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A jelen filozófiai világhelyzet a befejezõ, 
V. Felvilágosodás és felelõsség címû részben 
is megjelenik, több nagyon érdekes motívum-
mal. Ezek közül az egyik az, hogy mennyiben 
volt Nietzsche a felvilágosodás korszak-
alkotó folytatója, a másik a mítosztalanítás, 
racionalizmus, irracionalizmus és az emanci-
páció összefüggése, a harmadik pedig a mai 
filozófia sokak által emlegetett válságának 
és felelõsségének problémája a globalizáció 
és a zöldmozgalmak kontextusában. 

A késõi Nietzschét „személyiségének 
felbomlása” miatt mintegy elhanyagolható-
nak vevõ Kiss Endre jelen átfogó munkájá-
ban nem foglalkozik a lassan másfél 
évszázada vitatott Nietzsche-kérdés olyan 
kiemelkedõ momentumaival, mint Nietz-
sche antikrisztianizmusa, a zsidó nép 
történelmi szerepére vonatkozó felfogása 
és az európai nihilizmus problémájának 
centrumba állítása. Ezt Kiss Endre nem 
valamiféle vallási tapintatból teszi, hiszen 
könyve egészében látható módon azono-
sítja magát a vallás pozitivista diszkvalifi-
kálásával, de épp a vallás túlhaladottságát 
hûvösen kiindulópontnak vevõ pozitivista 
álláspontnak megfelelõen idegenkedik 
a késõi Nietzsche vallásellenességének 
szélsõségesen szenvedélyes karakterétõl, 
amelynek nagyon is vallásos jellege és 
szerepe van. Heidegger Mit jelent gondol-
kodni? címû mûvének Nietzsche-elemzése 
visz talán a legközelebb Nietzsche antikrisz-
tianizmusának teljes megértéséhez. Ezt a 
heideggeri Nietzsche-értelmezést Heideg-
ger Nietzsche nihilizmusfelfogásáról címû 

tanulmányomban mutattam be, amelyet 
elõször az Ex Symposion 1994. évi Nietz-
sche-különszámában tettem közzé. Még 
Heideggerén is túltevõen biztos kezû zse-
nialitással ragadta meg Nietzschét Fülep 
Lajos, nevezetesen Nietzsche a mindenféle 
ellentéttõl megváltott „Szent Igent Mondást”-t 
(a nyolcvanas évek végén) felragyogtató Jé-
zus-vízióját (lásd a Comitatus Kiadó által 1996-
ban megjelentetett Nietzsche-tár megfelelõ 
részeit és Nietzsche Der Antichrist címû 
mûve 31-39. pontjait). Ezekre a heideggeri-
fülepi felismerésekre támaszkodva még 
azt a kijelentést is meg lehet kockáztatni, 
hogy Nietzsche megõrülésének elsõrendû 
lélektani funkciója volt a megszabadulás 
azoktól a béklyóktól, amelyekbe gyerek- 
és ifjúkora Jézustól való elbûvöltségét 
annak pozitivista elfojtása kötözte. 

Zárásként azt a véleményemet szeret-
ném kifejezni, hogy Kiss Endre új Nietzsche-
könyve a nemzetközi Nietzsche-recepció 
szintjén is igen jelentõs, nagyszabású saját 
kutatómunkára építõ alkotás, amelynek 
alapos hazai megvitatása nagymértékben 
hozzájárulhat aktuális filozófiai életünk 
elmélyítéséhez. Emellett azonban biztosan 
igaza van Kiss Endrének, hogy a nemzetközi 
Nietzsche-recepció méltatlanul elhanyagolta 
Nietzsche középsõ (joggal vagy jogtalanul 
pozitivistának nevezett) periódusa adekvát 
méltatását, pedig az demokráciacentrikus 
korunkban nagymértékben eligazító és igen 
inspiratív hatású lehet.

Kunszt György
egyetemi tanár

Parlament és parlamenti élet 
Magyarországon,
��0�-����

A szerzõk célja, hogy bemutassák a magyar 
parlamentarizmus történetének három 
évszázadát. Noha közvetlenül csupán a 

francia olvasót óhajtják bevezetni a magyar 
történelembe, minthogy még nem létezett 
összefoglaló munka az általuk földolgozott 
témáról, így munkájukkal voltaképpen a 
magyar történelmi irodalom régi hiányát is 
fölszámolják. Monográfiájuk természetesen 
hasznosítja a magyar történeti irodalom eddi-
gi eredményeit: biográfiákat, monográfiákat 
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és nagy összefoglaló mûveket. A szerzõk – hogy 
elhatárolódjanak az értékítéletektõl – mégis 
hangsúlyozottan eredeti forrásokra kívánnak 
támaszkodni: levéltári dokumentumokra, 
magyar és külföldi kéziratokra, országgyûlési 
publikációkra, szövegkiadásokra. A földol-
gozott jelentõs anyag három csoportba 
sorolható: törvényekre és rendeletekre, a 
diplomáciai levélváltásra és a közigazgatási 
jellegû magánlevelezésre. 

