
Békés Márton

Gyakran tapasztalhatjuk azt is, hogy a sci-fi és a történeti ismeretter-

jesztés bizonytalan mezsgyéjén egyensúlyozó magazinok borítói le-

pik el a buszmegállók hirdetõfelületeit, gigantikus Hitler- és Sztálin-

portrékkal sokkolva a járókelõket. Hiszen nincsen jobb reklám annál

– gondolhatja a termék eladásának maximalizálásában gondolkodó

megrendelõ –, mintha emberellenes tetteik után ötven-hetven évvel

is e szörnyek arcával tapétázzuk ki a köztereket. Pont úgy, mint an-

nak idején, amikor hat- vagy éppen húszmillió ember lemészárlását

hajtották végre éppen. Akkor a kötelezõ ünneplés, ma pedig a sze-

mérmetlen figyelemfelkeltés része a náci és bolsevik diktátorok arc-

képeinek propaganda-plakátokról vett reprodukciója. Vagyis annak

idején a totalitárius rezsim vizuális legitimációja, ma a fogyasztásra

való ingerlés áll a háttérben. Ha mindebbe belegondolunk, aligha

érezhetünk mást az undornál és a felháborodásnál. 

Magyarországon mindez még kiegészül a Horthy- és Kádár-

rendszer apológiák egymásnak feszülésével, a kormányzó és a fõtit-

kár életének megannyi részletekbe menõ elemzésével, a semmit

sem jelentõ politikatörténeti tríviák okoskodó felemlegetésével, és

persze az ezeken alapuló történeti konstrukciók elõállításával. Ezt te-

tõzik be a magyar belpolitikai élet kisszerûségét kiszolgáló „viták”,

hogy tudniillik „végsõ soron” a Horthy- vagy a Kádár-rendszer volt-e

jobb? Egészen elképesztõ folyamat, hogy a magyar köztörténeti tu-

dást megalapozó tartalomgyártók (magazinok, TV-mûsorok, napi- és

hetilapok, hír- és véleményportálok) jelentõs része ott tart, hogy évek

óta a 20. századi magyar történelem két negyedszázadnyi korának

összehasonlításán kérõdzik, többnyire megspórolva úgy a

szofisztikált nyelvezetet, mind a szélesebb történeti perspektíva és a

kritikai hozzáállás fáradtságát. (Mintha a történettudomány nem egy

különálló szakma lenne, mint az orvoslás vagy az autószerelés,

amely felkészültséget, hozzáértés és kvalifikációt kíván, hanem egy

mindenki számára könnyen hozzáférhetõ szféra, ahol szabadon le-

het ostobaságokat állítani.) Történeti tudásunk lassacskán egyszeri

üzleti érdekek szolgálatába áll, és egyszersmind sekélyesedik,

amelynek következtében elveszítjük intellektuális immunrendszerünk

történeti affinitását, és a poláris gondolkodás legrosszabb reflexei-

nek szintjére zuhanunk vissza. 

De elég a dohogásból, noha az imént vázolt folyamat valóban

nyugtalanító és történészként roppantul idegesítõ is. A jó hat–nyolc

éve egyre szûkülõ magyar könyvpiacon ugyanis azért találni értékes

mûveket. A Jaffa Kiadó történettudományos könyvsorozata Ablonczy

Balázs szerkesztésében például jobbnál jobb, szépen szerkesztett,

könnyen forgatható, kézbeillõ, olvasmányos, ugyanakkor elmélyült

és a szakmaiság kritériumait pompásan kielégítõ könyveket kínál. A

tavalyi év második felében három olyan könyvet jelentetett meg a

Jaffa, amelyek a rossz értelemben vett popularizálást messzemenõ-

kig mellõzve dolgoznak fel közérdeklõdésre számot tartó témákat.

