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Soboulhoz negyvenöt éves, régi barátság kötött. Az olvasó megértheti, hogy életművét 
felidézve nem beszélhetek róla személytelen hangon.

Albert Soboul 1914-ben született Algériában. Gyermek- és fiatalkorát háborús ár
vaként és nemzeti gondozottként Nímes-ben töltötte, ahol meleg otthonra talált nagy- 
nénjénél, egy tanítóképző igazgatónőjénél. Világi, racionalista neveltetése örökre meg
határozta egyéniségét. Bizalmas megnyilatkozásaiból tudom, mit jelentett számára m- 
mes-i környezetéhez való hűsége. Mindig örömmel tért oda vissza később is, már 
professzorként tett hosszú utazásai után.

A Nagy Lajos gimnázium felsőfokú tanulmányokra előkészítő osztályának elvég
zése után 1938-ban szerzett történelem tanári címet. Sokáig középiskolákban oktatott, 
utoljára a IV. Henrik gimnáziumban. Nagy sikerei voltak, amelyekről lelkesedéssel 
beszélt. Egyfajta próbatételnek tekintette ezt az időszakot. Ezért is volt olykor szigorú 
azokkal szemben, akik előtt tüstént megnyíltak az egyetemek kapui. Először a cler- 
mont-ferrand-i egyetem tanárává nevezték ki, majd 1967-ben a Sorbonne-on kezdett 
tanítani. Elég későn, hiszen már ötvenhárom éves volt ekkor. Ezek tehát karrierjének 
főbb állomásai.

Amikor 1937-ben Párizsba érkeztem, rögtön megismerkedtem vele, és gyakran ta
lálkoztunk. Akkoriban együtt dolgoztunk Montreuil-ben, a Montreau-parki Musée de 
r  Histoire vivante megszervezésén. Ő rendezte be az 1789-es forradalom számára 
kijelölt termeket. Már ekkor élt benne az elhatározás, hogy a forradalom tanulmányo
zásának szenteli életét. Könyvtáramban találtam egy elfeledett könyvecskét, amely a 
Saint-Just, ses idées politiques et social.es [Saint-J üst politikai és társadalmi eszméiJ1 
címet viseli. Mivel ekkor még nem volt meg a tanári címe, ezt az írását Pierre Derocles 
álnéven jegyezte. Egy ilyen dolgozatot manapság diplomamunkának neveznénk2.

1939-ben, frissen kinevezett tanárként egy eredeti szövegekből álló gyűjteményt 
szerkesztett 1789, l'an Un de la Liberté [1789, a Szabadság Első éve] címmel, a 
forradalom százötvenedik évfordulójára. Ezt a munkáját, ahogy az Editions sociales 
Internationa les teljes készletét is, 1939 végén elkobozták'^. A szöveggyűjtemény be
vezetését Soboul az Ancien Régime-végi Franciaországnak szentelte. A fiatal, alig 25 
éves történész már ekkor a francia forradalom mélyen rejlő okai iránt érdeklődött. 
Baraave^8 híres sorait idézve, Soboul hangsúlyozta, hogy ezeket az okokat azokban 
az ellentmondásokban kell keresni, amelyek egyrészt az Ancien Régime struktúrái és 
intézményei, másrészt a társadalmi és gazdasági fejlődés között feszültek. Ettől kezd
ve útja ki volt jelölve: a francia forradalom lett kutatási területe. A Forradalom, 
amelyről Soboul halálakor méltán mondhatták, hogy kutatója „negyven éven át hű 
maradt hozzá”4. Diákjai gyakran felidézték, milyen átéléssel elevenítette fel a forra
dalom napjait és szereplőit. Az érzelmeken túl azonban látható volt, mennyire alapo
san, első kézből ismerte ezt a korszakot. Mindig törekedett arra, hogy összeegyeztesse 
a tudományt és a népszerűsítést a szó teljes értelmében. Nem tartozott azok közé,
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akik egy elitnek akarják fenntartani felfedezéseiket. Nem csak ismerni, megismertetni 
is akarta a forradalmat5, és úgy végezni munkáját, hogy az emberek egyre többet 
tudjanak erről a korszakról6.

