
Önál ló mű vek és re cep ci ó juk

Írá sok mér le gen. Ta nul má nyok. Bratislava, Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó,
1958, 220 p.

Rec.
Do bos Lász ló: Iro dal munk mér le gen. Iro dal mi Szem le, 1958. 2. sz. 148–151. p.
Koncsol Lász ló: Írá sok mér le gen. A Hét, 1958. ok tó ber 26. 15. p.
Sas An dor: Szét te kin tés egy kri ti kus mű he lyé ben és a kri ti ka fel ada tai. Új Szó,

1959. áp ri lis 25. 8–9. p.

Írás és szol gá lat. Kri ti kák 1958–1964. Bratislava, SVKL, 1965, 260 p. 
Rec.
Ré vész Ber ta lan: Írás és szol gá lat. Új Szó, 1965. ok tó ber 16. 9. p.
Szalatnai Re zső: Turczel La jos: Írás és szol gá lat. Iro dal mi Szem le, 1966. 7. sz.

667–669. p.
Szeberényi Zol tán: Turczel La jos: Írás és szol gá lat. Szo ci a lis ta Ne ve lés,

1966/1967. 2. sz. 61–62. p.

Két kor mezs gyé jén. A ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel tét elei és prob lé mái Cseh szlo -
vá ki á ban 1918 és 1938 kö zött. Bratislava, Tatran, 1967, 311 p.

Rec.
Tol vaj Ber ta lan: Két kor mezs gyé jén. Hét, 1967. 47. sz. 9. p.
Fónod Zol tán: Őszin te igaz ság ke re sés sel. Új Szó, 1967. de cem ber 2. 7. p.
Dallos Ist ván: Két kor mezs gyé jén. Sza bad Föld mû ves, 1968. ja nu ár 6. 7. p.
Rá kos Pé ter: Meg jegy zé sek Turczel La jos köny vé hez. Iro dal mi Szem le, 1968. 3. sz.

275–278. p.
Szeberényi Zol tán: Turczel La jos: Két kor mezs gyé jén. Szo ci a lis ta Ne ve lés,

1967/1968. 7. sz. 220–221. p.
Fogarassy Lász ló: Két kor mezs gyé jén. Iro dal mi Szem le, 1968. 9. sz. 852–854. p.
Görömbei And rás: Két kor mezs gyé jén. Al föld, 1968. 5. sz.
Kiss Fe renc: Két könyv a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség ről. Va ló ság, 1969. 1. sz.

Port rék és fej lõ dés ké pek. Bratislava, Ma dách, 1977, 278 p.
Rec.
Lacza Ti ha mér: „Ada lé kok” köny ve. Hét, 1977. 45. sz. 14. p.
Dobossy Lász ló: Port rék és fej lő dés ké pek. Al föld, 1978. 1. sz.
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Görömbei And rás: Vo ná sok egy tu dós port ré já hoz. Nap ja ink, 1978. 8. sz.
Sziklay Lász ló: Port rék és fej lő dés ké pek. Iro da lom tör té net, 1979. 2. sz.

Hi ány zó fe je ze tek. Ta nul má nyok a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro -
da lom ról és saj tó ról. Bratislava, Ma dách, 1982, 326 p.

Rec.
Hi ány zó fe je ze tek. Sza bad Föld mû ves, 1983. 2. sz. 7. p.
Lacza Ti ha mér: Hi ány zó fe je ze tek. Hét, 1983. 5. sz. 15. p.
Var ga Er zsé bet: Turczel La jos iro da lom tör té ne ti ta nul má nyai. Iro dal mi Szem le,

1982. 7. sz. 655–657. p.
Sán dor Lász ló: Hi ány zó fe je ze tek. Hon is me ret, 1983. 2. sz.
Var ga Er zsé bet: Turczel La jos iro da lom tör té ne ti ta nul má nyai. Iro dal mi Szem le,

1982. 7. sz. 655–666. p.
M. Pász tor Jó zsef: Hi ány zó fe je ze tek. Ma gyar Hír lap, 1982. szep tem ber 20.
Vígh Kár oly: Hi ány zó fe je ze tek. Coinfessio, 1968. 1. sz.

Két kor mezs gyé jén. A ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel tét elei és prob lé mái Cseh szlo -
vá ki á ban 1918 és 1938 kö zött. 2. ki adás. Bratislava, Ma dách, 1983,
313 p. /Csehszlovákiai ma gyar írók./ 

Ta nul má nyok és em lé ke zé sek. Két há bo rú köz ti ki sebb sé gi iro dal munk ról és kul tu -
rá lis éle tünk rõl. Bratislava, Ma dách, 1987, 324 p.

Rec.
Alabán Fe renc: Ta nul má nyok és em lé ke zé sek. Turczel La jos leg újabb köny vé ről. Iro -

dal mi Szem le, 1988. 5. sz. 526–528. p.
Lacza Ti ha mér: Ta nul má nyok és em lé ke zé sek. Új Szó, 1988. au gusz tus 19. 6. p.

Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. Po zsony, Ma dách, 1992, 180 p.
Rec.
Melaj Er zsé bet: Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. A Hét, 1993. 21.

sz. 14. p. 
Vad De zső: Sport élet a Fel vi dé ken. Nem ze ti Sport, 1993. jú ni us 21.
Csép lő Fe renc: Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. Cser kész, 1994.

7–8. sz. 50. p.
Szeberényi Zol tán: Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban. Iro dal mi Szem le, 1994. 6.

sz. 56–62. p.

Vis  sza te kin té sek ki sebb sé gi éle tünk el sõ sza ka szá ra. Dunaszerdahely, Lilium
Aurum, 1995, 216 p. 

Rec.
Fónod Zol tán: Szen ve dé lyes múlt vizs gá lat. Turczel La jos: Vis  sza te kin té sek ki sebb −

sé gi éle tünk el ső sza ka szá ra (Lilium Aurum, 1995). Iro dal mi Szem le,
1996. 3. sz. 91–93. p.

