
F O L Y Ó IR A T S Z E M L E

A RÉGIÓ kisebbségi szemle, negyedévenként megjelenő társadalomtudomá
nyi folyóirat, s megrendelőlapja szerint a kisebbségi kérdés, az etnicitás, a nemzet, 
a nacionalizmus, a nemzetközi migráció és a regionalizmus témakörében közöl 
tanulmányokat. Mind-mind napjainkban is aktuális, s régiónkra — történeti 
okokból — specifikusan is jellemző probléma, melyeknek reménybeli megoldásá
hoz a történettudománynak — miként a Régióban képviseltetett más tudomány
ágaknak is — hozzá kell járulnia, már csak azért is, mert sok esetben éppen a múlt 
feltárása helyett mítoszok gyártására elszegődött nemzeti történetírások jártak az 
élen a nacionalista hisztéria felkeltésében és szolgáltattak ideológiát a térség 
népeinek viszályaihoz, háborúihoz. És azért is fontos a nemzeti-nemzetiségi 
problematika szisztematikus, racionális, lényeglátó és érzelmektől mentes vizsgá
lata, mert esetenként a II. világháborút követően gyors szaporodásnak indult, s a 
volt “keleti blokk” felbomlása-átalakulása óta különösen burjánzó, jobbára angol
szász nacionalizmus-irodalom is h^lamos a régió nemzeti-etnikai problémáinak 
teljes félreértésére.1

A folyóirat 1995/3-as most megjelent száma öt blokkra oszlik: Magyarországi 
Mozaik (ebben egy kurrens, hazánk nemzetiségi-etnikai viszonyait bemutató, 
statisztikusok által jegyzett tanulmányt, valamint két nemzetiségűnk, a románok 
és a németek nyelvhasználatát bemutató írást találunk), Segélypolitika, Műhely, 
Pro Memória, Szemle. Ezúttal két rovatból egy-egy írást emelnénk ki.

A folyóirat legnagyobb szabású, a Műhely rovatot teljes egészében kitevő 
tanulmányát Diószegi István jegyzi. Diószegi, a diplomáciatörténet, a nemzeti
nemzetiségi problematika és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének kiváló 
ismerője ezúttal is régi kedves témái mellett marad; írásának címe: Az Osztrák- 
Magyar Monarchia föderatív átalakításának kísérlete 1871-ben és a nemzetközi politika. 
A szerző azt vizsgálja, hogy Königgratz és következményei (a porosz annexiók, az 
Északnémet Szövetség megalakulása, a délnémet államokkal kötött véd- és dacszö
vetség), az osztrák-magyar kiegyezés, az azt intézményesen is kidolgozó decemberi 
alkotmány, valamint a francia-porosz háború után mekkora esélye lehetett a cseh 
kiegyezésnek akkor, amikor 1871 februárjában a koncepciót pártoló, majd elő is 
terjesztő Hohenwart-kabinet jutott kormányra Ciszlajtániában. Miután Diószegi 
nem vázolja kellő mértékben a kérdés kontextusát, hanem a Hohenwart-kormány 
megalakításából kiindulva az események közepébe vág, talán nem haszontalan 
vázolni azt a szerző egy korábbi tanulmánya alapján. A történet előzményei tehát 
a következők voltak.

A csehek — érthetően — rosszul érezték magukat a dualista berendezkedés 
keretei között. A magyar, szlovák, horvát nemzeti eszméléshez hasonlóan a XIX. 
sz. elején kifejlődő cseh nacionalizmus is elsősorban a nemzeti nyelv kultuszában, 
újjászületésében és modernizálásában nyilvánult meg, márpedig a század közepén

1 Ld. pl. Sugur-Lederer szeri.: Nationalism in Eastem Europe, Seattle-London, 1969.
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a Habsburg-ház éppen nem segítette elő, hogy nemzetei-nemzetiségei vernakulá- 
ris nyelvűket a nyilvános diskurzus és a közigazgatás szintjén meggyökereztessék. 
Ez a törekvés közjogi igényekkel egészült ki. Másfelől viszont adva voltak a 
geopolitikai realitások, s józan pillanataiban a cseh nemzeti mozgalom is belátta: 
kibontakozása, érvényesülése csakis Ausztrián belül lehetséges, amit, ha nem 
létezne — utak rá Palacky —, ki kellene találni. Ez volt az “ausztroszláv” út, az 
autonóm státus, a Monarchián belüli kvázifüggedenség útja. A mozgalom orien
tációja ehhez képest csak akkor változott meg, amikor az osztrák-magyar kiegyezés 
nagy sérelmet okozott a cseh nemzetnek; a cseh politikusokban ekkor tudatoso
dott, hogy nemzeti célkitűzéseik eléréséhez külső segítséget is igénybe kell 
venniük. A nacionalizmus radikális formájával, a szeparatizmussal azonban már 
csínján kellett bánniuk, hiszen Ausztria és a Vencel korona országainak viszonya 
egyfajta róka fogta csuka volt: nemcsak az osztrák-németek voltak kisebbségben “a 
birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban”, hanem a—nemes
ségüket tekintve Fehérhegynél szinte megsemmisült, majd részben elnémetesített 
— csehek is Csehország, Morvaország, Szilézia történeti konglomerátumában. A 
Monarchia mellett kötelezte el a cseheket a többi kis népre is jellemző kettős 
félelem is, jelesül a (porosz) német és az orosz fenyegetés (mint ismeretes, 
Deákékat is e kettős szorítás vezette a kiegyezésre), amelyek közül — mindig 
összhangban a nemzetközi viszonyok alakulásával — hol az egyik, hol a másik 
erősödött föl. Amint Diószegi jó  másfél évtizeddel korábbi munkájában íija: “A 
csehek germanofóbiája görcsös volt, és mélyen gyökerező, ugyanakkor leplezett 
és kicsit szégyenkező. A históriai és nemzeti érvekkel operáló cseh nemzeti 
mozgalom végül is nem vonhatta kétségbe, hogy a német nemzet is jogosult 
egységes nemzeti államának megalakítására”.2 Tartottak ugyanakkor attól is, hogy 
orosz befolyás alatt sem kerülnének kedvezőbb helyzetbe, s egy hipotetikus szláv 
föderációban — amelynek egyébként, jóllehet más okokból, a cár is ellene volt — 
úgy járnának, mint az ukránok a lengyel etnikum által uralt Galíciában. Mégis, az 
osztrák-magyar kiegyezés révén megváltozott körülmények között nyitottak a 
pánszláv eszme felé, s képviseltették magukat a szláv egységet alig leplezetten 
szorgalmazó moszkvai etnográfiai kongresszuson, mintegy jelezve, hogy adott 
esetben az oroszoknál kereshetnek támogatást az osztrák-német-magyar uralom
mal szemben. Ez a kényszeredetten vállalt lehetőség azonban külpolitikai zsákutca 
volt— hiszen, mint az egyértelmű az akkori bécsi orosz követ, Novikov jelentése
iből, a hivatalos orosz politika nem állt ki a csehek mellett —, csakúgy mint a francia 
támogatás lehetősége, amely szintén irreálisnak bizonyult.

