
 
KOVÁCS I. GÁBOR – TAKÁCS ÁRPÁD: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben. I. A protestáns felekezeti-művelődési alakzatokhoz tartozók ősfái. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. (Történeti elitkutatások, 11.) 436 old.  Az ELTE Társadalomtudományi Karán folyó elitkutatások újabb reprezentatív eredményeit vehette kézbe az érdeklődő olvasó, a Történeti elitkutatások sorozatnak immár 11. kötetét. A sorozatot, vagy Kovács I. Gábor régóta folyó, az elitek és a felekezeti hátterek összefüggéseit elemző tanulmányait még felsorolni is nehéz volna, de érdemes röviden visszautalni a sorozat két korábbi kötetére.1 Ezek a korábbi kötetek is reprezentatív módon tükrözték a szerzők, szerkesztők, munkatársak szisztematikus kutatások keretében megvalósított munkájának eredményeit, módszertani sajátosságait. Kiderül belőlük, hogy mit is jelentett a 19. század második és a 20. század első felében professzori pozícióba emelkedő tudósok számára a református egyházi és családi háttér. Nemcsak az aprólékos gonddal összeállított életútleírásokból összeállított adattárak, hanem a bevezető és elemző tanulmányok is jól felépített szerkezetben mutatják be több tucatnyi – nemcsak egyházában és oktatási intézményében, hanem általában a magyar közéletben meghatározóvá vált – személyiség pályafutásán keresztül az oly sokat emlegetett „háttér” szerepét. E hátteret pedig bonyolult koordinátarendszer alapján lehet csak megrajzolni, amelyben egyformán szerepe van a családnak (szülőknek, nagyszülőknek), az elvégzett iskoláknak, az e kettőt összefoglaló halmazként átfogó református egyháznak, valamint a felmenők társadalmi (rendi) állásának és foglalko-zásának. E két korábbi kötettel kapcsolatosan is igaz, hogy bár az adattárakból levonható következtetések akár néhány oldalon is összegezhetők, a vaskos adattárak összeállítása és publikálása egyáltalán nem hiábavaló, hanem a későbbi kutatásokat nagyon is inspiráló, sőt, kifejezetten érdekes olvasmányok. Ami pedig a következtetéseket illeti, azt részben az olvasóra hagyják, részben azonban – szerencsés módon – a Kovács I. Gábor által jegyzett tömör összegzések jól érthetően fel is hívják azokra a figyelmet. Csak az illusztráció kedvéért, például a húsz debreceni professzor élettörténetét bemutató Hit – Tudomány – Közélet c. kötetben olvashatjuk: „Nem kétséges, hogy a református felekezeti-művelődési alakzat, mint szociológiai valóság, a 18. századtól kontinuusan létezett. Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy min nyugodott ez a folyamatosság, akkor a hitbéli, szellemi tényezők mellett elsősorban az intézményrendszer 
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Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára, 1848–1944. II. Szerk.: Kovács I. 
Gábor. Összeáll.: Kovács I. Gábor – Takács Árpád. Bp., 2014. (Történeti elitkutatások, 
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megszakítatlanságát, magának a református egyháznak, az egyházmegyékbe és egyházkerületekbe szervezett élő gyülekezeteknek a szerepét kell hangsúlyoznunk. Ez volt az az alapstruktúra, amely hordozta, fenntartotta, működtette azt a speciális intézményrendszert, a református iskolahálózatot, amely lelke, éltetője volt a szóban forgó alakzatnak.” (182. p.) De pontos információkat kaphat az olvasó arról, mit is jelentett e professzorok számára az első vagy második generációs értelmiségi lét, a felmenők által a tanuláshoz biztosított háttér, s hogyan értelmezhető mindez statisztikai adatokká konvertálva, hogyan demonstrálják ezek az adatok az értelmiség (ezáltal a mindenkori jövő) formálásában az egyház mint társadalmi intézmény szerepét Magyarországon. A két világháború közötti tudáselitben az akadémikusok szerepét elemző kötetük mindezt igyekezett szélesebb perspektívába, illetve egy másik vezető értelmiségi csoport elemzésének keretei közé emelni. A kötet (ezúttal is) három nagy részt foglal magában, a témakörökhöz illeszkedően kiegyensúlyozott terjedelmű kialakításban, minden alkalommal saját bibliográfiai és hivatkozási apparátussal. (Utóbbiak alapossága külön megérne egy részletesebb elemzést, de terjedelmi kereteink szorítása miatt csak