
Bevezetés

Jelen ünnepi kötet a 65. születésnapját ünneplő Takács Péter egyetemi oktatói 
tevékenységéhez leginkább tanítványként kötődő szerzők tudományos közle-
ményeit tartalmazza. Egy szerző kivételével mindegyikünk a tudományos pá- 
lyát választotta (itthon vagy külföldön), és sokunk számára maga az ünnepelt 
volt a jogászi hivatás mint tudományos oktatási- kutatási tevékenység mellet- 
ti döntés oka. Tudósi és oktatói magatartásmintákat tanultunk tőle, amelyeket 
több- kevesebb sikerrel azóta igyekszünk követni. Ezért mindannyian végtele-
nül hálásak vagyunk neki. Érdekességként megemlítjük, hogy akik e könyvet 
készítettük, most annyi idősek vagyunk, mint amennyi az ünnepelt volt akkor, 
amikor államtan és jogelmélet tárgyakra tanított bennünket. Ismerve valamelyest 
őt, valamint kiterjedt, sikeres pályára állt tanítványi körét, engedje meg a kedves 
Olvasó, hogy az ünnepeltet az arisztotelészi értelemben vett tudósnak nevezzük, 
akinek olyannyira színvonalas az oktatási tevékenysége, hogy az már önmagában 
is tudományos kiválóságnak számít. Ezért, e miatt az erény miatt választottuk  
– az ünnepelthez hasonlóan, aki mottóként használta1 – jelen kötet címéül a Metafi-
zikából is jól ismert gondolatot, amely szerint a tanítani tudás képessége a tudás 
igazi jele.2

Talán nem mindegyikünk, de bizonyosan sokan vannak köztünk, akiknek a fi- 
lozófiai műveltségét is Péter előadásai alapozták meg. Péter ritkán büszkélkedett  
a filozófiai végzettségével, amit a jogi diplomája után szerzett meg, ám az tudott 
dolog volt, hogy pályája kezdetén érdeklődése rögtön Arisztotelész felé fordult,3 
olyan időkben, amikor sem az antik állambölcselet, sem pedig az interdiszcipli-

1  Takács Péter: Az ígéret földje, Valóság 42 (1999) 60.
2  Arisztotelész: Metafizika, 981b. (Metafizika. ford.: Halasy-Nagy József. In: Filozófiatörténeti szö-

veggyűjtemény. I–II. Szerk.: Simon Endre. Bp. Tankönyvkiadó, 1958. és 1960., I. köt. 100.o.: Általában 
annak, hogy tud-e valaki, vagy sem, a tanítani tudás a jele.  )

3  Takács Péter: Aristoteles politika-elmélete és az antik polisz, Publicationes Universitatis Mis-
kolciensis Sectio Juridica et Politica 2 (1987) 159–195., Takács Péter: A politikai és jogi konstrukci- 
ók megalapozottságának kérdése Arisztotelész Politikájában, Magyar Filozófiai Szemle 30 (1986) 3–4., 
307–325., Takács Péter: A politikai és jogi rendszerek axiológiai megalapozottságának problémája 
Arisztotelész Politikájában, in Mezey Barna, Dunay Pál (szerk.) Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai. 8. 
kötet Budapest: ELTE Állam- és  Jogtudományi Kar 1985. 191–225.
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naritás nem volt divatos. Péter kandidátusi értekezése az igazságosság- elméletekről 
készült,4 és ez a téma egyáltalán nem tette népszerűvé a „tudományos szocializmus” 
égisze alatt szocializálódott akadémiai jogászok körében. Alapvetően republikánus 
politikai meggyőződését Péter sosem rejtette véka alá – feltéve, hogy valaki erre 
kíváncsian rákérdezett. Még kevesebben tudják sajnos, hogy a Kádár-rendszer 
idején Péter szoros viszonyt ápolt a lengyel demokratikus ellenzékkel, s hogy ezért 
ki volt téve a rendszer zaklatásainak. Péter politikai meggyőződése  mindazonáltal 
teljes mértékben rejtve maradt az egyetemi hallgatók számára, és a saját érték- 
felfogásának relevanciáját Max Weberre hivatkozva próbálta tudósként relativizálni.

