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Az 1918. évi svájci országos sztrájk története 
és százévnyi historiográfiája

A	 történeti	 évfordulók	 kimondottan	 alkalmasak	 a	 történeti	 esemé-
nyekkel	kapcsolatos	tudományos	és	laikus	figyelem	felkeltésére,	az	
összegyűjtött	történeti	tudás	áttekintésére	és	a	kutatási	eredmények	
átgondolására.	Az	1918.	novemberi	svájci	általános,	országos	sztrájk	
centenáriumi	évfordulójára	kifejezetten	ezzel	a	céllal	készült	mun-
kák	közül	két	tanulmánykötet	Magyarországon	is	érdemes	lehet	az	
ismertetésre.	Manapság	már	 a	 történettudományos	 berkekben	 sem	
ritka,	hogy	a	történeti	munkák	szerzői	hatásvadász,	abszolutizáló	ér-
tékítéletekkel	igyekeznek	alátámasztani	egy-egy	történeti	téma	fon-
tosságát.	Az	egyik	ilyen	értékelés	szerint	a	Nagy	Háborút	lezáró	első	
fegyverszüneti	napra,	1918.	november	11-ére	meghirdetett	svájci	ál-
talános	országos	sztrájk	az	1848	óta	fennálló	Svájci	Államszövetség	
legnagyobb	szociális	és	belpolitikai	krízise	lett	volna.	Higgadtabb	és	
kiegyensúlyozottabb	az	a	megközelítés,	ami	szerint	a	háború	sokrétű	
következményeinek	 kitett	 semleges	 ország	 legnagyobb	 gazdasági,	
ezáltal	társadalmi	és	politikai	válságát	élte	át	a	Nagy	Háború	utolsó	
évében.

Két	dolog	indokolhatja,	hogy	a	centenáriumi	évfordulón	nem	egy	
újabb	 monográfia,	 hanem	 tanulmánykötetek	 láttak	 napvilágot.	Az	
egyik	tényező	az,	hogy	az	ötvenedik	évfordulón,	1968-ban	sor	került	
egy	százötven	forrást	tartalmazó	forráskötet	és	az	azokat	feldolgozó	
monográfia	megjelenésére	Willi Gautschi	svájci	történész	szerkesz-
tésében,	mely	a	mai	napig	ennek	a	történeti	témának	a	legalaposabb	
feldolgozását	jelenti	(Der	Landesstreik	1918.,	Der	Landesstreik	1918.	
Dokumente.	 Szerk.	Gautschi,	Willi.	Chronos	Verlag,	Zürich	 1968.	
2018.).	A	két	kötet	éppen	ezért	a	centenáriumon	ismét	kapható	volt	
reprint	kiadásban.	A	másik	körülmény	ebből	fakad,	azaz	újat	monda-
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ni,	alapvetően	új	kutatási	eredményeket	felmutatni	egyre	nehezebb,	
ezért	a	megszerzett	történeti	tudás	árnyalását	szolgáló	mikrotörténe-
ti,	régiótörténeti	mélyfúrások	esetében,	valamint	újabb	emlékiratok	
feltárásánál	és	ezek	eredményeinek	a	bemutatásánál	jobb	szolgálatot	
tesznek a szaktanulmányok.

A Rossfeld–Koller–Studer	szerkesztőhármas	által	létrehozott	kö-
tet	 tizenhat	 német	 nyelvű	 tanulmányt	 tartalmaz.	Öt	 témacsoportba	
foglalták	a	tanulmányokat.	Az	első	fejezet	értelemszerűen	a	sztrájk-
hoz	vezető	okok	felől	közelít:	a	szociális	szükséghelyzet	és	a	háborús	
nyereség	konfliktusos	problematikáját	illetve	az	elosztási,	élelmiszer-
ellátási	rendszer	elégtelenségeit	elemzi.	Mint	a	svájci	történészek	ku-
tatásai	feltárták,	a	háború	idején	a	legtöbb	tüntetést	a	drágulás	ellen	
szervezték.	A	fejezet	első	tanulmányában	Bázel	városnak	a	példáján	
keresztül	válik	érthetővé,	hogy	a	háborús	évek	élelmiszerellátásának	
hiányosságai	–	a	számos	csillapító	rendelkezés	ellenére	–	a	legfon-
tosabb	motivációt	 jelentették	a	munkásság	mobilizálásában	(Maria 
Meier: Élelmiszerellátás a háború alatt és annak jelentősége az or-
szágos sztrájkban: Bázel példája).	A	szociális	szükséghelyzet	másik	
területére	–	lakáshiány,	szövetségi	lakáspolitika	–	irányult	a	második	
tanulmány figyelme (Reto Zitelmann: „Csupasz, nedves falak” és a 
tető „helyenként ereszt”: A munkásság lakásviszonyai, lakásínség, 
lakhatási politika).	Az	országos	sztrájk	egyik	legfontosabb	rövidtávú	
eredménye	volt	az	állami	szociálpolitika	kiépítése	az	1920-as	évek-
től.	A	fejezet	utolsó	tanulmánya	az	ezzel	kapcsolatos	kutatásokat	fog-
lalta össze (Matthias Ruoss: Az országos sztrájk, mint fordulópont: A 
társadalombiztosítás politikai felfedezése 1920 körül).