Még a francia kapcsolat felvételekor, 1869-ben történt, hogy a csehek képvise
lője magánkihallgatáson jelent meg III. Napóleonnál, s memorandumot nyújtott 
át a császárnak a cseh elképzelésekre vonatkozóan egy esetlegesen főderalizált 
Ausztriában. Az emlékiratból a következő törekvések rajzolódtak ki: “A föderali- 
zált Ausztriában a csehek elhatárolnák magukat apánszlávizmustól, és féltékenyen 
őriznék nemzeti különállásukat, egyidejűleg biztosítanák a Monarchiát az

2 Diószegi Nemzet, dinasztia, külpolitika. Bp., 1979. 59. o.
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AnschluB-szal szemben is [...], végül földrajzi elhelyezkedésük folytán [...[ a 
németországi fejleményekre is befolyást gyakorolhatnának. Szembefordulás Po
roszországgal, modus vivendi Oroszországgal, szövetség Franciaországgal — ez 
volt a birodalminak szánt cseb külpolitika lényege 1869-ben, egy olyan irányvonal, 
amely első pillanatra mind Párizsban, mind Bécsben egyetértéssel találkozha
tott. "3 Ez tehát a kérdés kontextusa. Magában a tanulmányban, amelynek alapjául 
bécsi, moszkvai, párizsi, bonni, müncheni és drezdai levéltári források szolgáltak, 
Diószegi pontosítja saját korábbi, kissé elnagyolt megállapítását, miszerint "“a 
Hohenwart-kísérlet [...] az osztrák-magyar ellenálláson [bukott meg]”.4 Bebizo
nyítja, jelentős részben maguk a cseh politikusok is felelősek a kezdeményezés 
kudarcáért, hiszen makacsul kitartottak egy-két közjogi jellegű követelésük mel
lett akkor, amikor valójában sokkal többről, a cseh nemzetnek a Monarchián 
belüli tényleges helyzetéről volt szó, s amelyre vonatkozóan valamivel több komp
romisszumkészséggel nagyságrendekkeljobb eredményt csikarhattak volna ki. De 
mit is tartalmaztak konkrétan a cseh követelések? Hohenwart miniszterelnök az 
uralkodón keresztül leiratot intézett a cseh tartománygyűléshez, amely arra 
rövidesen válaszfeliratot készített. A felirathoz csatolt alapcikkelyekből kiderül az 
idézett, 1869-es állásponttal összhangban lévő cseh törekvés, amelyet Diószegi így 
összegez: “A Cseh Királyság az alaptörvények értelmében nem jutott volna hozzá 
a Magyarország által [a kiegyezés, ill. a decemberi alkotmány révén] birtokolt 
jogosítványok mindegyikéhez. A cseh tartománygyűlés, miközben elismerte a 
közös ügyeket, abba is beleegyezett, hogy a közös egyetértéssel intézendő ügyek 
kezelésére központi kormány és központi parlament alakuljon. A delegátuskong
resszusnak és a resszortminiszterekből és udvari kancellárokból álló kormánynak, 
igaz, kisebb hatáskört szánt, mint amivel a birodalmi tanács és a ciszlajtán kormány 
rendelkezett, de ez így is Csehország szuverenitásának a magyarországinál jóval 
nagyobb megrövidítését jelentette. [...] Mindehhez még az is hozzájött, hogy az 
alapcikkelyek érintedenül hagyták az uralkodónak a kormánnyal kapcsolatos 
kinevezési jogosultságát, vagyis elismerték az uralkodónak a törvényhozás fölötti 
hatalmát. Mindezek alapján azt kell mondani — szögezi le Diószegi —, hogy ha a 
ciszlajtán közjogi berendezkedés eddig föderalizmussal színezett centralizmus 
volt, akkor most az alapcikkelyek egy erős centralista korlátok közé szorított 
föderatív struktúra létrehozását helyezték kilátásba. "5 A tanulmány jelentőségét az 
adja, hogy a szerző cáfolja a cseh kiegyezés tervezetével kapcsolatban kialakult, 
eddig közkeletű, a “Tízkötetesében6 is szereplő vélekedést, miszerint az alapcik
kelyek egy trialista berendezkedés körvonalait vázolták volna.

Varban Todorov a Pro Memória rovatban megjelent (s azt szintén önmagában 
kitevő) munkájában a Balkán etnikai és vallási problémáit boncolgatja, különös 
tekintettel Bulgáriára. A Balkán olyan terület, amelynek történetével — mivel

3 Uo. 63. o.
4 Uo. 68. o.
5 Régió 1995/3.159-160. o.
6 Magyarország története 1848-1890. Főszerk.: Kovács Endre. Szerk.: Katus László. Bp, 1979. II. k.

854. o.
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periféria, kívül a világtörténelem főáramán — csak egy maroknyi kutató (többek 
között Arató Endre, Palotás Emil, Niederhauser Emil, Magyar István Lénárd) 
foglalkozott-foglalkozik hazánkban. A térség népei évszázadokig az Oszmán 
Birodalom uralma alatt éltek, szlávjai lehetőség szerint Oroszországtól vártak — s 
esetenként kaptak — segítséget. A feszültségek azonban nemcsak a későbbiekben 
letűnő Oszmán Birodalommal, illetve Törökországgal szemben jelentkeztek, 
hanem a szláv népek között is kirobbantak, majd többször kiújultak (gondoljunk 
csak a szerb-bolgár, a macedón-bolgár ellentétre, vagy éppen ajelenlegi jugoszláv 
konfliktusra.) Ezek a népek a világpolitika alakító erőivé sohasem válhattak, 
legfeljebb már kidolgozott stratégiákat, kitaposott utakat követhettek. A világ
történelem gyakran csak annyiban vesz tudomást róluk, amennyiben világméretű 
konfliktusok kirobbanásának előzményéül szolgáltak (pl. Balkán-háborúk, Ferenc 
Ferdinánd meggyilkolása).

Todorov viszont “bennszülött”, nézőpontja is a bennszülötté. Alaposan átlátja 
etnikum és vallás sajátos összefonódását a térségben, ismeri a kölcsönös félelme
ket, a rossz tapasztalatok sorozatán alapuló beidegződéseket, torz reflexeket. 
Belát a számok mögé: ha például kb. 400 ezer görög él kisebbségben Albániában, 
úgy a görög-albán kérdés keresztény-muzulmán kérdés is egyben, mert ennyi, vagy 
egész kicsivel több csak az egész albániai pravoszláv lakosság. Bulgária fő etnikai 
jellegű problémája is tekinthető vallásinak is: az 1992-es népszámlálás szerint 800 
ezer török él az országban, a muzulmánok száma pedig kb. 1 millió (12 %). A török 
lakosságban viszont benne foglaltatik a bulgáriai muzulmán cigányság egy része is, 
csakúgy, mint a mohamedán bolgároké (a pomákoké). Lesz-e az etnikai-vallási 
kérdésből nemzetközi, bolgár-török konfliktus? Van-e esélye a szerb-bolgár vi
szony rendeződésének? Elbíma-e a térség egy esetleges szerb-albán konfliktust? 
Todorov írása megannyi kérdőjel.

Történészek érdeklődésére számot tarthat még a Régióban Makkai Béla tanul
mánya, amely Bosznia-Hercegovina 1908-as annektálását követően az ottani 
szórványmagyarságnak nyújtott — főleg kulturális jellegű — rendszeres segítség- 
nyújtásról, az ún. “Bosznia-actio”-ról szól; illetve Bárdi Nándoré, akinek témája a 
“Keleti Akció”, a Trianon révén Romániához csatolt volt magyarországi területek 
lakosságának nyújtott anyaországi támogatás. Mindkettő a Segélypolitika rovat
ban olvasható.

