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látószög

A táncszakma nem sok könnyet hulla-
tott. Az előző évek során sokakban maradtak 
tüskék, sértettségek, hiszen nehéz volt elfo-
gadni, hogy létezik egy lap, amelynek főszer-
kesztője kizárólag a saját elvei szerint cselek-
szik. Ez még akkor is így igaz, ha – az utolsó 
évtizedben – a folyóirat védnökei Markó 
Iván és Seregi László, a szerkesztő bizott-
ság tagjai Esztergályos Cecília, Harangozó 
Gyula, Keveházi Gábor, Kricskovics Antal, 
Kun Zsuzsa, Nádasi Myrtill, Szakály György 
és Zsuráfszky Zoltán voltak.

A Táncművészet tehát a 2010/4. számmal 
ismét álomba szenderült. A Táncszövetség 
tapogatózásai nem jártak eredménnyel, végül 
a jogörökös 2012-ben megkereste Szakály 
Györgyöt, a Magyar Táncművészeti Főiskola 
rektorát a kiadói jogok átadásának – és a 
tartozások átvállaltatásának – szándékával. 
Végül a folyóirat kiadását a Honvéd Együttes 
vállalta, hogy önálló szerkesztőséggel, a hazai 
tánctársulatok, szakmai szervezetek és a kul-
turális kormányzat támogatásával biztosítsa 
a nagy múltú lap továbbélését.

A Táncművészet 2014. április 29., a Tánc 
Világnapja óta ismét a hazai táncágazatok 
negyedévente megjelenő művészeti és szak-
mai közéleti folyóirata. Főszerkesztője Péli 
Nagy Kata, arculatának tervezője Lerch Péter 
(Grafoid stúdió), felelős kiadója Bolvári-
Takács Gábor, szakmai együttműködő part-
nerei a Magyar Táncművészek Szövetsége, 
a Martin György Néptáncszövetség, 
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és Intézet Táncarchívuma, valamint a 
Táncpedagógusok Országos Szövetsége. A 
lap minden tekintetben a táncról szól, hir-
detésként is csak ilyen jellegűeket közöl. A 
címlapfotó egyedileg készül. A táncvilág hírei 
és eseményei néhány sortól fél oldalig terjed-
nek. Mozgalmasan váltják egymást az inter-
júk és kritikák. Minden lapszám kiemel egy 
központi témát, amelyet lehetőség szerint 
körbejár. Leginkább jelenségekről és tenden-
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talmaz. A szerkesztőség mellett Tanácsadó 
Testület működik. Tagjai személyükben és az 
általuk vezetett intézmény révén megjelenítik 
a táncszakma elvárásait, javaslatokat tesznek 
a lap által feldolgozandó hazai és nemzetközi 
vonatkozású témákra, eseményekre, bemuta-
tandó alkotásokra, előadásokra és kritikákra. 
A Tanácsadó Testület elnöke Szakály György, 
tagjai Bozsik Yvette, Diószegi László, Ertl 
Péter, Fodor Zoltán, Halász Tamás, Juhász 
Zsolt, Kiss János, Mihályi Gábor, Pataki 
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(Táncművészet. A hazai táncágazatok művé-
szeti és szakmai közéleti folyóirata. Alapítva: 
1951. Főszerkesztő: Péli Nagy Kata. Kiadja a 
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft., 
Budapest. ISSN 0134-1421. Honlap: www.
tancmuveszet.hu. A közlemény a NKFIH 
K115676 számú kutatás keretében készült.)

Földes György már 
korábbi műveiben 
(Az eladósodás poli-
tikatörténete, 1995; 
Magyarország, Ro- 
mánia és a nemzeti 
kérdés, 2007) bizo-
nyította erőteljes ér-
deklődését a Kádár-
korszak külpoliti-
kája iránt. Mostani 
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közé sorolódott. A szerző az események mel-
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Földes György: Kádár János külpolitiká-
ja és nemzetközi tárgyalásai 1956–1988. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2015. I. kötet: 
540 o., II. kötet: 824 o. ISBN 978-963-338-
089-5

Könyvében a szer-
ző először a magyar 
diaszpóra kivándor-
lási hullámait veszi 
sorra. A „nulladik” 
(1849 előtti) főleg 
katonák, misszio-
náriusok, utazók és 
kalandvágyók hul-
láma volt. Az első 
periódus, 1849–67 
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Budapest, 2015. 308 o. ISBN 978-615-
80150-6-6