Szakmai tekintélyének köszönhetően Soboul az Institut d’histoire de la Révolútion 
fran9aise igazgatója, a Société des Études Robespierristes társelnöke, illetve az An
nales historiques de la Révolution frangaise főtitkára lett. E szerepében nem restellt 
korrektúrákat javítani, és nem is akármilyen gondossággal! Hatása Franciaország ha
tárain túlra is kisugárzott. Nem riadt vissza az utazásoktól sem. A  francia forradalom 
történetének igazi misszionáriusa volt. Járt az Egyesült Államokban, Brazíliában, 
Ausztráliában, Kínában, Oxfordban, Lipcsében, Budapesten, Moszkvában, Rómában, 
Nápolyban, Oslóban, Tokióban és még sok helyen. Tiszteletbeli doktora volt a moszk
vai Lomonoszov Egyetemnek, a lipcsei egyetemnek, levelező tagja a berlini és bu
dapesti tudományos akadémiáknak. Számos konferencián vett részt, és e találkozók 
helyszínétől függetlenül, mindig saját meggyőződése szerint beszélt. Ezt onnan tudom, 
hogy részt vettem ezeknek az üléseknek némelyikén.

Nem vitás, hogy Albert Soboulrn jelentős hatást gyakorolt Georges Lefebvre6*, De 
ahogy Lefebvre, akit mesterének tekintett, ő is tisztelettel adózott az előző nemzedékek 
munkásságának. (Nem véletlenül vállalta el Jean Jaurés H is tőire socialiste de la Ré
volution frangaise {A francia forradalom szocialista története] című művének újra
kiadását az Éditions sociales kiadóvállalat megbízásából. Csodálta Albert Mathiez6b 
életművét, de ragaszkodott ahhoz is, hogy elhatárolja magát tőle néhány olyan ponton, 
amelyekben Mathiez reakcióit (hogy ne mondjuk: sértődöttségét) nem osztotta. így a 
forradalom politikai történetét illetően például Soboul Aipbonse Aulard6c műveit alap- 
vetőeknek tekintette.

*

Soboul rányomta személyes bélyegét a forradalom történetírására. A forradalmi 
mozgalmat lényegében valahol a gyökereknél akarta megragadni, a forradalmat alulról 
kívánta láttatni, Georges Lefebvre 1924-ben publikálta disszertációját Les paysans du 
Nord pendant la Révolution frangaise ]Észak parasztjai a francia forradalom alatt]  
címen. Ez az értekezés, csupán módszertani szempontból is messze meghaladta egy 
megyéről szóló monográfia kereteit. Mivel az agrárproblémák a forradalom idősza
kában döntő fontossággal bírtak, Soboul sem hagyhatta ezeket figyelmen kívül. 1958- 
ban jelent meg a Les campagnes montpelliéraines á la fin de l ’Ancien Régime. Prop- 
riété et culture d'aprés les compois IMonpellier vidéke az Ancien Régime végén. 
Tulajdon és kultúra az adólajstromok alapjánJ című munkája. Amikor 1966-ban egy 
könyvbe7 gyűjtötte különböző folyóiratokban megjelent cikkeit, a parasztsággal fog
lalkozó írások jelentős teret kaptak.

Mindazonáltal Soboul 1958-ban fővárosi kisemberekről írta értekezését. Azokról, 
akiknek többsége a kézművesek, kiskereskedők, céhlegények és napszámosok közül 
került ki8. Erre a már majd negyedszázados disszertációra mint úttörő munkára kell 
tekinteni. Pedig olyan időszakban jelent meg, amikor (tévesen) a mentalitások prob
lémájára még nem fordítottak akkora figyelmet, mint ma.’Amikor erről a könyvről 
beszélek, nagy jelentőségük ellenére mellőzöm azokat a fejezeteit, amelyek a párizsi

