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látja, hogy Kossuth és Bem szobrát eltávolították, 
hogy egynyelvû román feliratok vannak, mi-
nek következtében kolozsvári tartózkodása 
alatt ezt írja naplójába: „Olyan reménytelen 
minden, olyan fojtó a levegõ. Fáradtság és 
összetörtség” (233). Még egyszer mondjuk: 
Jászi a korán jött tragikus hõsökhöz tartozik; 
a Dunai-konföderációra még ma sem érett 
meg a kor, s az Európai Unióba való belé-
pésünkkel valószínûleg végképp ad acta 
kerül. Jászi e vonatkozásban a bibói túlfeszült 
lényeglátók közé tartozik. Jól látta ezt Eduard 
Beneš, aki a követével megüzente Jászinak 
Bécsbe: „Túllépte azt a határt, amelyet egy 
emigráció a saját hazája közvéleményével 
szemben folytathat” (218.). S Litván ehhez 
hozzáfûzi: „Jászi… – jól látta, hogy Beneš 
csupán »cinikus õszinteséggel« mondta ki azt, 
amit addig is gondolt – mintha válaszút elé ér-
kezett volna” (219). S Beneš azt is megüzente 
Jászinak, hogy ha hazakerülnek, õk, a de-

mokraták sem tudnának más politikát, mint 
integrációsat folytatni. Ha egyszer Jászi is 
abban bízott, amit Tomáš Masaryk mondott 
neki, hogy egy demokratikus kormánynak 
hajlandók lesznek színmagyar területeket 
visszaadni: ez a meg nem valósult ígéret, nos, 
ebben rejlik Jászi tragédiája.

Látjuk tehát, hogy Litván teljesen tisztában 
van a Jászi által elkövetett hibákkal. De így 
ez a problematika, Jászi nemzetiségi és 
Duna-konfederációs politikája megérdemelt 
volna egy egész fejezetet, amelyet Litván így 
szétszórtan, az idõ járma alatt továbbmenésre 
késztetõ szerkesztéssel oldott meg. Jászi intel-
lektuális portréja még várat magára. 

A nagy Jászi-opusz tehát regény és nem 
tragédia. Regény mivoltában azonban in-
kommenzurábilis. (Litván György: Jászi 
Oszkár. Osiris. Budapest, 2003, 509 p.)

Nagy J. Endre
egyetemi tanár, PTE

Angliától Nagy-Britanniáig
Magyar kutatók
a brit történelemrõl

A magyar történetírás történetében az egye-
temes történet iránti érdeklõdés, kutatási 
szinten, inkább csekélynek mondható. 
A budapesti egyetem amerikanisztikai 
tanszékének vezetõje, a történész Frank 
Tibor professzor most megmutatta, hogy 
az utóbbi évtizedekben már ez iránt is van 
érdeklõdés, persze elsõrendûen nyugati 
vonatkozásban. A közel kéttucatnyi tanul-
mányt a szerkesztõ öt nagy csoportba sorolta. 
Elõtte azonban rámutat arra, hogy ez a kötet 
egy újabb kutató nemzedék mûve, hiszen 
most már az angolszász témával kapcso-
latos gyanakvásról nem lehet szó. Garami 
Erika a brit fém- és papírpénzeken ábrázolt 
országszimbólumokat elemzi igen részletesen, 
röviden persze Szent Györgyöt is, de fõképp 
az országot szimbolizáló Britanniát, amely már 

az ókortól kezdve használatos szimbólum volt, 
a szerzõ világosan bemutatja, hogyan alakult a 
nõi alak ábrázolása különbözõ korokban.