A források e három csoportjának köszön-
hetõen pontos képet alkothatunk arról, 
hogyan zajlottak le a diéták, milyen eredmé-
nyeik voltak, és mekkora volt a történelmi 
jelentõségük. Még ha magukról a parlamenti 
vitákról nem készültek is hivatalos jegyzõ-
könyvek, rendelkezésünkre állnak a „diáriu-
mok”, amelyeket a diéta tagjai készítettek. 
A II. Lipót uralmát megelõzõ korszakot 
tekintve ugyanakkor, a magyar rendi ország-
gyûlésnek eddig csak a 16. századra vonat-
kozó aktáit publikálták. Ez a dokumentáció 
szerencsére kiegészül a külföldi diplomaták 
leveleivel: a császár mellé akkreditált képvi-
selõknek – akár a velencei, angol, holland 
vagy francia követeknek, akár a bécsi nun-
ciusoknak – a munkájához tartozott a vitákon 
való részvétel, és ennek nagy érdeklõdéssel 
tettek eleget. A Serenissima képviselõinek 
(ezek a koraújkori Európájának a legjobban 
informált ügynökei voltak) beszámolói a 17. 
századi rendi gyûlésekrõl hitelesebb képet 
adnak, mint a töredékes diáriumok. A rendi 
sérelmek (gravámenek, latinul gravamina) 
pedig – amiket egy, az ülés kezdetén meg-
választott bizottság állított össze a mágnások 
és a vármegyei követek panaszai alapján 

– tájékoztatnak a politikai osztály és a nemzet 
elégedetlenségérõl. Akkoriban ez volt az 
alattvalók egyetlen törvényes eszköze arra, 
hogy kritizálják a királyi hatalmat és annak 
túlkapásait. A bécsi udvar azonban meste-
rien tért ki ezek elõl a kérések elõl, ezért a 
kötetben ismételten olvashatjuk az üléseken meg-
fogalmazott panaszok végeláthatatlan litániáját, 

az erre adott pozitív udvari választ, majd az 
ünnepélyes ígéretek be nem tartását. A diéta 
minden ülése végül egy törvénycikkekbõl álló 
törvény megalkotásával fejezõdött be, amit a 
király szentesített, és amit aztán beiktattak a 
Corpus Juris Hungarici-be. A rendi sérelmek 
a késõbbiekben ezeknek a törvényeknek 
a be nem tartására hivatkozva követeltek 
jogorvoslatot az udvari hatóságoktól. A tör-
vénycikkeknek és a sérelmeknek a könyvön 
végigfutó összehasonlításából kiderül, hogy 
a két fél elbeszélt egymás mellett: a császári 
tanácsosok a halovány ígéreteiket sem akar-
ták betartani. A panaszokban éppen ezért 
ismételten ugyanazokkal a kérdésekkel talál-
kozunk, például a konstantinápolyi magyar 
képviselettel, a magyar tanácsosok bécsi és 
a császáriak magyarországi jelenlétével. A 
Corpus Juris mellett feltétlenül megemlítendõ 
jogi forrás az Opus Tripartitum Inclyti Regni 
Hungarici: ez a kettõ együtt képezte a ma-
gyar nemesség jogi és politikai kultúrájának 
alapját. A kötetben tekintélyes dokumen-
tációs anyagot képvisel végül a mágnások 
a magánlevelezésétõl el nem választható 
adminisztratív jellegû levelezése.

A szerzõk munkájuk elsõ részében a struk-
túrákat elemzik. A Történelmi alkotmány 
címet viselõ fejezet végigveszi a magyar par-
lamenti rendszer különféle alkotóelemeit: a 
királyság adminisztratív és politikai struktúráit 
(választói monarchia rendszere, rendek, váro-
sok és vármegyék szervezete, Szent István 
koronájának összetétele), illetve a rendi diéta 
szervezetét (kompetenciák, ülések, a viták 
lefolyása). A szerzõk ugyanakkor hangsú-
lyozzák, hogy nem intézménytörténeti 
kézikönyvet akartak írni. Szakterületüknek 
megfelelõen, a kronológiát követve osztották 
meg egymás között a könyv megírását. Úgy 
döntöttek, hogy munkájukat az 1608-as diéta 
bemutatásával kezdik, amikor a kétkamarás 
rendszer végleg kiépült Magyarországon, 
és amikor – a Bocskai-felkelést követõen 

