A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek
konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból

Évkönyvek:

1) Ember és város. Az urbanizáció mai kérdései. Akadémiai napok, Siedelsbrunn,
1977. május 14-22. /Előadások, tanulmányok/
Szerk. Szépfalusi István. München, Molnár Ny., 1979. 255 p.
Ár: 800,A tanulmányi napokon a francia miniszterelnökség új városok főosztályáról négytagú
várostervező csoport vett részt. Bár az írások között akad szakmai jellegű tanulmány is (például a
városszociológus Szelényi Iván tollából), a kötet egésze mégis inkább a témához lazábban
kötődő reflexiókat, meditációkat tartalmaz: kortárs költők, írók esszéisták gondolatait az
urbanisztikáról. Mind a konferencia, mind a könyv létrejöttében Pátkai Ervin szobrászfényképésznek meghatározó a szerepe: ő a kötet művészeti tanácsadója, és a tördelési terv
készítője, és az ő diapozitív felvételeken bemutatott szobrai és grafikái illusztrálják a kötetet. A
közös gondolkodásra hívó töprengések a város új lehetőségeivel és veszélyeivel vetnek számot, a
modern építészeti anyagok és szerkezetek problémáival foglalkoznak, óvnak a külvárosok
anarchikus felduzzadásától. Szó esik az új város jellegzetességeiről, a festőművészek és
szobrászok közreműködéséről az új városkép létrehozásában, a tér-és formabeli kialakításokról,
grafikai megoldásokról, a város nyelvfejlesztő és nyelvrontó hatásáról.
A kiadványt olyan ismert szerzők fémjelzik mint Határ Győző, Cs. Szabó László, Thinsz Géza,
Parancs János, Kovács Andor.
Pátkai Ervin 1937-ben Békéscsabán született. 1956-ban végzett a Magyar Iparművészeti
Főiskolán, majd 1964-ben az Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts-on. 1956-tól Párizsban
él. 1961-ben a párizsi Biennale, 1966-ban pedig a modern szobrászat nagydíját nyerte el. 1973ban a Francia Lovagrenddel tüntették ki. 1973-1976 között a Sorbonne-on szobrászatot tanított.
1974-től a Párizs melletti Noisy-le-Grand urbanisztikai tervezésének műszaki vezetője volt.
Technikai újító, a 60-as évek közepétől készíti monumentális üreges beton szobrait, amelyek
közül néhány franciaországi városok köztérét díszíti. A párizsi Magyar Műhely című avantgarde
folyóirat alapító tagja. Korai halálát – 1985-ben – gázrobbanás okozta.
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2) Az evangélium: közös szolgálatunk ma. Kiengesztelődés és megbékélés. 5. Magyar
Ökumenikus Találkozó, Gyula, 1995. április 17-23.
Szerk. Balla Bálint, Békés Gellért. Pannonhalma, Budapest; Bencés Kiadó, 1995. 226 p.
(Katolikus Szemle, 1995. 1–2. sz.)
Ár: 900,Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és a Magyar Pax Romana Fórum szervezésében
megrendezett találkozó témája: hogyan fogadjuk/fogadtathatjuk el Istennek a Krisztusban valóra
vált kiengesztelő és megbékéltető üzenetét.
Az előadások a különböző egyházak egymással való kiengesztelődéséről szóltak. Nemeshegyi
Péter (SJ rk. teológus, Budapest/Tokió) azt emelte ki, hogy a kereszténység az öröm vallása, és
Krisztus a szeretetben szabaddá tesz minket, aminek egyik következménye egymás elfogadása.
Bölcskei Gusztáv (református teológus, Debrecen) a kiengesztelés szó fogalmi tisztázása után a
kiengesztelésről szóló tanítás típusairól, a kiengesztelésről szóló evangélium történetiségéről
beszélt. Békés Gellért (OSB, rk. teológus, Pannonhalma/Róma) az egyházak közötti
kiengesztelődést, az egyházak egységét és ennek megvalósításának útjait taglalta. Balog Zoltán
(ref. lelkész, Budapest) a katolikus-református szembenállás botrányára hívta fel a figyelmet, és
összefoglalta, mit is jelent ökumenikusnak lenni. Lukács László (SchP, rk. teológus, Budapest)
mondanivalójának lényege: az egyházak megújulásának és az ökumenének egymást kölcsönösen
feltételező folyamatoknak kellene lenniük. Zoltai Gusztáv (a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója)
a kereszténység és a zsidóság megbékélésének, a II. vatikáni zsinaton elfogadott „Nostra aetaté”ben lefektetett határozat végrehajtásának fontosságáról beszélt.
A konferencián három kerekasztal-megbeszélésre is sor került. Az egyik témája a népek és
nemzetek közötti megbékélés volt Kiss Gy. Csaba, Christian Moisescu, Pocsay Gábor, Nagy
Győző, Cs. Gyimesi Éva, Törzsök Erika, Tordé László, Ion-Vasile Botiza, Kovács K. Zoltán,
Denke György, Balogh Elemér, Pomogáts Béla, Hegedűs Antal, Ladik János, Komarnicki Egon,
Skultéty Csaba és Róbert László részvételével. A második kerekasztal témája a magyar
társadalom belső békéje, belső megbékélése volt. A vita résztvevői – Pomogáts Béla, Jókai
Anna, Sándor Iván, Balassa Péter, Nagy Gáspár, Donáth László, Szesztay András, Balla Bálint,
Bálint Tibor, Horváth Árpád, Benkő Zoltán, Jaskó Tamás, Ormos Ajtony, Vörös Éva, Kozma
Tamás, Budaváry Gábor, Kolcsár Sándor, Lak Gyula, Ion-Vasile Botiza, Újvári Ferenc és Sajgó
Csanád – elsősorban az értelmiség szerepének gondolatkörét járták végig ezen béke
megteremtésében. Az ökumenikus találkozó utolsó, összegző jellegű kerekasztal-beszélgetése
arról szólt, mit várunk/várhatunk az ökumenétől. A vita résztvevői Hegedüs Kovácsevics
Katalin, Boór János, Szesztay András, Varga Pál, Galambos Gyula, Keresztes K. Sándor,
Steinmann Judit, Zalatnay István, Gémes Pál, Pröhle Gergely, Világhy Ernő, Kótai István,
Baráth József, Balla Bálint és Lukács László voltak.
A kötetben ezen felül három ökumenikus szervezet – Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság
(KÖT), „Sándor Kör” Ökumenikus Pedagógiai Egyesület, Magyarországi Bárka Közösség –
tevékenységével is megismerkedhetünk.
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3) „A jövő azé, aki megműveli”: Konfliktusban vagy dialógusban? EPMSZ évkönyv
2008/2009.

