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A kultúrpolitika sodrában 

Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014. 

Gondolatok Agárdi Péter könyve kapcsán 

 

A kultúra- és művelődéstörténet koronként igyekszik újraírni magát. Küldetést teljesít, amikor 

a történéseket sokrétűen és hitelesen igyekszik megörökíteni.  A kultúrpolitika legújabb kori 

fejlődése szorosan összefonódik a modern (polgári) nemzetek, illetőleg nemzetállamok kiala-

kulásával. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a polgári nemzetté válás folyamatában alakultak meg 

az új bölcsészet-, művészet- és társadalomtudományi diszciplínák létrejöttének intézményi fel-

tételei, hanem azt is, hogy a nemzet fogalmához/eszméjéhez tapadó – a létszemléletet és ér-

tékpreferenciákat tartalmazó – műveltségi előfeltevések alapvetően meghatározták a magyar 

nemzeti kultúra programját és módszertanát. A nemzeti paradigmát alkotó kultúrpolitika vál-

tozatos történelmi alakulása máig figyelem tárgya, értékszemléleti vizsgálata, személyi vonat-

kozásai Agárdi Péter új könyvében olvashatók1. Az érdeklődést együttesen indokolják nemzet- 

és kultúratörténeti ismeretek, tudománytörténeti  fejlemények, radikális társadalomtörténeti és 

politikai változások. A nagy ívű feldolgozás majd kétszáz évet tekint át és a lehetőségek hatá-

ráig igyekszik a teljességre, ami természetesen a kényszerű korlátok következtében lehetetlen.  

A magyarság, a nemzet, nemzettudat fogalma, a nemzeti kultúrpolitika formai és tartalmi 

alakulása 1847-től egyre differenciáltabban jelenik meg. Fordulópont az ötven évre kötött  ki-

egyezés (1867), az ezt követő államszerveződés korszaka , amelyet megtört az első világhá-

ború, a nemzetközi forradalmi mozzanat, a tanácskormányzást követő trianoni ország kor-

szaka. Kiszakadva a Monarchia gazdasági és kulturális kereteiből, az „egyedül vagyunk” ér-

zete hatalmasodik el az ujjászerveződő a most már önálló, lényegében igazi nemzetállamban, 

amelyet rövidesen új megrázkódtatás ér el – a német befolyás majd a szovjetizált államigazga-

tás időszaka. A jelzett korszakban államformák változtak, nemzetkarakterológiák születtek, 

amelyek minduntalan máig tartó kutatásokat, szélsőséges véleményeket eredményeztek. 

„A Kultúrpolitika az államkormány által a tudomány, művészet, közoktatás, vallás és egy-

ház terén követett elveknek foglalatja; mint tudomány a K. a közigazgatási politikának ága, 

mely az államkormány említett tevékenységkörére, a kultúrfenségre (l. o.) vonatkozó elveket 

tárgyalja” – írja a Pallas nagylexikon. E kultúrpolitika fogalmi körét és gyakorlatát mai szem-

lélettel, e kör bizonyos „köztes szféráinak” részleteiben történő kutatással tárja fel Agárdi Péter 

új műve, a Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014. 

A kultúrpolitika egyik „eredménye” a művelődési/kulturális ismeret- és intézményrend-

szer, a sokféle jeggyel meghatározható népesség általában, meg azok, akik ennek a kultúrpo-

litikának valamilyen befolyásolói, képviselői, irányítói. A magyar kultúrpolitika és művelődés 

szerteágazó elemzése nem új. Annakidején Rónay Jácintnak a Hazánk című újságban 1847-

                                                      
1 Agárdi Péter (2015) Nemzeti értékviták és kulturafelfogások 1847-2014. Napvilág, Budapest. 274 oldal. 
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ben több karakterológiai írása jelent meg Milyen a magyar! és Milyen a nő! címmel. Ugyan-

ebben az évben adták ki a győri Streibig-nyomdában Jellemisme vagy Az angol, franczia, ma-

gyar, német, olasz, orosz, spanyol nemzet, nő, férfiu és életkorok jellemzése lélektani szem-

pontból című könyvét, amely ezen írások alapján készült. A Jellemisme című munka először a 

jellem és a nemzetjellemzés fogalmát tisztázza, majd a nemzeti műveltségről és a nemzeti 

nyelvről értekezik. A Habsburg Birodalomba ágyazott Magyarországnak e korban még nem 

volt önálló, szervezett és tudatos nemzeti kultúrapolitikája . 