– a Habsburgok megbékélésre törekedtek. 
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Jean Bérenger-ra hárult – aki disszertációját 
a rendi sérelmekrõl írta (Les Gravamina. 
Remontrances des Diètes de Hongrie de 
���� à ����. Recherches sur les fondements du 
droit d’Etat [A Gravamina. Magyarországi 
országgyûlési sérelmek], Publications de 
la Sorbonne. Paris, PUF, 1973), a 17. és 18. 
század földolgozása. Charles Kecskeméti 

– akinek doktori disszertációja a 19. század 
elsõ felével foglalkozik (La Hongrie et le 
réformisme libéral. Problèmes politiques 
et sociaux, ���0-���� [Magyarország és a 
liberális reformizmus. Politikai és társadalmi 
problémák], Rome: Il Centro de Ricerca, 
1989) – folytatta az események bemutatását, 
és írta meg a hosszú 19. század történetét, 
amelynek során a magyar parlament olyan-
nyira kiteljesedett, hogy az ország politikai 
életének központjává vált. 

A történelmi kronológia tiszteletben tar-
tása lehetõvé teszi a képviseleti rendszer 
fejlõdésének és a parlamenti élet sajátossá-
gainak ábrázolását II. Rudolf uralkodásától 
kezdve egészen az Osztrák-Magyar Mo-
narchia 1918-as széteséséig. A kronológiai 
elemzés segítséget nyújt nemcsak a rendszer 
változásainak, de az állandóságainak megvi-
lágításához is, és ezt jól használták ki a könyv 
szerzõi, akik a 17. századi rendi gyûléseket 
általában meghatározó politikai válságok be-
mutatására koncentráltak. A Habsburgok, mi-
vel féltek ezektõl a gyûlésektõl, csak akkor hívták 
össze a rendeket, amikor üresen maradt posz-
tok betöltésérõl volt szó (királyválasztás vagy 
nádorválasztás), vagy amikor egy válsághely-
zet után kompromisszumot kellett találni. Így 
tehát a háromévenkénti ülés követelménye 
sokáig vágyálom maradt csupán: azt a bécsi 
udvar csak 1790 után tartotta többé-kevés-
bé tiszteletben. A folyamat jelzi, milyen a 
tartósnak bizonyult a kormányt támogatók 
és az azt ellenzõk nagyjából egyenlõ erejû 
csoportja között húzódó szembenállás. 
Mindennek következtében általánosságban 
elmondható, hogy a parlamenti viták jobbára 

kompromisszumos megoldással végzõdtek. 
A bécsi udvar egy olyan párt közvetítésével 
próbálta meg védelmezni az érdekeit, amely 
a tagjait elsõsorban a felsõházból és néhány, 
az átlagosnál engedékenyebb vármegyébõl 
toborozta. Bécs igyekezett a csábítás és a 
korrupció eszközét is fölhasználni. Mégis,  a 
magyar politikai osztály – leszámítva az udvar 
feltétlen híveit – végig megoszlott az elszánt 
elszakadáspártiak között, akik a szuverén 
Magyarország visszaállítását követelték, és 
azok között a patrióta magyarok között, akik 
kiegyezésre törekedtek Béccsel, feltéve, ha 
az tiszteletben tartja a magyar különállást 
az osztrák monarchián belül. A szerzõk 
ezzel azt akarják kiemelni, hogy az 1867-es 
kiegyezés nem valami váratlan találmány 
volt. Az osztrák-magyar kiegyezés az oszt-
rák monarchia politikai életének visszatérõ 
jelensége. Ahányszor csak a Habsburgok 
be akarták olvasztani a magyarokat a mo-
narchiába, beleütköztek a parlament által 
képviselt magyar politikai osztályba, amelyik 
adott esetben kész volt akár a nemesi felkelés 
eszközéhez is nyúlni. Az 1867-es kiegyezés 
egy ponton azonban teljesen újat hozott: 
paritáson alapuló dualista rendszert alakított ki 
két állam, az Osztrák Birodalom és a Magyar 
Királyság között. 

