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A jelen kötet Jean Bérenger: La Hongrie 

des Habsbourg de 1526–1790 (PU de 

Rennes, 2010) folytatásaként olvasandó. A 

2011-ben elhunyt Habsburg Ottó emlékének 

ajánlott könyv előszavában Kecskeméti Ká-

roly 1  azt emeli ki, hogy műve az érdekelt 

kultúrákban mély gyökerekkel bíró előítéle-

tek árnyalását célozza: míg a magyar histo-

riográfia előszeretettel beszél „osztrák el-

nyomásról”, melynek az 1867-es kiegyezés 

csak új formát adott, addig az osztrák törté-

nészek szívesen hangsúlyozzák (vagy túloz-

zák el) Budapest súlyát a kettős monarchia 

politikájának formálásában. Szerzőnk arra 

figyelmeztet, hogy a magyar iskolákban ta-

nítottaktól helyenként eltérő szellemben 

tárgyalja majd a hosszú 19. század törté-

nelmét (a magyar olvasók természetesen 

tudják, hogy iskoláinkban nincs feltétlenül 

konszenzus az itt tárgyalt kérdésekben). A 

hiánypótló könyv persze elsősorban a fran-

cia vagy frankofón olvasóknak szól, márpe-

dig a francia közvélemény beidegződései 

szintén helyesbítésre szorulnak, hiszen a 

párizsi sajtótermékek többsége a 19. század 

közepétől fogva igen fogékony volt a Habs-

burgokkal szembeni magyar „ellenzékiség” 

nacionalista, sőt sovén felhangjainak ki-

emelésére és a Magyarországon élő nemze-

tiségek viktimizálására. A túl egyszerű beál-

lítások árnyalása, a korszak Magyarországát 

jellemző politikai, gazdasági, vallási és kul-

turális sokszínűség felelevenítése tehát a 

                                                           
 1 A Franciaországban élő levéltáros-történész 

szerzővel az AETAS 2000. évi 1-2-es számá-
ban olvasható életút-interjú. 

könyv vállalt célkitűzése. Feltűnő, hogy 

Kecskeméti nagy figyelmet szentel a nemze-

tiségi kérdésnek (tehetne-e persze máskép-

pen?), amelynek higgadt, tényszerű és elfo-

gulatlan tárgyalása üdítően hat az elmúlt 

évek Trianon-gyászába kissé belefásult 

frankofón magyar olvasóra. 

A könyv szellemiségét meghatározó tör-

ténetfelfogás szembeötlő vonása, hogy szer-

zőnk a magyarországi történéseket és jelen-

ségeket az európai diplomácia-, gazdaság- 

és eszmetörténeti kontextus legteljesebb fi-

gyelembevételével tárgyalja. Ennek megfe-

lelően minden fejezet alaphangját az adott 

korszak Európájának eszme- és intézmény-

történeti bemutatása adja meg. Mondaniva-

lóját illusztrálandó Kecskeméti egyébként 

feltűnően gyakran hivatkozik a Magyaror-

szágon megforduló nyugat-európai utazók 

feljegyzéseire, aminek oka nyilván nemcsak 

az, hogy szerzőnk korábban szerkesztett egy 

ezeket összefoglaló könyvet, 2  hanem azon 

feltételezhető meggyőződése is, hogy a kül-

ső, elfogulatlan szemlélők tapasztalatai fon-

tos információértékkel bírnak. A könyv 

szerzője igen előzékeny a magyar történe-

lem iránt érdeklődő és további információk-

ra vágyó olvasókkal szemben, hiszen a 

könyv bibliográfiája elsősorban angol vagy 

francia nyelvű munkákat tartalmaz, a fran-

cia történelem egyes epizódjaival és nagy 

alakjaival való párhuzamok (például a 

chambre introuvable-ra3 történő utalások, 

Károlyi Sándor Le Play-hez, Bangha Béla és 

a századforduló „új jobboldalának” pedig 

Charles Maurras-hoz való hasonlítása) pe-

dig biztosan közelebb hozzák a francia olva-

                                                           
 2 Notes, rapports et témoignages français sur 

la Hongrie, 1717–1809. Paris–Budapest–
Szeged, 2006. 

 3 Ezen a néven híresült el az 1815-ös Restaurá-
ció képviselőháza, amelynek tagjai király-
pártibbak voltak magánál XVIII. Lajosnál is.  
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sóhoz a magyarországi történéseket. Kieme-

lendő végül szerzőnknek az eszmetörténeti 

mozgások iránti kitüntetett figyelme és a 

magyar politikai gondolkodás baloldali-

progresszív hagyománya iránt tanúsított 

szimpátiája. 