Arc ké pek és em lé ke zé sek. Po zsony, Madách−Posonium, 1997, 254 p.
Rec.
Mezey Lász ló Mik lós: A port ré mint mű faj. Turczel La jos: Arc ké pek és em lé ke zé sek.

Hi tel, 1998. 12. sz.
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Iro dal mi hó do lá sok és sze re tet nyil vá ní tá sok. Po zsony, Madách−Posonium, 2000,
167 p.

Vis  sza te kin té sek a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi lét el sõ sza ka szá ra. 2., bő ví tett ki −
adás. Dunaszerdahely. Lilium Aurum, 2002, 222 p.

An to ló gi ák, ös  sze ál lí tá sok

Fi a tal szlo vá ki ai ma gyar köl tõk. Vá lo gat ta és a be ve ze tőt ír ta Turczel La jos.
Bratislava, Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1958, 164 p.

Rec.
Fábry Zol tán: Res po e ti ca (Fi a ta labb köl tő ink an to ló gi á já ról). Iro dal mi Szem le, 1959.

2. sz. 298–314. p.; 3. sz. 463–478. p.

Szlo vá ki ai ma gyar el be szé lõk. Vá lo gat ta és a be ve ze tőt ír ta Turczel La jos. Bra −
tislava, SVKL, 1961, 288 p. 

Rec.
Fábry Zol tán: El be szé lő ink an to ló gi á ja. Új Szó, 1962. jú ni us 2. 6. p.

Örök ség. Vá lo ga tás az el sõ köz tár sa ság ma gyar no vel lá i ból. A vá lo ga tás Turczel La −
jos mun ká ja. Bratislava, Ma dách Könyv ki adó, 1968, 370 p.

Ro mok és fé nyek. Vá lo ga tás Darkó Ist ván no vel lá i ból. Vá lo gat ta, a be ve ze tő ta nul −
mányt ír ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1969, 297 p.

A kas sai Ba tsá nyi -kör év köny ve. 1965–1968. Szer kesz tet te Turczel La jos.
Bratislava, Ma dách, 1969, 331 p.

Az éh ség le gen dá ja. Cseh szlo vá ki ai ma gyar va ló ság iro da lom a két vi lág há bo rú kö zött.
Vá lo gat ta és az elő szót ír ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1975, 402 p.

Fábry Zol tán: Ady iga za. Vá lo gat ta, az elő szót és az utó szót ír ta Turczel La jos.
Bratislava, Ma dách, 1977, 262 p.

Szlovenszkói vá sár. Cseh szlo vá ki ai ma gyar el be szé lõk 1918–1938. Ös  sze ál lí tot ta
Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1980, 422 p. /Csehszlovákiai ma gyar
írók./ 

Szép An gé la há za. Cseh szlo vá ki ai ma gyar re gény írók 1918–1945. Vá lo gat ta és ösz  −
sze ál lí tot ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1984, 316 p. /Csehszlo −
vákiai ma gyar írók./

Szlo vá ki ai ma gyar írók 1939–1945. Ének az éj ben. Ös  sze ál lí tot ta és a be ve ze tő ta −
nul mányt ír ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1986, 335 p. /Cseh −
szlovákiai ma gyar írók./

Rec.
Fónod Zol tán: Ének az éj ben. Új Szó, 1987. má jus 26. 4. p. 
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Fábry Zol tán: Mer re vagy, Eu ró pa? Ki sebb sé gek a vád lot tak pad ján. Vá lo ga tott esz  -
szék, új ság cik kek 1922–1970. Az elő szót ír ta Turczel La jos. Po zsony,
Pan nó nia, 1991, 192 p. /Pannónia kiskönyvtár./

Gyurcsó Ist ván: Nem vol tunk ros  szak. Vá lo ga tott ver sek. Az utó szót ír ta Turczel La −
jos. Dunaszerdahely, Lilium Aurum–Nap Kiadó–Gyurcsó Ist ván Ala pít vány,
1995, 108 p.

Tan köny vek

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv. Kí sér le ti ta nul má nyi szö veg a cseh szlo vá ki ai, ál ta lá -
nos mû velt sé get nyúj tó ma gyar tan nyel vû is ko lák 9. év fo lya ma szá má ra.
Bratislava, SPN, 1958, 290 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv. Ki egé szí tõ szö veg az ál ta lá nos is ko la 10. osz tá lya
szá má ra. Bratislava, SPN, 1959, 66 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv a cseh szlo vá ki ai, ti zen két éves ma gyar tan nyel vû is ko -
lák 10. év fo lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) Bratislava, SPN,
1960, 287 p.

Rec.
Tol vaj Ber ta lan: Egy jó tan könyv. Szo ci a lis ta Ne ve lés, 1960, 4. sz. 141–142. p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv a cseh szlo vá ki ai, ti zen két éves ma gyar tan nyel vû is ko -
lák 10. év fo lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 2. ki adás.
Bratislava, SPN, 1961, 287 p. 

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv az ál ta lá nos mû velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák 1. év fo -
lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 3. ki adás. Bratislava, SPN,
1963, 287 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv az ál ta lá nos mû velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák 1. év fo -
lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 4. ki adás. Bratislava, SPN,
1964, 287 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv az ál ta lá nos mű velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák 1. év fo −
lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 5. ki adás. Bratislava, SPN,
1965, 287 p.

A ma gyar iro da lom tör té ne te. 1. (1772–1848). (Társ szer ző: Rá kos Pé ter.)
Bratislava, SPN–ÚDŠU pri UK, 1965, 200 p. [Egye te mi tan könyv.]

A ma gyar iro da lom tör té ne te 1772-ig. Bratislava, SPN, 1968, 305 p. [Egye te mi tan −
könyv.]

A ma gyar iro da lom tör té ne te (1772–1848). 2. ki adás Bratislava, UK, 1968, 200 p.
[Egye te mi tan könyv.]
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Sze mel vé nyek a ré gi ma gyar iro da lom ból. Bratislava, SPN–UK, 1970, 255 p. [Egye −
te mi tan könyv.]

