aránt a közös éneklés, a kórus a megfelelő 
zenei kifejezési módja.

Elképzelhető új közösségek kialakulása 
is, amelyek talán más módon, más feladattal 
és más kifejezéssel, talán visszatérve a hú-
szas-harmincas évek során elindult zenei-
gondolathoz, „elvetett maghoz”, igényelni 
fogják a közösség szolidáris, egymásra építő, 
egymást támasztó kollektív hangját, zenéjét. 
Éppen, mert egy új korszakban ismét kiala-
kulóban van a közösségi lét nem elidegene-
dett, nem atomizált formája, mert a közös 
eszme igénye, a közösség iránti vágy újra meg 
újra előtérbe kerül, ha az embert az izoláció 
nyomasztja, nem pedig a kötelező közösség. 
Ezért keresni kezdi majd mindazokat a kife-
jezési eszközöket, amelyek ennek az igényelt, 
választott, önként alakított, nem pedig kívül-
ről kényszerített közösségnek érzelem- és 
gondolatvilágához szükséges zenei értelmét 
megteremti. Ez a folyamat kétségkívül érő-
ben van, és támaszt talál majd mindabban, 
amit a 20. század közösségben és zenében 
létrehozott.

(A szöveg forrása: Losonczi Ágnes: Zene – if-
júság – mozgalom. Zeneműkiadó, Budapest, 
1974. 204–212. o. Szerkesztőségünk a fejezet 
közlésével gratulál Deák Kristóf forgatókönyv-
író-rendezőnek és Udvardy Anna producernek, 
valamint a stáb tagjainak a gyermekkórus kö-
zösségformáló erejét bemutató, „Mindenki” 
című rövidjátékfilmhez, amelyet idén, a leg-
jobb nem animációs rövidfilm kategóriában, 
Oscar-díjjal jutalmaztak. Köszöntjük Losonczi 
Ágnest is abból az alkalomból, hogy „a magyar 
szociológia egyik legnagyobb hatású tudósa-
ként végzett jelentős zeneszociológiai kutatásai 
mellett újító szellemű, elsősorban a társadalmi 
fordulatok egyénre gyakorolt hatásával, illetve 
a traumatikus életszakaszok megélésének témá-
jával kapcsolatos nagy jelentőségű tudományos 
életműve elismeréseként” 2017. március 15-én 
Széchenyi-díjjal tüntették ki.)
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BaLaSSa m. iván

Balassa iván és 
a sárospataki rákóczi múzeum

Mikor igent mondtam Tamás Edit igazgató 
felkérésére, hogy nyissam meg ezt a kiállí-
tást, nem igazán gondoltam végig, mire vál-
lalkozom. Utólag egy emlékezetes jelenet ju-
tott eszembe. Mikor már kezdtem néprajzos 
lenni – úgy egyetemi hallgató koromban – 
édesapámmal mindketten részt vettünk egy 
szakmai összejövetelen. Ő, szokása szerint a 
megnyitóra várva, vagy a szünetben, a cso-
portokban beszélgető kollégákat végigjárta, 
üdvözölte őket – úgy ahogy kell, jó szóval és 
kézfogással. Odaért a mi csoportunkhoz, ott 
is ezt tette és – odaért hozzám… Nyújtotta 
a kezét, egymásra néztünk, és én, de talán 
ő is, zavarba jöttünk. Mi a családban nem 
szoktunk kezet fogni és azt hiszem, addig 
még sohasem fogtam vele kezet. A nevezetes 
aktus megtörtént, de most is ez a zavarom 
idéződött fel, amikor a róla szóló kiállítást 
nyitom meg.

Balassa Iván és Sárospatak – az előb-
binek mindenképpen életének egy nagyon 
fontos állomása és az utóbbinak pedig egy 
nagy nyereség, legalábbis remélem. 1956-
ban, mikor Patakra került, választott. A 
néprajztudomány központi intézménye a 
Néprajzi Múzeum főigazgatói székét, nem 
teljesen önként elhagyva választás adódott, 
egy nyugat-magyarországi város, vagy Patak 
múzeumát igazgatja tovább. Gondolkodás 
nélkül e mellett döntött, és jól tette. Kevéssé 
ismert egy másik döntése – pár hónapos 
itteni működése után kitört a forradalom. 
Patakon volt, november első napjaiban vég-

re feljutott Budapestre a családjához, ahol 
jó barátja és kollégája Svájcból ajánlatával 
megkereste – menjünk, Baselben a svájci 
néprajzi múzeumban állás várja. Választott, 
Magyarországot – és Sárospatakot, ahol még 
közel hat évet töltött el.