Agárdi Péter didaktikusan vezeti be olvasóit a fordulatos, eseménydús kulturális történetbe. 

A Fogalmak és értelmezések fejezetből tájékozódhatunk szerzőnk felfogásáról a kultúra, kul-

túraváltás, a nemzetnevelés és művelődéspolitika értelmezéséről. Így jut el a feldolgozáshoz 

választott, időrendben is bizonyos mértékben elhatárolható négy: 1/ a konzervatív, keresztény-

nemzeti, 2/ a modern liberális, polgári demokratikus, 3/ radikális népi -nemzeti, populista, 4/ 

baloldali, szocialista kulturális ideológiáig. Mindegyik korszakhoz jellemző kultúrpolitikusnak 

tartott személyiségeket választ. A magyar történelem egészén végighúzódik a magyar kultúra, 

önismeret, énkép alakulásának keresése. A megközelítés korszakonként változott, változik, a 

keresők közege is hasonlóan alakult, alakul. Az önkép kialakításában, a magatartás kialakulá-

sában nagy szerepe van a műveltségnek, a kultúrának. Ezt adott időben és tartalommal a törté-

neti korszakokon átívelő, előbb hagyományokon épülő majd szervezett, tudatos kultúrpolitika 

(és képviselői, szabályzói) teremti meg és tartja fenn. A kultúrpolitika átfogó értelemben ala-

kítja egy ország népességének magatartását, befolyásolja karakterét.  

Az Agárdi kötetben a Visszapillantás a felvilágosodás korára és a XIX. századra  fejezetben 

Eötvös József a kor innovátora. Eötvös József álláspontja szerint a magyar társadalom több 

irányból – a felforgató szocialisztikus eszmék és a „szláv veszély” által – is fenyegetett békéjét 

és kiegyensúlyozott fejlődését csakis a gyarapodó, művelt és öntudatos polgárok alkotta ön-

igazgató társadalom, a társadalom kiegyensúlyozott működését bölcsen, azaz önmérséklettel 

szabályozó állam, a szabad államba illeszkedő, szabad, mert autonóm egyházak, a széles körű 

anyanyelvhasználaton nyugvó nemzetiségi egyenjogúság,  s – mindezek feltételeként – a kor-

szerű, demokratikus közneveléssel megalapozott közműveltség harmóniája teremtheti meg . 

A XX-XXI. század társadalmi-politikai rendszerváltozásai fejezetben szerzőnk tíz rendszer-

váltó szakaszt határol be, beillesztve A modernizációs kultúraváltás és a „második reformnem-

zedék” fejezetet. A korszakos felosztásba helyezi az általa kiválasztottak működését. A befo-

lyásolónak tartott személyiségek kultúrpolitikai szerepét, súlyát  Agárdi Péter több szempont 

nyomán közelítette meg. Szempontjai: 1/Helyzetük a magyar kultúrában és politikában, 2/ Ide-

ológiai alapjaik, 3/Értékelvük és távlati orientációjuk,4/ Célcsoportjaik és társadalmi hátterük, 

5/ Nemzeti kultúra értelmezéseik és a globalizációhoz való viszonyuk, 6/Az államról meg a 

kultúrpolitikáról vallott nézeteik. A feldolgozásban 713 személy kerül megemlítésre, többük-

nél érdekes kommentációkkal. Szerzőnk ismeretei, tájékozottsága és művének célja indokolta 

ezt a fajta válogatást, ami korántsem lehet teljes – erre maga szerzőnk is utal – de a terjedelmi 

korlátok és a feldolgozás realitása csak ennyit engedhetett meg. Az olvasók egy része minden 

bizonnyal még több vagy más meghatározó, kultúrpolitikában  befolyással bíró személyt, dol-

got jelölne meg. Ez jelzi az értékkülönbözőségek és kultúrafelfogások változatosságát, az ér-

deklődő továbbgondolkodás és megközelítés mindig megújuló lehetőségét.  