annyit említünk, hogy a szerzők gyakorlatilag mindent felhasználtak, ami a tudáselitek szociológiai elemzéséhez szükséges. Nemcsak az anyakönyvek, egykorúan készült adattárak, hanem az azokat feldolgozó történeti, szociológiai szakirodalom esetén egyaránt elmondható a „teljességre törekvés” igénye.) Az első rész KOVÁCS I. GÁBOR – KENDE GÁBOR: A két világháború közötti tudáselit akadémikus tagjainak származása az apák adatai alapján című tanulmánya, mely jóval több egy alapos módszertani bevezetőnél. A szerzők pontosan igyekeztek definiálni a tudáselit-kutatás diszciplináris sajátosságait, azt a négy társadalmi kategóriát, amelyek képviselőit ide sorolhatjuk. (Az oktatási és tudományos elitek mellett a professzionális, illetve a kulturális-művészeti elit csoportjait.) Emellett a Horthy-rendszer történeti szociológiai vázlatát is nyújtják, meghatározva a klebelsbergi kultúrpolitika időbeli határait, a korszak művelődéspolitikai csomópontjait. A fontosabb alapváltozók (születési hely és vallás szerinti megoszlás) mellett bemutatják, mit értettek elemzésükben a „háttér” megrajzolásakor fontos mutatóknak: a két világháború közötti tudáselitet az apák származása (társadalmi státus, foglalkozás, mobilitás, életpálya, ágazat szerinti tevékenység és iskolázottság) alapján próbálják feltérképezni, rendkívül tanulságos „állóképeket”, valamint időbeli változásokat is tanulmányozható  táblázatokat elemeztek. (Utóbbi esetén például külön bontva az elit tagjait születési évük alapján 1871 előtt, 1871 és 1885 között, valamint 1886 után születettekre.) A korszak társadalmi hierarchiájának jellemzésekor elengedhetetlen a rendi állás szerinti származás, vagyis annak bemutatása, kik rendelkeztek nemesi felmenőkkel és milyenekkel, a szerzők ennek külön alfejezetet szenteltek, mint joggal mondják, „viselkedésszociológiai értelemben” a nemességhez társuló jelenségek a polgári jogegyenlőség törvénybe iktatása után is meghatározóak maradtak. (47. p.) Ennek megfelelően elemezték, hogy kik számítottak „régi”, illetve „új” nemeseknek, valamint kik nélkülözték a már születéskor is meghatározó társadalmi státust. Az adatokból jól kimutatható, hogy – a fenti születési év szerinti kategóriák között – egyre 
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inkább csökkent a nemesi származás jelentősége. A következő nagy alfejezetet a hierarchikus szintek bemutatásának szentelték, amelyet külön elvi-módszertani bevezetéssel is elláttak. A fizetési osztályok szerint megkülönböztetett „méltóságosok”, „nagyságosok”, tekintetesek” és „új tekintetesek” nemcsak tanulságos adatokkal szolgálnak a társadalmi mobilitás jellemzését illetően, hanem a kor hangulatának megidézésével is színesítik a statisztikákból levont következtetéseket. Végső konklúziókat és új feladatokat kijelölő zárófejezetük a korszak akadémikusai „hasonló, sőt sok tekintetben azonos mutatókkal ugyanazokból a társadalomszerkezeti elemekből származtak, mint az egyetemi tanárok”. (69. p.) További izgalmas kutatási feladatot a „pozíciószámok” részletesebb elemzése, vagyis az elemzett akadémikusok által betöltött pozíciók (akadémikusság mellett egyetemi tanárság, fontos tudományos vagy egyéb testület elnöki, vezetőségi stb. megbízatása) továbbgondolása, valamint a bázisul választott háttér történeti mélységbe való további szélesítése adhat. A II. részt a fenti szerzőpáros által összeállított – egyben a kötet terjedelmének jelentős, de nem majdnem kizárólagos részét nyújtó – Adattár adja, alcíme szerint A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak ősfái, amelyhez illesztett „I.”