És milyen hat évet! A kiállítás ízelítőt 
ad mindebből. De a legfontosabb, aminek 
mindez köszönhető, hogy Patak befogadta. 
Egy akkora városban ez nagyon fontos, mert 
élhet itt akár évtizedekig valaki, mégis ide-
gen marad. Nála nem így volt, mint többször 
elmondta, Újszászy Kálmánnak és családjá-
nak köszönhetően itthon volt. És olyanok-
kal volt jó barátságban, mint Takács Béla, 
Román János, az egykori egyetemi kolléga 
Ruszkay „Bandi”, Ötvös Károly, a későbbi 
Nyíriben szolgáló lelkész, Körte Ferenc, a 
görög katolikus káplán, és sorolhatnám még 
egész Vitek Feriig, akinek a Gomboson lévő 
présháza nagy összejövetelek színhelye volt. 
Jó kapcsolatteremtő képességének köszön-
hetően a környéken is kitűnő, mindkét fél 
számára gyümölcsöző kapcsolatai voltak, 
kezdve Zemplénagárdtól, Kováts Dánieltől 
– akivel később közösen könyvet írtak, 
és akinek köszönhető az évforduló tiszte-
letére a közeljövőben megjelenő kötet, a 
cigándi Kántor Mihályon át Karcsán, Nagy 
Gézáig, de még a túlparton, Paszabon, Turi 
Sándort, délebbre Tiszaladányban Győri 
Eleket is meg kell említeni. Sorolhatnám 
még Telkibányán Kádár nagytiszteletű úr és 
testvérei, Sárika és Klárika, akik a régi por-
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celángyár épületében laktak, Ötvös Károly 
elődje Nyíriben Hörcsik Lajos, és azt hi-
szem, abba kell hagyni. Bár még nem emlí-
tettem az olyan adatközlőket, mint a karcsai 
mondák elmesélőit, köztük Lénárt Lacit, aki 
még Patakra is rendszeresen bejárt, ha vala-
mi újabb eszébe jutott, vagy a cigándi Csáki 
Kű Józsefet, aki „ráhagyta” a verses önéletraj-
zát, ugyanott az asszonyok, akiknek segített 
a népművészeti szövetkezet megalapításában 
– és, azt hiszem, itt tényleg be kell fejezni 
annak a hallatlan gazdag – ma úgy mond-
juk – kapcsolati hálónak a felidézését, amit 
rendkívül rövid idő alatt kiépített.

Ne feledjük – ez csak hat év volt, más 
ennyi idő alatt még a szomszéd utca lakóit se 
ismeri meg. És nem is ez volt a „főfoglalkozá-
sa”, hiszen igazgatta a múzeumot, annak napi 
gondjaival – ahol például nagy esemény volt, 
hogy a Várkertben sikerült egy nyilvános vé-
cét felépíteni… – és távlatosabb eredménye-
ivel, például a Bretzenheim-szárnyban a Sub 
Rosától induló állandó kiállítás elkészítése.

És mindezek mellett kutatott, járta a 
Hegyköz, Hegyalja és Bodrogköz falvait, 
kutatott a levéltárakban, gyűjtötte az anyagot 
az éppen aktuális, vagy a később megírandó 
munkáihoz, a könyvektől az ismeretterjesztő 
cikkekig. Ha megnézzük a bibliográfiáját, a 
Patak utáni években is gyakran felbukkan az, 
ami innen ered, közülük kettőt mindenkép-
pen ki kell emelnem. A Lápok, falvak, embe-
rek egyik kedvenc munkája volt – nem titkol-
tan a jó barát, Szűcs Sándor sárréti könyvei 
voltak a példája – az élvezetesen megírt, a 
Bodrogköz múltját idéző történetek egy-
szerre tanítanak és szórakoztatnak. A másik 

a Tokaj-Hegyalja szőleje és bora a legfonto-
sabb magyar borvidék enciklopédiája, „bib-
liája”. Ennek megformálását rám bízta, és 
nem véletlen, hogy a könyv formája egyezik 
a 19. század végi elterjedt Károlyi Bibliáéval 
– amilyen a mi „családi Bibliánk”, amelybe az 
elődök után ő is beírta házasságát, gyerme-
keinek születését.

Egyik könyv se hozzáférhető, azt hi-
szem, jó lenne hasonmás-kiadásban újra 
megjelentetni…

Ezt a kiállítást megelőzően az őt megelő-
ző múzeumalapítót – kicsi a világ, Egerben 
gimnáziumi osztálytársát – Bakó Ferencet 
felidézőt láthatták. Köszönöm Tamás Edit 
igazgatónak, hogy „kitalálta” az egész éven 
átívelő kiállítás-sorozatot – az egyéb bőséges 
és gyönyörű kiállítások mellett. Köszönöm 
a kiállítás rendezőjének, Leskó Andreának 
(talán megbocsájtja, hogy nem kurátorának 
szólítom, de én már csak beérem a legalább 
ennyire érthető magyar kifejezéssel) az alapos 
és szép munkáját, hogy a Balassa Iván által 
gyűjtött tárgyakból is egy válogatást tár elénk.