Megjelent a Közép-Európa Egyetem Történelem Tanszéke által gondozott 
Working Papers sorozat immár harmadik kiadványa is (angolul), ezúttal Susan 
Zimmermann szerkesztésében.17 Témája és címe: URBANSPACEANDIDENTITY 
IN  THE EUROPEAN CITY1890-1930s (Városi tér és identitás az európai városban 
1890 és az 1930-as évek között). A szerkesztő átgondoltanjárt el: a jobbára osztrák, 
magyar és brit szerzők által jegyzett írásokat altéma szerint három csoportba 
rendezte. Az elsőben a társadalmi identitásformák és a lakóhely összefüggése az 
összetartó gondolat (ilyen kérdés például a szegregáció vagy a kertvárosok 7

7 Zimmermann, S. szerk.: Urban Space and Identity in the European City 1890-1930s. CEU History
Department Working Paper Series no. 3. Budapest, 1995,
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speciális társas-társadalmi jellemzői); a második csoport írásai a kultúr- és a 
szociálpolitika, valamint a kulturális identitás, etnicitás összefüggését vizsgálják 
különböző nagyvárosokban (Bécs, Edinburgh, Budapest), nagyjából a századfor
duló környékén és századunk első harmadában; a harmadik — mindössze két 
írásból álló — blokk pedig a városi szabadidős kultúrára vonatkozó ismereteinket 
egészíti ki: az egyik tanulmány a bécsi futball történetével, a másik pedig a 20-as 
évek Párizsával, azon belül is kiemelten a Montparnasse-szal foglalkozik.

Némileg önkényesen, ezúttal egy-két, Budapest és Bécs város-, társadalom-, és 
kultúrtörténetével foglalkozó tanulmányra térünk ki. Talán fölösleges is külön 
említeni a történeti vizsgálódás e három szintjét, hiszen a modern várostörténet
írásban szálaik szorosan összekapcsolódnak. Erre a szerkesztő utal is a tanulmá
nyokat bevezető előszavában: “A várostörténet lokális és szupralokális, nemzeti és 
nemzetközi feltételek és hatások folyton változásban lévő viszonylatában helyez
kedik el. Olyan tudományág, amely lehetőséget ad rá, és ösztönzi is egyrészről a 
strukturálisjellegű társadalmi és gazdasági okok, dinamikák és feltételek, másrész
ről pedig a politikai törekvések és az esztétikai szempontok összjátékának tanul
mányozását.”8 A gazdaság és a politika, valamint a városszerkezet sajátos összefüg
gését szemlélteti például Renate Banik-Schweitzer írása Bécs társadalmi szegregá
ciójáról a két világháború közötti időszakban. A szerző megfigyelése szerint a 
szakszervezetek nem tudták hatékonyan egységbe tömöríteni a lakóhelyüket 
tekintve szétszórtan elhelyezkedő munkásságot, s ennek eredményeképpen a 
Szociáldemokrata Párt 1910-11-es, az áremelkedések ellen szervezett bécsi tömeg
demonstrációját különféle helyi zavargások semlegesíthették. Gazdasági folyama
tok egy társadalmi derivátuma — a lakóhelyi szegregáció — tehát visszahatott a 
politikára, és az esetből a szocdemek is tanultak: a továbbiakban lakóhelyi alapon 
próbálták megszervezni a munkásságot.

Visszatérve a szerkesztő, gondolatmenetéhez: a pusztán strukturális szempon
tok után kutató történetírásnak a narratívabb kultúrtörténettel szembeni, és a 
nyugati tudományosságban is megfigyelhető térvesztését Keleten a politikailag is 
elkötelezett marxista paradigma összeomlása is magyarázza. Árnyalhatjuk min
denesetre ezt az okfejtést azzal, hogy a színvonalas magyar kultúrtörténeti kutatás 
már akkor komoly eredményekkel lépett elő, amikor még a marxista történetírás 
a hazai történeti kutatások főáramát jelentette. Az egyik ilyen, a művelődéstörté
netben áttörést jelentő, és éppen Budapest és Bécs összehasonlító várostörténe
tével foglalkozó munka Hanák Péter A Kert és a  Műhely9 címet viselő tanulmány- 
kötete volt, amely a szerzőnek a 80-as években végzett kutatásaira épült, s 
amelynek — a mű címében metaforák formájában meg is jelenő — alaptételét 
kiindulópontunkká is tehetjük a Közép-Európa Egyetem kiadványában szereplő 
tanulmányok szemlézéséhez. Könyvében Hanák amellett érvel, hogy a két város a 

o
síikben gyökerezik: a századok során az egyszerre városiasodó és iparosodó Budapest

8 Uo. 8. o.
9 Budapest, 1988.
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műhellyé, agrandeur-t és agloire-t őrizni kívánó Becs pedig kertté fejlődött (ismeretes 
például, hogy a székvárosban császári körző húzta meg a határt, amelyen belül 
gyárat nem is lehetett telepíteni.)

Sármány-Parsons Ilona a két város villanegyedeit vizsgálta, nagyjából a Monar
chia időszakában. Megerősíti Hanák Péter tézisét — mégha nem is tesz róla 
említést —, hiszen kutatásai szerint a kertvárosok-villanegyedek kialakulása Bécs- 
ben, a barokk paloták kerthagyományára épülve, spontánabb módon és szerve
sebben ment végbe, mint Budapesten, ahol előzményként csak a budai hegyek 
szőlőskertjei, és a reformokorban kiépült zugligeti neoklasszikus villák említhe
tők. Buda azonban alapvetően megmaradt kiránduló-, és pihenőhelynek; a 
nyugati kertvárosoktól eltérően nem vált a civil társadalom, így például a művész
világ szervező helyévé. A századfordulón az elit villái már a pesti oldalon, a Sugárút 
(Andrássy út) Városligethez közel eső, mellékutcákkal szabdalt szeletén épülnek, 
jóllehet a 10-es évek elején a hangsúly ismét a budai oldalra helyeződik át: Árkay 
Aladár munkája nyomán felépül a jobbára a jogászelit számára tervezett negyven 
kis-svábhegyi villa.

Bécsben ezzel szemben egy tudatos, de egyúttal elitisztikus kertvárosi mozga
lom indul meg 1872-ben, a Wiener-Cottage Véréin. Szabályzata ugyan a vállalkozók, 
és a polgárság nem rendi-birodalmi rétegeinek kiszorítására törekedett, a tagság 
kérdését azonban a vagyoni helyzet spontán módon szabályozta: valójában csak 
gazdagok engedhették meg maguknak a csadakozást. Ennek fényében nem 
meglepő, hogy a hagyományos hivatalnoki-katonatiszti rétegek képviselői mellett 
mintegy egyharmadrészben kereskedőket, iparmágnásokat, tudósokat, művésze
ket találni a családi házak tulajdonosainak első listáján. A kertváros megalakítására 
jellemző mesterségesség-mesterkéltség örökségeképpen a terület soha nem válha
tott valódi lakóközösséggé: mindig is egy szűk, egymással is csak formálisan 
érintkező elit lakóhelye maradt.

