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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 
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András: Németh Miklós. „Mert ez az ország 
érdeke”. 2014). A nemzedékek közötti konf-
liktusok erősödését a 70-es évek végétől csőd 
felé rohanó ország egyre feszítettebb tempója, 
s az ezzel párhuzamos kádercserék felgyorsu-
lása jelezte. Az 1910-es (Kádár, Aczél, Gáspár, 
Losonczi) és 1920-as (Németh Károly, Óvári, 
Havasi, Sarlós) években született generáció 
1987/88-ig hatalmon maradt, mint a kiful-
ladt és megbukott proletárdiktatúra utolsó 
mohikánjai. Mellettük az 1930-as évek ge-
nerációja az 1985-ös XIII. pártkongresszus 
után nyert teret: Grósz, Berecz, Pozsgay, 
Horn, Szűrös, Horváth István. Nekik jutott 
a hatalom megtartásáért vívott – végül is si-
kertelen – reformharc kétes dicsősége. Nem 
maradt kifutási idejük, mert nyomukban lo-
holtak az 1940-esek, de a rendszerváltozáskor 
éppen nyugdíjba mehettek (Horn kivételével, 
aki az MSZP élén később választást nyert). 
Az 1940-es generáció 1987-től tört az élre, 
tagjai – apparátusi tapasztalatokkal felvértez-
ve – szerencsésen ötvözték a politikai megbíz-
hatóságot a szakértelemmel: Németh Miklós, 

Medgyessy Péter, Csehák Judit, Békesi László, 
Horváth Ferenc, Kemenes Ernő, Iványi Pál és 
mások (néhányan pár év múlva visszatértek 
a politikába). Szemük előtt célként legfel-
jebb a békés átmenet megvalósításáért remélt 
elismerés délibábos látomása lebeghetett, 
politikai bukásuk kettétörte aktív életpályá-
jukat. Ehhez a nemzedékhez tartozott ifjabb 
Tömpe István, mint ahogy pl. az első vonal-
beli szülőkkel rendelkező Apró Piroska és ifj. 
Marosán György is, akik szintén a 80-as évek 
végén emelkedtek a kormányzat második vo-
naláig.

Tömpe kötete tizenkét fejezetből áll, 
amelynek első fele családtörténet (Háttér, 
Mese a születésemről, Anyám útja, Apámék, 
Gyermekkorom, A fiatalkor). A mikrotörténelmi 
nézőpontú, olykor anekdotázó családi história 
a partiumi gyökerű anyai és a szepességi szár-
mazású apai rokonság kor- és jellemrajza. Az 
apai ág több szálon kapcsolódik a nyugat-eu-
rópai munkásmozgalom és a hazai ellenállás 
csomópontjaihoz. Az óvodás- és iskoláskor 
(benne ’56-tal) a kádergyermek-lét anató-
miája. Ehhez hasonló látleletre a memoár-
irodalomban alig van példa, talán csak Révai 
József (Révai Gábor: Bemutatkozásaim törté-
nete. Kalligram Könyv- és Lapkiadó, 2012) és 
Aczél György (Varga Ágota: Aczél-történetek. 
Alexandra Kiadó, 2013) gyermekeitől olvasha-
tunk ilyet. Az egyetemi évek – tanévkezdés a 
Közgázon a csehszlovákiai bevonulás után két 
héttel – tele daccal és lelkesedéssel: szakkol-
légium alapítás, mozgalmi munka és persze a 
tudomány felfedezése.

Az utolsó öt fejezet a szakmai karrier 
(A Gazdaságkutató Intézet, Moszkva és Genf, 
Államigazgatás, A rendszerváltás, Bankok és vas-
út). Tömpe rögtön mély vízbe ugrott, közel a 
gazdaságirányítás sűrűjéhez. Aztán doktori as-
pirantúra Moszkvában, amelynek révén a szov-
jet valóság tanulsággá válik. Ellenpólusként a 
genfi Európai Gazdasági Bizottság – nyuga-
ti életkép, közelről. 1983-ban hazatér kor-
mányzati gazdasági munkára, 1989 őszétől 
pénzügyminiszter-helyettes, majd az újonnan 
szervezett Állami Vagyonügynökség első igaz-

gatója. Így éli át a rendszerváltozást. Tömpe a 
krízishelyzeteket is megfelelő távolságtartással, 
inkább értelemmel, mint érzelemmel ábrázol-
ja, jóllehet karrierje megtört. A magánszektor-
ban kap helyet, s a Horn-kormány idején lép 
újra állami szolgálatba. Meglepetésére egyszer 
csak a MÁV élén találja magát – a vasút aztán 
évekre elkíséri.