Polcravaló
– főszerkesztői könyvajánlók –
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Négyévente felbolydul a világ a nyári olim-
piák miatt, de a téli játékok, az atlétikai, a 
labdarúgó vagy a vizes világbajnokságok sem 
panaszkodhatnak a nézőszámra, a Forma 
1-ről nem is beszélve. Behringer társada-
lomtörténeti megközelítésű áttekintése gaz-
dagon merít a sporttörténet, a szociológia, a 
művelődéstörténet eszköztárából és forrása-
iból, miközben fontos tételek bizonyítását 
tűzi ki célul. Az egyik ilyen a korai újkor át-
kötő szerepe az ókori olimpiák és a 20–21. 
századi modern sport között. A másik a 
munkaidő és a szabadidő közötti átrendező-
dés hatása a sport fejlődésére. További kér-
déskör a sporttá válás (fegyelem, szabályozás, 
szekularizáció, globalizáció) szerepe a mo-
dernitás folyamatában. S végül a sport nap-
jaink társadalmában betöltött szerepe, ennek 
minden politikai és gazdasági vetületével. 
Ezek tükröződnek az első öt fejezetben: Az 
ókori játékok; Középkori tornák; A játékok re-
neszánsza; A sport feltalálása; Korunk sportja. 
A széleskörű forrásfelhasználást a félszáz 
oldalnyi jegyzet és bibliográfia teszi nyilván-
valóvá. S hogy végül is mi a sport? A könyv 
zárófejezete éppen ezt próbálja röviden ösz-
szefoglalni. Tessék elolvasni – ezt is.

Wolfgang Behringer: A sport kultúrtör-
ténete. Az ókori olimpiáktól napjainkig. 
Fordította: Győri László. Corvina Kiadó, 
Budapest, 2014. 516 o. ISBN 978-963-13-
6235-0

Ne lepődjön meg az idősebb olvasó, ha nem 
érti vagy félreérti a címet. Az Idegen szavak 
és kifejezések szótára 1989-ben még nem is-
merte a „szingularitás” e jelentését. Amiről 
ugyanis most szó van, az a számítógépes in-
telligencia és az emberi agy összeolvadása, 
tehát az a jelenség, amikor az ember által 
alkotott eszközök sebessége, kapacitása és 
információmegosztó képessége ötvöződik az 
agy képességeivel és tudásbázisával. A szerző 
nem mindennapi ember. A számítástechni-
ka térnyerésének egyik mozgatója, feltaláló, 
jövőkutató, író, a Google műszaki fejlesztési 
igazgatója, tucatnyi egyetem díszdoktora. 
Ezt a könyvét 2005-ben írta (magyarra csak 
2013-ban fordították le), így megállapítása-
inak egy része talán már le is ellenőrizhető. 
A fejlődés exponenciális törvényeit kutató és 
hirdető tudós otthonosan mozog az informa-
tika, a robotika, a fizika, a biológia, a genetika, 
az agykutatás terén, és képes a levont követ-
keztetéseket, mintegy filozófiai szintre emel-
ve, általános emberi, társadalmi törvényszerű-
ségként megfogalmazni. A közel ezer oldalas, 
nehezen kézbe fogható mű első látásra talán 
visszariasztja az érdeklődőt – viszont később 
ugyanilyen nehezen tudja majd letenni.

Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén. 
Amikor az emberiség meghaladja a bioló-
giát. Ad Astra Kiadó, Budapest, 2014. 944 
o. ISBN 978-615-5229-25-1
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Filmszakmánk 1975-ben a siker kapujában 
állt: Makk Károly Macskajáték című filmje 
bejutott az öt esélyes közé a legjobb külföldi 
film Oscar-díjáért folyó versenyben. A szob-
rot végül Fellini nyerte el, de a jelölés önma-
gában is jelezte: nem mindennapi rendezővel 
van dolgunk. Makk viszonylag későn, 29 éves 
korában debütált a Liliomfival, amely azon 
túl, hogy új színt hozott a sematikus vígjáté-
kok világába, Cannes-ban népszerűsítette az 
új magyar filmművészetet. Az 1958-as Ház 
a sziklák alatt a legjobb film díját kapta San 
Franciscóban, az 1970-es Szerelem témája, 
stílusa és nemzetközi elismerése pedig a hazai 
filmművészetben fordulópontot (és Cannes-i 
díjat) jelentett. A 80-as évektől fokozatosan 
a koprodukciók irányába elmozduló ren-
dező sikert sikerre halmozott, ezek közül 
elegendő csupán az 1997-es Dosztojevszkij-
adaptációt, A játékost említeni. Ez az önélet-
rajzi monológ – amely persze dialógusoktól 
sem mentes –, a tavaly 90 éves filmrendező 
életét tekinti át, nemcsak a szépre emlékezve. 
A nőket (és házasságokat) különösen szerető, 
vidéki származású, de a nagyvilágban több 
nyelven biztosan eligazodó Makk őszintesé-
ge, humora, az aczéli kultúrpolitikát belülről 
láttató szemlélete magával ragadja az olvasót.