Klaus Hödl szemléletesen mutatja be írásában10 a bécsi zsidóság bevándorolt, 
“galiciáner”, és polgárosultabb, “nyugatiasabb” része közötti mentalitásbeli, vallási- 
kulturális ellentétet, olykor ellenségességet. A Galíciából bevándorolt zsidók 
hagyományosabb közegből érkeztek, ezért a vallási szokásokat, a hagyományokat 
isjobban őrizték polgárosultabb hitsorsosaiknál, s “idegenszerűbbnek” is hatottak 
Bécsben, ezért egyes vélemények szerint fokozottabban magukra vonták — a 
zsidóság egészére nézve veszélyt jelentő — antiszemiták figyelmét. Ezt a vélekedést — 
tágabb kontextusban — egy, a Hödl-étől teljesen függetíen forrás is megerősíteni 
látszik. Gr. Teleki Pál magyar miniszterelnök, egy, az Egyesült Államokban 1921- 
ben tett előadókörű tja alkalmával elmondott beszédében — többek között — a 
következőkre utalt: “Azt szeretném mondani, hiba lenne azt gondolnunk, hogy a 
valóban meglévő és Magyarországon még mindig létező zsidóellenes mozgalom 
a zsidó vallás és általában a zsidóság ellen irányul. Ha történészként kellene ezt 
jellemeznem, akkor inkább »Galícia-ellenes mozgaloménak nevezném. Sokkal

10 Hödl, K,: VienneSeJews and the Question of Ethnirity al the Tűm of the Century. In: CEU Working 
Papers... 115-129- o.
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inkább a bevándorlással és a nemzet ellen forduló külföldiek csoportjával szem
beni ellenállás kérdése ez. Túl későn ismertük fel a bevándorlás veszélyeit,..”11 
Teleki szavaihoz hozzátehetjük: a cionizmus társadalomtörténetéből ismeretes, 
hogy a “galiciánerek” ellenségesen viselkedtek a polgárosultabb zsidók körében 
egyre népszerűbb cionista eszmével szemben is, részben annak szekuláris mivolta 
miatt, részben pedig amiatt, hogy a cionizmus célját, a Palesztinába való kivándor
lást, nagyobb kockázatot eleve kevésbé vállaló beállítódásukból adódóan (a 
kockázatvállalóbb Galícia-beliek ti. inkább Amerikába mentek, nem Bécsbe) nem 
fogadták el. A cionisták ugyanakkor azzal szították a két csoport közötti feszültsé
get, hogy a speciálisan “zsidósként” azonosított betegségek, rendellenességek, 
pszichés, mentális és szervi diszfunkciók tüneteit szignifikánsan a “galiciánerek”- 
ben vélték felfedezni. Különös, hogy a zsidó népességre jellemző patologikus 
elváltozások elméletét a cionista orgánumok, mindenekelőtt a Die Welt tudós 
szerzőitől függetlenül—és természetesen egészen más irányból érkezvén—a német 
nacionalista-antiszemita pszichiátria és antropológia is osztotta. Ez utóbbi képvi
selői azonban — érthetően — nem ugyanazt a következtetést vonták le eredménye
ikből, mint a cionisták, akik a különböző testi hibák kiküszöbölésére és a zsidók 
inherens fizikális alsóbbrendűségének cáfolatára sportegyesületeket, köztük fut- 
b all klubokat alakítottak, s a Muskeljuden-t emelték követendő normává. (A zsidó- 
ellenes élű elméletet cáfolta például a bécsi cionista futballcsapat bajnoki címe is 
az osztrák nemzeti labdarúgó bajnokság első évadában, 1926-ban.) Az endogáin 
struktúrában továbbélő, a vegyesházasságokat nem kultiváló zsidó hagyomány 
tehát—állította mind a cionista, mind az antiszemita elmélet — a zsidóságnak mint 

fa jn ak  egy sajátos, patologikus kifejlődéséhez vezetett.
Michaeljohn írásában az 1890-es évektől az 1930-as évekig igyekszik megrajzolni 

az osztrák futball “társadalomtörténetét", s azt jó l elkülönülő fejlődési szakaszokra 
bontja. A kezdeti időkben — az első világháborúig — az angolszász modellel 
összhangban a polgárság, s általában a felsőbb osztályok sportja volt a futball, s 
ennek megfelelően alakult ki a játék stílusa, valamint a nézőközönség társadalmi 
összetétele is. A Monarchia bukása után magárataláló osztrák köztársaságban 
viszont a munkásság uralja már a sportágat, s ezzel párhuzamosan egy professzi- 
onalizáciős folyamat is végbemegy: a sport egésze kommercíalizálódik, s hagyomá
nyos, angolszász amatőr, sportsmanlike jellege háttérbe szorul. A 20-as évek 
Bécsének szociáldemokrata mozgalma támogatta is az öntudatos munkásság 
versenyszerű testedzését, s nemcsak azért, mert ezzel a szocdem orgánumokban 
vég nélkül ostorozott burzsoá-individualista profizmust is visszasszoríthatta, de 
azért is, mert a nem csak ideológialilag, de fizikailag is képzett munkásság bázisát 
alkothatta a Republikanischer Sckutzbund-nak, a szocdemek paramilitáris szerveze
tének is. A “Vörös Becs" által kultivált, a fa ir  play-t és a sporttársi szolidaritást a 
győzelem elsőbbségének és a sztárkultusznak elébe helyező szociáldemokrata 
sportpolitika a nagy válság, s annak következménye, a politikai radikalizmus

11 Idézi: Walter Pietsdi: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. In: Századok
1986/ 2.
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felülkerekedése nyomán töredezik majd szét a 30-as évek elején, s a kezdetben 
autoritáriánus, majd az AnschluB után nyíltan nád rendszer részben megnyitja a 
kapukat a kommersz-professzionális sport előtt, de egyúttal alá is rendeli azt saját 
politikai-ideológiai szempontjainak.

A BUDAPESTI NEGYED nyári számát {III. évf. 2. szám) Kovács András 
szerkesztette. A téma ezúttal a zsidóság gazdasági, társadalmi, kulturális jelenléte 
a magyar fővárosban (II Jó zsef rendelete nyomán) a XVIII. század végétől, ha nem 
is napjainkig, de az egészen közelmúltig. A szerkesztők tanulhattak a nemrégiben 
megjelent A zsidó Budapest /-//.12 nem kifejezetten szerencsés címválasztásából — 
melyet éles nyelvvel, de helyesen bírált Révész Sándor a Beszélő 1995. ápr. 6.-i 
számában —, s így a tematikus szám általuk adott címe — Zsidók Budapesten — az 
említett kiadványénál kevésbé félreérthetően, de éppen annyira szemléletesen 
utal a múlt században egyre nagyobb számú, a századfordulón stabilizálódó, 
Horthy Budapestjén stagnáló, a Soá utáni évtizedekben pedig a pesti gettó 
felszabadulása ellenére feltételezhetően különböző okokból (konvertálás, foko
zott asszimiláció, a vallásos értékek térvesztése, stb.) fogyatkozó zsidó közösség 
jelenlétére az (egykor) erősen multikulturális fővárosban.