-es sorszám mutatja, hogy nem a teljes mintáról, hanem annak csak egy részéről van szó. Mielőtt erre rátérnénk, egy személyes megjegyzés: aki már készített vagy csak használt történeti archontológiát, vagy ilyen jellegű adattárakat, tudhatja, hogy ez mekkora óriási és mennyire kevéssé „látványos” tevékenység. Továbbá a sok-sok egykori (iskolai, születési, halálozási stb.) anyakönyv, valamint egyéb adatbázis felkutatása és rendszerezése óriási felelősséggel is jár, hiszen joggal feltételezhető, hogy az olvasó csak egy-egy személy egy-egy adata miatt lapozza fel ezeket az adattárakat. A pontos életrajzi adatok rekonstruálása egy jelentősebb számú társadalmi csoport esetén (márpedig a két világháború közötti akadémikusoké kétségtelenül ilyen) óriási feladat, időrabló aprómunkát igényel, s közben arra is oda kell figyelni, hogy az adatok sorba rendezése tetszetős, áttekinthető szócikkekké álljon össze, továbbá a feldolgozás ne legyen pusztán öncélú. Úgy gondolom, Kovács I. Gábor és Takács Árpád adatbázisa messzemenőkig megfelel annak a célnak, hogy társadalomtudományi elemzés alapjául szolgáljon, továbbá érdekes böngészési lehetőséget adjon a téma iránt érdeklődőknek. (A hasonló adatbázisokat egyébként még a „szakma” képviselői is alapvetően kétfajta hozzáállással szokták fogadni: vagy egyszerűen unalmasnak, vagy – éppen ellenkezőleg – izgalmasnak és inspirálónak találják. A magunk részéről az utóbbit valószínűsítjük.) Az Adattárban tehát a felekezet és azon belül ABC-rendbe szedett névsor szerint feltüntették az akadémikusok nevét (ahol lehetett, névváltozatait) és foglalkozását (pontosabban azt a diszciplínát, amelyet műveltek, de azokat is, amelyekről ismertekké váltak saját korukban, így szerepel például „politikus”, „agrárpolitikus”, „miniszterelnök” stb.), az MTA-tagságának adatait (rendes és levelező tagság, megszűnés – ez sokak neve mellett szerepel 1949-es évszámmal, illetve az 1989. évi visszaállítással együtt), születésének és halálozásának idejét és helyét, valamint sírjának helyszínét. A nevek után az első adatsor (már akinél releváns) az akadémikus nemesi származására vonatkozik. Az adattár szerkesztői az „ősfákat” három további generációs szintig értelmezték, 
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vagyis közölték a szülői ágak szerint az apák, nagyapák és dédapák fellelhető életrajzi adatait, sőt, rövid életrajzi kivonatokat is, már ahol természetesen ez lehetséges volt, s ugyanígy jártak el az anyai ág esetében is. (A precizitásra jellemző, hogy a nevelőszülőkkel ugyanúgy jártak el, mint az édesapákkal és édesanyákkal, ahol ez szükséges és/vagy lehetséges volt.) Szembetűnő az alaposság és a teljességre törekvés, akkor is, ha ez egyes esetekben másfél oldalas, máshol csak néhány soros szócikket eredményezett. A feleségek életrajzi adatait is megtaláljuk, a testvérekét azonban csak akkor, ha a tudáselit szempontjából relevánsak (vagyis akadémikusok, egyetemi tanárok) voltak, az egyes személyek adatsorait pedig a középiskolai tanulmányokra vonatkozó adatok zárják. A felekezeti hovatartozásra utaló rövidítések is mindenütt fellelhetők, a felekezet-változ(tat)ások adataival együtt. Feltűnhet, hogy míg a szülők, nagy- és dédszülők esetében rövid, de komplett életrajzi szócikkekkel találkozunk, maguknak az akadémikusoknak az életpályáját nem ismertetik. Eljárásuk persze védhető (maguk is megindokolják, 79. p.), hiszen az adattár célja az akadémikusok hátterére vonatkozó, statisztikai elemzés alapjául szolgáló adatbázis összeállítása volt, s joggal utasítják érdeklődő olvasójukat A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002 c. három kötetes életrajzi lexikonhoz. (79. p.) (Arról nem is beszélve, hogy az esetek többségében az érdeklődő nem azért lapozza fel az adattárat, mert nem tudja, ki volt Bethlen István, Mályusz Elemér vagy Thirring Gusztáv.) A mostani adattár a történelmi protestáns egyházakhoz tartozókat sorolja fel: 83 református, 66 evangélikus és 7 unitárius akadémikus ősfáit közlik. (Az adattárat záró névsor csak 62 evangélikus személyt sorol fel, négy név ebből véletlenül kimaradt, vö. 296–297. p.) A legterjedelmesebb akadémikus ősfa-adatbázist, vagyis a római katolikusokét (kiegészítve a néhány görögkatolikussal, görögkeletivel, izraelitával és felekezeten kívülivel) a Történeti elitkutatások sorozat következő kötetében fogják publikálni. (80., 297. p.) A nemesi származásra, a dédszülőkre, a vallási hovatartozásra, a feleségekre és a középiskolai tanulmányokra vonatkozó adatok felkutatása és közzététele nem elsősorban érdekességként lapozgatható lexikon (jóllehet, akként is forgatható!), a szerkesztők célja egyértelműen a származásra vonatkozó információk számszerűsíthetővé tételének, „a felekezeti-művelődési alakzathoz való kötődés