A SZÁZADOK 1967. ÉVI 3—4. SZAMÁRÓL
Az előző év 4—5. számában olvas
hattuk Mályusz Elemérnek
középkori
krónikáinkról írott igen alapos és mód
szereiben is érdekes tanulmányát. Most
Kristó Gyula, a szegedi tudomány
egyetem fiatal tanársegéde foglalkozik
ismét a folyóirat hasábjain a króni
kák kérdésével. („Anjou-kori króni
káink") Már a XIX. század második
felének történetírói (Marczali Henrik)
feltételezték, hogy Ákos mester, illetve
Kézai Simon 1272-vel kezdődő feljegy
zései és a XIV. századi krónikaszinté
zis között kellett léteznie egy ún. köz
vetítő krónikának, amelyet Marczali
után a történeti irodalom máig is Bu
dai Minorita Krónikának nevezľ A szá
zadfordulótól vitakérdés, hogy vajon
ez az „átvezető" krónika egy szerző
művének, vagy pedig több kéztől szár
mazó feljegyzések halmazának tekint
hető-e. A szerző szerint ez az első
XIV. századi krónikánk — tartalmi és
stílusvizsgálatok alapján kimutatha
tóan — négy szerző műve. Az egy
másután író, különböző pártállású és
politikai pozíciójú szerzők munkái
több továbbfolytatásban és kéziratban
maradhattak fenn, de az a tény, hogy
minden „továbbélésükben" az 1333-ig
terjedő időszak elbeszélése teljesen
azonos, azt mutatja, hogy a krónika
1333-ig beszélte el a magyar történel
met, s végeredményben teljesen egy
ségesnek tekinthető. A Budai Minorita
Krónika folytatóját az ún. második an
nalistában látja Kristó Gyula, aki az
1335—1342 közötti eseményeket írta le.
A XIV. századi krónikaszerkesztmény
kialakítója, végső formába öntője Kálti
Márk. A tanulmány részletesen elemzi,
mivel bővítette ki az eddigi krónika
anyagot Marcus, illetve mennyiben

„modernizálta", igazította azt az An
jou-uralkodók szellemének
megfele
lően. Az 1342—1355 közötti események
elbeszélése, illetve a történetek beállí
tása, komentálása arra enged következ
tetni, hogy az eddig tárgyalt krónikaszerkesztményt egy ismeretlen minori
ta szerzetes minorita szellemű gesztává igyekezett hajlítani, ezért az Anjou
kori krónikák utolsó szerzőjét Névtelen
Minoritának nevezhetjük. Az ő mun
kája már nem tipikus alkotása az
Anjouk alatt virágzott krónikairoda
lomnak, sokkal inkább egy gestakísérletnek tekinthető.
Berlász Jenő A pest-budai céhes
ipar válsága és a Ferencnkori céhsza
bályozás című tanulmánya a mind in
kább az ország fővárosává (kereskedel
mi és ipari szempontból is azzá) fej
lődő Pest-Buda tőkés viszonyainak ki
bontakozását kíséri nyomon a céhes
ipar történetén keresztül 1790—1840
között. Először a történeti irodalom és
a korabeli statisztikai felmérések alap
ján tekinti át a főváros nagyvárossá
fejlődését: a mind inkább országos ke
reskedelmi központtá növekedő Pestet,
a „magyar London" lakosságának nö
vekedését; az országos központi piac
kialakulásával az öncélú városgazdál
kodás felbomlását. A szerző ezután —
elsősorban levéltári, elsődleges forrá
sokra támaszkodva — bizonyítja, hogy
noha Pest kézműipari
apparátusa
mintegy ,140 iparággal meglehetősen
sokoldalú volt, alkalmas a városi élet
hétköznapi szükségletén túl a fényű
zési és kulturális igények kielégíté
sére is, mégis az ipar teljesítőképessége
alacsony színvonalon állt: 100-nál na
gyobb mesterlétszámú ipar alig for
dult elő. A céhes ipari keretek zártsága
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és az un. szabad ipar viszonyának,
helyzetének elemzése után a szerző
levonja következtetését: az, hogy a fő
város termelőerői a helyi fogyasztói
piac ellátásánál szélesebb körű terme
lésre alig voltak elegendők, azt jelzi,
hogy ez a kézművesipar válságban
volt. A következő fejezetben kimutatja,
hogy a tőkés manufakturális fejlődés
csak néhány iparágban (elsősorban a
ruházati- és eszközkészítő iparágak
ban) tudta áttörni a hagyományos kéz
művesipari kereteket. E keretek fenn
maradásának egyik oka az volt, hogy
a pesti kézművesek megtalálták a ke
reskedelmi tőkével való együttműkö
dést, s készleteiket el tudták helyezni
a dél-magyarországi és erdélyi piaco
kon. A kézművesipar nem tartott lé
pést a technikai fejlődéssel, kapacitása
igen kicsiny volt, s messze alatta ma
radt annak a színvonalnak, amelyen
az ország gazdasági központjában áll
nia kellett volna. A szerző szerint en
nek fő oka a korszerűtlenné vált mun
kaszervezetben, a technikai munka
megosztásra való képtelenségben rej
lik. Végül a tanulmány megvizsgálja,
hogy az 1805—1813 között bevezetésre
kerülő céhszabályozások
mennyiben
érintették a fővárosi kézművesipart.