A szerkesztés elve némiképp eklektikus: az egységekbe rendezett tanulmányok 
1., 4., 5. és 6. blokkja kronológiai rendben halad és az “asszimiláció korádtól a két 
háború közötti időszakon és a vészkorszakon át a(z úgynevezett) “kommunizmus”- 
ig csoportosítja a cikkeket, míg a 2- blokk a zsidóságon belüli vallási szakadásra 
vonatkozóan, a 3. pedig a zsidó nagyvárosi kultúrelitről gyűjt egybe írásokat. A 
szám végén egy jobbára a Weiss, a Mauthner és a Komfeld családok tagjait és 
vállalkozásait bemutató képmelléklet található, ami azonban címétől (A zsidó elit 
a  század első harmadában) kissé eltérően az elitnek csak egy szűkebb szegmense, a 
gazdasági elit reprezentánsainak anyagából válogat.

A tanulmányok színvonalához kétség nem férhet: a folyóiratot az eddigiekben 
is alapos szakmai felkészültség, igényesség jellemezte, s ez most sincsen más
képpen. Akkor sem, ha a szerzők egy része nem szaktörténész, hiszen az újságírók 
tanulmányai sem kevésbé igényesek: Ember Mária például a tényfeltáró újságíró 
alaposságával járt utána a Wallenberg-történet rejtélyeinek, s valóban új adalékok
kal (és eleddig ismereden, frissen közölt orosz nyelvű dokumentumokkal) gyara
pítja az üggyel kapcsolatos ismereteinket. A történet már eddig is ismert, s a XX. 
század elmebeteg logikáját jó l példázó tanulsága persze változatlan: az egyik 
totalitárius rezsim védtelen áldozatainak menekítésére elszegődött botcsinálta 
svéd diplomata idővel a rivális totalitárius rezsim fogságába esik, ahonnan már 
nem kerül elő többé.

Mihancsik Zsófia igen jó l érzékkel teszi fel kérdéseit Lovász Ferencnek, a késő 
Kádár-kor “földalatti” zsidó élete egyik kulcsfigurájának: pontosan érez rá az 
inteijúalany magyarságról, zsidóságról, politikáról, közéleti szerepvállalásról val
lott nézeteinek rendhagyó mivoltára, s közbevetett kérdéseivel mintegy megaka

12 Frcjimovics Kinga et alii (szerk,): A zsidó Budapest I-II. Budapest, 1995. A kiadvány azonban sokkal 
inkább Komoróczy Géza nevével kapcsolódott össze, aki azt három tanítványával állította össze.
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dályozza, hogy beszélgetőpartnere letérjen abeszélgetés — az olvasó számára egyre 
érdekesebb — nyomvonaláról. Nem kevésbé érdekes Molnár Gál Péter cikke sem, 
aki a nagyvárosi zsidóság kedvelt frivol mulatóinak és kabaréinak világából merít 
kultúrtörténeti érdekességeket.

Az 1868-69-es kongresszus, a neológ és az ortodox irányzatok közötti szakadás 
szinte egybeesik a — későbbiekben a további polgárosodást, fellendülést eredmé
nyező -r osztrák-magyar kiegyezéssel. Ekkor a neológ hitközségek egyértelműén 
elkötelezték magukat a modernizáció mellett, s ennek — voltaképpen a fellendü
lésnek, gyarapodásnak — az érdekében részben engedtek az elzártságot erősítő, az 
egyéni boldogulást a hitélet kötelmeinek alárendelő, a tudást a Tóra és rabbinikus 
értelmezései tanulmányozására korlátozó megkötésekből. Ennek fényében nem 
meglepő, hogy az eddigiekben történetírásunk a magyar történelem gazdaság-, és 
társadalomtörténeti folyamatainak leírása kapcsán jórészt a magyar zsidóság 
mainstream, vagyis a neológ irányzatát tanulmányozta. Az ortodoxokról viszonylag 
keveset olvashatunk (Prepuk Anikó, Tihanyi Lajos, Zeke Gyula munkái említhe
tők), s a már elkészült tanulmányok is jórészt helytörténeti jellegűek, amelyen 
belül a budapesti ortodox zsidóság feldolgozása ráadásul teljesen töredékes. Ezért 
is örvendetes, hogy Karády Viktor és Palásti Mónika írása kifejezetten a budapesti 
ortodoxiára koncentrál, s legalábbis a már feldolgozott levéltári forrásanyag 
tükrében hipotéziseket próbál megfogalmazni az egyes paramétereit (pl. számát) 
tekintve még csak hozzávetőlegesen ismert populációról. Mint a tanulmány egy 
lábjegyzetéből megtudhatjuk, a kutatás forrásanyagát a Kazinczy utcai zsinagóga 
házassági, születési anyakönyvei és temetői parcella-könyvei képezik, amelyek 
valószínűsíthetően az egész fővárosi ortodoxia központi anyakönyvezésére szol
gáltak, hiszen nagy számban találhatók bejegyzések a külsőbb kerületekben, sőt 
vidéken lakó népességre vonatkozóan is, továbbá a kutatók által eddig azonosított 
források semmilyen más hasonló anyakönyvre nem utalnak. Karádyék tanulmá
nyának gerincét a források kvantitatív elemzése adja: vizsgálják a két irányzat 
hitközségeiben lebonyolított esketések éves átlagát évtizedes bontásban, az orto
doxia foglalkozási megoszlását, a házasságot kötött zsidók (s azon belül az 
ortodoxok) között a budapestiek arányát, a budapesti zsidóság (s azon belül az 
ortodoxok) lakóhelyi szegregációját, illetve a polgári férfi és női utónevek gyako
riságát a pesti ortodoxoknál nemzedéki bontásban. Konklúziójuk talán nemcsak 
a recenzens, hanem az olvasók egy részének eddigi, az ortodox magatartásminták
ról alkotott elképzeléseit is árnyalja: “...elsősorban a családnevek és az utónevek 
összetételének eltérő eredményű elemzése alapján [azt állíthatjuk], hogy a pesti 
ortodoxia sem zárkózott el teljesen a külső modernizációs kihívásokra való 
válaszadástól. Ezt a vallási eredetű szokásrendnek részleges feladása formájában 
is megtette a nem-zsidó környezet igényeihez, ízlésvilágához való óvatos alkalmaz
kodás árán, de csak akkor, amikor ez a vallásgyakorlat lényegét, a szigorú rítusrend 
őrzésének esélyeit, s a csoportídentitás fenntartásához elengedhetetlennek ítélt 
bizonyos fokú elkülönülés lehetőségét nem fenyegette.”13 A kulcskérdés itt az 
asszimiláció igénye és lehetősége. Karády egy korábbi írásában különbséget tett

13 Budapesti Negyed, III. évf. 2. szám (1995 nyár) 72. o.
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asszimiláció és integráció között, s megállapította: az asszimiláció szintjéig ugyan 
eljutott a magyar zsidóság, de a teljes integrációra már nem adott lehetőséget a 
társadalom. (Terminológiájában ugyan eltérően, de tartalmát tekintve erre a 
megkülönböztetésre utal a Zimmermann-féle kiadványban található írásában 
Gyáni Gábor is, amikor Milton Gordon nyomán az elkülönülés és az asszimiláció 
közötti átmenetet árnyalja, amennyiben a nyelvi-kulturális asszimilációt [vagy 
akkulturációt] — amin a magyar zsidóság is keresztülment — csak a tulajdonkép
peni, strukturális asszimiláció [Karády szóhasználatában: integráció] kezdeti 
fázisának fogadja el, ugyanis csak ez utóbbi által — rendies intézményeken, 
kaszinókon, klubokon keresztül — épülhetett volna be “teljes jogú tagként” a 
kisebbségi csoport a többségi társadalomba.)