A fordulópont – a kötetben és az életútban 
is – a VII. fejezet: Tömpe András végez magával.

A szerző nem titkolja, hogy számára nagy-
bátyja, Tömpe András volt a példakép. Az egy-
kori spanyolos kommunista, aki a háború után 
tizenkét évig a szovjet hírszerzés dél-amerikai 
rezidenseként a család számára sem ismerhető 
módon (tabu) kimaradt a Rákosi-korszak ese-
ményeiből. Amikor hazatért, Kádár megörült, 
de nem sokáig, mert e különc mérnök-tábor-
nok komolyan vette az „eszmét”. Funkcióiról 
sorra lemondott, ha azt érezte, a felsőbb dönté-
sekkel nem tud azonosulni. Ennek súlyosságát 
akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk: a párt-
államban a lemondás intézménye tiltott volt, a 
megbízást a párt adta, és csak az vehette vissza. 
Tömpe András előbb a KB-osztályvezetéstől 
lépett vissza (a volt ÁVH-sokat érintő 1962 
utáni megbocsátások miatt), 1968-ban pedig 
alig másfél éves berlini nagyköveti állásáról 
köszönt le, a csehszlovákiai bevonulással való 
egyet nem értése okán (e tekintetben egyedü-
li politikusként a magyar közéletben). Ezután 
visszatért a diplomáciai kitérője előtti könyvki-
adói területre. Itt került sor arra a pártfegyelmi 
eljárásra, amelyet elbocsátott munkavállalója 
indított Tömpe ellen, aki a helyzet erkölcsi 
tarthatatlanságát – és az általa képviselt eszme-
rendszer csődjét – felmérve főbe lőtte magát.

Tömpe András tragikus kálváriáját koráb-
ban – külön fejezetben – Moldova György írta 
meg a Magvető-igazgató Kardos Györgyről 
szóló könyvében (Aki átlépte az árnyékát. 
Urbis Könyvkiadó, 2001). Az eset önmagán 
túlmutató jelentőségű. A magyar társadalom 
a 70-es évekre végképp meghasonlott. A belső 
elidegenedés ekkor érte el azt a fokot, amikor 
az öngyilkosság valós probléma-megoldási 
eszközként merült föl. A politikai és közéle-

ti öngyilkosságok „fénykorát” éppen a 70-es 
évek jelentették: Tömpe András mellett Nagy 
Miklós művelődésügyi miniszter, Erdélyi 
Károly külügyminiszter-helyettes, Péter 
György KSH-elnök, Pécsi Ferenc MTI-vezető. 
A sors különös fintora, hogy ifjabb Tömpe 
István éppen nagybátyja öngyilkosságának 
évében lépett be nyári gyakorlatra a később a 
rendszerváltozás egyik szellemi bölcsőjeként 
elhíresült Gazdaságkutatóba, amely a diploma 
megszerzése után első munkahelye lett – vajon 
hihetett-e a szocializmusban ilyen körülmé-
nyek között? Az olvasó megtudja.

Az amerikai kritikai szociológia jeles alak-
ja, C. Wright Mills Az uralkodó elit című köny-
ve magyarul 1962-ben jelent meg. Tömpe 
István egyetemi hallgatóként találkozhatott 
vele, s vélhetően hatott is rá: éppen ilyen kri-
tikus hangnemet használ a mindenkori elitek 
felelősségét illetően. Könyve kettős síkú: „má-
sodik vonalas” szocializációja összefolyik saját, 
„második vonalbeli” pályájával – bár ez utóbbi 
elsősorban szakmai, és csak részben politikai 
alapú. Emlékei, elemzései, eszmefuttatásai 
mind a rendszerváltozás előtti, mind az azt kö-
vető időszakról forrásértékűek.

