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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.)
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Ormos Mária:
A történelem vonatán. Európa 
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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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történetírás lényegét tekintve ugyanolyan 
esztétikai jellegû tevékenység lenne, mint a 
különbözõ mûvészetek. Ezzel szemben úgy 
véli, hogy a történetírásnak vannak olyan szabá-
lyai, amelyeknek a betartása megalapozott tu-
dáshoz juttathatja el annak mûvelõjét. Ezzel 
összefüggésben bírálja azokat a „kontárokat” 
vagy céltudatos manipulátorokat, akik idõrõl 
idõre fellépnek valami meglepõ és sokak-
nak tetszõ, ám szakmailag igazolhatatlan 
állítással.

A magyar történeti tárgyú írások közül 
bizonyára sokan kezdik majd a kötet olvasását 
a Trianon okairól címû esszével. Ez egyike 
azon témáknak, amelyek mind a mai napig 
vonzzák a jóindulatú dilettánsokat és a ki-
számított hatásokra törekvõ manipulátorokat. 
Az ilyen szerzõk magyarázatainak tipikus 
eleme a bûnbakkeresés és -képzés. Vagyis 
az esemény sokoldalú és racionális, tehát 
szakmai értelmezése helyett a leegyszerûsí-
tés és a felelõsségáthárítás. Az Ausztria-
Magyarország felbomlásához és ezen 
belül Trianonhoz vezetõ „bonyolult okozati 
láncolatból” Ormos kettõt tart alapvetõnek: 

„egy hosszú, évszázadokra visszatekintõ folya-
matot”, és az I. világháború végére kialakult 

„összetett helyzetet”. Az elsõ alatt a magyar-
országi népesség soknemzetiségûvé válását, 
és e helyzet olyan kezelését érti, amellyel 
szemben a nemzetiségi elitek a 19. század 
közepétõl egyre fokozódó mértékben mu-
tatták ki elégedetlenségüket. Az „összetett 
helyzet” komponensei pedig a szomszédos 
irredenták, a gyõztesek stratégiai érdekei és 
a Magyarországon kialakult kaotikus helyzet 
voltak. Ormos egyáltalán nem mentegeti 
Károlyi Mihályt. Sem róla, sem minisztereirõl 
nem állítja, hogy a helyzet magaslatán álltak 
volna. Véleménye inkább lesújtó róluk. Egyik 
néhány évvel ezelõtti elõadásában, melyet ez 
a kötet nem tartalmaz, talán még „dilettán-
soknak” is nevezte õket. A történtek kizáró-
lagos felelõseivé – számos mai dilettánstól 
és manipulátortól eltérõen – azonban nem 

teszi – mert történészként, a szakma általa is 
vallott szabályainak a figyelembe vételével 
nem is teheti – õket.

Az elméleti és a magyar történeti tárgyú 
írások mellett egy-egy tanulmány, esszé vagy 
elõadás szól a nemzetiszocializmusról, a 
konzervativizmusról, az antiszemitizmus-
ról, a közép-európai eszmérõl, az európai 
diktatúrákról és a hadviselés 20. századi 
kérdéseirõl. Az egész kötetet a Mérlegen a 
�0. század címû írás zárja, amely a Múltunk 
címû folyóirat 1999-es körkérdéseire adott 
válaszok füzére. Ormos ebben elveti azt az 
Eric Hobsbawm által javasolt periodizációt, 
mely szerint az elmúlt század 1914-ben vagy 
1918-ban kezdõdött, s 1990 körül fejezõdött 
volna be („rövid huszadik század”). Ugyan-
ilyen joggal – írja – az is állítható, hogy a 

„20. század valójában a 19. [század] utolsó 
harmadában kezdõdött”. (254.) Állás-
pontjával teljes mértékben egyetértünk. 
Nemcsak azért, mert az ipari termelést új 
alapokra helyezõ és mindennapi életünket 
is felforgató technikai újítások sorát a 19. 
század végén, illetve a századforduló éve-
iben vezették be, hanem azért is, mert az I. 
világháború lényegében csak Eurázsiában 
fontos politikatörténeti cezúra. A világ más 
részein, például az Egyesült Államokban 
egyáltalán nem az. Lehet érvelni amellett 
is, hogy a század belsõ szakaszhatárai az 
1930-as és az 1970-es évek gazdasági vál-
ságához köthetõk. Ennek helyessége külö-
nösen akkor nyilvánvaló, ha a gazdasági és 
a jóléti szempontokat tartjuk alapvetõnek. 
Politikatörténeti szempontból viszont 
nyilvánvalóan nagyon fontos az 1940-es 
évek második fele, amikor az 1990-es 
évekig érvényes bipoláris világrend alapjai 
kialakultak, és a gyarmati világ összeomlása 
is megkezdõdött. Ezek tartós és globális 
jelentõségû változások voltak, szemben az 
I. világháború utániakkal, amelyek egyrészt 
nem terjedtek ki az egész világra, másrészt 
tíz-tizenöt év alatt érvényüket veszítették.
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Ugyanebben a szövegben a nacionaliz-
musról is érdekes fejtegetések olvashatók. A 
20. századi európai totalitariánus diktatúrák 
– a német, az olasz és az orosz – ideológiáit 
Ormos nem nacionalizmusokként, hanem 
olyan „birodalomalapító kísérletekként” ér-
telmezi, melyeket nem a nemzeti elv, hanem 
a fajelmélet, illetve az „internacionalizmus” 
támasztott alá. A nacionalizmus Ormos 
szemében nem valami leküzdendõ, sõt a 