Legyen az akár dokumentum, akár Feldolgozás, a zsidó tárgyú szöveg olvasója 
akaraüanul is felfigyel arra, hogy az írásmü szerzője a zsidóságot mint népcsopor
tot milyen jellemzőjében, minőségében úja le. Kovács M. Máriának a numerus 
clausus-ról szóló írásában szerepel az a (Nátháméi Katzburg könyvéből idézett) 
fajvédő szellemű, a Népszövetséghez a numerus clausus kapcsán intézett 1925-ös 
magyar kormányjegyzék, amelynek részlete — akaratlanul is — jó l érzékelteti a 
kérdés történetileg kialakult összetettségét: “A zsidók esetében a faj, a vallás és a 
nemzetiség összekeveredik és minden országban más-más formát ölt... A szóban 
forgó törvény [ti. az 1920. évi XXV. te. — Sz.L.] szándékosan kerül minden utalást 
a vallási kisebbségre, mert a vallás olyan dolog, amely az egyén befolyása alatt áll, 
hiszen hatalmában áll vallását bármikor megváltoztatni. A vallás éppen ezért nem 
alkalmas arra, hogy meghatározó szempont legyen egy kisebbség megnevezésére 
úgy, hogy kizárná a visszaélések lehetőségét."14

Szokásos tehát a zsidóságot vallásként meghatározni, s így szerepel, a téma 
jellegéből adódóan, például a Karády-Palásti-féle tanulmányban is. Ez a megköze
lítés egyrészt jóhiszemű és liberális-demokratikus (nem azonosít ja az egyént 
akarata ellenére egy csoporttal), másrészt történetileg adekvát annyiban, bogy 
például az izrealiták jogállásáról rendelkező 1867. évi XVII. te. is ebben a 
szellemben fogant. Hátránya ugyanakkor egyrészt az, hogy nem magyarázza a 
vallástalan (vagy éppen kitért) zsidóság létező (kulturális) identitását, s mestersé
ges határvonalat húz vallás és kultúra közé, másrészt figyelmen kívül hagyja az 
úgynevezett (vagy azzá tett?) “zsidókérdés” számos aspektusát, így például a 
nagyvárosi zsidó kultúrát, a cionizmust, a szétszóratás és Izrael állam viszonyát és 
még sok egyebet. A zsidóság kulturális csoportként való megközelítése tehát 
nagyobb értelmezési mozgásteret enged, és implicite is ezt az értelmezést fogadják 
el például a szám “kulturális blokkjának.” szerzői: Molnár Gál Péter, Zeke Gyula és 
Lackó Miklós. A harmadik megközelítés a zsidóságnak fajként való meghatározá
sa. Történetileg a náci-fajvédő ideológia szemlélete ez, de nem tekinthet tőle el a 
fasizmussal, a vészkorszakkal foglalkozó történész sem, még akkor sem, ha — 
egyébként és remélhetőleg—az általa elfoglalt politikai-világnézeti pozíció kizárná 
ennek lehetőségét. Paradox módon tehát — legalábbis egy történeti vizsgálat

14 Idézi Kovács M. M A numerus clausus és az orvosi antiszemitizmus a húszas években. Uo. 143. o.
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erejéig — a kutató is adaptálni kénytelen a nürnbergi törvények logikáját, hiszen 
például a Holocaust történetének feldolgozása sem lenne teljes a konvertált 
zsidók tragédiájának fejezete nélkül. Ezért nemcsak a folyóirat eme számában 
szereplő dokumentumokban, az antiszemitizmusát kevéssé leplező Ritoók Emma 
barátaihoz írt 1924-es levelében, valamint Ravasz László dunamelléki református 
püspök (s mellesleg, Bibó István apósa) által, a magyarországi evangéliumi 
egyházaknak a kitért, illetve kitérni szándékozó zsidók mentésével kapcsolatos 
tevékenységéről adott egykorú (1944. jún. 21.) beszámolójában jelenik meg a 
zsidóság fajként, hanem az ilyen szellemben született dokumentumot feldolgozó 
történész (Kovács M. Mária, illetve Majsai Tamás) is kénytelen a forrás szemléletét 
a diskurzus kiindulópontjává tenni. A faji meghatározás persze alapvetően a 
fajelmélet gyakorlatba ültetése, a náci genocídium tanulsága óta lett olyannyira 
kényes kérdés. (Ehhez szolgál adalékokkal Klaus Hödl is, már ismertetett, a 
Zimmermann-féle kiadványban megjelent írásában.)

Karády Viktor a REPLIKA júniusi (17-18.) számában is publikál, mégpedig 
megszokott kutatási területéhez képest némileg eltérő témában: Hadas Miklóssal 
közösen jegyzett tanulmányukban a futball és történelem, szigorúbb értelemben 
pedig a futball és politika viszonyát elemzik. Megközelítésük eltér Michael John
étól: konkrét sportpolitikai döntéseket és irányelveket vizsgálnak, míg az angol 
szerzó az osztrák futball történetének elsősorban társadalmi, s nem politikai 
mozgatórugóira kíváncsi. Karády és Hadas tézise szerint “Európa keleti felén a 
futball államügy; az alárendeltségi és marginalitási komplexusban szenvedő 
nyomorult kisállamok ügye. A két háború közötti időszakban az ellenséges 
szomszédod országokkal szembeni kulturális fölény és a modellértékű nyugati 
civilizációval való egyenértékűség szimbolikus kifejezője, míg a második világhá
borút követően a ^szocializmusnak a kapitalizmussal szembeni felsőbbrendűsé
gét* jelképezni hivatott politikai eszköz.”15 Vizsgálódásuk kiindulópontjául rész
ben az első osztályú nemzeti labdarúgó bajnokságok 1901 és 1990 közötti 
eredménylistája, részben a szerzők köztörténeti és társadalomtudományos isme
retei, részben pedig—mint írásuk bevezetőjében erre utalnak is—a magyar férfiak 
közös, a futball világára vonatkozó tudáskincse szolgál. A szerzők röviden áttekin
tik a magyar futballklubok osztálykötődések és mentalitásbeli különbségek függ
vényében alakuló, s javarészt a századfordulóra tehető megalakulásának történe
tét; az egyes — a kezdetekkor alapvetően fővárosi — csapatok szurkolótáborának 
kohéziós erejét. A “drukkerség” szociálpszichológiai karakterét az egyéni és 
kollektív pályaív különböző helyzeteiből és korszakaiból származó identitás-, 
tudás-, attitűd-, és érzelmi-indulati, elemek többé-kevésbé reflektált halmazaként 
határozzák meg, amelynek kialakulásához adalékokkal szolgálhatnak a családi 
gyökerek, a peer group (kortárs csoport) kapcsolatok, az osztály-, a vallási és 
foglalkozást hovatartozás, illetve bizonyos ideológiai kötődések is.