Le xi ko nok, ké zi köny vek

Slovník spisovatelù–Maïarsko. (Turczel La jos társ szer ző.) Praha, Český spisovateľ,
1971.

Ma gyar iro dal mi ha gyo má nyok szlo vá ki ai le xi ko na. (Turczel La jos társ szer ző.)
Bratislava, Ma dách, 1981.

Új ma gyar iro dal mi le xi kon I–III. (Turczel La jos társ szer ző.) Bu da pest, Aka dé mi ai Ki −
adó, 1994.

A cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na 1918–1995. (Turczel La jos kor szak −
szer kesz tő, társ szer ző.) Po zsony, Madách−Posonium, 1997

Gyűj te mé nyes kö te tek ben meg je lent írá sok

Hol van nak ma gyar is ko lák Szlo vá ki á ban. In Nép nap tár 1957. Bratislava, Szlo vá ki −
ai Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1956, 103–105. p.

A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom kis tük re. In Nép nap tár 1957. Bratislava, Szlo vá ki ai
Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1956, 113–116. p. 

Egy el ké sett könyv tra gi kus idő sze rű sé ge. In Fábry Zol tán kor tár sai sze mé vel.
Bratislava, Ma dách, 1973, 191–202. p. 

Váz lat Fábry Zol tán kri ti ku si port ré já hoz. In Fábry Zol tán kor tár sai sze mé vel.
Bratislava, Ma dách, 1973, 209–217. p. 

Szü lő föl dem. In Ma dách nap tár '75. Bratislava, Ma dách, 1974, 196–198. p.
Jó kai Mór ról szü le té sé nek 150. év for du ló ján. In Ma dách nap tár '75. Bratislava, Ma −

dách, 1974, 287–288. p.
Kri ti ka és mű. Gon do la tok iro da lom kri ti kánk hely ze té ről és pers pek tí vá i ról. In Mû és

ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve. Bratislava, Ma dách, 1976,
49–54. p. 

Váz lat Fábry Zol tán kri ti ku si port ré já hoz. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri -
ti ka 25 éve. Bratislava, Ma dách, 1976, 55–61. p. 

Ozsvald Ár pád új ver sei. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve.
Bratislava, Ma dách, 1976, 147–152. p.

Drá ma írói után pót lá sunk. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve.
Bratislava, Ma dách, 1976, 349–357. p. 

Az Agnus Dei he lye Eg ri re gény írói mű he lyé ben. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma -
gyar kri ti ka 25 éve. Bratislava, Ma dách, 1976, 410–417. p.

Győry De zső lí rai élet mű vé nek fel dol go zá sa. Szeberényi Zol tán: A vox humana po é −
tá ja. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve. Bratislava,
Ma dách, 1976, 499–505. p.

Ady End re és Fábry Zol tán. In Ma dách nap tár 1977. Bratislava, Ma dách, 1976,
174–175. p. 

Iro dal mi év for du ló ink [Eg ri Vik tor, Cson tos Vil mos, Rácz Oli vér, Ordódy Ka ta lin]. In
Ma dách nap tár 1978. Bratislava, Ma dách, 1977, 190–191. p. 
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Mó ricz Zsig mond ról szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. In Ma dách nap tár 1979.
Bratislava, Ma dách, 1978, 147–149. p. 

Il  lyés Gyu la és a két há bo rú köz ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. In Mû hely '78.
Bratislava, Ma dách, 1978, 141–147. p.

Ady End re és szlo vá ki ai kap cso la tai. Száz éve szü le tett Ady End re. In Mû hely '78.
Bratislava, Ma dách, 1978, 271–279. p.

Gon do la tok a harmadvirágzás kez de te i ről két év for du ló kap csán. In Mû hely '79.
Bratislava, Ma dách, 1979, 81–86. p.

Jan Amos Komenský és ma gyar kap cso la tai. In Ma dách Nap tár 1980. Bratislava,
Ma dách, 1979, 179–180. p. 

A vi lág tu dat és vi lág ho ri zont kér dé sé nek fel ve té se két há bo rú köz ti iro dal mi éle tünk −
ben. In Mû hely '82. Bratislava, Ma dách, 1982, 106–115. p. 

Em lé ke zés fa lu si is ko lás ko rom ra. In Ma dách nap tár 1984. Bratislava, Ma dách,
1983, 205–209. p. 

Fábry Zol tán Ös  sze gyűj tött írá sai 3. In Mû hely '84. Bratislava, Ma dách, 1984,
183–184 p. 

Iro da lom kri ti kánk 1918–1945 kö zött. In Kon tex tus. Ma dách-mû hely 1985.
Bratislava, Ma dách, 1985, 92–102. p. 

Ma dách Im re he lye és sze re pe a két há bo rú köz ti ha gyo mány kul tu szunk ban. In Kon -
tex tus. Ma dách-mû hely 1987. Bratislava, Ma dách, 1987, 16–24. p. 

Em lé ke zés iro dal mi új ra in du lá sunk ne héz el ső év ti ze dé re. In Kon tex tus. Ma dách-
mû hely 1988. Bratislava, Ma dách, 1988, 8–19. p. 

A cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet ala ku lá sa a két há bo rú kö zött. In Kon tex -
tus. Ma dách-mû hely 1989. Bratislava, Ma dách, 1989, 36–61. p.

A tu do mány sze re pe a cseh szlo vá ki ai ma gyar szel le mi élet ben. An két a ki sebb sé gi
tu do mány fo gal má ról, hely ze té ről, sze re pé ről és jö vő be li fel ada ta i ról. In Új
Min de nes Gyûj te mény 9. Tár sa da lom tu do má nyi ér te ke zé sek. Bratislava,
Ma dách, 1990, 163–216. p. 

Iro da lom és sport. Egy iro dal már sport kap cso la tai a gyer mek évek től öreg ko rig. In
Ma dách nap tár 1991. Po zsony, Ma dách, 1990, 215–224. p.

Írói cen te ná ri u mok 1992−ben. In Ma dách nap tár 1992. Po zsony, Ma dách, 1991,
80–81. p. 