Megállapítja, hogy noha ezáltal meg
teremtődött egy országos céhrendszer,
mégis az elavult feudális céhviszonyok
feltörése csak igen kevés sikerrel járt;
a céhek alapvető előjogai (céhautonó
mia, céhmonopólium, stb.) megmarad
tak, s ezek miatt sem fejlődhetett kel
lően, az országos és tőkés igényeknek
megfelelően a pest-budai ipar.
A balkáni népek XIX. századi tör
ténelmének legfontosabb kérdése a
nemzeti függetlenségért vívott harc
volt. Az teljesen világosan állt a történetkutatók előtt, hogy e függetlenségi
harcok alakulásában a belpolitikai té
nyezők mellett a külpolitikai elrende
ződés, illetve az európai külpolitikai
viszonyok alakulása jóval nagyobb sze
repet kapott, mint a történelem folya
mán más függetlenségi harcoknál ál
talában. Arató
Endre
tanulmánya
most azt igyekszik kimutatni, hogy a
század első, illetve második felében a
nagyhatalmak egymáshoz való viszo
nyának, az európai politika fejlődésé
nek milyen irányban és mértékben volt
determináló hatása a balkáni népek
függetlenségi mozgalmára. („A külpo
litika hatása a balkáni népek nemzeti

felszabadító mozgalmára a 19. század
ban") A század első felében a cári
Oroszország külpolitikája alapvetően a
balkáni népeket elnyomása alatt tartó
Törökország ellen irányult, s noha e
politikát hódító célok vezették, objek
tíve segítette a balkáni kis népek fel
szabadító küldelmét. E fél évszázad
történelmének áttekintése azt mutatja,
hogy a nemzetközi élet előterébe min
dig más és más balkáni nép került —
először a szerbek, görögök és románok
—, attól függően, hogy e népek egyál
talán megmozdultak-e
függetlenségük
érdekében. Ebben az időszakban Fran
ciaország és Anglia lényegében támo
gatja a Török szultánság fennmara
dását, s szemben áll Oroszországgal e
kérdésben. A század második felében a
balkáni népek küldelmében több vo
natkozásban is új elemek jelennek
meg: egyrészt az ebben az időszakban
fellángoló függetlenségi harcok leg
több esetben hódító célokat is követ
nek (Szerbia, Görögország, Bulgária),
másrészt a balkáni népeket igen erős
etnográfiai-gazdasági határok válasz
tották el egymástól, amely megkönnyí
tette a nagyhatalmak beavatkozását
(pl. a Monarchia törekvései), s késlel
tette a török elnyomás alóli felszaba
dulást. A tanulmány továbbá rámutat,
hogy Oroszországnak Törökországgal
kapcsolatos állásfoglalása megváltozik
a század végére: már inkább támogat
ja, mintsem támadja. Elemzi azokat az
okokat, amelyek meghatározták Orosz
országnak Bulgáriával szemben folyta
tott politikáját. Végül kitér az albán,
macedón mozgalmak történetére, s
tárgyalja Románia viszonyát, helyeseb
ben távolmaradását a balkáni harcok
tól.
A KÖZLEMÉNYEK között két igen
érdekes tanulmány látott napvilágot.
Rév Erika A védelem szerepe a nép
biztosperben c. dolgozata részlete egy
nagyobb, az ellenforradalmi rendszer
büntetőjogának és bírói gyakorlatának
kialakulását tárgyaló tanulmánynak.