Péter aprólékosan kidolgozott jogi, jogfilozófiai, államtani és politikaelméleti 
munkái elsősorban monográfiaértékű tankönyvekben,5 példaszerűen igényes esz-
metörténeti áttekintések6 és rövidebb-hosszabb könyvismertetések7 formájában 

4  Takács Péter: Igazságosság-elméletek – történeti nézőpontból, Kandidátusi értekezés, 1991.
5  Pl. Egresi Katalin, Pongrácz Alex, Szigeti Péter, Takács Péter: Államelmélet, Győr: Széchenyi 

István Egyetem ÁJK 2016. 311., Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs (szerk.): Állam- 
elmélet: Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből, Budapest: SzIT 2012. 404., Takács 
Péter (szerk.): Államelmélet: Az állam elmélet, az állambölcselet és a politikai filozófia történetének 
vázlata, Miskolc: Miskolci Egyetem, Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet 1994. 205., Takács Péter: Beve-
zetés a jogbölcseleti gondolkodás történetébe, Miskolc: Miskolci Egyetem 1994., Takács Péter (szerk.): 
Előadások az államelmélet, az állambölcselet és a politikai filozófia köréből, Miskolc: Miskolci Egyetemi 
Kiadó 1993. 249.

6  Takács Péter: Autokrácia és autoriter rezsim: Észrevételek két osztályozó kategória jelentéséhez 
és használatához, in Takács Péter (szerk.) Unitas multiplex: Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. 
születésnapjára, Budapest– Győr: Gondolat Kiadó 2017. 385–410., Takács Péter: A közjó, a közakarat 
és a közérdek az állam kontextusában, in Lapsánszky András, Smuk Péter, Szigeti, Péter (szerk.):  
Köz/érdek: Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára, Budapest: Gondolat 2017. 50–67., 
Takács Péter: Az alkotmány legitimitása, Alkotmánybírósági Szemle 2 (2011). 1. 58–65., Takács Péter: 
A szuverenitás mint az állam fogalmi megragadásának kategóriája, in Cserny Ákos (szerk.): Ünnepi 
tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapjára, Budapest: Nemzeti Köszolgálati és Tankönyvkiadó 2013. 
549–569., Takács Péter: A közjó, in Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba (szerk.): Iustum, 
Aequum, Salutare: Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére, Budapest: Osiris Kiadó 1998. 269–276., 
Takács Péter: Az állam politikai fogalma, in Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jog tudománya. Tanul-
mányok Carl Schmittről, Budapest: Gondolat Kiadó 2004. 168–180., Takács Péter: A jacksoni Amerika 
– magyar és francia szemmel. Bölöni Farkas Sándor és Alexis de Tocqueville társadalomszemlélete, 
Politika- Tudomány 2 (1988) 60–76.