A kiállítás egyik tablóján olvasható 
Ortutay Gyulának a Lápok, falvak, emberek-
hez írt előszavának néhány sora – én is ez-
zel zárom megnyitómat: „Balassa Ivánnak 
megadatott a néprajzi kutató jószerencséje: 
gyűjtőútjai során mindegyre szép szavú, 
jó emlékezetű bodrogköziekre talált. Ezért 
gondolom, hogy a sárospataki évek a mú-
zeum igazgatása, a bodrogközi gyalogos 
kalandozások Balassa Iván számára nem a 
számkivetést, hanem a termékeny, jó időt je-
lentették, az anyag- és erőgyűjtést a későbbi 
termésbetakarításhoz.”

(Elhangzott 2017. május 30-án Sárospatakon, 
a MNM Rákóczi Múzeumában, a „Balassa 
Iván és a Rákóczi Múzeum” című időszaki kiál-
lítás megnyitó beszédeként. Közlésével szeretettel 
emlékezünk az idén száz éve született Balassa 
Ivánra, lapunk egyik alapító védnökére.)

BoLvári-TakácS Gábor

memoár 
a második vonalból
ifjabb Tömpe istván emlékiratai

„Nézd csak Pista, van, akivel kártyázok, van, 
akivel vadászok, van, akivel politizálok. Veled 
nem politizálok.” Ezeket a szavakat Kádár 
János intézte Tömpe Istvánhoz, az MSZMP 
Központi Bizottsága tagjához, egykori bel-
ügy- majd földművelésügyi első miniszterhe-
lyetteshez, utóbb a Magyar Rádió és Televízió 
elnökéhez egy társasági vadászatot követő 
vacsorán. Ennél szemléletesebben aligha 
érzékeltethető a „második vonal” lényege. 
Azokat a vezetőket soroljuk ide, akik a pá-
lyájuk során legfeljebb államtitkári, minisz-
terhelyettesi, KB-osztályvezetői beosztásig 
jutottak, emellett akár központi bizottsági ta-
gok és/vagy parlamenti képviselők is lehettek. 
Mindez azonban csak látszat: e szint lényege 
ugyanis a soha el nem érhető abszolút hata-
lom ígéretében rejlett. Pozíciójuk nem azt 
jelentette, hogy beleszólhatnak felső dönté-
sekbe, hanem épp a fordítottját: azért kaptak 
bizalmat, mert feletteseik tudták, hogy soha 
nem fognak beleszólni. Felülről kihasználták 
őket, alulról féltek tőlük. A bizalom alapját 
a legfelső vezetőkhöz, olykor kifejezetten 
Kádár Jánoshoz fűződő korábbi – különösen 
1945 előtti – viszony, a közös munkásmoz-
galmi gyökerek jelentették.

A „második vonal” fogalmát Földes 
László KB-tag, egykor nagyhatalmú külke-
reskedelmi, belügy- majd mezőgazdasági 
miniszterhelyettes legitimálta, amikor A má-
sodik vonalban címmel publikálta memoárját 
(Kossuth Könyvkiadó, 1984). Az e körbe 
tartozó személyek emlékirat-írási hajlandó-

sága ekkortájt kezdődött és a rendszerválto-
zás után sem apadt el, sőt, újabb szerzőkkel 
bővült. Voltak közöttük gazdasági vezetők, 
mint a bankvezér Fekete János (Fekete bárány? 
Print City Kiadó, 1999) vagy az agrárpoliti-
kus Keserű János (Parasztsorsfordítók között. 
Napvilág Kiadó, 2007); katonai vezetők, mint 
Uszta Gyula (A jót akarni kell. Zrínyi Katonai 
Kiadó, 1989) vagy Mórocz Lajos (Kiskatonától 
a vezérezredesig. Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, 2007). Akadtak diplomaták, mint 
a később kormányszóvivő Bányász Rezső (Ami 
a rejtjeltáviratokból kimaradt. Pelikán Kiadó, 
1993; Ne lőjetek a szóvivőre. Progressio Kiadó, 
1999) vagy Erdős André (Sorsfordító esztendők. 
Korona Kiadó, 2004); értelmiségiek, mint az 
orvos Farádi László (Diagnózis az életemről. 
Gondolat Könyvkiadó, 1983) vagy a pedagó-
gus Beke Kata (Jézusmária, győztünk! Belvárosi 
Könyvkiadó, 1993).

A most ismertetett kötet azért egyedülál-
ló, mert nemcsak a szerző érkezett a második 
vonalból, de a gyermekkorát is ilyen közegű 
politikuscsaládban töltötte. (Recenziónk kez-
dő sorait a könyvéből idéztük.) Ifjabb Tömpe 
István közgazdász, a rendszerváltozás éveiben 
vagyongazdálkodási kormánybiztos és pénz-
ügyminiszter-helyettes, később bankvezető, 
majd a MÁV elnöke. Szakpolitikusi pályája 
olyan erőtérben ívelt, amelyet a nemzedékek 
egyensúlya mellett a szakmai szempontok 
egyre erősödő dominanciája határozott meg. 
(Ez a jelenség a pályatárs Németh Miklós em-
lékirataiban is nyomon követhető: Oplatka 