Az itt közölt részlet a jogtörténész sze
mével kíséri nyomon azokat az eleme
ket a népbiztosperben, amelyek már
a rendszer büntetőjogának kialakításá
hoz, mindenek előtt az 1921: III. tör
vénycikk felé vezettek. A tíz népbiztos
ellen lefolytatott per 1920 áprilisában
kezdődött, s a vád lényegében azt igye
kezett bizonyítani, hogy a Tanácsköz
társaság végeredményben egy bűnszö-

— 335 —

vetkezethez hasonló köztörvényes bű
nök halmazát követte el. A szerző a
kimondottan jogtörténeti fejtegetéseken
túlmenően dokumentálja a védők bátor
és jogi szempontból rendkívül színvo
nalas munkáját, megmutatja, hogy a
Szovjetunió diplomáciai fellépésének
milyen erős hatása volt a tárgyalás me
netére, továbbá utal az egyéb kül- és
belpolitikai körülményekre, melyek kö
vetkeztében a per mindinkább húzó
dott, s amelyek gátolták a népbiztosok
elítélését. (Nemzetközi szállítómunkás
bojkott, belpolitikai válság.) Végül is
merteti Kelen József és Szabados Sán
dor védekezését, idézi bátor helytállá
sukat bizonyító szavaikat.
Ismert tétel a marxista társadalom
felfogásban és a polgári szociológiában
is, hogy az uralkodó osztály(ok) a ha
talmat nem közvetlenül, hanem egy
adott „politikusi" csoporton, esetleg
más társadalmi elemekből verbuváló
dott rétegen keresztül gyakorolja. Si
pos Péter—Stier Miklós—Vida
István
most arra vállalkoztak, hogy az 1930-as
évek magyar parlamenti képviselőinek
társadalmi összetételét, illetve politikai
érdekeltségét megvizsgálják, következ
tetéseket vonva le arra nézve, hogy a
jelzett időhatárokon belül milyen jel
legű változások mentek végbe a parla
menti képviselők összetételében. Mun
kájukban lényegében a 30-as évek há
rom parlamenti ciklusának Országgyű
lési Almanachjára, a Nagy Magyar
Compass, az 1935. évi Gazdacímtár, a
Keresztény Nemzeti Almanach és a ko
rabeli sajtó és irodalmi feldolgozások
anyagaira támaszkodnak. Módszerük : a
statisztikai mutatókkal történő megkö
zelítés, amelynek alapjául az szolgál,
hogy a képviselőket érdekeltségük, po
litikai csoportosulásaik, illetve osztály
helyzetük alapján számszerűen is meg
fogható és viszonyítható csoportokra
bontották. E csoportok egymáshoz tör
ténő viszonyítása azt mutatja, hogy a
30-as évek magyar parlamentjében az
egyes osztályok és rétegek képviselete
lényegében nem változott; annál in
kább változott a képviselők személyi
összetétele. E változás főirányai: a 30as évek végére a kormánypárton belül
erősen előretörtek a totális fasizmus
képviselői, s ezzel párhuzamosan a fi
nánctőke személyes képviselete szinte
teljesen megszűnt. Ugyanakkor — je
lezve a politikai folyamat jellegét —
megnövekedett a dzsentri jellegű kö

zépbirtokos és államhivatalnoki, értel
miségi réteg számaránya.
A VITA rovatban jelent meg ölvedi
Ignác „Kritikai megjegyzések Tóth
Sándor: A szovjet hadsereg felszaba
dító harcai Magyarországon c. művé
hez" bírálata. Az írás lényegében a cím
ben jelzett könyv általános és néhány
vonatkozásban részletekbe bocsátkozó
kritikája. A folyóirat szerkesztősége le
hetőséget adott, hogy Tóth Sándor köz
vetlenül a vitacikket követő oldalakon
válaszolhasson. Egy hatörténelmi tár
gyú folyóirat olvasói már bizonyára is
merik e vita főbb pontjait, s a recen
zensnek nem kell részletesen beszá
molni az álláspontokról. Annyi meg
jegyzés azonban mégis idekívánkozik,
hogy noha a Századok nem tartja fel
adatának a hadtörténelmi tanulmányok
közlését, mégis egy-egy időszak hadtör
ténetének más és más oldalú megköze
lítése a köztörténet kutatóinak is igen
nagy segítséget nyújthat. Különösen áll
ez olyan időszakra, mint a felszabadu
lást közvetlenül megelőző hónapok tör
ténete, a világháború utolsó fejezete,
mikor az állami élet minden területé
nek alakulását döntően befolyásolják a
hadi viszonyok, ölvedi Ignác — aki
láthatóan ugyanabban a témában ku
tatott, mint amelyből Tóth Sándor
könyvét publikálta — aprólékos meg
jegyzések sorát teszi és néhol szemlélet
beli problémák elhanyagolását teszi
szóvá. A kétségtelenül szigorú hangú
„kritikai megjegyzésekre" Tóth Sándor
azzal válaszol, hogy elfogadja a jogos
kifogásolásokat, elírásokat, ugyanakkor
többször utal arra, hogy bírálója olyan
dolgokat,
megállapításokat
kritizál,
amelyeket ő könyvében nem állított.