189



sans-culotte mozgalom kronológiai fejlődéséről szólnak, habár, mint erre Soboul és 
a későbbi kutatások is rámutattak, a sans-culotte-ok népi mozgalma és a jakobinus 
államapparátus közti konfliktus további figyelmet érdemel. Az embernek az az érzése, 
hogy Soboul történészként személyesen is megélte ezt a drámát. Persze a Konventben 
valószínűleg Robespierre oldalán foglalt volna helyet, de ugyanakkor esténként eljárt 
volna népi szekciók és társaságok összejöveteleire is. Nem benne volt az ellentmon
dás, hanem a párizsi nép társadalmi és politikai helyzetében. Most csak a könyvnek 
második, a sans-culotte-ok törekvéseit elemző fejezetéről szólnék, amely egy ragyogó 
történetszociológiai esszé.9 Talán nem is emeltük ki eléggé ezeknek a fejezeteknek 
az újszerűségét. Soboul korántsem hagyta figyelmen kívül a mennyiségi megközelí
tést. Javasolta például a párizsi szekciók statisztikai vizsgálatát10. De főként azt vi
lágította meg, hogy miben rejlik a sans-culotte mozgalom ellentmondásossága és egy
sége. E néhány gondolat papírra vetése végett újraolvastam a sans-culotte-ok törek
véseiről írt fejezeteket. A kisemberek törekvései ezek, akik a léthez és az „élvezetek 
egyenlőségéhez” való jogot követelik. Általános volt a vélemény, hogy az anakroniz
mus bizonyos mértékig az a betegség, amely minden történésznemzedéket fenyeget. 
Soboul joggal óvakodott ettől. Kimutatta, hogy a sans-culotte-ok, éppen szociális és 
foglalkozási megoszlásuk, valamint társadalmi állásuk különbözősége folytán nem 
alkothattak egységes társadalmi osztályt. „Beleértve a kis- és olykor a középpolgár
sághoz tartozó kézműveseket és kereskedőket, a paraszti életet élő és ilyen mentalitású 
céhlegényeket, a néhány nagy párizsi iparvállalat munkásait -  nem szólva az értel
miségről, a művészekről és néhány deklasszált elemről -  magában foglaló sans-culotte 
mozgalomnak nem lehetett sem osztálytudata, sem összefüggő programja.” Kevés volt 
köztük az igazán művelt aktivista. Követeléseikből Soboulnak sikerült kibontania a 
sans-culotte tömeg társadalmi törekvéseit, a korlátozott tulajdonról alkotott eszmény
képét (ez nem esik messze Rousseau-tór1) és független kistermelésre vonatkozó el
képzeléseit, amelyet törvények tartanának szigorú keretek között. Persze ez utópia. 
Ezek a követelések szemben álltak a termelőerők fejlődésével. De hát így állt a dolog. 
Ami a politikai ideáljukat illeti, a sans-culotte-ok hajlottak arra, hogy a legvégsőkig, 
a közvetlen kormányzásig fokozzák a népi szuverenitás elvét. E rövid fejtegetést egy 
olyan történész szavaival zárhatom, aki a probléma legjobb ismerője. Emest Lab- 
roussella így reagált Soboul halálának hírére: „Soboul a sans-cuiotte-ként emlegetett 
párizsi társadalmi kategória vizsgálata során egy olyan töredék osztály szerepét ele
mezte, amely nélkül soha nem került volna sor a forradalom nagy napjaira. Az Össz
képből ugyanúgy érdekelték a kollektív történések, mint az egyéni sorsok. Soboul 
volt az, aki rávilágított a Saint-Antoine negyed,111* a tisztesség, és az egyszerű em
berek józan eszének szerepére. Megmutatta, hogy néhányak merészsége hogyan men
tette meg a forradalmat, azokban a pillanatokban, amikor már minden elveszettnek 
tűnt”12. Meg kell jegyeznünk, hogy a valóság elferdítésétől tartózkodva Soboul tel
jesen világossá tette: az aktív sans-culotte-ok számbelileg kisebbségben voltak a pá
rizsi nép soraiban. Kissé olyanok voltak, mint akiket ma „aktivistáknak” nevezünk a 
munkások nagy tömegéhez viszonyítva. Néhányan, akik harsányan „új történetírást” 
hirdetnek, úgy tűnik, megfeledkeztek ennek a dolgozatnak az eredetiségéről.