Eképpen a különböző egyesületek szurkolótáborai viszonylag körülhatárolható

15 Replika 17-18. (1995június) 87. o,
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törésvonalak mentén alakulnak ki, amely törésvonalak esetenként a kialakulásu
kat megteremtő történeti kontextust is túlélik, lásd például a Ferencváros nemze
dékeken át folyamatosságot mutató jobboldali-sváb-lumpenproletár szurkolótá
borát. Az elemzésnek ezt a dimenzióját hozza összefüggésbe a továbbiakban 
Karády és Hadas századunk köztörténeti eseményeivel, illetve a velük — a 
szerzőpáros feltételezése szerint—szoros összefüggésben lévő hazai sportpolitikai 
döntésekkel. Következtetéseik esetenként hihetőbbek, máskor kevésbé tartható
ak. A recenzens például az előbbi kategóriába sorolja azt a kijelentést, miszerint 
a Bp. Honvéd “[njevének negyvennyolcas reminiszcenciái jelentős mértékben 
hozzájáruljak a népi demokratikus haderő áltaí képviselt új típusú militarizmus 
elfogadhatóvá tételéhez”, ugyanakkor kénytelen a merészebb feltételezések kate
góriájába helyezni azt a megállapítást, amely szerint a politikai vezetés — részben 
— azért nevezte volna ki 1949-ben a főváros akkori rendőrfőkapitányát, s a 
nómenklatúra kevés német származású embereinek egyikét, Münnich Ferencet a 
Ferencváros elnökévé, hogy az új rendszer által már amúgy is háttérbe szorított 
egyesület legalább ilyenformán tovább hordozhassa “sváb” kötődéseit. Lévén 
azonban rutinos szerzők, Karády és Hadas már írásuk — ami tuhydonképpen 
másodközlés, hiszen egy rövidebb változatát már közölték az Actes de la recherche 
en Science soriadban16 — elején világossá teszik, hogy gondolataik csak “hoz
závetőleges érvényűek”, csupán “első megközelítésnek” tekinthetőek, s céljuk az, 
hogy mások kedvét is felkeltsék e rendkívül érdekes témának, a politika és a sport, 
a történelem és a futball kapcsolatának alaposabb vizsgálatára. A tanulmány 
egyébként egy három írásból álló blokk első része a Replikában, s a téma 
tanulmányozásához a hazai anyagon már kedvet kapott olvasó a másik két 
tanulmány segítségével nemzetközi kitekintésben is részesül. Igaz, sem a Celtic és 
a Rangers, a két Glasgow-i, sem pedig a Torino és a Juventus, a két torinói 
futballklub szurkolótáborainak dichotómiáját, “egymásnak feszülését” bemutató 
írás nem annyira a sportnak és a köztörténetnek — a sportpolitikán keresztül 
érvényesülő — összefüggését tárgyalja, mint inkább egy-egy nagyváros rivális 
szurkolótáborainak eltérő társadalmi, etnikai, vallási összetevőit, az ezekből 
fakadó politikai orientációk direkt leképeződését a szurkolásban, az antropomor- 
fizált csapattal (“Öreg Hölgy”, “Olaszország menyasszonya”) való/onatikus azono
sulást, illetve ezek folyományait: a szektarianizmus kialakulását, az ellenfél szurko
lótáborának dehumanizáíását és a futballerőszakot.

Forrai Gábor tudományfilozófus a folyóirat tavaly nyári számában még Feyera- 
bendet búcsúztatta, a mostaniban pedig már Kari Raimund Popper munkásságá
ról kénytelen végső értékelést adni. A nemrégiben elhunyt Popper is annak a 
Monarchia beli szellemi potenciálnak az egyik utolsó képviselője volt — Hauserral, 
Mannheimmel, Hayekkal egyetemben, de némileg tágabb értelemben Freudot, a 
magyar matematikusokat és atomfizikusokat, más okból pedig Wittgeinsteint is 
közéjük vehetjük —, amely tudományos karrietjét ugyan az angolszász világban 
tetőzte be, de életművén mindvégig erős nyomot hagyott közép-európai índítta-

16 103. szám. 1994 június, 90-102. o.
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tása (származása, iskolázottsága, szellemi orientációja) is. Társadalomfilozófiáját 
— történészek, s különösen az intellectual history művelői számára elsősorban ez 
lehet érdekes — éles antihistoricizmus, a holisztikus-teleologikus-pozitivisztikus 
történetfilozófiák alapos bírálata jellemzi, amit lényegében két munkájában, a 
Poverty o f Historicism-hen1’1 és az Open Society and Its Enemies /-//-ben17 18 fejt ki. 
Koncepcióját antiinduktivista és antipozitivista tudományfilozófiájának alapjaira 
építi, s ezt teijeszti ki társadalomfilozófiájában — főleg, de nem kizárólag — a 
marxizmus és más “historicista” történetfilozófia bírálatává. A szerző gondolatme
nete és következtetései — hatástörténetileg — egyértelmű magyarázatát adják 
annak, hogy a magyar tudományos élet évtizedeken át miért hallgatta agyon 
Poppert, s miért nem jelent meg műveinek magyar fordítása 1989 előtt. Igaz, 
ideológiai-tudománypolitikai megfontolásoktól függeüenül, a popperi tudomá
nyelmélet időközben.kikerült a kurrens teóriák sorából: a tudományfilozófiában 
a kuhni modell, a politikai és történelemfilozófiában pedig az 1989-es közép-, és 
kelet-eur ópai változások értelmét firtató elméletek árnyéka borult rá.

A Popper munkásságát ismertető blokkot a filozófus két, magyarul meg nem 
jelent könyvéből vett részlet, illetve Pléh Csaba Poppernek a pszichológia tudomá
nyára gyakorolt hatását elemző írása záija. Történészek számára esetleg kevésbé 
“vág témába” a szám további két blokkja: a Kritikai kultúrakutatás és A longitudi
nális cigány. ínyenceknek mindamellett olvasásra ajánlott Lata Mani írása az indiai 
özvegyégetésről, valamint Róbert Péteré a nemzetiségi és etnikai csoportok 
társadalmi észlel éséről - A Replika nyári számához — híven a folyóirat hagyomá
nyaihoz — floppymelléklet is tartozik.

Záijuk a sort az AETAS-szal (1994/4), melynek aktuális szerkesztője, Vajda 
Zoltán kizárólag az angol és a francia történelem köréből válogatott írásokat. 
(Ennek a szerkesztési elvnek még a könyvismertetések is megfelelnek.)

A francia történelemmel foglalkozó tanulmányok között két “csemege” is 
megbújik: az egyik egy inteijú Jean Bérenger-vel, a Sorbonne történészprofesszo
rával, aki kutatásai, tanulmányai során a közép-kelet-európai népek történelmével 
és nyelveivel — köztük a magyar történelemmel és nyelvvel — is foglalkozott, 
jelenleg pedig újkori diplomácia-, és hadtörténetet ad elő. Bérenger elemében 
van, ahányszor csak közhelyszerű tévedéseket vagy tankönyvízű leegyszerűsítése
ket kell megcáfolnia. A XVIII. századdal, mint állítólag a “felvilágosodás századá”- 
val kapcsolatban leszögezi: a meghatározás csak eszmetörténeti síkon érvényes, az 
erősen katolikus népesség (itt alapvetően a francia népességre gondol)jellemzően 
nem volt fogékony az ateista, egyházellenes eszmékre; a felvilágosodás gondolatai 
legfeljebb az elit körében válhattak népszerűvé. Leszámol azzal a — különösen a 
II. világháború idején föl-fölbukkanó — vélekedéssel is, miszerint igen súlyos hiba 
és veszteség volt Franciaország részéről Kanada elvesztése az 1765-as párizsi 
szerződés értelmében. Valójában a franciák akkoriban sokkal többre tartották az