7  Takács Péter: Politika & per – politikai per?, Politikatudományi Szemle (2010) 3. 143–152., 
Takács Péter: „És mi van, ha mégis minden jogász ördög?” Jogelmélet, jogdogmatika, jogpolitika, 
Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös no- 
minatae (2008) [2009] Tom. XLV. 253–265., Takács Péter: Történetek és tradíciók. Könyvszemle Arczt 
Ilona: A politikai tudományok oktatása a Budapesti Egyetem (ELTE) Jogi Karán és elődintézményei- 
ben c. munkájáról, Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös Nominatae 41 (2005) 335–342., Takács Péter: A személyes és a rendbe öntött igazságos-
ság szintézise, BUKSZ Budapesti Könyvszemle 8 (1996)  420–427., Takács Péter: Fuite en avant. Heller 
Ágnes: Az igazságosságon túl, BUKSZ Budapesti Könyvszemle (1992) 4, 54–62., Takács Péter: A közös-
ségi élet hume-i filozófiája (könyvszemle D. W. Livingstone: Hume’s Philosophy of Common Life című 
művéről), Filozófiai Figyelő 13 (1991) 305–311., Takács Péter: H. D. Thoreau: A polgári engedetlenség 
iránti kötelezettségről. A gazdaságról, BUKSZ Budapesti Könyvszemle (1990) 2. 487–489., Takács Péter: 
Schlett István: Eötvös József című könyvéről, Politika- Tudomány 1 (1988) 140–144.
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jelentek meg. Frissebb tanulmányai pedig a jog és nyelv,8 valamint a jog és művé-
szet9 határterületein kalandozó tudományos közlemények. Bár az előbb említett 
művek elsődleges olvasója az egyetemi hallgatóság, a szakmai közösség tagjai 
is rendszeresen reflexió tárgyává teszik mindazt, ami az ünnepelt szerzőségét 
dicséri. Így 2011-ben Miskolcon egy önálló  konferenciaszekció értékelte és vitatta 
meg Péter államtanának legfontosabb módszertani keretét kitevő, neokantiánus 
filozófiai gyökerekből is táplálkozó szinoptikus elméletét. E tan szerint a kutató 
a jogot és az államot mint tényeket folyamatosan egybe kell vesse az azoknak 
tulajdonított értékekkel. Péter eszmetörténeti írásai viszont a kantianizmus helyett 
főképpen a magyar politikai gondolkodás történetéből jól ismert Eötvös-féle „ural-
kodó eszmékre” koncentrálnak.10 Az állam, a jog, a politika – mindezen fogal-
mak az eszmetörténeti elemzés fényében nyerhetik el tehát elsődleges értelmüket  
Takács Péter eszmetörténeti univerzumában. Historia est magistra vitae. Ez az 
eszmetörténeti megközelítés pedig akár annak a számára is érdekes lehet, aki nem  
a katedrán hall a politikáról, de érdeklődése a joguralom és a jogállamiság mibenléte 
felé fordul. Ekkor az a legjobb, ha az ünnepelt konceptuális és történeti szemponto-
kat egyszerre érvényre juttató, e fogalmak lehetséges jelentéseit bemutató Joguralom 
és jogállam című szöveggyűjteményével kezdi meg e politikai diskurzus felfede-
zését.11 A jog államiságról, annak jogelméleti vonatkozásairól – Szigeti Péterrel 
mint szerzőtárssal együtt – egy széles körben forgatott könyvet is írt az ünnepelt.12 
Mindazonáltal Péter ezzel párhuzamos vonzódása a történetiségtől mentes analiti-
kus politika- és erkölcselmélet iránt – amelyben nem a kordivat, hanem az oxfordi 
egyetemen egykor eltöltött két szemeszter játszott szerepet – mérsékelni tudta 
abban, hogy minden jogi és politikai fogalom mögött egyedül a történelmet sejtse 
és kutassa. Két munka is árulkodik az ünnepelt sub specie aeternitatis  konceptuális 

8  Takács Péter: A rózsa neve: Magyar Köztársaság: Az államok nevéről és a magyar állam át- 
nevezéséről, Budapest: Gondolat 2015. 227., Takács Péter: Neveden szólítottalak, enyém vagy…: 
A magyar állam átnevezése, in Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója, Miskolc: Bíbor  
Kiadó 2015. 139–166., Takács Péter: Az államok nevéről, Állam- és jogtudomány 56 (2015) 1. 44–74.

9  Takács Péter: A Guernica keletkezése és utóélete, Ezredvég 26 (2016) 3. 99–102., Takács Péter:  
A félbehagyott jogtudomány: Raffaello freskója a Stanza della Segnaturában, in Fejes Zsuzsanna, Török 
Bernát (szerk.): Suum cuique: Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére, Szeged: 
Pólay Elemér Alapítvány 2016. 204–220., Takács Péter: Ruttkay György: Egy jogász-festőművész élete 
és munkássága. Két világ, két úr – két élet?, Miskolci Jogi Szemle (2013) 2. 5–22., Takács Péter: Picasso 
politikai színei, in Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Nagy Tamás (szerk.): Iustitia mesél: tanulmányok  
a „jog és irodalom” köréből, Budapest: SzIT 2013. 147–176.