„fejlettebb” népek által már le is küzdött ros-
sz, hanem a modern kori történelem lehetõ 
legtermészetesebb jelensége. „Minden nép 
»nacionalista«, ha élni akar és meg akarja õrizni 
önmagát” – írja. (267.) Ebben az értelemben 
a nacionalizmusok korántsem hanyatlottak 
le, sõt a belátható jövõben nem is fognak. Ez 
az Európai Unión belül sincs és lesz másként. 

„Az európai közös vámterület és pénzügyi 
zóna ugyanis mindennapi harcot jelent új 
kulisszák között és új módszerekkel a nemzeti 
érdekek védelméért.” (268.) 
     A szakmonográfiáktól eltérõen Ormos Mári-
ának ez a kötete nemcsak a 20. századdal fog-
lalkozó történészek, hanem a legkülönbözõbb 
rendû és rangú értelmiségiek és közéleti 
emberek érdeklõdésére is joggal számíthat. 
Az írások mindegyike könnyen olvasható és 
érthetõ, többségükhöz jegyzetek sem társulnak. 
Mindenkinek ajánljuk, aki az európai és a ma-
gyar történelem közelmúltja iránt érdeklõdik. 
(Ormos Mária: A történelem vonatán. Euró-
pa és Magyarország a �0.  században. Bp.: 
Múlt és Jövõ, �00�, ��� p.) 

Romsics Ignác
történész

Fehér Márta – Békés Vera 
(szerk.): Tudásszociológia 
szöveggyûjtemény 

Fehér Márta és Békés Vera szerkesztésében 
az utóbbi évtizedek egyik fontos és sok vitát 
kiváltó irányzatának, a tudományos tudás 
szociológiai elemzésének legfontosabb szö-
vegei kerülnek összegyûjtve az olvasóhoz. 
A kötet a tudásszociológia forrásvidékérõl 
származó tanulmányokon kívül a David 
Bloor nevéhez fûzõdõ Edinburgh-i iskola ún. 

„erõs programjának” legfontosabb szövegeit és 
néhány értelmezõ tanulmányt tartalmaz. 

Az erõs program a tudományos tudást 
vizsgáló megközelítések közül talán a leg-
több kritikát kiváltó program, hiszen oksági 
magyarázatokat kíván adni arról, hogy véle-
kedéseink miképpen keletkeztek, ráadásul 
ezeknek a szociológiai magyarázatoknak 

„pártatlannak” kell lenniük, sõt, „szimmetri-
kusan”, ugyanolyan típusú okokkal kell 
magyarázniuk az igaznak és hamisnak 
tartott vélekedéseket. Ez a program (amelynek 
szintén alappillére a reflexivitás, vagyis hogy 

maga a program is magyarázható ily módon) 
részben azért keltett olyan nagy visszhangot, 
mert a klasszikus tudásszociológiára épülve 
a nyugati társadalmak egyik leginkább féltve 
õrzött tabujához nyúlt hozzá – a tudományos 
tudáshoz. 

Már a marxista hagyomány foglalkozott 
azzal, hogy a lét milyen mértékben hatá-
rozza meg a tudatot, egy-egy uralkodó osztály 
gondolatai hogyan hatnak egész korszakokra 
(17.). De a tudásszociológia programjának 
kidolgozása Mannheim Károly nevéhez 
fûzõdik, és „egyfelõl a gondolkodás léthez-
kötöttségének elméleteként, másfelõl a lét-
hezkötöttséget vizsgáló történeti-szociológiai 
kutatási módszereként adódik számunkra” 
(55.). Majdnem minden gondolatunk „léthez 
kötött” – de Mannheim még kivételt tesz néhány 
diszciplínával: „Míg a »2x2=4« kijelentésbõl 
[…] nem látható ki, mikor és hol fogalmazta 
meg, egy szellemtudományi-történeti mûrõl 
mindenkor megállapítható hogy a »történeti 
iskola«, a »pozitivizmus« vagy a »marxizmus« 
nézetszerkezetében, annak is melyik fokán 
alkották. Az utóbbi jellegû kijelentések 
esetében a szemlélõ »álláspontjának« a meg-
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