Semmi, aminek köze volt a forradalomhoz, nem kerülte el Soboul figyelmét. Még 
ha óvatosságból nem is mindig zárta le egy probléma vizsgálatát, irányt mutatott. Az
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általa kijelölt csapáson azután a kutatók tovább is haladnak. Megelevenítette a forra
dalom hadseregét13. Magától értetődően tudta 1789-et a történelem általános mene
tében elhelyezni. Fontos munkákat szentelt az Ancien Régime-nek is.14 Bizonyos 
értelemben előtanulmány volt számára a forradalom előzményeinek tanulmányozása. 
De Soboul szívesen követte a kronológiai határokon túl is a forradalom utóéletét a 
történelemben. Számos cikkében jutott el az 1871-es Kommünig, vagy még tovább1' . 
Szét akarta zúzni azokat a korlátokat, amelyek közé egyesek igyekeztek a forradalmat 
beszorítani: szerintük a forradalom 1789. május 5-től a VIII. év brumaire 18-igl5a 
tartott. Szélesebb kronológiai keretre van szükség, mivel a francia forradalmat egyrészt 
az eseménytörténet szempontjából kel! tanulmányozni, ugyanakkor mint globális fo
lyamatot is, amely a francia társadalom szerkezetét minden elemében és szintjén érin
ti”16. Georges Lefebvre-hez hasonlóan Soboul sem becsülte le az „események” je
lentőségét, feltéve hogy nincsenek elszigetelve az őket magyarázó és megvilágító 
történeti összefüggésektől. Ez az egyik oka annak, hogy kiadott egy dokumen
tumgyűjteményt XVI. Lajos peréről? Természetesen úgy gondolta, hogy vannak 
„hosszú időszakok”173, és ezt az előbb említett módon bizonyította is. De éppen a 
forradalom története győzte meg őt arról, hogy az emberek emlékezetében végül is 
a „rövid idő” gyökerezik meg.

A II. év az, amelynek különös figyelmet szentelt. Néhányan újabban felfedezni 
vélik, hogy ez a periódus nem más, mint egy bizonyos „kisiklás”, egyfajta „baleset”, 
mélyebb okok és súlyosabb következmények nélkül? A vihar elmúltával „méltá- 
nyosabb” megoldásokhoz tértek vissza. Soboul szüntelenül ennek a II. évnek a je
lentőségét hangsúlyozza, mert a (paraszti és városi) néptömegek megmozdulásának 
szempontjából meghatározó volt. „A népi osztályok -  írja -  voltak a polgári forra
dalom motorja”. Nem Soboul volt az első, aki erre emlékeztetett, de ő bizonyította 
ezt a legalaposabban. Persze, hogy volt „elit", ez magától értetődik. De magában ez 
az elit mit kezdhetett volna az Ancien Régime továbbélő erőivel szemben?

Soboulnál állandó kétirányú mozgás figyelhető meg a konkrét (a tények makacs 
tudományos gondossággal való bemutatása) és az elméleti igény között. így vezette 
őt a francia forradalom tanulmányozása egy magasabb szintű töprengésre arról, amit 
„a feudalizmusból a modem kapitalizmusba való átmenet történelmi törvényének” 
nevezett.18 De kerüli a sematizálást. Még ha ez a törvényszerűség általánosnak tűnt 
is számára, szakadatlanul hangsúlyozta, hogy nem hivatkozhatunk rá anélküt, hogy 
ne igazítanánk mindig egy adott egyedi problémához.

Noha Soboul (ismereteim szerint) egyetlen rendszerező tanulmányt sem szentelt a 
marxizmusnak, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy munkái a marxi gondolat lényegé
nek mély elsajátításáról tanúskodnak. Pierre Vtlarhoz hasonlóan úgy tekintett Marxra  ̂
mint „az első tudósra, aki a változó társadalmakról egy általános elmélettel állt elő.’’ 
De távol tartva magát a „citálási mániától”, nem érezte szükségét annak, hogy állan
dóan a „szent szövegekre" hivatkozzék. Marx benne élt. Minek kellett volna mindig 
kivetítenie?

Nem tudom, hogy azok, akik néha durván is kritizálták Soboult, úgynevezett „for
radalmi katekizmusát” bírálva, figyelmesen olvasták-e műveit. Mert ezek, bár néha 
kissé túl gyorsan írt, mégis árnyalt, kidolgozott és óvatos munkák, amelyeket végső 
soron mindig csak ideiglenesnek tekintett. *