A konzervatív, keresztény-nemzeti korszakban szereplői Beöthy Zsolt és Tisza István, 

Szekfű Gyula, Klebelsberg Kunó, Kornis Gyula, Hóman Bálint,  Prohászka Lajos, és néhány 

már erősen politikus alkat 1990 utánról. A modern liberális, polgári demokratikus szakaszban 
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tűnnek fel Jászi Oszkár és Ady Endre, a Nyugat és Ignotus Pál, Babits Mihály és Szerb Antal, 

Fülep Lajos és Bartók Béla, Márai Sándor és Bibó István. A radikális népi-nemzeti, populista 

körben szerepelnek Szabó Dezső, Németh László, Féja Géza, Karácsony Sándor, Veres Péter 

és Illyés Gyula. A baloldali, szocialista kulturális ideológia fejezet részvevői a századelőtől 

sorjáznak. Szabó Ervin, Kunfi Zsigmond, Mónus Illés, Fejtő Ferenc, a szektások majd József 

Attila után az 1945 utáni korszak következik: Révai József, Lukács György, Vitányi Iván és 

Aczél György személyével. 

A sokféle kultúrpolitikus közül Agárdi Péter hármat talál, akik önálló felfogásuk alapján 

az államállapotnak megfelelő határozott gyakorlatot vittek: Eötvös József, Klebelsberg Kunó 

és Aczél György. A sajátos és vitatható összevetés további kérdéseket vet fel, pl. milyen igaz-

gatási, hatalmi helyzetben működhettek a nevezettek, mennyiben tekinthető tevékenységük 

szakmainak, milyen ismeretalapokkal rendelkeztek a kulturális döntéshozatalhoz?  (213-215). 

A magyar kultúrpolitika történetében ‒ mellőzve a kimerítő visszatekintéseket ‒ voltak 

értékfelfogásokat vitató alkalmak. Csak utalunk itt pl. Szekfű Gyula Három nemzedékére vagy 

Prohászka Lajos 1936-ban megjelent könyvére, A vándor és a bujdosó-ra, melyet a Szekfű 

Gyula által szerkesztett 1939-es Mi a magyar? című tanulmánykötet írásainak kellett a szer-

kesztő szándéka szerint megcáfolniok. A Mi a magyar voltaképpen ellenkönyvnek készült. De 

itt nem egyszerűen két műről volt szó; eltérő műveltségű de közel azonos társadalmi helyze-

tűek, közel azonos kultúrpolitikát vallók nyilvánítottak véleményt ezzel kapcsolatban, ilyen 

„párbeszédre” azóta is alig került sor a kultúrpolitikusok között. 

A posztmodern és a digitális kultúraváltás fejezet a mára figyelmeztet, a Kitekintés fejezet-

ben pedig a szerző újra érzékelteti, hogy sok alkotó szinte besorolhatatlan a kultúra sokába 

folyamatába, legtöbb résztvevőről lehetetlen egy kulturális állóképet rögzíteni, hisz ismereteik, 

körülményeik, álláspontjuk, elkötelezettségük sokuknál többször is változott, ahogy szerzőnk 

a személyek életút-alakulásánál tett találó megjegyzéseit követjük. Tanulságos és gondolatéb-

resztő a táblázatba foglalt A négy modern magyar kultúrafelfogás összehasonlítása. 

Agárdi Péter, mint kutató, irodalmár és oktató tudja, hogy a dolgok és személyek felületes 

megítélése sok emberre jellemző és azt is tudja, hogy a feltáró tényismeret eszköze a hiányos 

ismeretek pótlásának. Műve olyan időben fogalmazódott meg, amelyben olyan és annyi isme-

ret halmozódott fel, ami alkalmas a kultúrpolitika bonyolultsága érzékeltetésére és tudatosítá-

sára, az Agárdi Péter által is korábban közvetlenül megélt és mára újrázó kultúrpolitikai irá-

nyítottság ismeretében. Könyve felkelti az érdeklődést, alkalmas új kiindulópontok keresésére, 

más megközelítések kidolgozására és alkalmazására.  