2012-ben Paksa Rudolf a magyar szélsõjobboldal történetét, Papp

István a népi mozgalom 1920 és 1990 közötti szakaszát, Müller Rolf

pedig a Rákosi-korszak rettegett államvédelmi szervezetét dolgozta

fel.

*

Paksa Rudolf, az MTA BTK Történettudományi Intézetének kutatója

doktori témáját bõvítette könyvnyi terjedelmûvé. A jól megkonstruált

kötet a modern magyar politikatörténet másfél évszázadán – azaz

1867-tõl napjainkig – vezeti végig a szélsõjobboldali eszmék és poli-

tikai törekvések történetét. A kötet pontos és tiszta fogalomismerte-
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téssel kezdõdik, amennyiben a szerzõ leírja, hogy szélsõjobboldal

alatt gyûjtõfogalmat ért, amely egy szerteágazó politikai törekvést ta-

kar. Ezt röviden a kommunizmus és a kapitalizmus elutasítása, a li-

berális és a marxista felfogással való küzdelem, valamint a nemzeti

és keresztény hagyományok elõtérbe helyezése jellemzi. A szerzõ a

szélsõjobboldal halmazán belül kezeli a nemzetiszocialista mozgal-

mat is, amelynek egyik ága-

ként értelmezi a nyilas cso-

portosulásokat. 

A kiegyezés megkötése

után kibontakozó gyors mo-

dernizációval szemben szá-

mos olyan „anti-nézet” jelent

meg, amelyek a késõbbi

magyar szélsõjobboldal tá-

voli eredõjéül szolgáltak.

Ezek közé tartozik az 1875-

tõl megjelenõ antiszemitiz-

mus (Istóczy György és a

tiszaeszlári per hullámai), az

iparfejlesztéssel szemben

álló agrárius törekvés és a

politikai katolicizmus. Ezek egyébként – mutatja ki Paksa – megtalál-

ják a maguk tükörképét a franciaországi Dreyfus-perben és a

Maurras-csoport eszméiben. A „fajtudományok” megjelenése Ma-

gyarországon szintén nem függetleníthetõ Gobineau és H. S. Cham-

berlain munkásságától, vagy éppen a szociáldarwinizmus és a kez-

detben inkább a baloldali értelmiséget vonzó eugenika gondolatától.

Ami speciálisan magyar, az a turanizmus volt, mint kultúrpolitikai tö-

rekvés, külpolitikai program, és mint a területi integritás nemzetisé-

gekkel szembeni megõrzésének legitimációt biztosító eszme. A szá-

zadfordulóhoz közeledve, az eszmei elõzményeken túllépve jelent

meg a magyar szélsõjobboldal elsõ politikaibb formája, a már kapi-

talizmus- és marxizmus-, illetve zsidó- és liberalizmus-ellenes fajvé-

delem, amely programmá az ellenforradalom idején vált. A MOVE,

az Ébredõ Magyarok Egyesülete és a Prónay–Héjjas-féle különítmé-

nyek korában 3-6 millió tagja volt a Ku Klux Klánnak – olvassuk a

könyvben a külföldi „rokonokkal” való értékes összehasonlítások

egyikeként. Az elõbbiek elemzését követi a könyvben a radikális ke-

resztényszocialisták (Prohászka Ottokár, Bangha Béla) gondolatai-

nak bemutatása, és a ’20-as évek tipikus politikai termékének tekint-

hetõ fajvédõ párt eszmei elemzése. A sokféle, hamarosan egymástól

igen távolra kerülõ személy (Gömbös és Bajcsy-Zsilinszky, Lendvai

István, Hir György, Eckhardt Tibor) által képviselt fajvédõ gondolat a

’30-as évek elejére végleg kifulladt. 

