
eOHWpQHN� ���� pYpEHQ� HOKXQ\W� &VLOODJ� ,VWYiQ� LURGDORPW|UWpQpV]�� V]HUNHV]WĞ��
Csillag István a neves Zrínyi-kutató Kovács Sándor Iván tanítványaként az 
ELTE bölcsészkarán szerzett diplomát. Maga is számtalan tanulmányban fog-
ODONR]RWW�D�N|OWĞ�KDGYH]pU�=UtQ\L�0LNOyV�pOHWpYHO��PXQNiVViJiYDO�������EDQ�
ÅeJĞ�V]|YpWQHNµ�²�)LOROyJLDL�=UtQ\L�NDOiV]DW� FtPPHO� MHOHQW�PHJ�QDJ\tYĬ�WDQXO-
mánykötete a Ráció Kiadónál. Tulajdonképpen ez az egyetlen saját könyve, 
de sok más könyv is az „övé”, hiszen nélküle nem jelent volna meg vagy nem 
~J\�YpJOHJHV�OW�YROQD��8J\DQLV�&VLOODJ�,VWYiQ�pOHWpW�RO\DQ�V]HOOHPL�PĬKHO\HN�
munkájába fektette, amelyeket nagyra tartott, a mai folyóirat-szerkesztés és 
V]|YHJJRQGR]iV� OHJV]DNDYDWRWWDEEMD�� OHJPĬYHOWHEEMH�YROW�� 3iUDWODQ�SUHFL]L-
WiV� pV� HONpSHV]WĞ�PXQNDEtUiV� MHOOHPH]WH� �QDSSDO� DOXGW�� GpOXWiQ�pMMHO� GROJR-
zott roppant kitartással), mindez pedig a mai korban már-már felfoghatatlan 
PĬYHOWVpJJHO�SiURVXOW��2OGDODN�H]UHLW�YDJ\�Wt]H]UHLW�S|UJHWWH�PDJD�HOĞWW��VRN�
HJ\PiVWyO�N�O|QE|]Ğ�WpPiM~�PyGV]HUWDQ~�Q\HOYH]HWĬ�V]|YHJHW�V]HUNHV]WHWW�
SiUKX]DPRVDQ��1HP�W~O]iV�D]W�iOOtWDQL�²�PLQGHQUĞO�WXGRWW��DPL�PDJ\DU�Q\HO-
ven megjelent. 

$�3UR�0LQRULWDWH�IRO\yLUDW�W|UGHOĞMH��ROYDVyV]HUNHV]WĞMH�pV�IHOWpWOHQ�EDUiWMD�
volt. Egy évtizeden keresztül dolgoztunk együtt. Az biztos, hogy folyóiratunk 
nem ilyen lenne ma nélküle, de nagy kockázatvállalás nélkül azt is állíthatjuk, 
hogy nem lenne… 

)RQWRV�V]HUHSH�YROW�D�3UR�0LQRULWDWH�N|Q\YHN�VRUR]DWiQDN�PXQNiODWDLEDQ��
$NLNNHO�HJ\�WW�GROJR]RWW��WDQ~VtWKDWMiN��YROW�Ui�HVHW��KRJ\�HJ\V]HUĬ�W|UGHOĞL�
YDJ\�IHOHOĞV�V]HUNHV]WĞL� IHODGDWN|UpEĞO�NLOpSYH�D�V]|YHJJRQGR]iV�pV�D�VDMWy�
alá rendezés, jegyzetelés munkáit is vállalnia kellett – s nem volt ez másként 
a folyóirat esetében sem. A kezébe került más-más tárgyú könyvkéziratok, 
WDQXOPiQ\RN��UHFHQ]LyN��QpKD�LQWHUM~N�WiUJ\iQDN�HOVĞUDQJ~�V]DNHPEHUH�YROW�
YDJ\�OHWW��VRN�RO\DQ�NpUGpVW�Ğ�ROGRWW�PHJ�YpJ�O��DPLW�PDJD�D�V]HU]Ğ��V]HUNHV]-
WĞ� QHP� WXGRWW�� YDJ\� DPHO\EHQ� D]� EL]RQ\WDODQ� YROW�� LOOHWYH� D� V]HU]ĞN� DNNRU�
Q\XJRGKDWWDN�PHJ��KD�D]�Ğ�NH]pEH�NHU�OW�D�Np]LUDW��WXGWiN��KRJ\�H]HNEHQ�D�
VRN�IHMW|UpVW�RNR]y�V]HUNHV]WĞL�V]|YHJJRQGR]yL�NpUGpVHNEHQ�OHV]�YpJVĞ�V]y��
és azt Pista mondja ki.