A	közzétett	tanulmányokban	a	szerzők	igyekeztek	érinteni	a	tör-
téneti	esemény	kutatásának	minden	alapkérdését.	A	második	fejezet-
ben	az	országos	sztrájkot	szervező	Olteni	Akcióbizottság	által	meg-
fogalmazott	kilencpontos	követeléscsomagnak	az	első,	legfontosabb	
követelését	—	az	arányosság	elvén	alapuló	parlamenti	választások	
kérdését	—	járták	körül	különböző	aspektusok,	(válaszok	a	hivatalos	
politika	 részéről,	 politikai	 befogadás	 és	 kirekesztés,	 politikai	 rész-
vétel	 és	megtorlás)	mentén	 a	 tanulmányok.	Érdemes	megemlíteni,	
hogy	ez	a	követelés	gyorsan	teljesült,	és	1919-ben	alaposan	átírta	a	
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belpolitikai	erőviszonyokat.	Ennek	a	fejezetnek	az	első	írása	a	mun-
kások	 követelései	 és	 a	 Szövetségi	Tanács	 szükségkormányzásából	
fakadó	intézkedései	közötti	konfliktusos	területeket	tárgyalja	(Oliver 
Schneider: Forradalom helyett participáció: Az országos sztrájk, a 
munkásmozgalom és a Szövetségi Tanács rendeletek útján való kor-
mányzása).	A	második	tanulmány	a	polgári	oldalnak	a	munkássággal	
szembeni	 összefogását	 tematizálta,	 kitüntető	 figyelmet	 szentelve	 a	
sztrájktörésre	létrehozott	csoportok	és	azok	ügynökei	tevékenységé-
nek (Dorothe Zimmermann: Az állam védelme: Polgárvédelem és be-
súgás a munkások ellen).	Végül	mindazon	reakciók	és	intézkedések	
összefoglalására	 került	 sor,	melyeket	 a	 katonai	 igazságszolgáltatás	
adott	az	országos	sztrájk	vonatkozásában	(Sebastian Steiner: A kato-
nai igazságszolgáltatás és az országos sztrájk). Steiner tanulmánya 
egyébként	része	annak	a	doktori	disszertáción	alapuló	monográfiá-
nak,	melyet	a	Klió	2020.	évi	3.	számában	ismertettünk.