*
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Természetesen erre az életműre gondoltunk mindannyian, amikor szeptember I5-én 
a Pére-Lachaise temetőben, a Kommünárok faláig kísértük a gyászmenetet. Vajon 
Soboul ilyen ünnepélyes temetést kívánt volna magának? Kétlem, De mekkora tömeg1 
Egyetemi tanárok, diákok, barátok, harcostársak, egyszerű olvasók, mindenki ott volt. 
Sokan felidéztük magunkban és magunknak Soboult, az embert. A francia történé
szeknek ahhoz a széles köréhez tartozott, akik hűek maradtak a forradalom citoyen19a 
eszményéhez. 1932-ben csatlakozott a Francia Kommunista Párthoz, és párttagként 
halt is meg. „Ez -  írta Maurice Agulhonigb -  nem segítette elő népszerűségét, sőt 
ellenséges érzületet váltott ki olykor vele szemben. Talán ahhoz is hozzájárult, hogy 
életműve, különösen disszertációja nem kapták meg maradéktalanul a nekik járó meg
becsülést”.20 Talán túlzó ez a megállapítás, de ettől még hiteles marad. Albert Soboul, 
a dtoyen, részt vett korának minden politikai küzdelmében anélkül, hogy magát va
laha is előtérbe tolta volna Népfront, antifasiszta mozgalom, az Ellenállás (1942 július 
14-én Montpellier-ben letartóztatták egy tüntetés alkalmával, és a vichy-i kormány 
felfüggesztette állásából), harc a baloldali erők egységéért Franciaországban. Ezek 
voltak az általa hejárt politikai út ál lomásai. A Kommunista Párthoz való csatlakozása 
kétségkívül a forradalmi tradíciók nyomdokain való továbbhaladást jelentette számára. 
Noha fiatalabb volt nálam, a kommunisták azon generációjához tartozott, akiket a 
szovjet kommunista párt XX. kongresszusának leleplezései mélyen feldúltak. Volt, 
hogy beszélgettünk erről, de rendkívül visszafogottan. Messze voltunk attól, amiről 
álmodtunk. Véleményem szerint Soboufról szólva két súlyos hibát követhetünk el. 
Az első, ha alábecsüljük kommunista párttagságának komolyságát és jelentőségét. A 
második, ha azt hisszük, hogy „nyugodt” kommunista volt, mi több „boldog” kom
munista. Nem. Nem élhetett úgy, hogy ne töprengett volna állandóan „saját” kom
munista voltán. Mégis, azt hiszem, kijelenthetem, hogy számára, aki hű maradt a 
forradalom II. évének, a „megsejtések időszakának” eszményeihez (Labrousse), a szo
cializmus, egy nyitott, demokratikus szocializmus, az emberiség sorsához elkerülhe
tetlenül hozzátartozott.

*

Soboul (akit barátian csak Mariusnak hívtunk) heves és szenvedélyes ember volt. Híres 
hirtelen haragjáról. Utolsó szívinfarktusai után könyörögve kértem, ne idegesítse ma
gát, de hiába. Amit mondani akart, azt őszintén, sőt néha túl keményen is, de kimond
ta. Hevességét azonban gyorsan elfelejtette, minden utólagos neheztelés nélkül. Bámu
latosan fiatal tudott maradni (amihez egy bizonyos elegancia is társult), és ezzel tanít
ványainak igazi partnere volt.

Soboul nincs többé. De neve ott áll azok névsorában, akik életüket a francia for
radalom tanulmányozásának szentelték. Amelynek történetét -  írta -  „soha nem lehet 
befejezni, végleg megírni. Generációról generációra, ahogy az általa lehetővé tett tör
ténelem zajlik, nem szűnik meg az embereket gondolkodásra ösztönözni, és felszítani 
lelkesedésüket”.21 E néhány sor Soboultól megerősít minket abban a hitünkben, hogy
számára nem létezett semmiféle ellentmondás a francia forradalomért való lelkesedése,

22sőt szenvedélye, és az események tudományos megközelítése között.
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Jegyzetek

*. A  * jelet azért voltunk kénytelenek használni, mert már az első szerzői jegyzet 
előtti szövegrészben is szerepel megjegyzetelendő intézmény. (Sahin-Tóth Pé
ter, Vörös Boldizsár.) -M usée de l ’Histoire vivante: a francia társadalmi moz
galmak történetét bemutató múzeum.

1. Editions sociales intemationales. Paris, 1937.
2. Soboul soha nem feledkezett meg Saint-Justről, hiszen 1957-ben publikálta a 

Saint Just: Discours et Rapports [Beszédek és beszámolók] c. gyűjteményt « 
Classiques du peuple [A nép klasszikusai] sorozatban, az Éditions sociales-nál.

3. Második kiadása 1950-ben, a harmadik 1972-ben jelent meg.
3a. Bamave, Antoine (1761—1793): francia politikus. Az 1789-es rendi gyűlésen 

képviselő; a liberális polgárság szószólója. 1791 eseményeinek hatására az al
kotmányos monarchia híveihez csatlakozott, sőt közeledett az udvarhoz. A  Ter
ror idején kivégezték. — 1792-ben írt Introduction á la Révolution frangaise 
[Bevezetés a francia forradalomhoz] c. művében -  Soboul szerint — Marx 
előtt fél évszázaddal elsőként megalkotta a polgári forradalom elméletét; kifej
tette, hogy a technika előrehaladása, a kereskedelem és az ipari tulajdon 
fejlődése előkészítik „a forradalmat a politikai törvényekben is”.