Az I. rész a régi rendet tárgyalja. Bárány 
Attila V. Henrik és elõtte már III. Edward sze-
mélyében mutatja be azt a két uralkodót, 
akik már jóval I. Erzsébet elõtt elkezdték a 
birodalomépítést és ennek ideológiai alátá-
masztását. Zsigmond császár kíséreteivel is 
szembeszálltak. V. Henrik keresztes hadjá-
ratra is készült, ebbõl vezette le függetlensé-
gi igényeit. Már nála elõfordul a „tengerek 
ura” kifejezés. Velich Andrea VII. Henrik 
temetésének a belpolitikai elõzményeit 
vázolja fel. Végeredményben sikeres ural-
kodó volt, de távolról sem volt népszerû. 
Fia, VIII. Henrik apja halálakor még fiatal, 
trónöröklése bizonytalan, de õ maga keresz-
tülhajtja. Minden ellenérzése ellenére VIII. 
Henrik díszes temetést rendezett apjának, 
ezt követelte meg a presztízs. A tanulmány 
részletesen leírja a szertartásokat. Radó Bálint 
I. Jakab (az egykori VI. Jakab skót király) 
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egy vitairatát elemzi, amely a katolikusokkal 
vitatkozik, elhárítja a vallásüldözés vádját, a 
király felfogásában egykori tomista elvek is 
elõkerülnek, a népszuverenitás kérdése. A vita 
tárgya a király által a katolikusoktól megkövetelt 
hûségeskü volt, amely Jakab szerint csak a 
politikai lojalitást biztosította, a pápa mégis meg-
tiltotta a katolikusoknak az eskü letételét. Jakab 
természetjogi érvelést is felhasznált, születése 
révén szerzett jogaira hivatkozott, ilyet a pápa 
nem tud felmutatni. Kovács Zoltán a 18. századi 
angol külpolitika kérdéseit tárgyalja, amikor 
Anglia már egyenrangú Franciaországgal. 
A külügyek terén a királynak jelentõs moz-
gástere volt. Az európai egyensúly és Anglia 
perdöntõ szerepe ebben a században alakult 
ki. Vagyis volt valamiféle inzuláris elkülönü-
lés is, de a kontinens iránti érdeklõdés mégis 
fontosabbnak bizonyult.

A III. rész az ideológiai fejlõdés kérdéseit 
vizsgálja konkrét szerzõi példákon. Trencsé-
nyi Balázs Sir William Temple 17. századi 
karrierje során mutatja be elõször a külpoliti-
kában tevékeny politikus útját 1688-ig, ami-
kor a Dicsõséges forradalom után nem kívánt 
állami szolgálatban maradni, és saját kertje 
gondozásában látta élete feladatát. Elképze-
lése szerint Anglia nem lehet francia mintára 
abszolút monarchia. Ideálja az alkotmányos 
monarchia. Kiábrándulását a politikából a 
pártviszonyok idézték elõ. Állásfoglalása 
egyúttal a poszthumanista kultúra válságát 
is mutatta.

Kontler László Edmund Burke és Friedrich 
von Gentz állásfoglalásait elemzi, a francia 
forradalom elítélését, mert az szembefordult 
az addigra Európában kialakult civilizációval. 
Burke heves támadásait a német filozófusok 
nem kedvelték, ezért állt mellé Gentz, Met-
ternich bizalmasa. Egedy Gergely Benjamin 
Disraëli kormányzásában mutatja be a kon-
zervatív ideológia kibontakozását, a szerzõ 
elsõsorban Disraëlinek az 1830-40-es évek-
ben írt munkáit elemzi, szépirodalmiakat is. 
Az utilitarizmus ellen fordult, új politikájában 

a konzervatív pártot a radikálisokkal igye-
kezett összehozni. Reformkonzervativizmu-
sa a szociális kérdéseket is elõtérbe helyezte. 
A két Angliát emlegetõ munkáiban persze 
csak a meglévõ bajok diagnózisát adta meg, 
megoldásra nem volt konkrét elképzelése. 
Gángó Gábor egy Pannonhalmán elõkerült 
töredék útját követte. A töredéket Trefort 
Ágoston írta, aki az angol forradalom elõzmé-
nyeirõl és következményeirõl a sajtóban is 
publikált, ugyanolyan leíró jelleggel, mint az 
egyéb publikált cikkek. Valószínûleg azért 
nem adta ki késõbb a kéziratot, mert valójá-
ban történetírói babérokra nem törekedett. 
Mester Béla Johan Stuart Mill 1867 körüli 
magyarországi népszerûségét elemzi; sok 
fordítás jelent meg, Kállay Béni és Asbóth Já-
nos kapcsolódtak Mill nézeteihez. Kállay egy 
balkáni etnokrácia elméletét is felvetette.

A IV. rész a gyarmati kérdések néhány 
aspektusára tér ki. Berczeli Gábor George 
Maclean 1826-44 közt az Aranyparton, a 
késõbbi Ghanában folytatott informális keres-
kedelmi tevékenységét mutatja be, amely 
végül is csak 1874-re vezetett el oda, hogy a 
korona forma szerint is gyarmattá nyilvánítot-
ta a területet. Búr Gábor az 1905-ös konzer-
vatív-liberális õrségváltás körülményeit veti 
össze a gyarmati problémákkal, elsõsorban 
persze a búr háborúval. Máthé-Shires László 
a brit gyarmatpolitika egyik fontos egész-
ségügyi kérdését járja körül – a maláriát, az 
írás a szúnyogfertõzés, a járvány és az annak 
megoldásaként felmerült fehér-bennszülött 
szegregációt vizsgálja. A késõbbi Nigéria 
északi és déli fele közt lényeges különbségek 
voltak. Sem a szegregáció, sem új fõváros 
alapítása nem hozott megoldást.