A	 harmadik	 fejezetben	 társadalomtörténeti	 tanulmányokat	 talá-
lunk,	ahol	a	vizsgálatok	fókuszában	három	társadalmi	réteg	állt.	Az	
első	 tanulmányban	 a	 szerző	 a	 polgárság	 érdeksérelmein	 keresztül	
igyekezett	feltárni	a	baloldali	követelésekre	adott	polgári	válaszokat	
(Roman Rossfeld: A polgárság és az országos sztrájk: Munkaadók, 
félelem a forradalomtól és az antikommunizmus Svájcban). A máso-
dik	tanulmányban	a	nők	vállalt	és	elutasított	szerepeiről	olvashatunk	
(Katharina Hermann: Asszonyok a vasúti síneken: A nők szerepe 
az országos sztrájkban).	A	harmadik	 tanulmányban	a	falusi	népes-
ség	helyzetét	elemezték	a	szerzők	(Juri Auderset–Peter Moser: Egy 
„zárkózott” osztály: A paraszti lakosság az országos sztrájk idején). 
Mindhárom	tanulmány	tematikája	alapvetően	kapcsolódik	a	balolda-
li,	 szociáldemokrata	sztrájkkövetelésekhez.	Az	általános	munkakö-
telezettség	és	a	48	órás	munkahétnek	mind	a	magán-,	mind	az	állami	
vállalatoknál	való	bevezetésének,	az	import	és	export	állami	mono-
póliumának,	az	államadósság	vagyonosok	által	való	törlesztésének	a	
követelése	a	polgári	vállalkozói	réteg	érdekeit	sértette.	A	nők	aktív	
és	passzív	választójogának	bevezetését	megfogalmazó	második	pont	
a	nők	élet-	és	munkakörülményeinek	a	megváltoztatására	irányult	a	
politikai	 jogkiterjesztés	mellett.	A	 falusi	 népesség	 szerepe	 kiemelt	
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volt	az	ország	élelmiszerellátásában,	ennek	a	mezőgazdasági	terme-
lőkkel,	szereplőkkel	való	egyeztetését	szintén	követelte	a	sztrájkbi-
zottság.	Nem	mellékesen	megemlíthető,	hogy	a	diplomatikus	politi-
kai	„jófogások”	kategóriájába	sorolható	a	Szövetségi	Tanács	által	a	
szociális	tartalmú	követelésekre	adott	azon	válasz,	mely	szerint	egy	
politikai	párt	önmagában	nem	dönthet	ilyen	kardinális	kérdésekről,	
ezért	az	ezekre	adandó	válaszokat	csak	a	parlamenti	vitákban	lehet	
kiérlelni,	ahol	egyébként	helyet	foglaltak	a	svájci	szociáldemokrata	
párt	tagjai	is.

A	negyedik	fejezet	tanulmányai	számot	adnak	a	régiótörténeti	ku-
tatások	eredményeiről	és	igényeiről.	Az	első	tanulmány	az	országos	
sztrájk	központjaként	működő,	jelentős	vasúti	munkásságot	tömörí-
tő	Olten	szerepét	összegezte	(Peter Heim: „Éljen a szolidaritás!”: 
A vasútváros Olten és az általános sztrájk 1918-ban).	A	 legiparo-
sodottabb	városnak,	Winterthurnak	 sztrájkérintettségét	 ismertette	 a	
második	írás	(Thomas Buomberger: A winterthuri ipari központ: A 
„legbátrabb” munkások mobilizálása).	A	szintén	erős	ipari	bázist	ki-
építő	Sankt	Gallen	kanton	munkásmozgalmát	jeleníti	meg	a	harma-
dik munka (Max Lemmenmeier: „Nem is olyan könnyű vezetni egy 
sztrájkot”: Munkásmozgalom és az országos sztrájk Sankt Gallen 
kantonban 1916 és 1920 között).	A	záró	tanulmány	pedig	Tessin	kan-
ton	ellentmondásos	helyzetére	világított	rá	(Andreas Thürer: Tessin a 
győzelmi mámor és az országos sztrájk között 1918 novemberében).

A	tanulmánykötet	végén,	hűen	az	évfordulós	történeti	munkák	te-
matikai	hagyományaihoz,	következnek	a	történeti	eseményhez	kap-
csolódóan	 rekonstruált	 történeti	 narratíváknak,	 történetpolitikának,	
emlékezetpolitikának	szentelt	feldolgozások.	Az	első	tanulmányból	
megtudható,	hogyan	vált	az	idegengyűlölet	a	munkásság	elleni	po-
litikai	fegyverré	a	sztrájk	idején,	majd	a	két	világháború	között	is	
(Christian Koller: A lázadás idegen Svájctól: Az idegengyűlölet és an-
nak instrumentalizálása az országos sztrájk idején).	A	világjárvány,	
a	spanyol	nátha	következményeire,	kihatásaira	fókuszált	a	második	
feldolgozás (Patrick Kury: A bizonytalanság vírusa: Az 1918/19-i év-
százados járvány és az országos sztrájk).	Hosszú	utóélete	volt	a	hiva-
talos	politika	és	a	polgárság	által	is	átvett	és	hangoztatott	állításnak,	
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mely	szerint	az	országos	sztrájk	bolsevik	forradalmi	kísérlet	volt.	Az	
utolsó	tanulmány	azt	vizsgálta	meg,	hogyan	vált	először	belpolitikai	
fegyverré,	majd	tartós	történeti	narratívává	a	ma	már	mítoszként	ér-
tékelt	politikai	értelmezés	vagy	vád	(Daniel Artho: Kudarcba fulladt 
forradalmi kísérlet?: Egy végzetes narratíva története).