Alapjában a sokszínű, nehezen rendszerbe állítható tudatos vagy spontán kultúra/kultúrpo-

litikai felfogások és azok érvényesítésének, érvényesülésének  alakulása olvastán magunknak 

is „Meg kell tehát állapítanunk, hogy nincs sehol egy olyan tárgyi vonás, amely akár az iro-

dalomban, akár a művészetben változhatatlan kánonul,  mérővesszőül elismerhető volna, s 

amelyikről azt lehetne mondani, hogy ami ezt a jegyet magán hordozza, az magyar, amiből 

hiányzik ez a jegy, az nem magyar” – írta anno Ravasz László. 

Szerzőnk szakmai nyelvezete korrekt, a tudományosság nem megy az érthetőség rovására. 

Érdekesek szerző egyes megjegyzései, melyekkel egyes személyekről ad tágabb képet. Ilyen 

pl. Kozma Miklós, a rádió elnökének a kultúrpolitikával kevéssé összekapcsolható magatartá-

sának említése a kamenyec-podolski eseménnyel összefüggésben (54), az a feltételezés, hogy 

szerette-e Bibó István Németh Lászlót (106) költői kérdés, a közigazgatás realitását valló Bibó 
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csak mai értelmezéssel kapcsolható be a kultúrpolitikát meghatározó személyiségek közé, hi-

szen számos kultúrpolitikai szereplő egymás mellett elbeszélve önálló utakat járva tűnik fel. 

A kötetben végig létező kettősség – a párthatározatok nyomán kivitelezett, a kormány által 

képviselt és intézményesített kultúrpolitika mellett a különböző kultúrafelfogások intézménye-

sülése. Ezekben – szerzőnkkel ellentétben ‒ nem értékvitákat látunk, hanem felfogások meg-

jelenését majd elhalását, melyek hatása különböző mértékben befolyásolta a kulturális folya-

matokat. Ebben nagy befolyása volt Aczél Györgynek. Révész Sándor munkája után most 

Agárdi Péter is a sokoldalú, érdeklődő Aczél György meghatározó személyiségét állítja az 

olvasó elé. Aczél György tevékenységét kora ideológiai kereteiben egyfajta pragmatizmus jel-

lemezte. Idejében jelennek meg olyan társadalmi résztvevők, amelyek az 1960-as évektől a 

rendszerstruktúra átalakulásában szerepet játszottak, illetve szerepet játszhattak. Ilyen kollek-

tív cselekvőknek tekinthetők többek közt a párt egyes reformistái, i minisztériumi-, pénzügyi-, 

illetve vállalatvezetői csoportok. Megjelentek a háború előtti közép- és felső osztály leszárma-

zottaiból rekrutálódó „visszatérők”, a reformközgazdászok, a különböző alapítványok segítsé-

gével külföldet jártak, a „demokratikus” ellenzékbe szerveződők, illetve a „népiek.” 

Aczél Györgynek, személyes kapcsolatrendszere kiterjedt kiépítésével  hivatali súlyánál 

sokkalta nagyobb befolyása lett a kultúrpolitikára. A tényezők sokasága, a bonyolult „hálózat” 

egyáltalán szemmel tartása Aczél György munkáját nem tette könnyűvé. Az Aczél György 

nevével jegyzett kultúrpolitika jellemző vonása – a sokat emlegetett „kézi vezérlés”, a szemé-

lyes kapcsolat és a közvetlen beavatkozás mellett – a nagy, látványos, sok embert mozgató, 

évekig tartó előkészületekre támaszkodó párthatározatok (az MSZMP Központi Bizottság ha-

tározatai) megalkotása volt, melyek szét is terítették e kultúrpolitikát. Így készültek el pl. a 

tudománypolitikai irányelvek (1969) majd az oktatáspolitikai (1972), meg a közművelődési 

(1974) határozatok. A tervek szerint még kultúrpolitikai határozat is készült volna, erre azon-

ban már nem került sor. A közművelődés helyzetét és fejlesztésének feladatait 1974. március 

19–20-án tárgyalta az MSZMP Központi Bizottsága. A KB-ülés végén személyi döntések kö-

vetkeztek. A KB Titkárságából menesztették Aczél György kulturális és Nyers Rezső gazda-

sági KB-titkárt. Ilyen körülmények között, a „bukás” tudatában terjesztette elő Aczél György  

a közművelődési határozatot. Az előadói beszéd a szokottnál szürkébbre sikerült. Aczél 