Makk Károly: Szeretni kell. Egy élet film-
kockái. Kossuth Kiadó, Budapest, 2014. 
464 o. ISBN 978-963-09-7991-7

A filmgyártás államosításától (1948) a rend-
szerváltozásig terjedő négy évtized filmpo-
litikájának önálló fejezete a külföldi filmek 
hazai forgalmazásának krónikája. Az első-
sorban művészetpolitikai jellegű probléma 
a korszak végére egyre jobban eltolódott a 
piaci igények kielégítése felé, felismerve a 
– főleg amerikai – sikerfilmek jegybevétel 
növelő szerepét. A döntéshozatalban meg-
határozó szerepet játszott a Filmátvételi 
Bizottság. Gál Mihály levéltári kutatómun-
ka alapján megírta az 1948–89 közötti film-
forgalmazás és filmimport szervezeti, mű-
ködési és szabályozási történetét. Az egyes 
filmek megtekintését, vitáját és átvételét/
elutasítását dokumentáló bizottsági jegy-
zőkönyvekből az 1968 utáni iratok marad-
tak fenn, így csak ezeket tehette közzé. A 
kötetben néhány különösen nagy port fel-
kavart film magyarországi vetítésének en-
gedélyezés-története külön is elolvasható, 
így a Híd a Kwai folyón, a Bonnie és Clyde, a 
Keresztapa, a Cápa, az Érzékek birodalma és 
az egész estés Disney-rajzfilmeké. Ezekből 
látható, hogy a szándékok és a devizakeretek 
gyakran ütköztek az amerikai forgalmazók 
piaci érdekeivel, politikai antipátiájával vagy 
pénzügyi igényével.

Gál Mihály: „A vetítést vita követte” A 
Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei 
1968–1989. Gondolat Kiadó, Budapest, 
2015. 760 o. ISBN 978-963-693-589-4
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tak fenn, így csak ezeket tehette közzé. A 
kötetben néhány különösen nagy port fel-
kavart film magyarországi vetítésének en-
gedélyezés-története külön is elolvasható, 
így a Híd a Kwai folyón, a Bonnie és Clyde, a 
Keresztapa, a Cápa, az Érzékek birodalma és 
az egész estés Disney-rajzfilmeké. Ezekből 
látható, hogy a szándékok és a devizakeretek 
gyakran ütköztek az amerikai forgalmazók 
piaci érdekeivel, politikai antipátiájával vagy 
pénzügyi igényével.

Gál Mihály: „A vetítést vita követte” A 
Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei 
1968–1989. Gondolat Kiadó, Budapest, 
2015. 760 o. ISBN 978-963-693-589-4
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Boga Bálint: Orvos-költők Schillertől napjainkig (XVI/4/13–19)
Fábián Mónika: A táncházmozgalom mint kulturális reprezentáció. Egy vizsgálati lehetőség 
(XVI/4/20–27)
Gerő András: Nemzeti részegség. Háborús propaganda a színházban (XVI/1/5–20)
Godzsák Attila: Sátoraljaújhely színházügyének fél évszázada. Adatok az épület, a sajtó és a 
színházi kapcsolatok 19–20. századi történetéhez (XVI/2/44–49)
Hideg Éva: A paradigmában gondolkodás haszna a jövőkutatásban (XVI/4/5–12
Kelemen Judit: Sárospatak zenei öröksége (XVI/4/28–36)
Koncz Péter: Ökológiai lábnyomok és klímaváltozás (XVI/1/43–46)
Kovács I. Gábor: Párhuzamos (testvéri) tudósi életpályák és elhajlásuk a pártállamban. A 
Szádeczky-Kardoss testvérpár: a jogász-közgazdász Tibor és a geológus Elemér életútja 
(XVI/2/17–28)
Kozma Tamás: Hogyan lettem szociológus? (XVI/1/21–34)
Léber Petra: A női jogok érvényesülése Európában. Nemi esélyegyenlőség a gazdasági és 
politikai döntéshozatali folyamatokban (XVI/3/5–18)
Martinkó József: Harsányi István és a tehetségvédelem (XVI/1/35–38)
Mező Ferenc – Mező Katalin: Tehetség és társadalom (XVI/2/5–16)
Miklósi Márta: Társadalmi szervezetek és egyházak az elítéltek reintegrációjában 
(XVI/2/29–39)
Misák Marianna: Zsarnay Lajos református püspök emlékezete (XVI/1/39–42)
Nagy László: Mindszenty József szerepe Muraköz visszacsatolásában (XVI/3/19–30)
Szalay László Pál: Gombfás temetőkert Telkibányán (XVI/3/45–49)
Támba Renátó: A parasztleányi élet motívumai Fényes Adolf festészetében (XVI/3/31–41)
Tusnády László: Rákóczi-induló (XVI/3/42–44)
Ungváry Krisztián: A zsidóság szerepe Tokaj-Hegyalja borászatában (XVI/2/40–43)
Vitányi Beatrix: A restaurálás rövid története és etikája (XVI/4/37–39)