Ezt követõen léptek színre az „utánzók”, vagyis a kisebb részt az

olasz fasizmust, jobbára a német nemzetiszocializmust másoló ma-

gyar mozgalmak, amelyek ismét nem voltak egyedül Európában, hi-

szen Böszörmény Zoltán kaszáskereszteseinek és a nyilaskeresztet

elsõként használó Meskó Zoltán frakciójának megvoltak a maguk

angol és francia párhuzamai. A magyar szélsõjobboldal

emblematikus mozgalma, vagyis a hungarizmus leírásánál végigkö-

vethetjük, hogyan lesz Szálasi kispolgári, poszt-fajvédõ, zavaros an-

tiszemita pártjából 1937 tavaszára nacionalista-szocialista tömeg-

párt, amely rövidesen egyesíti a nemzetiszocialista csoportosuláso-

kat. 1939-ben közel egymillióan szavaztak a szélsõjobboldali pártok-

ra, amelyek ezzel a parlamenti mandátumok 19%-át szerezték meg.

Bár Imrédy csodaszarvasos „úri fasizmusa” és a magyar

Quislingként funkcionáló Sztójay egy ideig a “nemzetvezetõ” riválisa

tudott lenni, a magyar szélsõjobboldaliság utolsó nagy megtestesítõ-

jének mégis a nyilas pártot tekinthetjük. 

Paksa a könyvben további értékes fejezetet szentel a szélsõjobb

1990 utáni történetének, ahol a nacionalista újromantika, a plebejus

populizmus és a neonáci szubkultúra is felvonul. A szélsõjobboldali-

ság közös kritériumaiul a szerzõ a kirekesztést, a radikális átalakulá-

sok vágyát, a rendpártiságot és egy saját belsõ kulturális kódrend-

szer érvényesülését jegyzi fel, s hozzáteszi, hogy aránya mindig a

társadalmi elégedetlenség fokmérõje is. A kötetbõl azonban világo-

san kiderül, hogy a viszonylag egyszerû szociológiai megállapítás

mögött komoly eszmetörténeti vonalak is húzódnak, amelyek vizsgá-

lata nem mellõzhetõ. (Paksa Rudolf: A magyar szélsõjobboldal törté-

nete. Jaffa Kiadó, 2012, 256 oldal, 2940 Ft)

*

Papp István, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának

munkatársa négy évtized óta elsõként vállalkozott arra, hogy az oly’

sokszor interpretált, de mégis kevésszer megértett magyar népi

mozgalom történetét összefoglal-

ja. A népiek, mint kifejezetten

magyar irodalmi, kulturális és po-

litikai jelenség megértése csak

irodalmi hagyományaink és

19–20. századi sorsunk belsõ jel-

lemzõinek ismeretével lehetsé-

ges. A népieknek „jobb a teljesít-

ménye, mint a megítélése” – írja

a szerzõ, utalva arra a tényre,

hogy az egyfelõl többnyire urbá-

nus kritikusaik, másfelõl jórészt

maguk a népiek által megírt törté-

net nemcsak revízióra, hanem újraírásra is szorul. A szerzõ nézõ-

pontja a távolságtartó szimpatizánsé, aki érti és megérti a népiek

motivációit, éppen ezért alkalomadtán mélyebben és igazabban is

tudja bírálni azokat. 

A 20. század elején még csak irodalmi tendenciaként érvénye-

sülõ népi gondolat Szabó Dezsõ 1919–20-as fellépésekor kezdett el

esztétikai mellett politikai jellemzõkkel is bírni, majd 1930 körül moz-

galommá szervezõdve az évtized során mindkét irányban kibontako-

zott. Politizáló irodalom és irodalmi felhangokkal bíró politikai törek-

vés volt, amely a képviselõi által a magyar nemzet autentikus réte-

gének, szociálisan felemelendõ és kulturálisan irányadónak tekintett

parasztság érdekében dolgozott. A szerzõ az elsõ nemzedék mun-

kásságára helyezi a hangsúlyt – amely 1920 és 1970 között futotta ki

magát –, s a népiek csúcspontját 1939 és 1949 közé teszi. A máso-

dik nemzedéket már a rendszerváltást megelõzõen létezõ „népi-
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nemzeti ellenzéket” alkotó derékhadnak tartja, amely a klasszikus

népi törekvéseket átfogalmazva képviselte, megõrizve az eredeti

szellemiséget. 