György politikai bizottsági tag maradt és miniszterelnök-helyettes lett. Új hivatalba, az Or-

szágházba kellett költöznie, és mint régi pártvezető tudta, hogy bármilyen „magasságvesztés” 

végzetes lehet. Ezért új pozícióját igyekezett minél fontosabbá tenni. Élvezve Kádár János 

támogatását, a közművelődésben növelte miniszterelnök-helyettesi funkciója körét és jelentő-

ségét. 1974. július 10-től a kibővített jogkörű Országos Közművelődési Tanács elnöke lett. E 

funkciójából beszámoltathatta a különféle főhatóságok, minisztériumok vezetőit közművelő-

dési tevékenységükről. Felügyelete alá tartozott az Oktatási és a Kulturális Minisztérium, a 

tudományirányítás, és beleszólást nyert az ipar, a mezőgazdaság, egészségügy stb. munkájába 

is. Kissé igazságtalan tőle kiforrott, teljes tudományos kultúrafelfogást elvárni (196-199). 

Munkássága során – kezdettől – önműveléssel, szüntelen érdeklődéssel, mindig aktív ismere-

tekkel képviselt és valósított meg egy olyan manipulált kultúrafelfogást, amely magában 

hordta és szándéka ellenére befolyásolta is a mélyebb változtatások megvalósulását a kilenc-

venes évekre. 

Sok fordulat jelzi a magyar kultúrpolitika történetét. Ismert, hogy a magyar kultúrpolitika 

szocialista-kommunista váltását előkészítendő, a moszkvai emigráció már kész tervekkel érke-

zett, amit adminisztratíve igyekezett azonnal érvényesíteni. Közigazgatásilag az államigazgatási 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pragmatizmus
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szervezet biztosította az adott kultúrpolitika megvalósulását. Ebben értékelhetően azok a minisz-

terek tűntek ki, akik személyükben is kifejezetten képviseltek egy határozott kultúrát. Ezért to-

vábbgondolkodásra érdemes szerzőnk összehasonlítása a kultúrafelfogásokról (224-229). 

Az 1945 utáni gyors változtatás folyamatában, a baloldali, szocialista kultúra érvényesíté-

sében érdemes lett volna pl. Ortutay Gyula miniszteri működését (1947. március 17. – 1950. 

február 25.) mint a kultúrpolitikát is meghatározó időszakot ismertetni. Ortutay Gyula műkö-

dése általános hatású volt. Bár „csak” a vallás- és közoktatásügyi tárcát vezette, mégis olyan 

döntéseket hozott, illetve olyanok előkészítésében és meghozatalában vett részt, amelyek az 

ország sorsát általában, széles összefüggésekben és kulturálisan hosszú távra meghatározták . 

A Művelődéspolitikánk alapelvei című programbeszédét 1947. május 17-én, elődjéhez, 

Keresztury Dezsőhöz hasonlóan az Országos Köznevelési Tanács, az Országos Szabadműve-

lődési Tanács, a Magyar Művészeti Tanács, az MTA, a Magyar Népi Művelődési Intézet, a 

Magyar Olimpiai Bizottság és a Sport Főtanács tagjai előtt mondta el. Ebben az autonómiák 

erősítéséről, a demokratikus önigazgatásról, az állam nem intézmény-, hanem programfinan-

szírozó szerepéről beszélt. Nevéhez fűződik – egyebek mellett – a szovjet pedagógiai és okta-

tásszervezési példák kritikátlan átvétele, az orosz nyelv kötelező oktatásának bevezetése, az 

iskolák államosítása és az egyetemek feldarabolása, az MTA politikai átszervezése és a tudo-

mányos élet ideológiai szempontú megregulázása, a könyvtárselejtezés és a központosított tan-

könyvkiadás. Ortutay Gyula tehetsége és tudása politikai pályájának két, meghatározó kor-

szaka a koalíció (1945–49) és a Kádár-konszolidáció (1957–64), a kommunista párt hatalmá-

nak megszilárdításáért minden eszközt igénybe vevő politikai erőfeszítés évei. Aczél György 

– bár kiterjedt ismeretségi köre volt – egyes kortárs (kultúr)politikusok számára semmit nem 

jelentett, ami, ha közvetlenül nem is mutatta ki, érzékenyen érintette . Ortutay sem ápolt közeli 

viszonyt vele. 