10  Takács Péter: Az uralkodó eszmék és hatásuk az államra, in Egresi Katalin, Pongrácz Alex,  
Szigeti Péter, Takács Péter: Államelmélet, Győr: Széchenyi István Egyetem ÁJK 2016. 104–192., Takács 
Péter: The impact of ruling ideas of the 19th and 20th centuries upon the structure and activities of 
modern states, in Annales  Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio 
iuridica Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2004. 235–242.

11  Takács Péter (szerk.): Joguralom és jogállam: Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának 
köréből, Budapest: Tempus Magyarországi Iroda 1995. 329.

12  Szigeti Péter, Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete, Budapest: Napvilág Kiadó 1998. 296.
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igényességéről. Az egyik a John Austinról és az analitikai jogelméletről megírt 
habilitációs könyve,13 a másik pedig Herbert Hart neves vitapartnere, Lon Fuller 
hatásáról árulkodó, a jogászi érvelés változatos formáit felsorakoztató Nehéz jogi 
esetek című jogesetgyűjteménye.14 A magyar analitikai jogtudományra fókuszáló 
eszmetörténet-írás gyümölcse Péter Somló Bódog életművét bemutató változatos 
publikációsorozata.15 Az angolszász klasszikusok, köztük Hume,16  Bodenheimer,17 
Hart18 műveinek és más jog filozófusok írásainak magyar nyelvű megjelentetése19,  
a magyar fordítások ellenőrzése,20 azaz a szak- és kontrollfordítói tevékenység 
ugyancsak segíthetett az ünnepeltnek abban, hogy a perspektívákat, a módszertano-
kat és a stílusokat is reflektáltan ötvözni és váltogatni tudja. Ezeket a szakfordításo-
kat a mai napig használják a filozófus képzésben is, nem csak a jogi felsőoktatásban.

13  Takács Péter: John Austin és a klasszikus analitikus iskola jogelmélete, Budapest: ELTE Állam- és 
 Jogtudományi Kar 2010. 84.

14  Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés, Budapest: Napvilág Kiadó 2000. 399., 
Takács Péter: Jogelméleti jogesetek. Kísérleti jellegű oktatási segédlet, Budapest: Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogelméleti Tanszék 1994. 183.

15  Takács Péter: Felix Somló’s Three Theories of State, Acta Juridica Hungarica 59 (2018) 2.    
216–227., Takács Péter: Szladits Károly levelei Somló Bódoghoz. Sajtó alá rendezte, bevezetővel és 
jegyzetekkel ellátta: Takács Péter, 14 IAS XIV 3, 277–323., Takács Péter: Dokumentumok Somló Bó- 
dog életéből, in Révész Béla (szerk.): A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója: Horváth Barna emlékkönyv, 
Szeged: Iurisperitus Bt. 2017. 185–200., Takács Péter: Az örökkévalóság vagy a pillanat nézőpontjából? 
Somló Bódog, mint az államtudomány embere, Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies 5 (2016) 
2. 271–293., Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék: Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei 
egy megírni tervezett Állambölcseletből, Budapest: Gondolat 2016. 264., Takács Péter: Somló Bódog 
jegyzetei Cicero állam- és jogbölcseletéről, Állam- és Jogtudomány 57 (2016) 1. 72–87., Takács Péter 
(szerk.): Somló Bódog: Jogbölcsészet. A Juristische Grundlehre kivonata ( Budapest: Grill, 1920) Miskolc: 
Bíbor Kiadó 1995.

16  Takács, Péter (szerk.): David Hume összes esszéi I-II, Budapest: Atlantisz Könyvkiadó 1992. 298.
17  Edgar Bodenheimer: Bevezetés a jogbölcselet történetébe, 2. kiadás, Miskolc: Miskolci Egyetem 

1994. 1–3. fejezet, 5–42.
18  H. L. A. Hart: A jogi érvelés problémái, Jogesetek Magyarázata 1 (2010) 3. 87–94., H. L. A. Hart:  

A jog fogalma ford. (és a válogatott irodalom jegyzékét összeállította) Takács Péter, Budapest: Osiris 
1995. 375.