(OĞNHUHVWHP�D� OHJHOVĞ� OHYHOpW��DPLW�D]XWiQ� tUW��KRJ\�WHOHIRQRQ�PHJNHUHV-
WHP��YiOODOMD�HO�D�3UR�0LQRULWDWH� W|UGHOpVpW��0LQGHQUĞO� WXGRWW��DPL�D� ODSEDQ�
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addig megjelent. 2009 augusztusában már konkrét tervekkel, azonnal több 
MDYDVODWWDO�iOOW�HOĞ��1DJ\�QHKH]HQ�UiYHWWHP��KRJ\�M|MM|Q�HO�D�6WHIiQLiLJ��LJ\XQN�
egy kávét és beszéljük meg a lap új kinézetét. Percek alatt eljutottunk addig, 
hogy nemcsak a formáról, hanem a tartalomról kezdtünk el beszélni, több 
órán át. S utána évekig így zajlott ez: vitás kérdéseket több körben, néha sze-
PpO\HV�HJ\H]WHWpVHN�� W|EEQ\LUH� VĬUĬ� OHYpOYiOWiVRN�XWiQ� OHKHWHWW� UHQGH]QL��D�
maga javaslata-verziója mellett kitartóan hozott föl érveket; kegyetlenül kö-
YHWNH]HWHV�WXGRWW�OHQQL��KD�NHOOHWW��pV�PHJpUWĞ�D�V]HU]ĞYHO��V]HUNHV]WĞYHO��KD�D]�
EL]RQ\RV�U|J]�OW�V]RNiVRNWyO�LGHJHQNHGHWW��HO�DNDUW�WpUQL�WĞO�N��

+RVV]~�LGĞQ�NHUHV]W�O�pYHQWH�QpJ\V]HU�NL�WXGWDP�ÅFVDOQLµ�D�6WHIiQLiLJ�²�
egy kávé és egy Cola, szigorúan dél körül (már felkelt, de még nem kezdett 
HO�GROJR]QL���$NLN�LVPHUWpN��WXGMiN��H]�QHP�OHKHWHWW�N|QQ\Ĭ��KLV]HQ�3LVWD�QH-
hezen mozdult ki, inkább e-mail-en, ritkán telefonon tartotta a kapcsolatot. 
Aztán néhányszor én mentem Újpalotára, vittem a korrektúrázott számot. Az 
XWyEEL�pYHNEHQ�PiU�%XNDUHVWEĞO�V]HUNHV]WHWWHP�D�ODSRW��tJ\�QHP�QDJ\RQ�WDOiO-
NR]WXQN��GH�VRNiLJ�DOLJ�YROW�QDS��KRJ\�QH�YiOWVXQN�H�PDLOW��$]�HOP~OW�LGĞEHQ�
J\DNUDQ�HOPDUDGW�D�OHYpOYiOWiV��GH�WDYDO\�PpJ�Ğ�WDUWRWWD�EHQQHP�D�OHONHW��KRJ\�
csinálni kell a lapot, ne adjam fel. Most én mondom: Pista, a presszót és Colát 
PHJUHQGHOHP��GH�HOYLV]HP�ÔMSDORWiUD�LV��VĞW�EiUKRYD��FVLQiOMXN�WRYiEE«

Kósa András
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