A kommunista kultúrpolitikust Ortutay számára Révai József testesítette meg, 1956 után 

pedig magasabb rangúnak tartotta magát Aczél akkori miniszterhelyettesi szintjénél. Jellemző, 

hogy a Naplójában, kissé maliciózusan, „Aczél Gyurikám” vagy „Aczél úr(fi)” kifejezésekkel 

illeti. Ortutay érzékeli, hogy Nyers és Aczél ellen már 1969-ben belső harc folyt, nyomon 

követi Aczél embereinek (pl. Kardos Györgynek, Pándi Pálnak) térnyerését. A realitások fel-

ismerése tükröződik abban, amikor engedve a közvetett nyomásnak, recenziót írt Aczél egyik 

kötetéről, amiért legközelebb már kézzel írt születésnapi köszöntőt kapott  a kultúra nagyha-

talmú irányítójától. 

Hasonlóan érdekes és meghatározó időszak Aczél György munkásságának alakulása Ilku 

Pál minisztersége idején. 1945 után Aczél György és Ilku Pál pártbeli munkájuk során Pécsett 

már kialakult, de a pártpolitikai aktualitástól befolyásolt kultúrafelfogással vettek részt a poli-

tikai tevékenységben. Pécsi tartózkodásuk idején rohamléptekkel igyekeztek megismerkedni a 

pécsi szellemi élettel, kiadványokkal, igyekeztek bevonni- ugyan egyenetlen eredménnyel ‒ a 

helyi kulturális életben szerepet játszókat vagy baloldali rokonszenvezőket a kommunista kul-

túrpolitika áramába. Ilku Pál 1945 júniusától szervezte és vezette a pécsi pártiskolát, 1946 

augusztus végén került a pécsi MKP bizottság élére, Aczél György 1948 májusától lett a Ba-

ranya megyei pártbizottság titkára. Későbbi együttműködésük egyik alapja volt a mozgalmas 

pécsi időszak. Aczél György pécsi kapcsolatai közül – a protokolláris kötelezettségeken túl – 

néhány személyes vonatkozásút többé-kevésbé rendszeresen élete végéig számon tartott. Kul-

túrpolitikai tevékenységét és személyiségét sok oldalról érte kritika, Hámos György író szerint 

pl. „Aczél György zagyva kultúrpolitikai irányvonalat mutat”, 



A kultúrpolitika sodrában 

K Ö N Y V  ─  K Ö N Y V T Á R  8 1  

A műben szereplő A posztmodern és a digitális kultúraváltás fejezet újra felveti szinte 

valamennyi kultúrpolitikai tartalom és forma változásának minőségét, melyet szerzőnk racio-

nálisan közelit és pozitív kilátásokkal kecsegtet. 

A kultúrpolitika, mint Agárdi Péter dokumentumelemzéseiből is kitűnik, egyes részeinek 

tudományossága ellenére igazán sohasem vált „tudománnyá”. Az ilyen tárgyú írásokban sajá-

tos módon keverednek az államigazgatási és szervezeti mechanizmussal, a változó nemzetpo-

litikai érdekekkel, a metafizika történetfilozófiával és korkritikával, az önkényesen válogatott 

kultúra és művelődéstörténet és egyéb tárgykörök felületes pszichologizálással, a rendszerkri-

tikai jellemzőkkel, személyes attitűdökkel teli írások. Sokféle megjelenés esetleges halmaza 

bontakozik ki a véleményadók szándékából és értelmezéseiből a tényszerűségtől a fikciókig. 

Agárdi Péter nagy szorgalommal készült, elemző művéből az olvasó meggyőződhet arról, 

hogy az egyén és a közösség tudása, kultúrája, egy érték- vagy kultúrafelfogás adott időszak-

ban nem határa mások tudásának, műveltségének, kultúrpolitikájának, hanem azok valamilyen 

szintű folytatása. A magyar kultúrában így ötvöződik múlt és jelen, így válik minden kultúr-

politika a nemzeti történelem részévé, a kultúrát befolyásolni kívánó személyiségek spontán 

vagy tudatos megnyilvánulásává, eredményekké vagy kudarccá. 

Tanulságul és a továbbhaladás szükségességének megerősítéséül – ehhez járul hozzá 

Agárdi Péter munkája. 

 

 