Szerk. Balla Bálint, Deák Péter, Kolczonay Katalin, Kőszegi Ábel, Puskás-Vajda Zsuzsa,
Szöllösy Pál. Zürich, Budapest. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2009. 148 p. 6. t.
Ár: 900,A horvátországi Bizovacon 2008-ban rendezett Akadémiai Napok fontosabb előadásai és további
írások:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FRENKL RÓBERT: „A jövő azé, aki megműveli”
LÁBADI KÁROLY: A Drávaszög gyökerei
VERES-KOVÁCS ATTILA: A Hercegszőllősi Kánonok
HORVÁTH GIZELLA: Konfliktusban vagy dialógusban (A pedagógiai disputa – a
toleranciára való nevelés eszköze)
JAKAB GYÖRGY: A szembenállás és az együttélés mintái Kelet-Közép-Európában
BORBÁNDI GYULA: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2007 1.rész: Ausztria, Belgium,
Németország. Ebben az évkönyvben kezdődik Borbándi Gyula „Magyarok Nyugat-Európában
1996-2007” című tanulmány-sorozata, amely még további két kötetben folytatódik.
KŐSZEGI ÁBEL: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem társegyesületei
FRENKL RÓBERT: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület
TONK ISTVÁN: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Erdélyi Köre
BORDÁS LÁSZLÓ: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Délvidéki Köre
Jubileumi hívogató Szentgyörgyhelyre

4) Az alapítók öröksége: egy független magyar szellemi műhely. EPMSZ évkönyv
2009/2010.