A	két	tanulmánykötet	szerkesztői	összehangolták	a	művek	temati-
kai	felépítését	azzal	a	céllal,	hogy	kiküszöböljék	az	ismétléseket.	Ez	
az	egymás	munkáira	való	hivatkozásokból	jól	kivehető.	A	szerkesztői	
bevezetők	is	máshová	helyezték	a	hangsúlyokat.	A	Rossfeld-csapat	
által	 szerkesztett	 kötetben	 a	 szerkesztői	 bevezetőben	 historiográfi-
ai áttekintésre vállalkoztak. A Traverse tematikus számának összes 
szerzője	közösen	jegyezte	a	bevezető	írást,	mely	a	centenáriumra	el-
készült	 feldolgozások	összegző	bemutatására	 törekedett.	Ez	utóbbi	
tematikus	kötet	írásait	nem	rendezték	témafejezetekbe,	mindazonál-
tal	ismertetésükre	az	ismertetés	folyamán	már	alkalmazott	megköze-
lítés	mentén	kerítünk	sort	törekedve	a	párhuzamok	és	különbségek	
felmutatására.	A	vegyesen	 francia	 és	 német	 nyelvű	 tanulmányokat	
tartalmazó	tanulmánykötet	tizenöt	írást	tartalmaz.

Ebben	a	kompilációban	 intenzívebb	 figyelem	 irányult	 a	histori-
ográfiai	 tudásnak	az	összefoglalására,	öt	 tanulmány	 is	vizsgálja	az	
elmúlt	 száz	 év	 történetírásának	 fő	 vonulatait,	 jellegzetességeit.	Az	
első	 tanulmányból	 ismereteket	 meríthetünk	 az	 eszmei	 befolyások	
változásairól,	 ahol	 fordulópontot	 jelentettek	az	1950-es	évek	 (Ber-
nard Degen: A svájci történetírás nehéz esete az 1918. novemberi 
országos sztrájkkal).	A	két	világháború	közötti	időszakban	hangsú-
lyos	volt	a	kortársaknak:	a	politikai	és	sajtó	képviselőknek	a	diskur-
zusain	alapuló	értelmezések,	a	forrásszempontú	új	történeti	narratíva	
alapjait	később	Gautschi	forráskiadása	és	forrásfeldolgozása	terem-
tette	meg,	ennek	jelentőségét	domborította	ki	a	második	tanulmány	
(Séveric Yersin: Willi Gautschi (1920–2004) és az országos sztrájk: 
A historiográfiai munka és kontextusai).	Külön	 írás	 foglalta	 össze	
a	még	nyitott,	kutatható	kérdéseket,	ez	a	munka	két	 történeti	fehér	
foltra	hívta	fel	a	figyelmet:	1.	a	hadsereg	szerepe	és	döntéseinek	be-
folyása,	 2.	 a	 zürichi	 bankalkalmazottak	 sztrájkjának	hatásai	 (Hans 
Ulrich Jost: Nyitott kérdések az 1918. évi általános sztrájkkal kap-
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csolatban).	A	negyedik	 tanulmány	célja	volt	 a	hosszú	 történeti	 fo-
lyamatokban	való	elhelyezéssel	összehasonlító	történeti	szempontok	
alkalmazása (Christian Koller: Az országos sztrájk a svájci sztrájk-
történelem összefüggéseinek tükrében). Az elemzés magyarázatokat 
kínált	arra,	hogy	miért	értelmezhető	a	sztrájkok	kulminációs	pont-
jának	az	1905	és	1907	közötti	két-három	év,	majd	bemutatta	azt	is,	
hogy	milyen	elméleti	viták	folytak	a	tömegsztrájkok	értelméről	1902	
és �9�2 között.