A könyvet alkotó három nagy fejezet kö-

zül az első a Régi rend utolsó évtizedei cí-

met viseli, és az 1848-ig tartó korszakot tár-

gyalja. Az 1790-es országgyűlés eseményeit 

igen hosszan elemzi, arra hivatkozván, hogy 

ekkor kezd kiformálódni a későbbi bal- és 

jobboldal, a haladók és konzervatívok tábo-

ra. Mérsékelt „labanc” kiindulópontjának 

megfelelően a reformjavaslatok inspirálójá-

nak az esetek többségében a dinasztiát tart-

ja – hangsúlyosan így van ez a toleranciáról 

szóló (józsefi rendelkezéseket megerősítő) 

1790:26-os törvény esetében. A fejezetben 

sok szó esik a rendszeres bizottságok javas-

latairól, elsősorban Skerlecz Miklóséiról, 

amelyekben Kecskeméti a későbbi magyar 

liberalizmus legfontosabb gazdasági és poli-

tikai követeléseinek korai szintézisét látja: a 

magyar szabadelvűek a 19. század első felé-

ben is ezek szellemében próbálták dualiz-

mussá alakítani az osztrákokkal való együtt-

élést és nemzeti érdekkörbe vonni a magyar 

gazdaságot. Bár e javaslatok 1795-ben elte-

mettetnek, és csak 1826-ban kerülnek elő, 

mégis megtermékenyítő hatást fejtenek ki a 

reformkor politikai–gazdasági útkeresésé-

re.4 A reformokra való hajlandóságot a fran-

cia forradalomtól való félelem öli ki Bécsből 

és a magyar politikai elitből. Az események 

híre felmérhetetlen izgalmat vált ki a ma-

gyarokból is: Kecskeméti a lipóti időkben 

megjelent nagyszámú politikai pamfletből 

és értekezésből Hajnóczy József és Berzevi-

czy Gergely radikális szellemű írásait emeli 

ki. A magyar jakobinusok (akiket szerinte 

pontosabb lenne filo-jakobinusoknak ne-

vezni) kapcsán egyfelől aláhúzza, hogy mi-

lyen szoros szellemi rokonságban álltak a 

                                                           
 4 Mindez összhangban van korábbi könyvének 

(A magyar liberalizmus 1790–1848, 2008) a 
kontinuitásról szóló tézisével. 

londoni, bécsi, zürichi és varsói „jakobinu-

sokkal”, másfelől pedig kiemeli a két fázis-

ban zajló demokratikus felkelés forgató-

könyvének tökéletes irrealitását. Ennek 

megfelelően Kecskeméti szerint a kegyetlen 

megtorlásnak leginkább üzenetértéke van, 

melynek címzettje a magyar politikai elit: a 

hatalom egyszerűen példát akart statuálni. 

A Batsányi János által magyarra fordított 

1809-es schönbrunni nyilatkozatig tartó 

korszak fő kérdése Kecskeméti számára az, 

hogy miképpen reagál a magyar politikai 

elit a felkelésre felhívó francia szirénhan-

gokra, s miképpen látják a Lacuée és Lezay-

Marnesia féle utazók a magyarok erejét és 

lojalitását. A napóleoni idők országgyűlése-

in meglehetősen céltalan közjogi kötélhúzás 

zajlik az ellenzék és az udvar között. A bécsi 

tanácsadók egy része szerint az Osztrák 

Császárság 1804-es életre hívása a régi al-

kotmányos rend végét jelenti. A Napóleon-

nal kiegyező I. Ferenc kísérletet is tesz egy 

abszolutisztikus uralmi rendszer életre hí-

vására, ám ennek működtetését (hosszú tá-

von legalábbis) a mélyen gyökeredző ma-

gyar alkotmányos hagyományok nem teszik 

lehetővé. A következő – Magyarország tör-

ténetét a bécsi Kongresszus Európájában 

tárgyaló – részfejezet teremt alkalmat arra, 

hogy Kecskeméti alapos és viszonylag friss 

statisztikákkal illusztrálja az ország etnikai 

és felekezeti sokszínűségét és persze azt a 

közismert tényt, hogy a magyar etnikum 

csak relatív többséggel rendelkezett Ma-

gyarországon. Kitér a parasztság és a ne-

messég gazdasági és társadalmi helyzetének 

alapos tárgyalására is. Kiemeli, hogy gazda-

sági szempontból Magyarország ezekben az 

időkben integrálódott az ipari forradalom 

Európájának munkamegosztásába (igaz 

ugyan, hogy szinte kizárólagosan Ausztrián 

keresztül, ám ez is nyilvánvalóan jobb, mint 

a semmi). A gazdaság fejlesztésére irányuló 

magyar kezdeményezéseket nehéz helyzetbe 

hozó (esetenként teljességgel ellehetetlení-

tő) függőség és alárendeltség kapcsán kép-

telenség nem felvetni a felelősség kérdését. 