Papp a populizmus 19. század végétõl Európa- és Amerika-

szerte ismert gondolatköréhez sorolja be a magyar népieket, s egy-

ben – a szekfûi terminussal élve – negyedik nemzedéknek is nevezi

õket, amely sem a háború elõtt rendszer restaurációjában, sem az

uralkodó rend fenntartásában nem volt érdekelt, ugyanakkor az

1918–19-es forradalmaktól (és azok végrehajtóitól) is idegenkedett.

A Petõfi-féle irodalmi program képviselõirõl van szó, akik szerint a

költõ egyben társadalompolitikai szerepet is ellát. Vagyis velük kap-

csolatban a pusztán „tiszta esztétikát” képviselõk helyett az iroda-

lomnak közéleti feladatot is tulajdonító írókról beszélünk. Ady, Szabó

Dezsõ és Móricz szellemi örökösei 1930 és 1932 között szervezõd-

tek nemzedékké, amelyet az 1934-ben alapított és kollektívan szer-

kesztett Válasz kovácsolt össze. „Néma forradalmárok” – szól a sok

esetben önéletrajzi elemeket is tartalmazó szociográfiákról (A tardi

helyzet, Cifra nyomorúság, Futóhomok, Néma forradalom, Ormán-

ság, Puszták népe, Számadás, Viharsarok) szóló fejezet ötletes cí-

me, majd a népi tábor legegységesebb korszakának – az 1937 és

1939 közé esõ éveknek – az elemzése következik. Bár féltucatnyi

lap (Híd, Kelet népe, Magyar Csillag, Magyar Élet, Magyar Út, Sza-

bad Szó, Tiszántúl) állt a rendelkezésükre, és irodalmi pályájuk dele-

lõpontjára érkeztek, a háború alatt szétszéledt a tábor. Létrejött egy

erõsen baloldali (Erdei Ferenc, Darvas József, Veres Péter) és egy

szélsõjobboldali szárny (Erdélyi József, Sinka István, Sértõ Kálmán),

amely között nem volt mindig világos a határ (Féja Géza, Kodolányi

János), s persze létezett egy széles centrum is, meghatározó szer-

zõkkel (Illyés Gyula, Németh László, Szabó Zoltán, Kovács Imre). 

Hatalom és népbíróság – kisarkítva ez a két út állt a népiek elõtt

1945-tõl. Míg a Nemzeti Parasztpárt a népiek balszárnyát tömörítet-

te, addig másokat elhallgattattak, a harmad- és másodvonalból né-

hányakat el is ítéltek, egyesek pedig emigráltak. Jellemzõ, hogy míg

Erdei és Darvas végigasszisztálta a sztálinista rezsimet, addig Né-

meth fordításokból élt, Kodolányi pedig nyomorgott. Az írócsoport

1949–50-es felszámolását egy rövid ’56-os újjáéledés után az

MSZMP 1958-as elítélõ párthatározata és a jelentõs írók visszaédes-

getése követte. Már a Kádár-rendszer elején megjelentek a második

nemzedék tagjai (Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Kósa

Ferenc, Sára Sándor); az elsõ generáció képviselõi közül 1983-ra az

utolsó, vagyis Illyés is elhunyt. A népi gondolat eszme-, valamint iro-

dalmi- és politikatörténeti elemzését nyújtó könyv segít megérteni az

egyik legkomplexebb 20. századi magyar gondolat történetét. (Papp

István: A magyar népi mozgalom története 1920–1990. Jaffa Kiadó,

2012, 282 oldal, 2940 Ft )