Írói év for du lók 1993−ban. In Ma dách nap tár 1993. Po zsony, Ma dách, 1992,
98–100. p.

A szlo vá ki ai ma gyar köz mű ve lő dés ala ku lá sa 1918−tól 1945−ig. In Fe je ze tek a cseh -
szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne té bõl. Po zsony, Kalligram, 1993, 217–257.
p.

Ta más Mi hály és Si mon Meny hért. In Ma dách ka len dá ri um 1997. Po zsony, Madách−
Posonium, 1996, 56–57. p. 

Egy me rész köl tői in du lás mér le ge. In Escorial avagy a Cs-tartomány.
Bratislava–Dunaszerdahely, Madách−Posonium–Lilium Aurum, 2002,
17–26. p. 

Vass Lász ló vi szon tag sá gos pá lyá ja. In Rozs nyói Ka len dá ri um 2006. Rozs nyó, Pákh
Press Könyv− és Lap ki adó, 2005, 45–46. p.
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Fo lyó irat ok ban meg je lent cik kek, ta nul má nyok, re cen zi ók

A re form kor me gyei éle té nek és vá lasz tá sa i nak raj za Arany Já nos köl té sze té ben.
Fák lya, 1954. 8–9. sz. 38–42. p.

350 éves Cer van tes Don Quijotéja. Új Szó, 1955. áp ri lis 30., 7. p.
Janko Jesensky: De mok ra ták. Új Szó, 1955. jú ni us 11., 7. p.
Walt Whitman em lé ké nek. Új Szó, 1955. jú li us 6., 5. p.
Gabriel Chevallier: Bot rány Clochemerle−ben. Új Szó, 1955. jú li us 30., 7. p.
Gon do la tok a Gul li ver író já ról. Új Szó, 1955. no vem ber 25., 6. p.
Ma gyar is ko lá ink prob lé má i ról. Fák lya, 1955. 2. sz. 3. p.
Kri ti ka és mű. Fák lya, 1956. 3. sz. 28–30. p.
Több meg ér tést és köz lé si le he tő sé get a fi a tal írók szá má ra. Hoz zá szó lás az Iro dal −

munk hely ze té ről c. vi tá hoz. Új If jú ság, 1956. má jus 26., 5. p.
Egy köl tő út ja [Bá bi Ti bor: Ha zám, ha zám c. vers kö te te]. Fák lya, 1956. 6. sz.

30–33. p.
Kri ti kai utó hang iro dal munk múlt évi ter mé sé ről. Fák lya, 1956. 7. sz. 24–26. p.;

1956. 8. sz. 18–20. p.; 1956. 9. sz. 6–8. p.
Mar tin Kukučín: Ház a hegy ol da lon. Új Szó, 1956. ok tó ber 10., 6. p.
Kell itt a szó [Cson tos Vil mos vá lo ga tott ver sei]. Sza bad Föld mû ves, 1956. ok tó ber

21., 10. p.
Egy igaz mon dó köl tő a XVI. szá zad ban. A Hét, 1957. ja nu ár 5., 14. p.
Meg em lé ke zés Csepreghy Fe renc ről. A Hét, 1957. már ci us 17., 16. p.
Iro dal mi és saj tó gyo mok. 1. rész. A Hét, 1957. áp ri lis 14., 16. p.
Iro dal mi és saj tó gyo mok. 2. rész. A Hét, 1957. jú ni us 2., 9. p.
Vá lasz „Zsolt” Ön gól! cí mű po le mi kus írá sá ra. A Hét, 1957. au gusz tus 11., 15. p.
Vé re hul ló sze re lem [Győry De zső re gé nye]. A Hét, 1957. au gusz tus 25., 16. p.
Ivan Krasko ma gyar nyelven.. Új Szó, 1957. au gusz tus 31., 7. p.
Lí ránk hely ze te és pers pek tí vái. A Hét, 1. rész: 1957. ok tó ber 13., 12. p.; 2. rész:

1957. ok tó ber 20., 10–11. p.; 3. rész: 1957. no vem ber 10., 10–11. p.;
4. rész: 1957. no vem ber 17., 14–15. p.

Nem hal meg az, ki mil li ók ra köl ti dús él te kincseit… Em lé ke zés Arany Já nos ra. A
Hét, 1957. ok tó ber 27., 15. p.

Hviezdoslav és a Kis fa ludy Tár sa ság. Nép nap tár, 1958, 142–144. p.
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Ozsvald Ár pád új kö te te [A jú dá sa én nem le het nék cínű vers kö tet]. A Hét, 1959.
má jus 24., 16. p.
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543–546. p.
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6. sz. 650–654. p.
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Tő zsér Ár pád ver sei [Mo gor va csil lag]. Új Szó, 1963. au gusz tus 17., 8. p.
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A Masaryk Aka dé mia ér té ke lé sé nek kér dé se. Iro dal mi Szem le, 1967. 3. sz.
249–251. p.
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Vis  sza te kin tés Kas sák La jos pá lyá já ra. Hét, 1967. 12. sz. 12. p.
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Köl té sze tünk 20 éve [Ke rek asz tal−be szél ge tés]. Va sár na pi Új Szó, 1969. má jus 11.,

8–9. p.
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Simándy Pál és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. Iro dal mi Szem le, 1971. 1. sz. 4–6. p.
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Pe tő fi és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. Iro dal mi Szem le, 1. rész. 1975. 2. sz.