Hargittai István kémikus, akadémikus, az 
ELTE és a Műegyetem professzora 2003 
óta immár a kilencedik tudománytörténeti 
könyvét adta ki, ezúttal szovjet fizikusokról és 
kémikusokról. Munkájának jelentősége vitat-
hatatlan: akik nem éltek az ún. „létező szocia-
lizmus” időszakában, azok számára jószerivel 
érthetetlen, miért és hogyan voltak képesek 
a legkiválóbb elmék tudásukat egy elnyomó 
rendszer szolgálatába állítani, sőt, erősíteni 
annak katonai-ipari potenciálját? Ráadásul 
gyakorta koncepciós perek árnyékában, 
börtönben, vagy éppen elhalasztott halálos 
ítélettel. A kötetben tizennégy tudós sorsa 
tárul fel. Van hét Nobel-díjas: Abrikoszov 
(2003), Ginzburg (2003), Kapica (1978), 
Landau (1962), Szaharov (1975), Szemjonov 
(1956) és Tamm (1958), valamint Belouszov, 
Hariton, Kitajgorodszkij, Nyeszmejanov, 
Zeldovics és Zsabotyinszkij. Vannak köztük 
Sztálinnal és Hruscsovval együttműködő, 
vannak ezt megtagadó kutatók. Elképesztő 
paradoxon, hogy amíg pl. a molekuláris bi-
ológiát vagy a kibernetikát a hatalom szinte 
eltörölte a színről, addig a fizika és a kémia 
nemzetközi összehasonlításban is szárnyalt. 
Érdemes megtudni, miért és hogyan.

Hargittai István: Eltemetett dicsőség, 
avagy hogyan tették a szovjet tudósok szu-
perhatalommá a Szovjetuniót. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2014. 456 o. ISBN 978-
963-05-9425-4

Garri Kaszparov neve nemcsak a sakkot 
ismerők számára fogalom. Személyét már 
első világbajnoki győzelmekor, 1985-ben, a 
Brezsnyev-korszak tagadásának tekintették, 
jóllehet zseniális képességeinek a politikához 
aligha volt köze. Bakui születésű örményként 
összeütközésbe került Gorbacsovval, mert 
bűnnek tartotta, hogy eszkalálódni hagyta az 
örmény-azeri konfliktust. Kaszparov a sakk-
ban is a demokráciát kereste, ezért a dikta-
tórikus vezetésű nemzetközi szövetség mellé 
1993-ban másik szövetséget alapított. 2005-
ben világranglista-vezetőként vonult vissza a 
sakkozástól és rögtön belevettette magát az 
ellenzéki politizálásba. Nemzetközi ismert-
ségének köszönhetően az ajtók könnyen 
megnyíltak előtte, ám hamar tapasztalnia 
kellett, hogy a putyini Oroszországban saját 
liberális eszméinek nincs esélye. A ma már az 
Egyesült Államokban élő Kaszparov könyve 
vitairat és vádirat, amely történelmi össze-
függések feltárásával és személyes tapaszta-
latok beépítésével teszi világossá az olvasó 
számára az ortodox hagyományokon alapu-
ló, a tekintélyelvet mindenek fölé helyező és 
ezt leképező mai orosz államberendezkedés 
működését, céljait és nemzetközi veszélyeit.

Garri Kaszparov: Közeleg a tél. Miért kell 
Putyint és a szabad világ ellenségeit megál-
lítani? HVG Kiadó, Budapest, 2015. 320 o. 
ISBN 978-963-304-307-3

látószög