Nos, Kecskeméti elveti a gyarmati függő-
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ség kifejezés használatát, amely véleménye 

szerint nem fedi le az örökös tartományok 

és Magyarország között fennálló viszony 

komplexitását. Kétségtelen tény ugyan, 

hogy Bécsben dogmaértékű meggyőződés 

volt, hogy a politikai status quo csak akkor 

tartható fenn, ha a magyar gazdaság fejlett-

sége nem halad meg egy bizonyos szintet. 

Magyarországnak azonban voltak örökölt és 

a bécsi politikától tökéletesen független ba-

jai is: a hihetetlenül gyenge infrastruktúra, 

a hitel hiánya az ősiség folytán, s végül a ke-

reskedelmi gyengeség, amelyet a zsidóság 

csak részben orvosolt. Az ország népességét 

alkotó nemzetek nyelvi–kulturális törekvé-

seiről adott beszámolójában – nagyon he-

lyesen – a magyarokéval párhuzamosan (és 

majdnem ugyanakkora terjedelemben) mu-

tatja be a szlovák, román, szerb és horvát 

fejleményeket. Megjegyezhető ugyanakkor, 

hogy a műben nem kapnak kellő figyelmet 

azok az újabb – irodalomtörténészi berkek-

ből, elsősorban Bíró Ferenc tollából szár-

mazó – meglátások, amelyekből kiderül-

hetne, hogy a magyar nyelv felemelésének 

kérdése sokáig tökéletesen hidegen hagyta a 

magyar nemességet, és kizárólag a polgári 

származású értelmiséget érdekelte. 

A 19. század első évtizedeiben a besúgók 

tömegeit foglalkoztató metternichi titkos-

rendőrség működése – természetesen az el-

nyomáson túl – bizonyos értelemben azt a 

célt is szolgálja, hogy a hatalom tájékozód-

jon az alattvalók hangulatáról: a nemzeti 

konzultáció sajátos formájáról van tehát 

szó. (75. old.) 1812 és 1825 között nem híva-

tik össze a diéta, ami nem az udvar pilla-

natnyi sértődöttségének eredménye, hanem 

az autoriter metternichi politikai filozófia 

lényege. Bár a felszínen működőképesnek 

tűnik a domesztikált Magyarország ideálja, 

a háttérben az ókori és a felvilágosodáskori 

filozófia táplálja az ellenállást. Az 1820-as 

években fokozatosan formálódik ki az a füg-

getlen értelmiségi réteg, amelynek befolyása 

ellen a kormányzat gyakran a vármegyei 

nemességet veti be. Az 1825-ös diéta műkö-

désének jelentőségét Kecskeméti elsősorban 

a későbbi korok alkotmányos–parlamenti 

technikáinak kidolgozásában látja. Külön – 

ismét csak az európai kontextus bemutatá-

sával felvezetett – részfejezetet kapnak az 

1830-as évek. A lengyelkérdés jól illusztrál-

ja az európai szövetségi rendszer erejét és 

problémáit, a magyarok lengyelek iránti te-

hetetlen szimpátiája pedig azt, hogy semmi-

féle befolyásuk nincs Ausztria politikai ori-

entációjára. Széchenyi Hiteljét Kecskeméti 

– hangsúlyosan – nagyszabású liberális és 

progresszív, a magyar politikát teljességgel 

új irányba állító műként értelmezi, s ennek 

megfelelően a Kelet Népe-vitát is a libera-

lizmuson belüli, a szabadelvűség „filozófiai” 

és „radikális” (kossuthi) változata közötti 

összecsapásként interpretálja. (117. old.) 

Bár Széchenyi progresszív liberálisként való 

besorolása – amely némiképp szembemegy 

az elmúlt évtizedeket uraló értelmezésekkel 

– feltétlenül üdvözlendő, a (radikálissal 

szembeállított) filozófiai jelzővel, bevallom, 

nem tudok sokat kezdeni. Kossuth libera-

lizmusa vajon nem filozófiai forrásokból 

táplálkozott? Mitől volna filozofikusabb a 

legnagyobb magyar politika-felfogása, mint 

a későbbi kormányzó-elnöké?  