171–173. p.; 2. rész. 4. sz. 379–381. p.; 3. rész. 6. sz. 571–573. p.; 4.
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Ko vács Sán dor Iván: Je len lé vő múlt. Hét, 1979. 15. sz. 15. p.
Ba lázs Bél ára em lé ke zünk. Hét, 1979. 20. sz. 15. p.
Vi dé ki tör té net [Tóth Sán dor]. Hét, 1979. 27. sz. 14. p.
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A győ ri Mű hely. Hét, 1981. 19. sz. 15. p.
Jócsik La jos (1940–1980). Iro dal mi Szem le, 1981. 2. sz. 168–169. p.
Ki sebb sé gi iro dal munk kap cso la tai a két há bo rú köz ti ma gyar or szá gi iro da lom mal

és saj tó val. Iro dal mi Szem le, 1981. 5. sz. 439–444. p.
Nép fron tos jel le gű cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos és kul tu rá lis−iro dal mi egye sü −

le tek. Iro dal mi Szem le, 1981. 10. sz. 911–921. p.
Szombathy Vik tor kö szön té se. Hét, 1982. 15. sz. 14. p.
Sé ták a böl cső hely kö rül. Nõ, 1982. 38. sz. 15. p.
Sel  lyei Jó zsef no vel lá ja elé [Ti zen hat li ba pász to ra]. Nõ, 1982. 46. sz. 14. p.
Arany Já nos. Iro dal mi Szem le, 1982. 8. sz. 667–684. p.
Káz mér Er nő vi szon tag sá gos kri ti ku si pá lyá ja. Iro dal mi Szem le, 1983. 5. sz.

437–443. p.
Bú csú Berecz Kál mán tól. Iro dal mi Szem le, 1983. 5. sz. 458. p.
Sze nes Pi ros ka. Iro dal mi Szem le, 1983. 7. sz. 657–660. p.
Az Iro dal mi Szem le plusz fel adat−vál la lá sai. Iro dal mi Szem le, 1983. 8. sz. 695–696.

p.
Sziklay Fe renc. Iro dal mi Szem le, 1983. 8. sz. 760–763. p.
Ba bits Mi hály szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1983. 9. sz. 773–783. p.
Cseh szlo vá ki ai ma gyar írók Ba bits ról 1918 és 1945 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1983.

9. sz. 784–789. p.
Kós Kár oly ról szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. Iro dal mi Szem le, 1983. 10. sz.

949–951. p.
Be ve ze tő. Iródia Fü ze tek, 1983. 2. sz. 3. p.
Sze nes Pi ros ka: Csil lag a hom lo kán. Nõ, 1983. 20. sz. 15. p.
Két part közt fut a víz [Ta más Mi hály]. Nõ, 1983. 49. sz. 18. p
Ásguthy Er zsé bet (1895–1984). Nõ, 1984. 9. sz. 14. p.
Va rázs lat nél kül [Vozári De zső]. Nõ, 1984. 33. sz. 18. p.
Gyer mek ko rom és anya nyel vem. Nõ, 1984. 51–52. sz. 38–39. p.
Györffy Ist ván ról. Hét, 1984. 8. sz. 14. p.
Vécsey Zol tán (1892–1984). Hét, 1984. 29. sz. 10. p.
Ásguthy Er zsé bet (1895–1984). Iro dal mi Szem le, 1984. 4. sz. 357–358. p.
Gyóni Gé za. Iro dal mi Szem le, 1984. 7. sz. 642–649. p.

Bibliográfia 155

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 155



Petneházy Fe renc (1913–1984). Iro dal mi Szem le, 1984. 7. sz. 657. p.
Ba lázs And rás le ve le Ba lázs Bé la Sar ló−kap cso la tá ról. Iro dal mi Szem le, 1984. 9. sz.

862–864. p.
Rá kos Pé ter kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1985. 2. sz. 156–158. p.
Em lé ke zés Vass Lász ló ra. Iro dal mi Szem le. 1985, 4. sz. 348. p.
Ko vács End re (1911–1985). Iro dal mi Szem le, 1985. 6. sz. 548–549. p.
A Nyu gat−szer kesz tő Mó ricz Zsig mond le ve le zé se. Iro dal mi Szem le, 1985. 9. sz.

854–856. p.
Iro dal mi pa ró di ák a két há bo rú köz ti saj tó ban. Iro dal mi Szem le, 1985. 10. sz.

936–944. p.
Vass Lász ló (1905–1950). Hét, 1985. 18. sz. 10. p.
If jú mun kás ok és sar ló sok Vö rös Ba rát sá gá nak tör té ne te. Iro dal mi Szem le, 1986. 4.

sz. 341– 361. p.
Az Út sze re pe a Vö rös Ba rát ság fel len dí té sé ben. A nyolc van éves Ba logh Ed gár nak

sze re tet tel aján lom. Iro dal mi Szem le, 1986. 7. sz. 632–635. p.
Boross Zol tán kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1986. 8. sz. 722. p.
A Tichy test vé rek. Iro dal mi Szem le, 1986. 8. sz. 726–737. p.
Kas sák La jos és szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1987. 3. sz. 231–242. p.
Páz mány Pé ter ről. Ha lá lá nak há rom száz öt ve ne dik év for du ló ján. Iro dal mi Szem le,

1987. 3. sz.. 264–265. p.
Az ér sek új vá ri re ál gim ná zi um pad ja i ban. Iro dal mi Szem le, 1987. 4. sz. 411–422. p.
Még egy szer Kas sák La jos szlo vá ki ai kap cso la ta i ról. Iro dal mi Szem le, 1987. 7. sz.

686–690. p.
Bú csú Szombathy Vik tor tól. Iro dal mi Szem le, 1987. 9. sz. 976–977. p.
Egy alig is mert író nőnk. Ásgúthy Er zsé bet írói pá lyá ja. Iro dal mi Szem le, 1987. 10.

sz. 1072–1080. p.
In ten zív je len lét [Cselényi Lász ló]. Iro dal mi Szem le, 1988. 3. sz. 225. p.
Az el ső ma gyar nyel vű iro dal mi fo lyó irat [Ma gyar Museum]. Hét, 1988. 25. sz. 10.

p.
Szink ron ban ke rül tünk...? [Csáky Pál, Tóth Lász ló, Turczel La jos.] Hét, 1988. 31. sz.

10–11. p.
Ér sek új vár és Sar ló. Iro dal mi Szem le, 1988. 6. sz. 623–635. p.
Tu do má nyos éle tünk hely ze te és pers pek tí vái. Iro dal mi Szem le, 1989. 8. sz.