4. Maurice Agulhon, Le Monde, 1982. szeptember 14.
5. Az 1962-ben megjelent, majd több ízben újra kiadott Précis d ’histoire de la 

Révolution frangaise /Magyar kiadása: A francia forradalom története] c. 
művének sikere a bizonyság erre, épp úgy, mint a Premiere République, 1792- 
1804 ]Az Első Köztársaság 1792—1804]. (Paris, 1968.) és három Que sais-je? 
[M it tudok?] — kötete: Révolution frangaise [A francia forradalom ]. (1965.); 
Directoire et Consulat [Direktórium és Konzulátus], (1967.); Premier Empire 
[Az első császárság]. (1973.)

6. Ezt a célt tartotta szem előtt a Sorbonne-on, a Lavisse Könyvtár mellett tartott 
szombati szemináriumán.

6a. Lefebvre, Georges (1874—1959) francia történész, a francia forradalom társada
lomtörténeti interpretációjának egyik legjelentősebb képviselője, 1937—1945 kö
zött a Sorbonne forradalomtörténeti tanszékének vezetője. Elsőként mutatta ki a 
parasztság forradalmi megmozdulásainak önálló jellegét. — Főbb művei a cikk
ben említetten kívül: La Grande Peur de 1789 [Az 1789-es Nagy Félelem]. 
(1932.); Napoléon. (1936.)

6b. Mathiez, Albert Xavier Émile (1874—1932): francia történész. Forradalomtörté
neti fő műveiben radikális szocialista szempontból közelítette meg a forradal
mat. Több kötetet szentelt Robespierre-nek, akit a társadalmi igazság egyetlen 
igaz képviselőjének tartott. 1907-ben megalakította a Société des Études Ro- 
bespierristes-et. — Fő művei: La Révolution frangaise [A francia forradalomJ. 
I—III. k. (1922—1927.); La Réaction thermidorienne [A thermidori reakció]. 
(1929.); Le Directoire [A DirektóriumJ. (1934.)

6c. Aulard, Frantjois Victor Alphonse (1849-1928): francia történész, tanár, a for
radalom első modem, tudományos történetírója. 1886-tól a Sorbonne-on a fran-
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cia forradalom történetének első professzora, majd a forradalomtörténelí tan
szék első vezetője. 1887-től haláláig szerkesztette a Revue de la Révolution 
frangaise c. folyóiratot. Tevékenységével kerültek előtérbe a modern forrás
kritikai módszerek, FŐ művében, a L ’histoire politique de la Révolution franga- 
ise [A francia forradalom politikai története)-hen (1901.) a demokratikus köz
társaság kialakulását tekintette a nagy francia forradalom legfőbb vívmányának

7. Paysans, Sans-Culottes et Jacobins. Études d'histoire révolut'tonnaire [Parasz
tok, sans-culotte-ok és jakobinusok. Forradalomtörténeti tanulmányok]. Paris, 
Librairie C'lavreuil, 1966. Soboul irányítása alatt készült egy kollektív tanul
mány is; Contributions á i'histoire páysanne de la Révolution frangaise jAda
lékok a parasztság történetéhez a francia forradalom idején]. Paris, Editiohs 
sociales, 1977.

8. Les sans-culottes parisiens de Fan II. Mouvement populaire et gouvernement 
révolutionnaire [A II. év párizsi sans-cuLotte-jai. Népi mozgalom és forradalmi 
kormányzat}. Paris, Librairie C'lavreuil. 1168 I., új kiadása 1962-ben. Rövidített 
változatát 1968-ban adta ki az Editinns du Seuif, Politique [Politikaj c. soroza
tában.

9. Azt kell hinnünk, hogy Soboul ezeket a részeket kedvelte leginkább, hiszen a 
rövidített kiadásba is ezeket válogatta be.

10. Természetesen a kor kézműves viszonyaiban gondolkodva, 1958-ban a történe
lem még nem ismerte a számítógépei. Jobb, ha erről nem feledkezünk meg.