Az 1832–1836-os diéta, kudarcos volta 

ellenére, igen fontos állomása a magyar po-

litikai–alkotmányos fejlődésnek, mert vilá-

gossá teszi a mély változtatások szükséges 

voltát, és hozzájárul a liberális politikai elit 

kiformálódásához. Az 1839–1840-es diétát 

az teszi a korábbiaknál sikeresebbé, hogy a 

kormányzat is felismeri: az autoriter hata-

lomgyakorlási technikák működtetése nem 

megoldás a problémákra. A Vormärz hon-

grois címet viselő részfejezet az ipari forra-

dalom első lépéseit mutatja be, aláhúzván, 

hogy Magyarország komoly lemaradásban 

van Európától és Ausztriától. A Védegylet – 

és a vele összekapcsolódó „civil” kezdemé-

nyezések – kudarca Kecskeméti szerint arra 

mutat rá, hogy kormányzati támogatás, 

bankrendszer és infrastrukturális fejleszté-

sek nélkül, továbbá az öröklött feudális 

struktúrák mellett aligha lehet komoly gaz-

dasági előrehaladást elérni. A halálbüntetés 
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1843-ban bekövetkező eltörlése persze nem 

254, hanem csak 154 évvel követi a Kolo-

nich-féle Einrichtungswerket. 5  (128. old.) 

Igen alapos és adatgazdag – talán túlzottan 

is – a kor szellemi életét bemutató fejezet. A 

recenzens szívesen elismeri, hogy a kulturá-

lis sokszínűség bemutatása nem képzelhető 

el az azt hordozó személyek és intézmények 

részletes felsorolása nélkül, ám a magyar 

történelemmel és kultúrával ismerkedő 

francia vagy frankofón olvasó fejbekólintó 

mennyiségű adattömeggel fogja szembeta-

lálni magát a 131. és 139. oldal között. Pél-

dásan kiegyensúlyozottnak látom viszont a 

nemzetiségi kérdés tárgyalását: Kecskeméti 

aláhúzza, hogy a magát szabadságában és 

önrendelkezésében korlátozottnak gondoló 

magyar nemzet igen keményen bánik a 

nemzetiségekkel, amit a bécsi kormányzat 

persze kihasznál – a helyzetet a pánszláv és 

orosz fenyegetés teszi még hangsúlyosabbá. 

Szerzőnk itt emeli ki először – s a későbbi 

fejezetekben rendre visszatér erre –, hogy a 

magyar politikai elit számára oly kedves, az 

ezeréves közös haza képét a diskurzus kö-

zéppontjába helyező történeti argumentá-

ció a nemzetiségi elitek számára tökéletesen 

irreleváns volt. 

Forradalom, megtorlás, kiegyezés: ez a 

könyv második – az elsőnél jelentősen rövi-

debb – részének címe. 1848, joggal, az eu-

rópai forradalmak éveként marad fenn a 

történeti emlékezetben. Kecskeméti azon-

ban ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozza, 

hogy – Metternich meggyőződésével ellen-

tétben – alig-alig volt kapcsolat és együtt-

működés az egyes országokat (vagy inkább 

csak városokat!) lángra lobbantó forradal-

márok között. A nemzeti érzelmektől fűtött 

felkelőknek általában sem idejük, sem ener-

giájuk nem maradt arra, hogy komolyabban 

egyeztessenek egymással – Kecskeméti ezt a 

jelenséget azzal illusztrálja, hogy az 1848 

márciusában megalakult magyar felelős 

kormány és a szinte ugyanazokban a na-

                                                           
 5 Jean Bérenger jóvoltából létezik latin–francia 

kétnyelvű kiadása is. 