Szerk. Szöllősy Pál. Zürich, Budapest; Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 2010. 223 p.
4 t.
Ár: 900,Ez a kötet a 2009-es szentgyörgyhelyi (St. Georgen) , 40. Akadémiai Napok tanulmányait,
értékelését, visszhangját tartalmazza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRENKL RÓBERT: Az alapítók öröksége: egy független magyar szellemi műhely
MIKLÓSI-VÁRI KATALIN: Belélegezni a történelmet (meditáció)
KÁNTOR LAJOS: Cs. Szabóval, határokon át
GÖRÖMBEI ANDRÁS: Cs. Szabó László irodalomszemlélete
Szabó Zoltán Londonban, "Szentgyörgyhelyen" és a mai Magyarországon - kerekasztalbeszélgetés Szabó Zsuzsa, András Sándor és Tréfás Dávid részvételével
REUSS ANDRÁS: Vajta Vilmos (1918-1998) - Emigráció és haza a teológus életében
BALLA BÁLINT: Magyar ökumenikus élet Nyugat-Európában és a Protestáns Szabadegyetem
SZÖLLŐSY PÁL: Tóth János, az emberi méltóság szószólója
KARDOS GÁBOR: A nemzeti kisebbségek európai védelme
GÖDRI ZSOLT: Vallások egymás mellett a globalizálódó világban
ALLENDER FÉLIX: Távol Angyalostól - Domahidy Miklós emlékezete
BALLA BÁLINT: Molnár József (1918-2009)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALLA BÁLINT: Frenkl Róbert (1934-2010)
VÁLYI-NAGY ÁGNES: Mire való az emlékezés? (Igehirdetés)
SOLYMÁR MÓNIKA: A sáfárok kötelessége (meditáció)
BORBÁNDI GYULA: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2008 2.rész (Hollandia, Svájc,
Svédország)
NAGY TIBOR: A kreált délszláv állam pusztulása
TÁNCZOS VILMOS: A moldvai csángókról
FÁBIÁN MÁRTA: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Kárpátaljai Egyesülete
JÓKAI TIBOR: A Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület (a
Szabadegyetem Felvidéki Köre)
NAGY ILDIKÓ: "Nem merni, amit merni kell, gyalázat" - A kassai Kazinczy Ferenc
konferencia
LÁSZLÓ HETEY: 40 jahre ungarisch-europaeische Evangelische Akademie

5) A szolidaritás ideje. EPMSZ évkönyv 2010/2011.

Szerk. Szöllősy Pál. Zürich, Budapest; Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 2011. 224 p.
6 t.
Ár: 900,A szegénység elleni küzdelem nemzetközi évében nem véletlenül volt a Szabadegyetem 2010.
május 9-e és 15-e között Nyíregyháza–Sóstófürdőn tartott Akadémiai Napjainak tematikája a
„szolidaritás”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAGY ILDIKÓ, VERES-KOVÁCS ATTILA: Akadémiai Napok a szolidaritásról
KÁSZONI JÓZSEF: A mindnekivel szolidáris Jézus (meditáció)
KOZMA ZSOLT: Sors, próbatétel, szolidaritás a Bibliában
FRENKL SYLVIA: Előítélet, intolerancia, kontra szolidaritás
HORÁNYI ÖZSÉB: A keresztény értelmiség(i) feladatairól
UNGER LÁSZLÓ: Verseny és szolidaritás – Társadalmi tényezők szerepe a magyar gazdaság
fejlődésében
OLÁH MIHÁLY: Kálvin a szolidaritásról, közösségvállalásról, a felebaráti szeretetről
DEME DÓRA: A megélt szolidaritás – Nyíregyháza szociálpolitikája
LABORCZI GÉZA: Diakónia – az irgalmasság megélésének mai lehetőségei
SZEKERES SZABOLCS: Fejlesztési kezdeményezés egy erdélyi faluban: a mezőmadarasi
példa
GÁBRY SÁNDOR: Életben tartani a tüzet (Igehirdetés)
BÁRDI NÁNDOR: A magyar-magyar együttműködés öröksége
KUTI JÓZSEF: A szolidaritás ideje – Trianon teológiai recepciója
DEMÉNY PÉTER: Repedések a szobrokon –Lucian Boia és egy román-magyar
történelemkönyv esélyei
ÖTVÖS JÓZSEF: Tonk István (1942-2010)
DEÁK PÉTER: Toró Tibor emlékezete
BORBÁNDI GYULA: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2009 3. rész: Franciaország, NagyBritannia, Olaszország
SOMOGYI BALÁZS: Az amerikai Magyar Baráti közösségről
LÁSZLÓ HETEY: Jahrestagung der ungarisch-europaeischen Evangelischen Akademie
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6) Nemzeti önkép és szomszédság. EPMSZ évkönyv 2012/2013.