843–848. p.
Tu dós és em ber. Rá kos Pé ter 65 éves. Iro dal mi Szem le, 1990. 2. sz. 167–171. p.
Is me ret sé gem és ba rát sá gom Győ ri De zső vel. Iro dal mi Szem le, 1990. 3. sz.

297–302. p.
Sáfáry Lász ló. Iro dal mi Szem le, 1990. 9. sz. 953–954. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar köl té szet át fo gó an to ló gi á ja [Szé lén az or szág út nak – Cseh −

szlo vá ki ai ma gyar köl tők 1919–1989]. Iro dal mi Szem le, 1990. 9. sz.
986–991. p. [Rec: Sze lén az or szág út nak. Cseh szlo vá ki ai ma gyar köl tők
1919–1989. Bu da pest, Regio, 1990]

Simándy Pál szlo vá ki ai mis  szi ó ja. A Hét, 1991. 1. sz. 11. p.
Es ter házy Já nos, a po li ti kus és az em ber. 1. rész: A Hét, 1991. 17. sz. 12–13. p.;

2. rész. 18. sz. 12–13. p.
Márai Sán dor és Ásgúthy Er zsé bet. A Hét, 1991. 51. sz. 16. p.
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A kompilláció szen te sí té se [Fónod Zol tán: Kő táb lá ink]. Iro dal mi Szem le, 1991. 6.
sz. 646–657. p.

Fábry Zol tán ke re sett igaz sá gai és el zu hant re mé nyei 1. Elő szó egy Fábry−tanul−
mánykötethez. Iro dal mi Szem le, 1991. 7. sz. 747–759. p.

A po zso nyi Terebessy test vé rek [Ket tős port ré a sar lós nem ze dék ga lé ri á já ba]. Iro -
dal mi Szem le, 1991. 9. sz. 899–910. p.

Vá lasz Fónod Zol tán nak. Iro dal mi Szem le, 1991. 11. sz. 1159–1166. p.
A Ma dách Im re iro dal mi díj 1990−ben [Tő zsér Ár pád, Peter Andruška, Turczel La jos].

Iro dal mi Szem le, 1991. 11. sz. 1229–1232. p.
Em lé ke zés Far kas Jen őre. Új Szó, 1992. ja nu ár 30., 5. p.
Szombathy Vik tor (1902–1987). A Hét, 1992. 15. sz. 16–17. p.
Ka rin thy Fe renc 1921–1992. A Hét, 1992. 16. sz. 16–17. p.
Re mény és fé le lem kö zött [Grendel La jos, Gyurcsík Iván, Gyurgyík Lász ló, Tő zsér Ár −

pád, Turczel La jos]. Iro dal mi Szem le, 1992. 4. sz. 339–354. p.
A nő gyű lö let má ni á ku sa, August Strindberg. A Hét, 1992. 20. sz. 16–17. p.
Sze re tet re mél tó írók a mes  szi múlt ból. A Hét, 1992. 41. sz. 14–15. p.
Kom lós Ala dár szlo vá ki ai mű kö dé se [Em lé ke zés szü le té sé nek szá za dik év for du ló −

ján]. A Hét, 1992. 50. sz. 15. p.
Iro dal munk iro da lom tör té net−írá si prob lé mái a két há bo rú kö zött. Iro dal mi Szem le,

1. rész: 1992. 7. sz. 755–762. p.; 2. rész. 8. sz. 859–867. p
A Ma dách Im re−iro dal mi díj 1991−ben [Tő zsér Ár pád, Turczel La jos, Zalabai Zsig −

mond]. Iro dal mi Szem le, 1992, 8. sz. 885–890. p.
Az ér sek új vá ri re ál gim ná zi um mint iro dal mi és tu do má nyos éle tünk mű he lye 1918

és 1938 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1992, 11. sz. 1212–1220. p.
Kom lós Ala dár pá lya kez dé se és ké sőb bi iro dal mi kap cso la tai. Iro dal mi Szem le,

1992, 12. sz. 1279–1286. p.
Az öreg kő fej tő. Morvay Gyu la vá lo ga tott no vel lái. Új Szó, 1992. jú li us 23., 8. p. 
Peéry Re zső: Bú csú Mó ricz Zsig mond tól. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1992,

9. sz. 3. p. 
Ma dách és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. Ke le ti Nap ló, 1. rész: 1992. 7. sz. 3. p.;

2. rész. 8. sz . 3. p.
Darkó Ist ván 1902–1972. Ke le ti Nap ló, 1992. 10. sz. 3. p.
Simándy Pál és Lo sonc. Ke le ti Nap ló, 1. rész. 1993. 1. sz . 3. p.; 2. rész. 2. sz. 3.

p.
Sze nes Pi ros ka: Nyár elő. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1993, 3. sz. 4. p.
Morvay Gyu la: Ron gyász. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1993, 4. sz. 4. p.
Neubauer Pál: Bó ko ló kő szen tek a hí don. Ke le ti Nap ló, 1993, 5. sz. 4–5. p.
Schalkház Sá ra: Fe ke te fu ru lya. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1993, 7. sz.

4–5. p.
Sziklay Fe renc: A ke nyér. Ke le ti Nap ló, 1993, 8. sz. 4–5. p.
Jaczkó Ol ga, N.: Egy na rancs mag. Ke le ti Nap ló, 1993, 9. sz. 4–5. p.
Lá nyi Meny hért: Saulus meg té ré se. Ke le ti Nap ló, 1993, 11. sz. 4–6. p.
Ta más Mi hály: Út az eső ben. Ke le ti Nap ló, 1993, 12. sz. 4–5. p.
Új kor szak mezs gyé jén. Iro dal mi Szem le, 1993, 2. sz. 68–73. p.
Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság két nő író ja [Em lé ke zés Sze nes Pi ros ká ra és Sze −

nes Er zsi re]. Va sár nap, 1993, 6. sz. 12. p.
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A tra gi kus sor sú Ölvedi Lász ló [Em lé ke zés szü le té se 90. év for du ló ján]. A Hét, 1993,
22. sz. 7. p.