*

Müller Rolf, az ÁBTL munkatársa A tanú címû film Virág elvtársának

alakját – Péter Gábor filmbéli megfelelõjét – idézi fel a szélesebb ér-

telemben vett Rákosi-korszak (1945–1956) rettegett erõszakszerve-

zetérõl írott könyve bevezetésében. A bonyolult felépítésû, több

szervezeti átalakítást is megért, politikai csatározásoktól és belsõ le-

számolásoktól sem mentes állambiztonsági intézmény történetének

megírása végig könnyed, ugyanakkor

igen szakszerû maradt. Mindezt egy na-

gyon alapos fogalmi tisztázás és szerve-

zeti genealógia alapozza meg, amelynek

során a szerzõ végigvezeti, hogyan lett az

1945 elején felállított politikai rendõrségi

osztályokból a ’46-os „köztársaság védel-

mérõl” szóló törvénynek köszönhetõen a

népbíráskodást és a koncepciós pereket

elõsegítõ szervezet, majd Kádár János

belügyminiszter révén 1948 szeptemberétõl Államvédelmi Osztály-

ból ÁVH. 

A szervezet 1948 végétõl 1953 elejéig folyamatosan hízott.

Elõbb az államrendõrség kötelékébõl közvetlenül a belügyhöz tarto-

zó hatóság lett, amely a klasszikus állambiztonsági feladatokon (bel-

és külföldi elhárítás, hírszerzés, politikai rendõri munka) túl megkap-

ta az útlevél-ellenõrzést, a karhatalmi feladatokat, valamint a határ-

õrizetet is. 1948/49 fordulóján az ÁVH aktív közremûködésével bo-

nyolították le a korszak legnagyobb perét, az ezer szálból össze-

szõtt Rajk-ügyet, majd a szervezetet közvetlenül a Minisztertanács

alá rendelve 1950-tõl kvázi önálló tárcává tették. A zöld parolival jel-

zett határõrök és a kék parolival jelzett államvédelmisek közös szer-

vezete ekkoriban már harmincötezer fõsre duzzadt, s negyvenötezer

együttmûködõ segítette. A szervezet további növekedésének Péter

Gábor 1953. januári letartóztatása vetett véget, amelyet a szovjet ci-

onista perhez hasonlóan megkonstruált hazai eljárás követett, ame-

lyet azonban Sztálin halála után „sima” büntetõperré változtattak.

Müller Rolf szerint Rákosi ezzel a perrel akarta a felelõsséget Péter

Gáborra kenni, afféle olyan hazai Beriját kreálva belõle, aki még õt is

sakkban tudta tartani. Ebbõl természetesen semmi nem volt igaz,

így az ÁVH sem egyfajta „állam volt az államban”, hanem szerves

része és kiegészítõje annak a politikai akaratnak, amely mozgatta.

Nagy Imre 1953-as amnesztia-rendelete, majd az 1955-ös vissza-

rendezõdés idején az ÁVH állományának a belügyminisztériumba

való átmentése, végül az 1956. október végi híres feloszlató rádió-

beszéd zárja a Rákosi-féle államvédelem intézménytörténetét. 

A kötet másik fele az állambiztonsági szervezetet mozgató dön-

téshozók és fontosabb ÁVH-tisztek pályáját mutatja be Tömpe And-

rástól és Péter Gábortól kezdve Pálffy Györgyön és Szûcs Ernõn át

Piros Lászlóig. A szervezet, amelyet a magyar emlékezet a „nagy fe-

kete autókhoz”, a csengõfrászhoz és az Andrássy út 60-hoz köt,

egyfajta paranoia-történetként is szemlélhetõ, ahol a társadalom

egyötödét eljárás alá vonó gépezettõl nemcsak a dedikált ellensé-

gek („klerikális reakció”, szabotálók, a nyugati imperializmus kémei,

a titóizmus gyanújába keveredõk, árurejtegetõk, kulákok, a „Horthy-

fasizmus” katonatisztjei stb.) félhettek, hanem ironikus módon még a

’19-es kommunisták sem lehetettek biztonságban tõle. 