(Tömpe István: Az elitek árulása. Noran Libro 
Kiadó, Budapest, 2015. 456 o. ISBN 978-615-
5513-08-4)
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genfi Európai Gazdasági Bizottság – nyuga-
ti életkép, közelről. 1983-ban hazatér kor-
mányzati gazdasági munkára, 1989 őszétől 
pénzügyminiszter-helyettes, majd az újonnan 
szervezett Állami Vagyonügynökség első igaz-

gatója. Így éli át a rendszerváltozást. Tömpe a 
krízishelyzeteket is megfelelő távolságtartással, 
inkább értelemmel, mint érzelemmel ábrázol-
ja, jóllehet karrierje megtört. A magánszektor-
ban kap helyet, s a Horn-kormány idején lép 
újra állami szolgálatba. Meglepetésére egyszer 
csak a MÁV élén találja magát – a vasút aztán 
évekre elkíséri.

A fordulópont – a kötetben és az életútban 
is – a VII. fejezet: Tömpe András végez magával.

A szerző nem titkolja, hogy számára nagy-
bátyja, Tömpe András volt a példakép. Az egy-
kori spanyolos kommunista, aki a háború után 
tizenkét évig a szovjet hírszerzés dél-amerikai 
rezidenseként a család számára sem ismerhető 
módon (tabu) kimaradt a Rákosi-korszak ese-
ményeiből. Amikor hazatért, Kádár megörült, 
de nem sokáig, mert e különc mérnök-tábor-
nok komolyan vette az „eszmét”. Funkcióiról 
sorra lemondott, ha azt érezte, a felsőbb dönté-
sekkel nem tud azonosulni. Ennek súlyosságát 
akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk: a párt-
államban a lemondás intézménye tiltott volt, a 
megbízást a párt adta, és csak az vehette vissza. 
Tömpe András előbb a KB-osztályvezetéstől 
lépett vissza (a volt ÁVH-sokat érintő 1962 
utáni megbocsátások miatt), 1968-ban pedig 
alig másfél éves berlini nagyköveti állásáról 
köszönt le, a csehszlovákiai bevonulással való 
egyet nem értése okán (e tekintetben egyedü-
li politikusként a magyar közéletben). Ezután 
visszatért a diplomáciai kitérője előtti könyvki-
adói területre. Itt került sor arra a pártfegyelmi 
eljárásra, amelyet elbocsátott munkavállalója 
indított Tömpe ellen, aki a helyzet erkölcsi 
tarthatatlanságát – és az általa képviselt eszme-
rendszer csődjét – felmérve főbe lőtte magát.

Tömpe András tragikus kálváriáját koráb-
ban – külön fejezetben – Moldova György írta 
meg a Magvető-igazgató Kardos Györgyről 
szóló könyvében (Aki átlépte az árnyékát. 
Urbis Könyvkiadó, 2001). Az eset önmagán 
túlmutató jelentőségű. A magyar társadalom 
a 70-es évekre végképp meghasonlott. A belső 
elidegenedés ekkor érte el azt a fokot, amikor 
az öngyilkosság valós probléma-megoldási 
eszközként merült föl. A politikai és közéle-

ti öngyilkosságok „fénykorát” éppen a 70-es 
évek jelentették: Tömpe András mellett Nagy 
Miklós művelődésügyi miniszter, Erdélyi 
Károly külügyminiszter-helyettes, Péter 
György KSH-elnök, Pécsi Ferenc MTI-vezető. 
A sors különös fintora, hogy ifjabb Tömpe 
István éppen nagybátyja öngyilkosságának 
évében lépett be nyári gyakorlatra a később a 
rendszerváltozás egyik szellemi bölcsőjeként 
elhíresült Gazdaságkutatóba, amely a diploma 
megszerzése után első munkahelye lett – vajon 
hihetett-e a szocializmusban ilyen körülmé-
nyek között? Az olvasó megtudja.

Az amerikai kritikai szociológia jeles alak-
ja, C. Wright Mills Az uralkodó elit című köny-
ve magyarul 1962-ben jelent meg. Tömpe 
István egyetemi hallgatóként találkozhatott 
vele, s vélhetően hatott is rá: éppen ilyen kri-
tikus hangnemet használ a mindenkori elitek 
felelősségét illetően. Könyve kettős síkú: „má-
sodik vonalas” szocializációja összefolyik saját, 
„második vonalbeli” pályájával – bár ez utóbbi 
elsősorban szakmai, és csak részben politikai 
alapú. Emlékei, elemzései, eszmefuttatásai 
mind a rendszerváltozás előtti, mind az azt kö-
vető időszakról forrásértékűek.

(Tömpe István: Az elitek árulása. Noran Libro 
Kiadó, Budapest, 2015. 456 o. ISBN 978-615-
5513-08-4)