Külön	értéke	ennek	a	kötetnek,	hogy	a	kutatások	tárgyát	képe-
ző	forrásokat	egy	többszerzős	tanulmány	keretében	összegezték.	A	
történészek	felhívták	a	figyelmet	arra,	hogy	a	regionális	–	kanto-
nális,	városi,	községi	–	források	között	valamint	a	polgári	és	gaz-
dasági	szervezetek	iratanyagában	bőven	rendelkezésre	állnak	még	
kutatható	források	(Koller–Lanz–Zimmermann: Az országos sztrájk 
forrásadottságairól). A transznacionális feldolgozás sem marad-
hatott	 el,	 Németország	 Franciaország,	 Olaszország	 és	 Ausztria	
sztrájkmozgalmaival	vetette	össze	egy	további	tanulmány	a	svájci	
viszonyokat,	melyben	a	szerző	az	1913	és	1925	közötti	időszakra	
vonatkozóan	elemezte	a	legnagyobb	hatású	svájci	sztrájkot	(Marcel 
van der Linden: Előzetes a svájci országos sztrájkról összehason-
lító perspektívában).	Oly	gyakran	előfordul	a	nyugati	történetírás-
ban,	hogy	az	1913	és	1918	közötti	időszak	vonatkozásában	csupán	
Ausztriáról	 beszélnek	 a	 történészek.	Ebben	 az	 esetben	 is	 lehetett	
volna	pontosítani,	hogy	a	táblázatos	formában	megjelenített	szám-
adatok	osztrák-magyar	adatok,	vagy	csak	a	Monarchián	belüli	oszt-
rák adatok (��3. o.).

A	regionális	kutatások	esetében	a	két	kötet	szerkesztői	igyekez-
tek	más-más	 régiókban	mozogni.	Míg	az	első	kötetben	az	erősen	
iparosodott	 észak-svájci,	 német	 nyelvű	 kantonok	 helyzetére	 he-
lyezték	 a	 fő	 figyelmet,	 addig	 az	 utóbbi	 összeállításban	 a	 közép-
svájci	német	nyelvű	és	kétnyelvű	kantonok	régióinak	bemutatására	
fókuszáltak.	 Így	 került	 sor	 a	 svájci	 óraipari	 fellegvár	 La	Chaux-
de-Fonds	országos	sztrájkban	játszott	szerepének	analízisére	(Marc 
Perrenaud: La Chaux-de-Fonds az országos sztrájkban). A Bern és 
Aargau	kantonokban	zajló	sztrájkmozgalmakról	született	írás	a	he-
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lyi szakszervezeti mozgalom történetét rekonstruálta �9�6 és �920 
között (Adrian Zimmermann: Az országos sztrájk és az 1916–1920 
közötti évek gazdasági tüntetései: Pillanatképek Bern és Aargau 
kantonból).	Az,	hogy	Tessin	mind	a	két	publikációban	helyet	ka-
pott,	inkább	a	téma	újdonságát	támasztja	alá	(Gabriele Rossi: Miért 
nem beszélhetünk országos sztrájkról Tessinben? A részsiker oka). 
Ebben	a	tanulmányban	a	szerző	a	már	feltárt	folyamatok	árnyalásá-
ra	tett	kísérletet,	azaz	arra	kereste	a	választ,	hogy	miért	volt	korlá-
tozott	a	sztrájkmozgalom	befolyása	ebben	a	régióban.	A	regionális	
megközelítéshez	 jól	 kapcsolható,	 de	 alapvetően	 a	 mindennapok	
történetében	 elhelyezendő	 tanulmány	 a	 kétnyelvű	 Biel	 városban	
élő	vasutasok	sztrájkmozgalmának	történetéhez	kívánt	hozzájárul-
ni két helyi szemtanú által hátrahagyott forrás elemzésével (Flori-
an Eitel: Az országos sztrájk története alulnézetből: Két forrás a 
bieli vasutasok sztrájkjáról).