Müller Rolf úgy dolgozta fel a sokszor elõkerülõ témát, hogy

mindvégig kínosan kerülte a hatásvadász elemeket, és élvezetesen

írta meg a sok tisztáznivalót kívánó történetet. 

Egyszóval, vannak jó könyvek is.  (Müller Rolf: Politikai rendõr-

ség a Rákosi-korszakban. Jaffa Kiadó,  2012, 240 oldal, 3150 Ft)
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English File 3Ed Elementary

Egyik legnépszerûbb közép- és nyelviskolai sorozat teljesen megújul. Könnyed, humoros
hangvétel jellemzi változatos feladattípusokkal, szórakoztató és sokszínû leckékkel, rugal-
mas tananyaggal, és nagy mennyiségû kiegészítõvel. A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés és a
készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos szóbeli
nyelvhasználathoz. Az új kiadásban még hangsúlyosabb a tanultak rendszeres ismétlése.
Minden lecke végén találunk egy kétoldalas Revise & Check részt, amelybõl kiderül, hogy
mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az adott leckébõl. A könyv végén található a
Grammar Bank, mely leckénként két oldalas további gyakor-
lási lehetõséget biztosít, és a Vocabulary Bank, mely a leckék
témakörei köré csoportosítja, képekkel, rajzokkal gazdagon
illusztrálja a könyv szóanyagát, segíti az önálló szótanulást.
A tankönyvhöz tartozó iTutor ellenõrzi, javítja a tanuló inte-
raktív gyakorlatait, és mobil eszközre optimalizált tartalom-
hoz ad hozzáférést.  A munkafüzethez tartozó iChecker révén
minden leckéhez plusz tesztet találhatnak a neten, linkeket,
melyek további gyakorlatokhoz, játékokhoz vezetik a tanulót.

Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms
Új taggal bõvült az Oxford Pocket család. Az új kötet megtanítja, mit nevezünk phrasal verbs-
nek, mi a nyelvtana, hogyan használjuk õket. 22 témakörben dolgozza föl a leggyakrabban
használt szavakat, eredeti szöveg -környezetükben,134,  egyenként 2 oldalas egységben.
Egyik oldalon szójegyzék van, magyarázatokkal, másik oldalon példák, gyakorlatok,
szövegek. Minden napi helyzetek, mint pénz, utazás, munka, politika szerepelnek a
fejezetekben, a könyv végén pedig összefoglaló van a kulcsszavakról, a legfontosabb
rendhagyó igékrõl, az elsõdleges jelentésû  és az átvitt értelmû kifejezésekrõl. Mindez pedig
egy könnyen használható, zsebben is hordható formában. A nyelvtanulók B1 szinttõl egészen
C2 szintig használhatják.

Successful Presentations SB+DVD Pack
A Successful Series egy olyan videós sorozat, amelyet az üzleti kommunikációs készségek
elsajátítására fejlesztettek ki. A sorozat középszintû, vagy az azt meghaladó nyelvtudással
rendelkezõ diákok számára ideális. A Sucessful Presentations video kurzus az elõadások
nyelvezetét segít megtanulni. A prezentációkat különféle szempontok szerint mutatja be
Andrew Mallett szakértõ. Csoportos és önálló tanulásra is egyaránt alkalmas a tananyag. A
videókon bemutatott beszédgyakorlatok és az azokat követõ feladatok segítik az anyanyelvi és
nem anyanyelvi tanulókat a bemutatókon a magabiztos fellépésben. A csomagban egy
tankönyv és egy DVD található. A tanári kézikönyv online megtalálható: www.oup.com/
elt/teacher/successful.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu

7875 Ft

Student’s Book 
With iTutor 6890 Ft

WB kulcs nélkül
+iChecker 4590 Ft

2900 Ft

Audio CD 9900 Ft