pokban kikiáltott Velencei Köztársaság ve-

zetői csak 1849 júniusában, azaz közvetle-

nül a bukás előtt lépnek szövetségre egy-

mással. A felelős magyar kormány által be-

terjesztett és az országgyűlés által elfoga-

dott áprilisi törvények a reformkor legszebb 

eszméinek megvalósulását jelentik Kecske-

méti szerint. Részletesen beszámol a konk-

rét diplomáciai helyzet alakulásáról, arról 

tehát, hogy csak hónapokig él az az illúzió, 

mely szerint Ausztria csatlakozna a Német 

Szövetséghez (ami azt jelentené, hogy kizá-

rólag perszonálunió kapcsolja össze Budát 

Béccsel). Kitér a magyar ügy rossz nemzet-

közi megítélésére: az európai közvélemény 

mindenhol a nemzetiségek elnyomóját látja 

a magyarokban, és Ausztria fennmaradását 

elkerülhetetlenül fontosnak véli az oroszok 

féken tartásában. Nem hallgatja el az erdé-

lyi eseményeket és mészárlásokat sem, Her-

mann Róbert tanulmányára hivatkozva el-

utasítja ugyanakkor a román történeti mű-

vekben megjelenő – 40 ezer áldozatról szóló 

–, minden bizonnyal túlzó becsléseket. Az 

értékelés kulcsmondata: abszurd, hogy a li-

berális magyar politikai elit úgy kívánta 

naggyá tenni az országot, hogy közben le-

mondott a lakosság felének lojalitásáról. 

(190. old.) Bár árnyaltan fogalmazva mutat-

ja be a forradalom táborán belüli erőviszo-

nyokat, érzékelhető szimpátiával beszél a 

Békepártról, akik tisztességes és realisztikus 

álláspontot foglaltak el a hagyományos 

jobboldal és a függetlenségpárti „jakobinu-

sok” között. (190. old.) A forradalmat köve-

tő megtorlást az indokoltnál jóval brutáli-

sabbnak nevezi, különösen, ha azt összeha-

sonlítjuk az itáliaival. Alaposan elemzi a 

forradalom bukását követően ideiglenesen 

kiépülő neo-abszolutizmus elveit és gyakor-

lati működését (ellenvetésként csak annyit: 

nem tűnik szerencsésnek az autoriter rend-

szer központosító változatát pártolókat „a 

felvilágosodás iránti vonzalmától megsza-

badult jozefinizmus” [joséphisme débarras-

sé de son penchant pour les Lumières] hí-

veiként meghatározni). A rendszer ideológi-

ai alapjai: a jogeljátszás elmélete, a kisebb-
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ségek védelme és végül a (fél-)ázsiai ma-

gyarság civilizálásának szükséges volta. 

Kecskeméti a Kövér György, Gerő András és 

Deák Ágnes nevével fémjelzett új magyar 

historiográfiának tulajdonítja annak elisme-

rését, hogy az abszolutizmus korszakában 

sok olyan intézkedés történt, amely Ma-

gyarország társadalmának és gazdaságának 

modernizálása felé mutat. A fejezet végén az 

olvasó kiegyensúlyozott beszámolót talál a 

Kiegyezéshez vezető bel- és külpolitikai 

okokról és az igen bonyolult közjogi helyzet-

ről. 

A dualista korszak Magyarországa cí-

met viselő harmadik nagy fejezet a kiegye-

zés értékelésével kezdődik. 1867 nyilván ér-

telmezhető nagy magyar politikai győze-

lemként, ahogyan azt az osztrák és a nemze-

tiségpárti historiográfia teszi. Kecskeméti 

azonban azt is elmondja, hogy legnagyobb 

haszonélvezői miért nem érezték a sajátjuk-

nak a rendszert, amelynek fő problémája-

ként a közjogi kérdéseken való huzakodás 

és a nemzeti–nemzetiségi problematika túl-

súlya sokáig nem tette lehetővé a világnézeti 

pártok létrejöttét, és meggátolta a politikai 

berendezkedés demokratizálódását. Nem 

tagadható ugyanakkor, hogy a gazdaság so-

hasem látott fellendülésen ment keresztül, 

és a nemzeti kultúra is virágkorát élte. 

Kecskeméti egy bővített mondatban (246. 

old.) megemlíti a szabadkőművesek köz-

életbe való visszatérését, a gondolatmenet-

be kicsit szervetlenül illeszkedő passzusból 

azonban nem derül ki, hogy a páholyok sze-

rinte fontos szerepet töltenek-e be a korban 

vagy sem. Aláhúzza, hogy a dualista rend-

szer nem demokratikus, ám kétségtelenül 

jogállami jellegű. A magas cenzuson alapu-

ló, korlátozott participáció ugyan a 19. szá-

zadi liberális politikai berendezkedések ál-

talános jellemzője, ám Magyarországon a 

rendszer fokozatos demokratizálását ellehe-

tetlenítette az a megfontolás, hogy az álta-

lános (vagy az ahhoz közelítő) választójog 

megingatná a magyar etnikum uralmát a 

nemzetiségek felett. A dualista rendszerben 

a nagykorú férfiaknak mintegy a negyede 

szavazott, a hatalomgyakorlás alsóbb szint-

jein működő virilista rendszer pedig már 

mindenféle európai mércével tarthatatlan. 