Ré gi és új tü rel met len sé gek, el fo gult ság ok [Utó hang a Fábry−vitához]. Iro dal mi
Szem le, 1. rész. 1993. 5. sz. 80–88. p.; 2. rész. 6. sz. 82–90. p. 

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj 1992−ben Farnbauer Gá bor nak Az ibo lya il la ta cí mű mű −
vé ért, Il lés An ná nak és Rácz Oli vér nek Peter Karvaš Minifreskók cí mű mű −
vé nek mű vé szi tol má cso lá sá ért [Turczel La jos, Tő zsér Ár pád]. Iro dal mi
Szem le, 1993, 9. sz. 95–96. p.

Ma gyar nyel vű is ko lai ok ta tás és nép mű ve lés az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban.
Iro dal mi Szem le, 1993, 10. sz. 68–79. p. 

Jú li us Balco: A hat  tyú nya kú he ge dű. Lib res  szó. Iro dal mi Szem le, 1993, 10. sz. 89.
p.

Grendel La jos: Einstein ha rang jai. Lib res  szó. Iro dal mi Szem le, 1993. 10. sz.
89–90. p.

Nagy tu dós le he tett vol na [Turczel La jos vis  sza em lé ke zé se Arany A. Lász ló ra]. Új
Szó, 1993. jú ni us 30., 150. sz. 7. p. 

Em lé ke zés Lá nyi Meny hért re szü le té se 100. év for du ló ján. A Hét, 1993, 48. sz. 11.
p.

Meg ké sett em lé ke zés Szenteleky Kor nél ra. A Hét, 1994, 16. sz. 15. p.
Di ák ko ri em lé ke im Göndöcs Lász ló ról. A Hét, 1994, 20. sz. 10–11. p.
Va len tin Beniak ma gyar iro dal mi kap cso la tai. A Hét, 1994, 23. sz. 14–15. p. 
Vis  sza te kin tés Hubik Ist ván pá lyá já ra. A Hét, 1994, 32. sz. 9. p.
Em lé ke zés egy ki vá ló an gol író ra [Huxley, Aldous Leonard 1894–1963]. A Hét,

1994, 33. sz. 12. p.
Bú csú Fogarassy Lász ló tól. A Hét, 1994, 40. sz. 9. p.
Em lé ke zés Szalatnai Re zső re szü le té se 90. év for du ló ján. A Hét, 1994, 43. sz. 11.

p.
A Ma gyar Mi ner va he lye a két há bo rú köz ti iro dal mi saj tónk ban. Iro dal mi Szem le, 1.

rész. 1994. 4. sz. 59–68. p.; 2. rész. 5. sz. 83–90. p. 
Ásgúthy Er zsé bet: Por lep te fi gu rák. Ke le ti Nap ló, 1994, 2. sz. 4–5. p.
Sebesi Er nő: A vak em ber éj jel lát. Ke le ti Nap ló, 1994, 4. sz. 4–5. p.
Ba logh Ed gár: Lel ki is me ret és po li ti ka. Ke le ti Nap ló, 1994, 6. sz. 6–7. p.
Ma gyar egye sü le tek az egy ko ri Fel ső−Ma gyar or szá gon és az el ső Cseh szlo vák Köz −

tár sa ság ban. Ke le ti Nap ló, 1. rész. 1994. 5. sz. 10–11. p.; 2. rész. 6. sz.
10–11. p. 

A ma gyar ság jo gi hely ze te az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban. Ke le ti Nap ló, 1.
rész. 1994. 10. sz. 12–13. p.; 2. rész. 11. sz. 11–13. p.

Em lé ke zés egy bá tor, har cos írónk ra. Szalatnai Re zső (1904–1977). Ke le ti Nap ló,
1994, 11. sz. 3. p. 

Hubik Ist ván ha lá lá ra. Új Szó, 1994. jú li us 13., 4. p.
Könyv nap ok ’94. Va sár nap, 1994, 27. sz. 3. p.
Cseh szlo vá ki ai ma gyar könyv mű vé sze ti tö rek vé sek 1918–1945 kö zött. Iro dal mi

Szem le, 1994, 7–8. sz. 112–122. p. 
Ma gyar író szer vez ke dé si kí sér le tek az el ső Cseh szlo vá ki á ban. Iro dal mi Szem le,

1994, 9. sz. 87–95. p. 
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Szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi trip ti chon Márai Sán dor ról. Iro dal mi Szem le, 1994, 11.
sz. 36–43. p. 

Ön élet rajz. Do ku men tu mok Fogarassy Lász ló ról. Iro dal mi Szem le, 1994, 11. sz.
82–85. p. 

Szalatnai Re zső 1904–1977. Iro dal mi Szem le, 1994, 12. sz. 65–71. p. 
El fe lej tett év for du lók ’94−ben. Sza bad Új ság, 1994, 52. sz. 11. p.
Tű nő dé sek Mécs Lász ló köl tői sor sá ról szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. Iro dal -

mi Szem le, 1995, 1. sz. 47–59. p. 
Új könyv a Sar ló ról. Iro dal mi Szem le, 1995. 3. sz. 91–94. p.
Két könyv a két há bo rú köz ti cser ké sze tünk ről [Fogarassy Lász ló: A ma gyar cser −

kész moz ga lom Cseh szlo vá ki á ban 1919–1939, Lilium Aurum, 1992; Vá −
gás Ist ván: A Mi La punk és Scherer La jos. Sze ged 1994]. Iro dal mi Szem -
le, 1995, 4. sz. 89–93. p. 

Rá kos Pé ter bá tor sá ga. A Hét, 1995, 7. sz. 13. p. 
Dobossy Lász ló 85 éves. Új Szó, 1995. au gusz tus 8., 183. sz. 5. p.
Az eu ró pa i ság esz mé nyé vel [Ada lé kok a 85 éves Dobossy Lász ló port ré já hoz]. Nap,

1995, 33. sz. 12. p.
Vis  sza pil lan tó. II. Rá kó czi Fe renc em lé ké nek őr zé se, ápo lá sa Szlo vá ki á ban és Kár −

pát al ján 1918 és 1938 kö zött. Va sár nap, 1. rész. 1995. 38. sz. 4. p.; 2.
rész. 39. sz. 4. p.