Szerk. Hermán Mostert Rebekka és Szöllősy Pál. Zürich, Budapest; Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem, 2013. 125 p. ill.
Ár: 900,A kötet az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2012-ben Nagyvárad-Félixfürdőn
rendezett (42.) találkozójának anyagát bocsátja közre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSŰRY ISTVÁN: Nyitó áhítat
DEMÉNY PÉTER: Séta az identitásban – Széljegyzetek az erdélyi magyar önértelmezéshez
HERMÁN M. JÁNOS: Népek, nemzetek a Bibliában
VISKY ISTVÁN: En Christo – reggeli áhítat
LÁNG GUSZTÁV: Nemzettudat kisebbségben és többségben (A magyarságon belüli másság)
KATÓ BÉLA: A vállalkozói kultúra és a közösségformálás Erdélyben
VÁLYI-NAGY ÁGNES: Kovács Andor (1920-2012)
TOPOLÁNSZKY ÁKOS: Bibó István szobránál
SZÖLLŐSY PÁL: Keresztyén vagy keresztény?
KÁNTOR LAJOS: Akadémiai Napok Félixfürdőn
ÖTVÖS JÓZSEF: Konferencia az erdélyi főnemesség küldetéséről
LÁSZLÓ HETEY: Jahrestagung der ungarisch-europaeischen Evangelischen Akademie
A liebfrauenbergi Akadémiai Napok műsora
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Konferenciafüzetek
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tizenhét konferenciát rendezett 1971 és 1991
között, emellett négy ökumenikus találkozó rendezésében vett részt. Az első konferenciát követő
évben, 1972-ben Szépfalusi István szerkesztésében indult az Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem füzetsorozata, amely az EPMSZ könyvkiadása kezdeti lépésnek is tekinthető.

7) A megújulás útján 1.
Szerk. Szépfalusi István. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1976. 49, [6] p.
Ár: 300.,Az előadások, melyek az 1975-ös bolzanói Akadémiai Napokon hangoztak el:
•
•
•
•

TÓTH JÁNOS: Bolzanotól Bolzanoig. A Szabadegyetem vázlatos útja
BÉKÉS GELLÉRT: Megújulás és kiengesztelődés
NÁDOR GYÖRGY: A megújulás és újjászületés eszméje a zsidó teológiában
BALLA BÁLINT: A szűkösség szociológiájától a megújulás bőségéig.

8) Csak tiszta forrásból.
Szerk. Szépfalusi István. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1980. 129, [7] p.
Ár: 300,Az 1978. évi damülsi és az 1979. évi mönichkircheni akadémiai napok anyagának szerkesztett
változata. Minkét konferencia az identitás kérdésével foglakozott; a damülsi témája a kettős
szellemi erőtér, a mönichkircheni pedig a népi kultúra és néphagyomány volt.
•
•
•
•
•
•
•

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Számvetés a hármas határon
MOLNÁR JÓZSEF: Emlékbeszéd Peéry Rezső ravatala fölött
KERESZTÚRY DEZSŐ: A szívekben megőrzött haza
NAGY ILONA: Szent Péter legendák a magyar folklórban
LUKÁCS LÁSZLÓ: A néphagyományok szerepe a mai magyar kultúrában
ANDRÁSFALVY BERTALAN: A hallgatóság nélküli népművészet
Sütő András: Csillag a máglyán – Kerekasztal-beszélgetés a dráma német megjelenése
alkalmából