19  Gustav Radbruch: Öt perc jogfilozófia, in Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti gondol-
kodás történetéből, Miskolc: Bíbor Kiadó 1997. 126–128., F. A. Hayek, R. Scruton, J. Raz, R. Dworkin, 
J. Finnis, F.  Neumann, G. Sartori, M. Oakeshott és J. Shklar tanulmányainak fordítása. Takács Péter 
(szerk.): Joguralom és jogállam. Antológia a Rechtsstaat és a Rule of Law irodalmának köréből, Budapest: 
ELTE ÁJK, Tempus 1995. 331.

20  John Milton, Daniel Defoe, John Ashgill, Joseph Addison, Thomas Gordon és Hohn Trechard, 
William Blackstone, Jeremy Bentham, James Mill, Walter Bagehot, James F. Stephen, Albert Venn 
Dicey, John B. Bury és Graham Wallas, valamint Benjamin Franklin, John Adams, Tunis Wortman, 
Nathaniel P. Rogers, Robert Ingersoll, Fabian Franklin, Henry Schofield, Francis Hacket, James 
Parker Hall és Oliver Vendell Holmes szövegei magyar fordításának szakmai ellenőrzése. Reményi 
Édua, Koltay András (szerk.): A szólásszabadság káprázata. A szólásszabadság brit, amerikai és francia 
klasszikusainak szöveggyűjteménye, Budapest: Wolters Kluwer 2017. 296., John Rawls: Az igazságos- 
ság elmélete, ford. Krokovay Zsolt, Budapest: Osiris 1996. 735., Catharine MacKinnon: Feminiz-
mus, marxizmus, módszer és az állam: úton a feminista jogelmélet, in Szabadfalvi József (szerk.):  
Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések, Miskolc: Bíbor Kiadó 1996. 127–154.
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Ha egyetemi éveink alatt a jogelmélet és az államtan számunkra, joghallgatók 
számára intellektuális értelemben az ígéret földjének tűnt, az nem kis részben 
az ünnepelt példaszerű és maradandónak bizonyuló munkájának köszönhető. 
Ami a szakmai igényességet illeti, nemcsak a kollégáknak, hanem a hallgatóknak 
is nyilvánvaló volt, hogy Takács Péter tankönyvfejezetei mögött rengeteg értő 
és áldozatos munka van. Sokan emlékszünk még arra az igényességét sugalló  
figyelmeztetésére, hogy egy tankönyvben leírt – például Hobbesról szóló – be- 
kezdés mögött legalább két-három, de inkább fél tucat elolvasott szakirodal- 
mi munkának illik állnia. S aki közelebbről is ismeri Takács Péter szellemi mű- 
helyét, az tudja, hogy ezek a hivatkozások és olvasmányélmények, többnyire 
tipográfiailag rejtetten, de ott vannak minden bekezdése, állítása, érve és értékelése 
mögött. Azt pedig az egyetemi hallgatók nem is sejthették, hogy a tankönyvek lát-
hatatlanná tett jegyzetapparátusa azért nem látható, mert az ünnepelt nem kívánta 
ezzel próbára tenni olvasói szellemi tűrőképességét. Arról, hogy a tankönyvek írását 
ideális körülmények között milyen elmélyült kutatás kellene, hogy megalapozza,  
a javarészt egyetemi hallgatók bevonásával, háromévnyi munkával Péter irányítá- 
sa alatt elkészült közel ezer oldalas Államtan című szöveggyűjtemény tanúskodik.21 
Az elméleti érdeklődésű vagy legalábbis jó idegen nyelvi kompetenciával rendelkező 
joghallgatók kitüntetésnek érezték a megelőlegezett bizalmat, a szárnypróbálgatások 
és első kísérletek iránti türelmet, s az ennek nyomán kibontakozó autonómiát és 
szinte egyenrangú együttműködést. Ugyancsak nehezen feledhető az a munkával 
szembeni alázatot tükröző figyelmeztetése, hogy csak a nyomdába elküldött kéz-
irat tekinthető véglegesen lezártnak. És hogy természetesen az sem „kész”, hanem 
csupán egy ponton „abbahagyott”. Miként a saját, tökéletlen publikációink mutat-
ják, e bölcs intelmet nehéz feledni, még ha nehéz is a gyakorlati életben figyelembe 
venni, hiszen az akadémiai szférában általában a publish or perish elv jut érvényre.

