
he'.ők meg sokszor a dekorációban, amely színes, láttató erejű és ötletes. Sok a 
nemzeti jellegre utaló külsőség, szembetűnően sok a nemzetiszínű zászló. Ekkor 
még a magyar történeti személyeket ábrázoló — főleg a demokratikus hagyomá
nyokat és a nemzeti függetlenséget jelképező 48-as vezérek: Kossuth, Petőfi, 
Táncsics képei, de Dózsa-, Rákóczi- és Szent István-képék is feltűntek.

Élő magyar politikusok népszerűsítése minden pártnak jellemző vonása, külö
nösen erős — felülről inspiráltán, szervezett formában — a Kommunista Pártban 
a párt vezérének népszerűsítése, ám nem vált még uralkodóvá. Külföldi politiku
sok megjelenítése, az országot felszabadító hadsereg és nép első számú politikai 
vezetőjének a kiemelése a tisztelet és megbecsülés jele ekkor.

E számunk szerzői

Apor Péter: az ELTE BTK történelem és magyar szakos, IV. éves hallgatója.
Botos Máté: 1992-ben végzett az ELTE BTK-n, történelem és francia szakon, 

jelenleg tudományos ösztöndíjas az ELTE Atelier Franciás-Magyar Posztgraduális 
Műhelyében.

Bódy Zsombor: az ELTE BTK történelem és az ELTE Szociológiai és Szociálpo
litikai Intézetének szocológia szakos IV, éves hallgatója.

Holbok Sándor: 1992-ben végzett az ELTE BTK történelem és német szakán.
IQ. Hórnan Bálint: nyugalmazott műszaki könyvtáros, Kanadában él.
Horváth László Béla: 1987-ben végzett az ELTE magyar—történelem szakán. 

Jelenleg a Világgazdaság c. üzleti napilap művészeti szerkesztője.
Mátay Mónika: 1994-ben diplomázik az ELTÉ-n történelem és szociológia 

szakon. A Közép-Európai Egyetem {CEU) ösztöndíjasa.
Rév István: a CEU tudományos igazgatója.
Stéfán Ildikó: az ELTE BTK V. éves, történelem szakos hallgatója.
Szabó Róbert: 1983-ban végzett az ELTE BTK történelem—könyvtár, új- és 

legújabbkori történeti múzeológiai szakán. Jelenleg az MTA Történettudományi 
Intézetének könytárvezetóje.

Szilágyi Ágnes Judit: 1990-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 
történelem—portugál nyelv és irodalom szakon, jelenleg tudományos továbbkép
zési ösztöndíjas a szegedi JATE Latin-Amerika Története Kutatócsoportjánál.

Szőcs Gábor: az ELTE BTK Történelem Segéd- és Rokontudományok Tanszé
kének adjunktusa.

Szőcs László: az ELTE BTK történelem és az ELTE Szociológiai Intézetének 
szociológia szakos hallgatója. 1993-ban végzett az ELTE BTK angol szakán.
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