A helyzetet különféle perspektívákból lát-

tatni kívánó Kecskeméti kifejti, hogy amit a 

magyarok fejlődésnek és szabadságnak lát-

nak, az a nemzetiségek számára kulturális 

és politikai elnyomás – például jogosan hív-

ja fel a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi 

iskolák működésének kormányzati szabotá-

lása vonatkozásában 1920 és 1945 után a 

románok és a csehszlovákok ugyanazt te-

szik, amit a Trianon előtti magyar politika. 

(285. old.) A kifulladó liberalizmus romjain 

felépülő – antiszemita, ultramontán és ag-

rárius – századvégi új jobboldalt is nemzet-

közi (európai és osztrák) kontextusban tár-

gyalja. Prohászka Ottokár és Bangha Béla 

kapcsán kiemeli, hogy különböző irányok-

ból lehet megérkezni az antiszemitizmus-

hoz, amely a kor európai jobboldali moz-

galmainak nélkülözhetetlen eleme. Kecs-

keméti szerint a magyar jobboldalnak azért 

van különös szüksége egy új, organikus 

nemzetfogalomra, mert a korábbi időkben 

egyértelműen a baloldal és a liberálisok vit-

ték a nemzeti ügyeket. Elsősorban Kövér 

György tanulmányaira támaszkodva tár-

gyalja a korszak gazdasági fejlődését, alá-

húzva, hogy a legújabb eredmények szerint 

nem volt ez olyan fényes, mint amilyennek 

sokáig látszott. Nem mulasztja el bemutatni 

az érem másik oldalát sem: beszél a felfog-

hatatlan szegényparaszti szegénységről, a 

kivándorlók tömegeiről és a képviselettől 

megfosztott rétegek politikai mozgalmairól 

is. A bérköveteléseket képviselő és az álta-

lános választójogot követelő magyarországi 

szociáldemokrácia fő problémájának az tű-

nik, hogy a polgári és függetlenségpárti bal-

oldallal való taktikai szövetségük nem teszi 

a számukra lehetővé az őszinte nyitást a 

nemzetiségek felé, azaz Otto Bauer és Karl 

Renner elveinek elfogadását. (304. old.) 

Kecskeméti bevezeti a francia olvasókat a 

kegyelmes–méltóságos–nagyságos–tekinte-

tes úri lét rejtelmeibe is. A magyar politikai 

elitet a nemzeti megfontolások mellett a 



Figyelő BALÁZS PÉTER  

200 

szocialistáktól való félelem is meggátolja a 

demokratikus eszmék felé való nyitásban 

(lásd Andrássy javaslatait, 317. old.). Kitér – 

talán elsősorban a francia olvasók kedvéért 

– a Budapesten működő Francia Irodalmi 

Társaságra és a Revue de Hongrie-ra is. A 

háború előtti években egész Európa meg 

volt győződve arról, hogy a magyarok meny-

nyire elnyomják a nemzeti kisebbségeket. 

Nincs jó ellenérv: a történeti jogokra való 

hivatkozás irreleváns, a kultúrfölény elve vi-

szont kifejezetten kontraproduktívnak tű-

nik, hiszen egyfelől sértő, másfelől pedig át-

hallásos, hiszen a germán világ magyarok-

kal szembeni fölényének eszméjét is felidé-

zi. Kevesen – Mocsáry Lajos, Justh Gyula és 

Jászi Oszkár – szegülnek szembe a legdur-

vábban nemzetiségellenes intézkedésekkel. 

Kecskeméti elítélően értékeli a velejéig an-

tidemokratikus tiszai politikát, amely a 20. 

századi autoriter rendszereknek készítette 

elő a terepet ideológiailag, igen rokonszen-

vezően mutatja be viszont Jászit és körét. A 

kötet végén kronológiai útmutatót, név- és 

helymutatót találunk, valamint egy felsoro-

lást a magyar nevek francia megfelelőiről, 

(amelyből kiderül például – amire a recen-

zens sohasem gondolt, pedig kézenfekvő –, 

hogy a Manó a Manuelből származik). 

A kifejezetten választékos francia nyel-

ven írott munka minden bizonnyal elérte 

célját: a francia olvasók ezentúl olyan 

könyvből tájékozódhatnak Magyarország 

(hosszú) 19. századi történetéről, amely ár-

nyaltan és a nemzeti elfogultság minden 

formájától mentesen, a demokratikus és 

szabadelvű ideálokat azonban folyamatosan 

szem előtt tartva rekonstruálja nemzetünk 

történetének talán legszebb korszakát.  