Szerzői est Bécsben és Mönichkirchenben:
•
•

•

Sütő András írásaiból
Szőcs Géza: Délkelet
Szöllőssy Árpád: Csak tiszta forrásból

9) Ecce homo. Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia.
Salzerbad, Ausztria 1961. Oslo, Bécs; Utitárs, 1962. 228 p., 4 t.
Ár: 500,-
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A kötet válogatást ad a 2. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia előadásaiból és az
irodalmi esten elhangzottakat, valamint az istentiszteletek, esti áhítatok leírásait is tartalmazza. A
nagyhéten rendezett konferencia központi témája az ember, illetve a Szentírás és a teológia
mondanivalója az emberről.
A reggeli áhítatok nem az eszményi, hanem a valóságos emberről szólnak: a bűnbánati hitben
álló, és ugyanakkor állandó ítélet alatt lévő s ugyanakkor megváltott emberről (Pátkai Róbert
londoni evangélikus lelkész); a keresztény emberben egy időben meglévő ó- és új-emberről
(Terray László oslói evangélikus lelkész); a keresztény ember hovatartozásáról, helyzetéről a
világi társadalomban és a keresztény közösségben (Németh Balázs bécsi református lelkész); az
ember kétneműségéről (Soós Mihály bécsi református lelkész); a dolgozó, tevékeny emberről
(Szilas Attila koppenhágai evangélikus teológus); a csodaváró emberről (Szigethy Sándor lundi
evangélikus teológus).
Az esti áhítat-sorozat keretében Szépfalusi István (bécsi evangélikus lelkész) az esténként
részletekben megszólaltatott Francois Villon „Haláltánc-ballada” c. művére reflektál.
Vajta Vilmos (genfi evangélikus elnök-lelkész, az Evangélikus Világszövetség teológiai
osztályának igazgatója) előadása az ember és Isten közötti kapcsolatról, közösségről; a
divinizáció és a démonosodás kettős lehetősége között őrlődő emberről; Krisztus emberré
válásáról és a másokat szolgáló emberről szól.
Terray László előadása az evangéliumi emberrel foglakozik, akinek legfőbb vonása a szabadság.
Négy életterületen vizsgálja az evangéliumi ember magatartását: a szorosabb értelemben vett
erkölcs, a tudomány, a művészet és a politika területén.
Wilhelm Dantine (bécsi egyetemi tanár, evangélikus egyetemi lelkész) a döntés kényszerét és az
akarat szabadságát, valamint a döntés kényszere és a kényszerítő döntések közötti élet
dilemmáját taglalja.
Kocsis Gábor (bécsi író) a költészet és a társadalomfilozófia területét kiválasztva az egyén és
közösség viszonyának kérdését vizsgálja. Végkövetkeztetése: személyiséggé kellene válnunk,
hogy kiteljesítsük önmagunk „eredeti olyan-amilyenségét” a közösségben.
Kocsis Gábortól a XX. századi gondolati válságról is olvashatunk, melynek okai: a logikai
megismerés lehetőségének elégtelen volta, az intuitív megismerés módszertanának hiánya.
Glatz József (stockholmi evangélikus lelkész) kérdésfeltevése: mi a mai ember esetében a
gondolkodás, a hit és az értelem, valamint általánosságban a gondolkodás és a kereszténység
viszonya.
Cs. Szabó László (londoni író) témaválasztása eltér az eddig felsoroltakétól. Előadása rendhagyó
irodalomtörténet: mi a magyar költészet, mik a magyar költők emberi és történelmi problémái, és
mindezt hogyan látja egy magyar író idegenből.
Berey Ákos (bécsi zenei konzervatóriumi tanár) „Korok és emberek a zene tükrében” c.
előadásában azt állapítja meg – és ezt zenei példákkal is illusztrálja –, hogy a művész a jövő
tetteit készíti elő azáltal, hogy beszámol a kor gondolatairól és érzelmeiről.
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A kötet ezen felül közli Cs. Szabó László „A húsvéti sátortól az olajfák hegyéig” c. rádiójátékát,
mely 1961. nagypéntekén hangzott el az Angol Rádió magyar adásában.