11. Az Annales historiques de la Révolution frangaise 1964. 4. számában Soboul 
cikket publikált Classes populaires et rousseauisme [Népi osztályok és a rous- 
seauizmus] címmel. A cikk újra megjeleni az id. Paysans, Sans-culottes et Ja
cobins c. művében, 202-222. I. De mennyire igaza van Soboul na k, amikor ki
emeli, hogy „a párizsi sans-culotte-ok hatalmas tömegét nem annyira az esz
mék ereje hozta mozgásba, mint inkább nyomorúságos életkörülményeik".

l la . L&brousse, Camille Ernest (1895-1988); francia gazdaságtörténész. Fő művei
ben: L'esquisse du mouvement des prix et des revenus en Francé au XVIlle 
siécle [Az árak és a jövedelmek mozgásának vázlata a XVIII. századi Francia- 
országban/ (1933.) és La erise de l ’économie frangaise 4 la fin de !'Ancien 
Régime [A francia gazdaság válsága az Ancien Régime végén/ (1944.) statisz
tikai pontossággal feltárta a nagy francia forradalom gazdasági eredetét.

l lb . A Saint-Antoine-negyed a XVIII. században Párizs egyik külvárosa volt, a Bas
tille közelében,(ma a francia főváros XI.kerülete). 1789-ben népi megmozdulá
sok színtere volt.

12. L ’Humanité, 1982. szeptember 14.
13. Les Soldats de Fan II. [A II év katonáij. Paris, Club franca is du Livre, 

Portraits de I'histoire [Történelmi portrék/ sorozat, 1959.
14. La Francé á la veifle de la Révolution. F.cunomie et société [Franciaország a 

forradalom előestéjén. Gazdaság cs társadalom). Paris, SE DES,. 1966., és 
főleg: La civiüsation et la révolution frangaise [A civilizáció és a francia for-
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radalóm], I. köf,: La crise de l'Ancien Régime [Az Ancien Régime válsága]. 
Paris, Arthaud, 1970.

15. Arra az egyetemi konferencián elmondott hozzászólására gondolok, amelyet az 
1871.-Í Kommün 100. évfordulóján rendeztek, 1971. május 21—23. között. (Vő. 
Actes, 15—31. I.)

15a. 1792. szeptember 22-én a Konvent elhatározta, hogy e naptól számítja „a Fran
cia Köztársaság I. évét". Az 1793. októberében bevezetett forradalmi időszámí
tás és naptár szerint: I. év: 1792. szept. 22-1793. szept. 21.; II. év: 1793. 
szept.22—1794. szept. 21. stb. -  A Vili. év brumaire 18-án (gregorián naptár 
szerint: 1799, nov. 9-én) hajtotta végre Napóleon az államcsínyt. (A forradalmi 
időszámítási rendszeri 1805 végén megszüntették.)

16. Nouvelle critique, 1971. április. A cikk újra megjelent: Aujourd'hui l'histoire 
[A történelem ma]. Paris, Éditions sociales, 1974.

17. Le Procés de Louis XVI. [XVI. Lajos pere]. Paris, Gallimard, A re híves sorozat, 
1966.

17a. Vsz. utalás a Braudel-féle „hosszú időtartam” fogalmára; I. még Jean-Framjois 
Bergier tanulmányát Braüdéiről e kötetben.

17b. Francois Fürét és Denis Richet a La Révolution frangaise [A francia forrada
lom] 1-11. k.( 1965-1966.), a forradalom historiográfiája szempontjából jelentős 
művükben fejtették ki híres „dérapage”-(francía: kisiklás, megcsúszás) elméle
tüket. E szerint az 1793—1794-es jakobinus diktatúra és terror nem a forrada
lom szerves fejlődéséből következett, hanem azért került rá sor, mert „a forra
dalmat a háború.és a párizsi néptömegek nyomása lesodorta arról a nagy útról, 
amelyet a XVIII. század intelligenciája és gazdasága kijelölt számára”.

18. Ez az, amit 1956-ban vetett fel a La Pensée egy cikkében (65.sz.), Giuliano 
Procaccival és Georges Lefehvre-rel folytatott vjta során. Azután újra feleleve
nítette ezt a kérdési egy 197Ü-es esszéjében, La Révolution frangaise dans 
l'histoire du monde contemporain. Etűdé comparative [A francia forradalom a 
kortárs világ történelmében. Összehasonlító tanulmány] címen, továbbá a Re- 
cherches internál ionales á la hí miére du marxisme egyik számában Les voies 
de la révolution bourgeoi.se [A polgári forradalom útjai] címen. Ugyanezeket a 
gondolatokat találjuk egy 1971-ben a Nouvelle Critique-ben megjelent cikké
ben (újra megjelent az Aujourd’hui l'histoire c. íd. műben).