alakulásának” (79. p.) feldolgozhatósága volt. Utóbbi feladatot KOVÁCS I. GÁBORnak a kötet terjedelmes (130 oldalas!) III. részébe foglalt Felekezeti-művelődési alakzatok, ősfák, mobilitási pályák, történeti-szociológiai mintázatok. Prozopográfiai elemzés a Magyar Tudományos Akadémia 1920 és 1944 közötti protestáns tagjainak családjairól c. tanulmánya végezte el. A szerző historiográfiai bevezetőjében vette sorba a témában korábban végzett kutatásokat, esettanulmányokat, majd tárgyára térve aprólékos gonddal, hogy kik és mik tekinthetők a „felekezeti-művelődési alakzatok szerves részének a többgenerációs családtörténeti háttér alapján”. (311. p.) A generációs mintakövetés erős hagyománya derül ki adataiból, akkor is, ha a századforduló felé haladva a vizsgált protestáns akadémikusok felmenői (pontosabban elsősorban az anyai ági felmenői) tekintetében nőtt a vegyes házasságok aránya. Külön fejezet foglalkozik az apai dédapák nemességének fontos kérdésével, majd külön-külön elemezte a 
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reformátusok, az unitáriusok és az evangélikusok „felekezeti-művelődési alakzatait”. Rendkívül izgalmas, hogy a felmenők melyik generációja „váltott” értelmiségi pályára, milyen volt a felmenők között a lelkipásztorok, tanítók, közszolgálatban álló tisztviselők aránya, hogyan alakultak a mobilitási minták stb. A táblázatokkal sűrűn tűzdelt szöveget gyakran „lazítják” egy-egy konkrét akadémikus személyes sorsát bemutató gondolatok, a számokkal teletűzdelt, illetve az azokat értelmező szövegrészek. Kovács I. Gábor és Takács Árpád kötete összességében tudományterületeken is átnyúló, a történész és társadalomtudós mellett minden értelmiségi számára érdekes olvasmány. Egyszerre bonthatók ki belőle család- és tudománytörténeti vonatkozású, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel feltárható tanulságok. Az bizonyos, hogy akár a súlyos statisztikák, akár a rekonstruált és kiegészített ősfák (családfák), akár az életútleírások oldaláról közelítjük meg a kötetet, segítségével sokkal jobban megérthetjük, hogy milyen mély gyökerekből táplálkozott a magyar tudományosság legmagasabb színvonalát reprezentáló akadémikus-elit. Márpedig ezekben a gyökerekben megragadható a régmúlt óta folyama-tosan továbbhagyományozódó egyházi és iskolai környezet szerepe, a magyar társadalom több törésvonalon is átlépő, de mindenképpen folyamatosan építkező fejlődése. Ezen folyamatok alapkutatásokra épülő dokumentálása pedig még inkább sokkolóvá teszi a tényt, hogy 1945 után milyen óriási és sokoldalú törést is szenvedett el nemcsak a „tudós társaság”, hanem a magyar értelmiség általában. Az erőszakos szovjetizálás részeként akadémikusok sorát fosztották meg elitben viselt pozíciójától (ezáltal a legmagasabb szintű tudományművelés és utánpótlás-képzés lehetőségétől), magát az intézményt pedig – politikai ideológiától vezérelt átlényegítési kísérlete folytán – a „nemzet tanácsadójának” több generáción át építkező szerepétől. (Mindehhez persze hozzátartozott az egyházak társadalmi szerepének és az iskolarendszernek az erőszakos átalakítása is.) (ism.: Fazekas Csaba)   PETRÁS ÉVA: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei. Budapest – Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-ra – Kronosz Kiadó, 2019. 308 old.  A 20. századi magyar egyháztörténet bővelkedik feledésbe merült életutak-ban vagy megtört pályaívekben. Pedig múlt századunk magyar históriája optimista légkörben fogant, egy regionális középhatalom minden ambíció-jával. Mégis: a századelő antiliberális, agrárius, keresztényszociális, mun-kásmozgalmi tendenciái a nyugtalanság légkörét hordozták – az első világ-háború válsága benne vibrált a levegőben. A nagy háború pedig nem pusz-tán a történeti Magyarország államtestét szakította darabokra, de a magyar társadalmat is a permanens válság állapotába sodorta. A magyar egyházi világ ezt a válságot szintén átélte, igaz, nagy veszteségek árán. E válság azonban minden szférát áthatott, az 1930-as évek pedig már bővelkedtek különböző vallásos színezetű reformmozgalmakban. E forrongó szellemi közeg szülötte Nagy Töhötöm jezsuita szerzetes, aki szerepet vállalt a KA-