BALÁZS PÉTER 
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Metamikrotörténelem 

 

Mikrotörténelem másodfokon. Szerk.: 

Papp Gábor – Szijártó M. István, 

L’Harmattan, Budapest, 2010. 304 oldal 

 

A múlt – mint valami puzzle – egészében 

nem rekonstruálható, minthogy egy hajdan-

volt egész és kerek múlt léte is csupán illú-

zió. Van azonban hasonlóság ezen látens 

reprezentáció és a mikrotörténelem (tehát a 

múlt egy önmagában megragadható darab-

járól szóló történelem, azaz szintén repre-

zentáció) között: a történész feladata meg-

találni azt a mintázatot, amely mind a vizs-

gált konkrét esetben, mind a képzeletbeli 

egész és kerek Történelemben is megmutat-

kozik. Az így kapott mikrotörténelmek – 

amellett, hogy gyakran a nagy Egészre vo-

natkozó kérdéseinkre is választ adnak – va-

lódibbak, érdekesebbek, élményszerűbbek 

és szerteágazóbbak. A kötet egyik szerkesz-

tője, Szijártó M. István röviden összefoglal-

va ezekkel a gondolatokkal vezeti fel a 

Mikrotörténelem másodfokon című kötet 

tanulmányait. Amit viszont kifelejt: a mik-

rotörténelmek gyakran vitára is ingerelnek, 

s ez a jellemzőjük az, amely megalapozza a 

kötet koncepcióját. 

A Mikrotörténelem másodfokon mikro-

történelmi munkákat elemző tanulmányok 

és az ezekre reflektáló referátumok összes-

sége. Többedik fok ez már, mint a második, 

a kötet mindenesetre valóban nem a mikro-

történelemmel csak most ismerkedőknek 

szól. Alapötlete az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Történettudományi Doktori 

Iskolájának egyik kurzusán fogant meg 

2007-ben: a vizsgált mikrotörténelmi mun-

kák nem egymagukban, hanem párba állít-

va, esetleg harmadmagukkal versengve, kü-

lönböző elméleti–metodológiai kérdések 

megvilágításával válnak elemzés tárgyává az 

egyes tanulmányokban (többek között Szi-

jártó M. István Barátok, apácák, mikrotör-

ténelem című munkájában). Így lehetséges 

például az is, hogy ugyanazon elemzés kere-

tein belül jelenik meg Giovanni Levi Egy fa-

lusi ördögűző és a hatalom, a Boyer–Nis-

senbaum szerzőpáros Boszorkányok Salem-

ben, valamint Arthur E. Imhof Elveszített 

világok című munkája, amelyek segítségével 

Simon Zoltán Boldizsár a mikrotörténelem-

ről leggyakrabban hangoztatott „gumicsont-

állításokat” igyekszik cáfolni (Mi nem a 

mikrotörténelem?). 

A koncepciót egy végső csavar teszi iga-

zán páratlanná: az egyes munkákhoz tarto-

zik egy-egy azokra reflektáló, többnyire po-

lemizáló, kisebb terjedelmű referátum is. 

Különösen érdekes ez a valóban ellentétes 

véleményt megfogalmazó szerzők írásai ese-

tében, s legfőképpen érvényes a Jan T. 

Gross Szomszédok című munkáját tárgyaló 

Bolgár Dániel tanulmányára (Incidenstör-

ténelem és mikrotörténelem) és Simon Zol-

tán Boldizsár referátumára (Vizsgálóbíró-e 

a történész?), amelyek után az olvasó szinte 

áhítja a viszontválaszt az opponens ellenve-

téseire. Ugyanakkor a nagy egymásra találá-

sok és szellemi összeborulások már kevésbé 

érdekesek: Simon Zoltán Boldizsár Mi nem 

a mikrotörténelem? című tanulmánya és az 

ebben megfogalmazott állításokra bólogató, 

Fenyves Katalin tollából származó Mire 

nem való a mikrotörténelem – és mire igen 

párosa ezért kissé „kilóg” a kötet egyébként 

remek összeállításából. Mindez kidomborít-

ja a történelem diskurzus-jellegét, s emellett 

a történeti munkák és a történészi módsze-

rek, eljárások megítélésének különböző „hi-

hető” változatain keresztül sokszorosan alá-

húzza a múltbéli események, jelenségek vál-

tozatos interpretációs lehetőségeit. A könyv 

koncepcióját illető, előzetesen felmerülő 

halvány szkepticizmus az olvasás során ha-

mar rendkívüli szellemi izgalmakat ígérő és 
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azokat többnyire valóra váltó élménnyé ala-

kul. 