Péter nemcsak doktorvaterként, hanem kollégaként is példaadó. „A valódi auto-
ritás nem szorul rá, hogy autoriter módon lépjen fel” – írja államelméleti magnum 
opusában Gadamert idézve,22 és ez a megállapítás munkatársként és vezetőként 
egyaránt jól jellemzi az ünnepeltet, aki az intézményi hierarchia kihasználása 
helyett mindig a kollégákkal való kölcsönös együttműködést igyekszik előtérbe 
helyezni. Teheti mindezt azért, mert  tekintélye – bár ő maga valószínűleg szeré-
nyen tiltakozna a ‘tekintély’ szó használata ellen – nem pozíciójából, hanem szak-
mai hozzáértéséből és emberi kvalitásaiból fakad. Péter számára mindig fontos 
volt egy olyan szabad és nyugodt, egyetemhez méltó munka helyi légkör meg-
teremtése, ami lehetővé teszi a kollégák számára az egyéni kutatásban való el- 
mélyülést, ugyanakkor nem jelent egyet a tudomány elefántcsonttornyába való 

21  Takács Péter (szerk.): Államtan: írások a XX. századi általános államtudomány köréből, Budapest: 
SzIT 2003. 962.

22  Takács Péter: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Az állam általános sajá-
tosságai, Budapest: Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara 2011. 142.
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bezárkózással. Mint minden jó vezető, tisztában van azzal, hogy egy jó hangu-
latú munkahelyhez a szakmai eszmecserék és a mindennapos oktatási felada-
tok rutinja mellett hozzátartozik az is, hogy olykor egy pillanatra megálljunk, és 
egy kávé vagy tea mellett elbeszélgessünk az élet apró-cseprő dolgairól. Ajtaja  
– szó szerinti és átvitt értelemben egyaránt – nyitva áll kollégái és tanítványai előtt, 
és személye példamutató abban is, hogy miként kell barátságos érdeklődéssel és 
előítéletektől mentesen fordulni bárkihez, aki szakmai ügyben felkeresi, legyen 
szó egyszerű egyetemi hallgatóról, külföldről hazatérő doktoranduszról, nyugdíjas 
oktatókollégáról vagy az utcáról betérő, tudományos ambíciókkal rendelkező lelkes 
„műkedvelőről”. Végezetül sokatmondó az a Voltaire Candide-jéből kölcsönzött 
kedvelt fordulata is, amellyel a vele folytatott, jó kedélyű beszélgetéseket gyakran le 
szokta zárni: „Műveljük kertjeinket!”23

* * *

A kötetben szereplő tizenegy tanulmány olyan kérdéseket jár körbe, amelyek az  
ünnepeltet is foglalkoztatták s máig foglalkoztatják. Így az elmélettörténet és  
a módszertan kérdései mellett érintik a jog gyakorlatának és intézményeinek a re- 
torikával és a művészettel határos területeit, továbbá a jog- és politikaelmélet 
olyan tartalmi és a közjoggal határos kérdéseit is, mint a jogállamiság, az alkot-
mányosság és az emberi jogok. A kötet létrejöttének támogatásáért köszönettel 
tartozunk a Gondolat Kiadónak, valamint a finanszírozásban részt vevő felső- 
oktatási intézményeknek.

Aberdeen–Budapest–Chartres–Salzburg, 2020. június 3.
A szerkesztők: 

Cserne Péter, Jakab András, Paksy Máté, Szerletics Antal és Tattay Szilárd 

23  Voltaire: Candide, avagy az optimista világnézet, ford. Kemény Gábor, Békéscsaba: Tevan 1924. 
30. fejezet.