Áttérve	a	két	tanulmánykötet	közötti	azonosságokra	adott,	hogy	
az	 országos	 sztrájk	 által	 megfogalmazott	 követelések	 tematiká-
ja	 az	 utóbbi	 kötetből	 sem	 hiányozhatott.	 Tehát	 ez	 a	 kötet	 is	 tár-
gyalja	a	szakszervezeti	mozgalom	történetét	(Pierre	Eichenberger:	
A szakszervezetek és az országos sztrájk 1918),	megjeleníti	a	női	
jogokért	 folytatott	 küzdelmet	 (Elisabeth Joris: Küzdelem a női 
jogokért: Szövetségek és törésvonalak).	 Továbbá	 helyet	 kapott	 a	
munkásmozgalom	 szereplői	 által	megfogalmazott	mezőgazdasági	
programtervezetek	vizsgálata	is	(Juri Auderset – Peter Moser: Az 
agráralternatíva: Mezőgazdasági programok szövetkezeti koncep-
ciók, telepítési tervek a munkásmozgalomban az országos sztrájk 
kontextusában). Nagyon fontos hozzáadott értéke ennek az össze-
állításnak	a	migrációtörténet	megjelenítése.	Az	utóbbi	években	fel-
futó	migrációtörténeti	kutatások	a	Nagy	Háború	vonatkozásában	is	
kitermeltek	megkerülhetetlen	 történeti	 feldolgozásokat.	A	kötetbe	
került	 tanulmány	 a	 Svájcba	 emigrált	 személyek:	 politikai	 emig-
ránsok,	dezertőrök	és	refaktálók	igényei	és	a	baloldali	követelések	
közötti	 kölcsönhatásokat	 igyekezett	 további	 hasznos	 adalékokkal	
megvilágítani	 (Silvia Arlettaz: Az országos sztrájk és a háború 
okozta bevándorlás).	Az	utolsó	témaazonosság	a	bolsevik	befolyás	
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kérdésének	 tematizálásában	 ragadható	meg,	 az	 erről	 szóló	 tanul-
mányt	ketten	jegyzik	(Michel Caillat – Jean-François Fayet: A bol-
sevik befolyás mítosza: Egy francia svájci konstrukció története). 
A	szerzők	véleménye	szerint	a	bolsevik	befolyás	vádjának	terjesz-
tésében	kulcsszerepet	vitt	a	berni	francia	katonai	attasé,	Gaston	Pa-
geot	és	egy	orosz	származású	francia	újságíró,	Serge	Persky,	akik	
hamis	 források	 és	 dokumentumok	 felhasználásával	 terjesztették	
állításaikat.	Ezen	személyek	tevékenységének	bemutatásával	a	ku-
tatók	ismételten	színesíteni	tudták	azt	a	történeti	képet,	melyet	még	
Gautschi	vázolt	fel	az	antanthatalmak	Svájcban	szolgáló	diploma-
táinak	svájci	belpolitikára	gyakorolt	befolyásáról.	A	bolsevik	szítás	
vádja	gyakran	hangoztatott	érvvé	vált	az	országos	sztrájk	idején,	és	
sokáig	a	legfontosabbak	között	foglalt	helyet	a	két	háború	közötti	
svájci	antikommunista	retorikában.

A	 bemutatott	 tanulmánykötetek	 nem	 tartalmaznak	 tudományos	
segédleteket:	helymutatót,	 tárgymutatót	és	névmutatót.	Ez	minden-
képpen	sajnálatos,	hiszen	így	nehezebb	a	célirányos	használatuk.	A	
Rossfeld–Koller–Studer	szerkesztőhármas	által	jegyzett	kötet	ugyan-
akkor	rendelkezik	egy	bibliográfiai	összeállítással	az	elmúlt	száz	év	
téma	releváns	szakirodalmáról,	míg	a	Traverse	szerkesztése	a	folyó-
iratok	szerkesztési	elve	mentén	csupán	a	tanulmányok	összefoglalá-
sára	vállalkozott.	Az	előbbi	kötet	annyiban	tekinthető	még	egyedibb-
nek,	 hogy	 specifikus	 témákat	 részletesebben	 kifejt	 egy-kétoldalas	
terjedelemben	 az	 ismeretterjesztő	magazinok	 esetében	 használatos	
formában.	A	 szerkesztőhármas	 kötetében	 nagy	 hangsúlyt	 fektettek	
az	illusztrálásra	is:	korabeli	fényképek	és	eredeti	források	egyaránt	
nagy	számban	színesítik	a	kötetet.

A	 svájci	 kutatói	 dilemmákat	 megismerve	 egyértelművé	 vált,	
hogy	nemcsak	a	volt	szocialista	országokban	nehezedett,	neheze-
dik	 nagy	 nyomás	 a	 történészekre	 az	 ideológiai	 alapú	 történetírás	
érvényesítése	 érdekében.	 Svájcban	 a	 két	 világháború	 közötti	 tör-
ténetírásban	 a	 polgári	 befolyás	 uralkodott.	Ma	 pedig	 az	 érzékel-
hető,	mintha	visszafogottabban	értékelnék	a	baloldali	törekvéseket	
és	mozgalmakat.	Így	történhet	meg	az,	hogy	a	régi	történetek	régi	
kutatási	eredményeit	újra	és	újra	elő	lehet	venni,	de	a	politikai	kön-
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tösbe	rejtett,	történeti	kutatásokkal	szembeni	ideológiai	elvárásokat	
újra	és	újra	el	kell	tudni	hárítani.
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