Jean Bérenger és Charles Kecskémeti 
könyve bemutatja, hogy a rendi gyûlés törté-
nelmi jelentõsége a magyar történelem 
szinte minden területén éreztette a hatását: 
egyszerre képezte az uralkodó hatalmának 
ellensúlyát, volt köz- és magánjogi forrás, 
rendi méltóságok és fõrendek találko-
zóhelye, illetve a jövendõ politikusainak 
(nevezetesen a 19. századénak) iskolája is. Az 
1847-ben összehívott országgyûlés – amelyik 
egy évvel késõbb véget vetett a feudális 
rendszernek Magyarországon – tehát év-
százados alapokon nyugvó, ugyanakkor 
jelentõs fejlõdésen átment intézmény, 
amelyik a 19. századi liberalizmus egyik 
kiindulópontja lesz. Ennek ellenére, 1867 
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után, bár a parlament irányította az ország 
modernizációját és biztosította a pluralizmust, 
nem valósult meg a kétpárti parlamenti 
váltógazdaság, nem szélesedett a cenzusos 
választójog, és a rendszer nem segítette elõ 
a magyar területen élõ kisebbségek arányos 
képviseletét sem. Ezek a fékek pedig nagy-

ban hozzájárultak az 1918-as kataklizmához 
és a Monarchia széteséséhez. (Jean Bérenger 

– Charles Kecskeméti: Parlement et vie parlementai-
re en Hongrie ��0�-����. Paris: Editions Honoré 
Champion, �00�. ��0 p.)

Marie-Françoise Vajda
PhD-hallgató, CEU

Ormos Mária:
A történelem vonatán. Európa 
és Magyarország
a �0. században. 

Ormos Mária életmûvének gerincét a 20. 
század elsõ felének európai történelmével 
foglalkozó mûvek alkotják. Elsõ nagy mono-
gráfiája, amely 1969-ben jelent meg, Francia-
ország 1931 és 1936 közötti kelet-európai po-
litikájával foglalkozott. Az egyik legutóbbinak 
(1998) pedig a nemzetközi kapcsolatok 1914 
és 1945 közötti története a tárgya. Közben 
számos más munkát is publikált. Ezek közül 
a két világháború közötti politikai rendsze-
rekkel foglalkozó monográfiák, valamint a 
Hitlerrõl és Mussolinirõl írott, több kiadást 
megért biográfiák a legismertebbek és a 
legfontosabbak.

Ormos Mária érdeklõdésének másik célte-
rülete a Horthy-korszak. Elsõ könyve, amely 
1964-ben látott napvilágot, az 1924. évi magyar 
államkölcsön megszerzésének történetét 
tárta fel. A legutolsó pedig, amely 2004-ben 
került a könyvesboltokba, az 1929-33-as gaz-
dasági világválság magyarországi hatásával 
foglalkozik. A két dátum közötti negyven 
évben jelent meg a Padovától Trianonig (1983), 
amely a trianoni békeszerzõdés diplomáciai 
hátterét világította meg döntõen francia le-
véltári források alapján; a két háború közötti 
magyar történelemrõl készített tankönyve 
(1998); s végül a kor egyik kulcsfigurájáról, 
Kozma Miklósról írott kétkötetes életrajza 
(2000).

A módszertani és történelemelméleti kér-
dések iránti érdeklõdésének Ormos sokáig 
semmi jelét sem adta. Az utóbbi években azon-
ban e tárgyban is hallatta hangját. Legismertebb 
megszólalása a Mindentudás Egyetemén 2003-
ban elhangzott elõadása: a Van-e történelem?

Most megjelent kötete egész eddigi élet-
mûvének summázata. Tizenhat olyan tanul-
mányból, esszébõl és lejegyzett elõadásból 
áll, amelyek – mintegy csepp(ek)ben a 
tenger – tükrözik érdeklõdési területeit és 
legfontosabb kutatói eredményeit. Ha nem 
tudnánk, hogy szerzõjük tarsolyában még 
további ötletek és könyvtervek lapulnak, 
akár szellemi végrendeletként, illetve az 
utókornak szánt figyelmeztetõ üzenetként 
is olvashatnánk õket.

A kötet elsõ három írása a történelmi meg-
ismerés természetével és a történetírás mint 
tudományos diszciplína jellegével foglalko-
zik. Körülbelül tíz-tizenöt éve ezek iránt a 
kérdések iránt nemcsak a filozófusok és az 
irodalomtörténészek, hanem a magyar törté-
nészek körében nagyobb figyelem mutat-
kozik. Érthetõ hát, hogy ebbe a diskurzusba 
Ormos is bekapcsolódott. A magyar és a nem 
magyar történészek túlnyomó többségéhez 
hasonlóan õ sem hiszi, hogy a múlt vagy 
annak bármely szelete teljes tökéletességgel 
rekonstruálható lenne. Ennek a források eset-
legessége és szubjektivizmusa, a történész 
kor- és személyiségfüggõ értelmezése, s vé-
gül az olvasó mint befogadó meghatározott-
ságai egyaránt gátját képezik. Ugyanakkor 
azt sem gondolja, hogy a tõlünk független 
múlt ne létezne, s hogy ebbõl semmi sem 
lenne felmutatható. Vagyis tagadja, hogy a 
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