Tardoskeddtől Pé csig [A 90 éves Morvay Gyu la kö szön té se]. Új Szó, 1995. ok tó ber
6., 8., 231. sz. 6. p.

Brogyányi Kál mán mű kri ti kai és mű vé szet tör té ne ti mun kás sá gá ról. Iro dal mi Szem -
le. 1995, 9. sz. 75. p. 

Em lé ke zés Maléter Ist ván ra, az 1956−os már tír, Maléter Pál édes ap já ra. Sza bad Új -
ság, 1. rész. 1996. 31. sz. 9. p.; 2. rész. 32. sz. 9. p.

A szlo vá ki ai ma gyar író szö vet ség és fő is ko lák gya nú ban. Em lé kek 1956−ból. Sza bad
Új ság, 1996, 39. sz. 1., 4. p.

Ke re sem Ternyei Lász ló po zso nyi is me rő se it, ro ko na it. Sza bad Új ság, 1996, 42. sz.
15. p.

Boross Zol tán kö szön té se. Sza bad Új ság, 1996, 43. sz. 9. p.
Ezer ki lenc száz öt ven hat ül dö zött je [Ba bos Lász ló]. Sza bad Új ság, 1996, 44. sz. 9. p.
Kul tu rá lis ha gyo má nya ink. Sza bad Új ság, 1996, 51–52. sz. 25. p. 
Ko vács End re és a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. Iro dal mi Szem le, 1996, 7–8.

sz. 93–108. p.
II. Rá kó czi Fe renc em lé ké nek őr zé se, ápo lá sa Szlo vá ki á ban és Kár pát al ján 1918 és

1938 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1997, 1. sz. 65–74. p.
Pár hu zam és kü lönb ség [Cseh szlo vák Ki sebb ség ku ta tó In té zet az el ső Köz tár sa ság −

ban]. Sza bad Új ság. 1997, 7. sz. 9. p.
Bú csú Oswald Ist ván tól. Sza bad Új ság, 1997, 7. sz. 11. p.
Egy el fe lej tett szlovenszkói ma gyar re gény. Bá lint Ala dár: MUDr. Dar vas. Sza bad Új -

ság, 1. rész. 1997. 10. sz. 8. p.; 2. rész. 11. sz. 8. p.
Fábry Zol tán és Az éh ség le gen dá ja. Sza bad Új ság, 1997, 34. sz. 8. p.
Egy hos  szú lá to ga tá som Fábry Zol tán nál. Kö zel kép, ér de kes ada lé kok kal. Sza bad

Új ság, 1997, 44. sz. 5. p.
Kap cso la ta im Fábry Zol tán nal. Iro dal mi Szem le, 1997, 11–12. sz. 63–70. p. 
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Min den ko ri kö tő dé se im a sza bad ság harc em lé ké hez [Rész let az 1998. már ci us 15−
én Szalkán el hang zó ün ne pi be széd ből]. Új Szó, 1998. már ci us 14., 9. p.

A fel nőt té vá lás ko ra. 1968. au gusz tus 21. – ma gyar szem mel [Fónod Zol tán,
Turczel La jos, Duba Gyu la, Sidó Zol tán, Lo vász At ti la, Popély Gyu la,
Kövesdi Kár oly, Lehocky Te réz]. Sza bad Új ság, 1998, 33. sz. 5., 11. p.

Az Iro dal mi Szem le nyi tott az iro dal mi irány za tok előtt. Iro dal mi Szem le, 1998,
5–6–7. sz. 27–29. p.

Holota Já nos és Ér sek új vár. Iro dal mi Szem le, 1998, 5–6–7. sz. 134–135. p. 
Vass Lász ló vi szon tag sá gos pá lyá ja [A szo ci a lis ta re zsim ide jén nem le he tett ki ad −

ni mun ká it]. Va sár nap, 1998, 50–51. sz. 14. p. 
Kö zös ér té kek után ku tat [Jegy ze tek egy re gi o ná lis ki adá sú, de Kö zép−Eu ró pá ra is

ki te kin tő ma gyar or szá gi lap ról, a Li mes ről]. Új Szó, 1999. feb ru ár 27., 48.
sz. 9. p.

Egy po li ti kai köl tő [Berkó Sán dor meg íté lé se év ti ze de kig el len té tes volt, a ne ki já ró
el is me rést a rej tett ös vény cí mű lí rai ha gyo mány an to ló gi á ban kap ta meg].
Va sár nap, 1999, 12–13. sz. 21. p. 

Egy Kö zép−Eu ró pá ra is ki te kin tő ma gyar or szá gi lap ról. Iro dal mi Szem le, 1999, 1–2.
sz. 46–47. p. 

Em lé ke im. Ka ted ra, 1999. 2. sz. 3. p.
Két meg je lent kö te té vel egye dü li stí lust ho zott [A nyolc van éves Lehocky Te réz író nő

kö szön té se]. Új Szó, 2000. feb ru ár 24., 45. sz. 10. p.
Em lé ke zés fa lu si is ko lás ko rom ra. Tü csök, 1999/2000, 7. sz. 14–15. p. 
Hol él, mit csi nál Gyö nyör Jó zsef? [A jog fosz tott ság kor sza ká nak ő vé gez te el a leg −

ala po sabb ku ta tá sát, ám évek óta hi ány zik köz éle tünk ből.] Va sár nap,
2000, 15–16. sz. 19. p.

Bú csú és kö szön tés [Gon do la tok idő szá mí tá sunk új ez red− és szá zad for du ló ján]. Ka -
ted ra, 2001, 5. sz. 3., 13. p.

Vis  sza te kin tés a ma gyar is ko lák 1949 és 1959 köz ti vis  sza ren de zé sé re. Va sár nap,
2002, 39. sz. 14–15. p.
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