19. [Iné histoire en construction [Egy készülő történelem]. Paris, 1982. 355. I.
19a. citoyen (francia): polgárlárs; 1792-től hivatalos megszólítás lett (a nőkre: cí-

toyenne). A XIX. században a francia demokratikus és szocialista forradalmá
rok közötti megszólítás is a „citoyen” volt.

19b. Águl hon, Maurice (1926- ): francia történész. -  Főbb művei: La vie sociale
en Provence intérieure au lendemain de (a Révolution [Társadalmi élet Belső- 
Provence-ban a forradalom másnapján}. (1970.); Marianne au combat [Mari- 
anne csatában]. (1979.)

20. Le Monde, 1982. szeptember 14.
21. Les Sans-culoites parisiens, Éd. du Seúil, 4. I.
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22. Nemrégiben jelent meg a La civilisation et la Révolution frangaise 11. kötete 
(Arthaud éd.) Szeptember 10-én fejeződtek be a nyomdai munkák, vagyis öt 
nappal Soboul ünnepélyes temetése előtt. „Megérteni a forradalmat” ez a tárgya 
Soboul posztumusz kiegészítésének, melyet a forradalom értelméről folytatott 
bosszú meditációjához fűzött.

A tanulmány szerzője
Bruhat, Jean (1905-1983): a munkásmozgalommal foglakozó francia történészek 
egyik legjelentősebbike; politikus. 1925-ben az ÉcoLe Normale Supérieure diákjaként 
csatlakozott a Francia Kommunista Párthoz. Amikor 1934 után az FKP a nagy francia 
forradalom tradíciói felé fordult, Bruhat számos idevágó tanulmányt jelentetett meg a 
L ’Humanité és a Cahiers du Bolchévisme hasábjain. Számos életrajzot írt, többek 
között Babeufét, Variinét, Marxét és Engelsét; az elsők között volt, aki feldolgozta a 
szindikalizmus,a CGTtörténetét. Nagy hatással volta munkásmozgalommal foglalko
zó kortárs történésznemzedékre. — Főbb művei: Histoíre du mouvement ouvrierfran- 
gais. I. Des origines á la révolte des canuts [A francia munkásmozgalom története 1. A 
kezdetektől a selyemgyári munkások felkeléséig]. (1952.) ; (Marc Piolot-val:) Esquisse 
d ’une histoíre de la CGT [A CGT történetének vázlata]. (1966.); Gracchus Babeuf et 
les Égaux [Gracchus Babeuf és az Egyenlőek]. (1978.) Itt közölt tanulmánya: Albert 
Soboul (1914—1982). In: Revue d ’ Histoíre Moderné et Contemporaine. 1982. oct.- 
dec. 673 -679 .1.

Albert Soboul magyar fordításban megjelent müvei

Beszélgetés Albert Soboullal. (Ádám Péter interjúja.) In: Valóság, 1976. 1. sz. 63—6 7 .1 
Az esemény a történelemben. In: Valóság, 1971. 7.sz. 107-108.1.
Az 1848-as francia forradalom. (Ford.: Baudiss Margit.) Bp. 1949. 67 I.
A forradalmi állam problémái. In: Valóság, 1971. 12. sz. 112-114 .1.
A francia forradalom 1789-1799. (Ford.: Ralienegger Henrik.) Bp. 1949.3621.

A francia forradalom története (1789—1799). (Ford.: Józsa Péter.) Bp. 1963. 616 1., 16 
t. — 2. kiad.: 1974. 617 I., 16 t. — Átdolgozott kiadás: 1989. 475 I.

Népi mozgalom és forradalmi kormány Franciaországban 1793-1794. (Ford.: Kis Já
nos.) Bp. 1983. 448 I.

Saint-Just (1767-1794). In: Antoine Saint- Just: Beszédek és beszámolók. (Az előszót, 
az összekötő szövegeket és a jegyzeteket [287-308. I.] itta: Albert Soboul. Ford.: 
Remsei Flóra.) Bp. 1969. 5—45.1.

A társadalomtörténet statisztikai ábrázolásának egyes kérdései. In: Világtörténet, 1967. 
14-15. sz. 27-43.1.

XVI. Lajos pere. (Összeáll.: Albert Soboul. Ford.: Józsa Péter.) Bp. 1970. 267 I., 8 t.
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