10) Hit – művészet. A jövő szolgálatában.
Szerk. Szépfalusi István. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1975. 81, [6] p.
Ár: 300,Az 1974. évi leuenbergi (Svájc) akadémiai napok előadásai Szöllősy Árpád előszavával:
•
•
•
•
•
•

KAPLONY PÉTER: Hit és művészet az egyiptomi kultúrában
VON ALLMEN, DANIEL: Überlieferung und dichterische Schöpfung in paulinischen Hymnen.
DÉVÉNY ISTVÁN: A hitbeli döntés apológiája
KIBÉDI VARGA ÁRON: Vallás és irodalom
SZABADI SÁNDOR: Ihletettség és démonitás kultúránkban
PEÉRY REZSŐ: Gyermekkorom tájai Pozsonyban

11) Mit cselekedjünk? Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia.
Szerk. Szépfalusi István. Dymchurch, Anglia 1962. Oslo, Bécs; Utitárs, 1963. 272 p., 8 t.
Ár: 300,A kötet a 3. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia előadásait, a Párizsban
megjelenő „Magyar Műhely” itt rendezett irodalmi estjén elhangzott felolvasásait, valamint az
istentiszteletek, esti áhítatok leírásait tartalmazza.
Vajta Vilmos (Genf, evangélikus elnök-lelkész) „Krisztus követése” c. előadásában gyakorlati
válaszokat ad erre a kérdésre.
Sherman E. Franklin (Oxford, evangélikus teológiai docens) az egyház szociális felelősségének
témáját az anglikán William Temple és az evangélikus Dietrich Bonhoeffer életén keresztül
mutatja be.
Tüski István (Utrecht, református lelkész) „A világ igénye és az egyház válasza” c.
előadásvázlatában a keresztény szeretetszolgálat fontosságáról ír.
A konferencia a „mit cselekedjünk” összefoglaló témát cselekvő életek – Bornemisza,
Vörösmarty, Kossuth, Wimmer és Bibó – bemutatásával is dokumentálni kívánta. Ebből az
alábbiak olvashatók:
Szépfalusi István (Bécs, evangélikus lelkész) előadásában Bornemisza Péter külföldi utazásaira
és körülményeire koncentrál, – a költő magyarországi működéséből csak a megértéshez
szükséges dolgokat vázolja fel.
Cs. Szabó László (London, író) Vörösmarty Mihályt választotta például, mert szerinte
Vörösmarty olyan lángelme, aki szembeszegülve a lelkialkatában fészkelő mélabújával,
önromboló szenvedélyeivel, vállalja a kívülről ráháruló hazafiúi és szabadgondolkodó
kötelességeit, és másfél évtizedig küzd azért, hogy a kanti erkölcs parancsára cselekedjék, és erre
buzdítson másokat is.
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Szabó Zoltán (London, író) Bibó István életpályáján keresztül mutatja be azt a cselekvő embert,
aki – bár személyiségjegyeiből nem következik – meghatározó politikai közszereplésekre,
közírói feladatra vállalkozik.
Szépfalusi István Szabó Zoltánnal készített interjúja szintén megtalálható a kötetben.
Az irodalmi est anyaga: Cs. Szabó Lászlónak a Magyar Műhelyről elmondott bevezetője, Lőrinc
Pál [Nagy Pál] két novellája, valamint Papp Tibornak és Parancs Jánosnak két-két verse.
A tanulmánykötet „Rádiószózatok – 1956” címmel dokumentumokat is közöl: Mindszenty
József hercegprímás, Ravasz László református és D. Ordass Lajos evangélikus püspök
rádiószózatát Magyarországhoz és külföldhöz, melyek 1956. november 3-án Budapesten a
Szabad Kossuth Rádióban és Győrben a Szabad Petőfi Rádióban hangzottak el.
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