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464 
ramm című cikk, amely az Ifjú szívekben élek című röpiratra reagálva igen figyelemre 
méltó megjegyzéseket és a jövőbe is belevilágító esélylatolgatásokat tartalmaz az épp 
csak szárnyait bontogatni kezdő népi generációról. A cikk színvonala (a szerző kie
melkedő intellektuális képességein túl) tárgyilag azon alapul, hogy a Bethlen-kon
szolidáció kora (és általában a két világháború közötti rendszer) alaposan rászolgált 
a kemény kritikára, s a rendszer polgári, népi, szocialista ellenzékének teljesítményei
ben is bőven akadt bírálni való. 

Gereblyés Lászlónak a földmunkás kongresszusról készített riportja pedig 
végső soron annak köszönhette részlet-értékeit, hogy a forradalmi munkásmozga
lom a kétkezi dolgozó emberek érdekeinek érvényesítéséért szerveződött és ezeket az 
érdekeket, a szegények elemi igazságait nemegyszer energikusan képviselte. A moz
galom fel kívána karolni az emberi emancipáció ügyét és a progresszív tudományos, 
világnézeti hagyomány továbvitelére is igényt tartott. A 100% tehát szándék és va
lóság, terv és megvalósulás mély diszkrepanciájáról árulkodott. De éppen emiatt kell 
megfontoltan újraelemeznünk, árnyaltan értékelnünk azt a bizonyítványt, amelyet 
a magyar forradalmi szocialista mozgalom a húszas évek végének e kultúrszemléjé-
ben magáról kiállított. 

Tverdota György 

A Századok repertóriuma. 1867-1975. 
Diószegi Mária és Kulcsár Erzsébet közreműködésével szerkesztette: Pamlényi Er
vin. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 763 1. 

Egy szakfolyóirat jó repertóriumát csak szakmabeli tudja elkészíteni. Éppen 
ezért örvendetes, hogy a Századok repertóriumának megalkotásában hazai történé
szeink legjobbjai vettek részt, vállalva a szakrend megállapításának felelősségteljes 
munkáját. Ez a szakrend jól követi történeti kézikönyveink felépítését, ezzel is biz
tosítva azt, hogy ne kallódhasson el információ, ami megjelent a több mint százéves 
folyóirat hasábjain. 

A szakrendben felsorolt 1204 közlemény címleírását az illusztrációk jegyzéke, 
a folyóirat könyvészeti leírása, és a szerkesztőbizottságok bemutatása követi. Ez 
után találhatók a mutatók, amelyek a címleírásokban szereplő személy- és helyne
vekre, továbbá az ismertetett könyvek szerzőire terjednek ki. 

Egyetlen kívánsága maradhat csupán a felhasználónak, ám az a munkát is, 
s a terjedelmet is jelentősen megnövelte volna: egy olyan mutató, amely kiterjed az 
összes tétel valamennyi személy- és helynevére. 

Monok István 