Végül az V. rész valamelyes hagyományo-
sabb témákat tárgyal, Anglia és Magyarország 
kapcsolatait. Frank Tibor Lord Palmerston 
külpolitikájának azt az elméletét emeli ki, 
hogy 1867 táján semmiféle beavatkozást 
sem óhajtott látni. Tüzes Károly az angol ér-
deklõdést mutatja be az 1867-es koronázás 

Könyvszemle
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iránt. A bécsi angol követ ekkor túlértékelte 
az Angliához fûzõdõ kapcsolatokat. Beretzky 
Ágnes Hugh Seton-Watson változó állásfog-
lalását elemzi, 1906-ban Budapestre érve a 
koalíció lelkes híve, a magyar liberalizmust 
dicséri, de a nemzetiségi politikusokkal való 
kapcsolatfelvétel révén élesen szembefordul 
a magyarországi viszonyokkal, negatív 
álláspontját a békeszerzõdések idején is 
érvényesíti. Lojkó Miklós Jan Christian Smuts 
tábornok és Sir George Clark békemisszióját 
mutatja, Smuts a Tanácsköztársaság idején a 
pályaudvaron veszteglõ vonatából nem volt 
hajlandó kiszállni, közvetítése eredmény-
telen volt. Clark már ellentétes viszonyok 
közepette meg tudta kezdeni a tárgyalásokat 
az ország külpolitikai elismerése érdekében. 
Pál Mónika Carlile Aylmer Macartney máso-
dik világháborús magyar rádióbeszédeit 
elemzi, ezek igyekeztek kedvezõ képet adni 
a nyugati hatalmakról. Nem tudni pontosan, 
miért, 1943-ban ezek a rádióelõadások 
elmaradtak; lehet, hogy szovjet intervenció 
nyomán. Figder Éva az 1945-47 közti angol 
diplomáciai törekvésekrõl számol be. Az 
angolok a Szövetséges Ellenõrzõ Bizott-
ságon belül eleve – az amerikaiakkal együtt 

– hátrányos helyzetben voltak a szovjetekkel 
szemben. Egy ideig próbálták megõrizni véle-
ményüket, de érdemben nem sok eredményt 
értek el. 1947 után már feladták a harcot. A 
szerzõ elõzményként kitér az 1943-44-es 
kapcsolatokra is. Itt Pálóczi Horváth Görgyre 
kell gondolni.

A kötet végén található ez egyes szerzõk 
rövid életrajza és munkásságuk jegyzéke. 
Ebbõl kiderül, hogy nemcsak a legfiatalabb 
nemzedék van itt képviselve, hanem a kö-
zépnemzedék néhány, máris jeles eredmé-
nyeket elért tagja is. Ez a nemzedék az, amely 
számára már természetes volt a nyugati ösz-
töndíj és a kutatás nyugati levéltárakban.

Persze ez egymagában nem lett volna elég 
a kötet összeállításához. Kellett hozzá Frank 
Tibor karizmatikus tanári egyénisége, aki ös-
sze tudta hozni ezt a csapatot. Remélhetõleg 
következik valamilyen amerikanisztikai 
jellegû folytatás, meg más nyelvterületek 
bekapcsolása is. Érdemes feladat ez. (Frank 
Tibor (szerk.): Angliától Nagy-Britanniáig. 
Magyar kutatók a brit történelemrõl. Gon-
dolat, 2004. 405 p.)

Niederhauser Emil
az MTA rendes tagja, egyetemi tanár (ELTE)
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követni, ezért a Magyar Tudomány ára 2005. januártól havi 615 Ft-ra változik. 
Az éves elõfizetõi díj 7380 Ft.
Elõfizethetõ a FOK-TA Bt. címén (1134 Bp., Gidófalvy L. u. 21.) a mellé-
kelt csekk befizetésével, valamint a Posta hírlapüzleteiben és az MP 
Rt. Hírlapelõfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságánál, Bp., Pf. 863.
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön 
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.