17 Magyarul: A historichmus nyomorúsága. Bp., 1989.
18 New York, 1945.
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ún. “cukorszigeteket” (Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue) az észak-ameri
kai gyarmatoknál, amire Voltaire is utalt: “Mit ér az a néhány hektárnyi kanadai 
hó a visszanyert cukorszigetekhez képest?”19

A XVIII. századi lengyel mezőgazdasági termelés és a sziléziai textilipar statisz
tikai mutatóira hivatkozva Bérenger elveti a “centrum” és “periféria" Braudel és 
Wallerstein nyomán elteijedt megkülönböztetését is, csakúgy, mint a “felvilágo
sult abszolutizmus” fogalmát. Érvelése szerint a legfőbb kritérium e vonatkozás
ban az, hogy az uralkodó kormányzata, maga az államszervezet abszolutisztikus 
vagy felvilágosult-e. Ha felvilágosult — mint például (állítja Bérenger) II. József 
vagy Mária Terézia esetében —, akkor nincs okunk uralkodásukat abszolutizmus
nak titulálni, ha viszont abszolutisztikus, akkor hiába felvilágosult az uralkodó — 
mint az ízig-vérig européer, nagy műveltségű II. Katalin —, a rendszer maga nem 
nevezhető felvilágosultnak. (Az inteijút Tóth Ferenc készítette.)

Az Aetas közöl Bérenger professzor és szerzőtársa, Jean Meyer közös munká
jából (La Francé dans le monde au XVIlPm siecle) is egy rövidebb részletet, ami a 
francia külpolitikai stratégia főbb vonulatait vázolja a XVIII. században. Maga a 
szóban forgó század is egyfajta “rövid század” a szerző(k) felfogásában: kezdődik 
XIV. Lajos halálával, s végződik a francia forradalom előestéjén. Bérenger itt is 
kötelességének érzi egy közkeletű nézet — és inkább “optikai csalódás", semmint 
félreértés — eloszlatását, mégpedig azét, hogy a XVIII, század a béke százada lett 
volna. Mint kimutatja: a meghatározott kezdő-, és végpont között eltelt 77 
esztendőre mindössze 32 békés év jutott Európának; igaz, ez a számarány 
kedvezőbb a megelőző század, vagy éppen a forradalom és a császárság arányaihoz 
képest. A békés esztendők mennyiségénél viszont sokkal lényegesebbek az euró
pai diplomáciában és hadviselésben a század folyamán bekövetkező minőségi 
jellegű változások. Az európai egyensúly problémája ekkoriban lett a nemzetközi 
kapcsolatok döntő fontosságú eleme, s fokozatosan — kezdeteit tekintve már a 
XVII. sz. folyamán — kiszorította a hegemónia igényét. Ettől fogva valamennyi 
európai kormány egyetértett abban, hogy a kontinensen egyetlen hatalom sem 
tehet szert hegemén pozícióra. A kialakult kényes egyensúlyt — melynek őre 
ekkoriban Magy-Britannia, Franciaország és a Habsburg-birodalom volt, s csak 
később csatlakozott hozzájuk Porosz- és Oroszország—különösen veszélyeztették 
és adott esetben fel is borították az örökösödési konfliktusok, amelyek ugyanak
kor a dinasztikus politika szükségszerű velejárói is voltak.

Bérenger egy másik, az egyensúlypolitika kialakulásával egyenrangú jelenséget 
is említ; ez pedig a hadviselés professzionalizálódása, s egyben a civil lakosság 
fokozottabb kímélete. A háborús erőszak visszaszorulásának kulcsa a hadijog 
szabályozása, a civilizált tisztikar kialakulása, valamint a logisztikai ismeretek és a 
haditechnika fejlődése volt. Éppen ez utóbbi miatt nem beszélhetünk mégsem 
ettől kezdve — oszlat el Jean Bérenger egy újabb tévtant — a “csipkék háborújá”- 
ról, hiszen a hatékonyabb tűzfegyverek hatékonyabb hadviselést is eredtnényez-

19 Idézi Bérenger. Aetas 1994/4. 161. o.
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tek, és ezért kezdett akatonai vezetés egyre inkább acsaták elkerülésére törekedni, 
s a konfliktust a diplomaták tárgyalótermébe terelni.

A másik csemege az Aetasban forrásközlés: Turgot, XVI. Lajos első pénzügyi 
államminisztere és a korabeli champagne-i intendáns (tkp. tartornányigazgató) 
hivatalos levelezése 1774-6-ból. A forrásokhoz (közzétette őket Szász Béla, fordí
totta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Szász Géza) bevezetőként szolgál Kövér 
Lajos tanulmánya Turgot politikai pályájáról. A fiziokrata teoretikus és politikus, 
akiről a filozófiisok — következetes, igaz, utilitáriánus liberalizmusa okán — 
dicshimnuszokat zengtek, s akiről egy meg nem nevezett képviselő eképpen írt: 
“Ön azért született, hogy Franciaország megmentője, egy második Sully, egy 
második Colbert legyen”,20 voltaképpen igen rövid ideig lehetett XVI. Lajos 
pénzügyi államminisztere (ma azt mondanánk, miniszterelnöke): a Marié Antoi- 
nette vezette reformellenes körök hamar kieszközölték a menesztését az uralko
dónál. A fiziokrala-liberális nézeteiben is erediséget eláruló tehetséges politikus 
akkor jutott kormányzati szerephez, amikor egy majd két évtizedes gazdasági 
válság kezdett elmélyülni Franciaországban, s kormányzati szerepe ilyenformán a 
Nagy Forradalom előjátékának tekinthető. A válságos időkben a modernizáció, az 
ésszerű gazdaságszervezés (értsd többek között: a robot és a nemesi adómentesség 
felszámolása), valamint a takarékosság jegyében politizált, s az idők szavát megért
ve a krízis felszámolása, a köznép életszínvonalának emelése és a gazdaság 
élénkítése érdekében a laissez fa iré  egy-egy kulcseleméről is halandó volt lemon
dani. Egyetlen problematika foglalkoztatta ekkoriban, az, amit Robespierre 
később “szociális kérdésinek nevezett. “Valójában semmi sem nélkülözhetetle
nebb és sürgetőbb annál — írja egy levelében Champagne intendánsának — [...], 
hogy hozzájáruljunk az ínségben szenvedő és dolgozó osztályok terheinek könnyí
téséhez azzal, hogy lehetővé tesszük számukra a nyomor mérséklését a munka és 
a biztonság révén.”21 Reformprogranya, intézkedései végül balul sikerültek, de 
bukása hibáin és egyes udvari körök intrikáin túl abból is fakadt, hogy az uralkodó 
képtelen volt megtörni a Turgot sugallta rendeletek becikkelyezését sorra megta
gadó parlamentek ellenállását. “A pénzügyi államminiszter politikai pályafutása 
így aztán két visszavonhatatlan igazságot derített fel — summázza írását Kövér 
Lajos — [...], egy átfogó reform szükségességét, valamint a királyság abbeli 
tehetetlenségét, hogy azt keresztülvigye.”22 E “két visszavonhatatlan igazság” 
márpedig egyet jelentett: az ancien régime végső működésképtelenségét.

Szőcs László

20 Idézi: Kövér Lajos. Uo. 126. o. 1. Íj.
21 Uo. 136. o.
22 Us>. 120. o.

174