A Művészettörténeti Dokumentációs
Központ 1964 őszén rendezett periodi
zációs vitája a feudális korszak művé
szetének történetét tárgyalta és korszakolási kérdéseit alapjában véve tisz
tázta. Most Zádor Anna arra vállalko
zik, hogy a XVIII—XX. század művé
szettörténeti
periodizációját
állítsa
össze. Vázlatos, de igen szempontgaz
dag fejtegetései eredményeként a kö
vetkező periódusokat állapítja meg: —
az érett barokk (1690 körül — 1764);
— a klasszicizáló késői barokk (1764—
1790); — a klasszicizmus (1790—1848);
— a romantika, mely már 1835-től
erősödőben van s kb. 1867-ig tart; —
az 1860-as évek végétől 1890-ig; —
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1890—1919; — 1920—1945, helyesebben
az 1950-es évek végéig — egy korszak.
A szerző vizsgálódásába bevonja a kép
zőművészeten ikívül az építészetet és más
művészeti ágakat is, s következetesen
töreksziik, hogy a 'korszakhatárokat ne
kezelje mereven, hanem érzékeltesse
azok gyakori egymásbakapcsolódását.
Arthur Mendel, a michigani egyetem
professzota a Szovjet—Amerikai Kap
csolatok Intézetének közvetítésével 14,
a marxista történetfelfogás igen sok lé
nyeges pontját érintő kérdést tett fel a
szovjet történészeknek. A kérdések zö
me a társadalmi törvényszerűségek
marxista értelmezéséhez, a társadalom
életét meghatározó tényezők, az ob
jektivitás, az ideológia kérdéséhez kap
csolódik. A válaszokat a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája Történettu
dományi Intézetének módszertani osz
tályán dolgozó kutatók állították öszsze, akik a kérdéseket és a rá adott
válaszokat közölték a Voproszi Isztorii
1966. évi 10. számában. A Századokban
megjelent közlemény e cikk fordítása.
A Történelmi Társulat és Századok
történetét tárgyaló rovatban ezúttal
Glatz Ferenc Szerkesztőségi munka az
induló Századoknál c. tanulmánya, il
letve forrásközleménye látott napvilá
got. A szerző mindenek előtt arra tö
rekedett, hogy az érintett időszak egész
vonatkozó kéziratos és nyomtatott iro
dalmát számba véve rekonstruálja az
első szerkesztőség tevékenységét, s
felvázolja közben a korabeli nyomda,
levelezési, folyóiratterjesztési viszonyo
kat, s röviden betekint a történetírói
közéletbe és a történész-műhelyekbe.

A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉR
DÉSEI rovatban Friedrich Weitendorf:
A történelmi fogalmak alkotása a tör
ténelemtanításban c. tanulmánya jelent
meg. A történelmi fogalomalkotás is
mer etelméleti kérdéseit felvetve vonja
meg fejtegetéseinek eredményét: a tör
ténelmi fogalmak egyszerű magyará
zása nem elegendő; ha azt akarjuk,
hogy a tanulók a társadalmi törvény
szerűségeket megértsék, akkor a törté
nelemórán közölt történelmi ismerete
ket állandóan fogalmilag általánosítani
kell, s e fogalmakat minduntalan tör
ténelmi-logikai úton felépített fogalom
rendszerbe kell sorolni.
A TÖRTÉNETI IRODALOM és a
FOLYÓIRATSZEMLÉ-ben
áttekintést
kapunk hazai és külföldi történelmi ta
nulmányokról, illetve folyóiratok tör
ténelmi vonatkozású cikkeiről. A FIGYELÖ-ben a ceglédi Várkonyi-kiállításról és a Vendéglátóipari Múzeum
kiállításáról olvashatunk, a KRÓNIKA-rovatban a Történelmi Társulat hí
rei (elnökségi tanácskozás, igazgatóvá
lasztmányi ülés, tudományos előadás
sorozat, emlékülés, pályázati eredmé
nyek), a Történettudományi Intézet hí
rei, a csehszlovák és magyar történé
szek szomolányi megbeszéléséről és a
IX. csehszlovák—magyar jogtörténeti
konferenciáról készített beszámoló ta
lálható. A szám utolsó lapjain jelent
meg a nemrég elhunyt Markó Árpád,
neves hadtörténészünk doktori disszer
tációjának vitájáról és Máksay Ferenc,
Mucsi Ferenc kandidátusi disszertá
ciójának vitájáról készült ismertetés.
Glatz
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Ferenc