A tanulmányok fő funkciója Szijártó M. 

István előszavának tanúsága szerint „a mik-

rotörténelem termésének bemutatása, ezért 

az értékelő vonulat mellett a tartalmi ismer-

tetéseken van mindvégig a hangsúly”. (7. 

old.) Egy alapvetően elemző, argumentatív 

jellegű kötet legfőbb funkciója azonban nem 

lehet a tartalmi ismertetés, főleg akkor nem, 

ha a címe szerint is túllépett a mikrotör-

ténelembe bevezető szinten. Ekképpen te-

hát a kötet fő értékei nem egyeznek a szer-

kesztők által kitűzött célokkal, a tárgyalt 

művek tartalmának ismertetése rendszerint 

csak felvezetésül szolgál az értékeléshez. De 

a kötet egésze egyébként is több, mint a ré-

szek, azaz a tanulmányok összessége: lükte-

tő, továbbgondolásra késztető szakmai pár-

beszéd, amelynek résztvevői a mikrotörté-

nelem fő elméleti és módszertani kérdéseit 

vitatják meg. Mindezek fényében érthetet-

len az előszó szerénysége. 

A nyolc tanulmányíró összesen 20 is-

mertetést ad 17 többé-kevésbé mikrotörté-

nelmi műről. A bemutatott könyvek ismét-

lődése az ismertető részekben felesleges, az 

elemzések szempontjából viszont ugyanez 

előnyt jelent: nemcsak az egyes munkák 

adott szempontú elemzéséből kapunk egy-

gyel többet a tanulmányokhoz csatlakozó 

referátumokon keresztül, de a többször (te-

hát több párosnál is) feltűnő könyvek leg-

alább eggyel több elemzési szempont szerint 

válnak láthatóvá. Például Giovanni Levi Egy 

falusi ördögűző és a hatalom című könyvét 

Bolgár Dániel mintegy etalonként tárgyalja, 

amelyhez viszonyítva mint mikrotörténel-

mek más munkák elhalványulnak. Simon 

Zoltán Boldizsár – két másik mellett – 

ugyanezt a művet veszi górcső alá, csak ép-

pen megközelítése más: tanulmányából ki-

derül, hogy Levi könyve nem felel meg a 

mikrotörténelmi historiográfiai irodalom 

kategóriáinak. 

Az elemzési szempontok és a körüljárt 

témák rendkívül változatosak: a tisztán 

komparatív elemzések mellett a szerzők fog-

lalkoznak a mikrotörténelem leggyakrabban 

felmerülő önmeghatározási problémáival 

(például a reprezentativitás kérdésével), ki-

tapogatják a mikrotörténelemnek a történe-

ti antropológiával vagy éppen a szépiroda-

lommal szomszédos határait, valamint kite-

kintenek a mikrotörténelem hasznából ré-

szesedő más tudományterületek (például a 

mikroszemléletű történeti demográfia) felé 

is. 

A könyv tehát a mikrotörténelem refle-

xióinak mozaikjaiból áll. S bár világosan lát-

tuk, hogy a történelem nem puzzle, Papp 

Gábor gondolatának (106. old.) köszönhe-

tően mégis legalább eljátszhatunk a gondo-

lattal, hogy a mikrotörténelmek egyszer 

mind összeérnek. 

MOLNÁR ESZTER EDINA 
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„…tények aligha formálják a történelmet –  
de eszmék igen” 

 

Hungary’s Long Nineteenth Century. 

Constitutional and Democratic Traditions 

in a European Perspective. Collected 

Studies by László Péter. Edited by Miklós 

Lojkó. Brill, Leiden–Boston, 2012.  

(= Central and Eastern Europe. Regional 

Perspectives in Global Context, vol. 1.)  

477 oldal 

 

Új könyvsorozat első kötetét tartja kezében 

az olvasó: A budapesti Central European 

University (CEU), az East Central Europe 

című folyóirat és a leideni Brill Kiadó 

együttműködésével könyvsorozat indul, 

mely „Közép- és Kelet-Európa” 19–21. szá-

zadi történeti problémáit kívánja európai 

vagy akár globális történeti perspektívából 

vizsgálni. A nemzeti történetírások „nagy 

narratíváinak” szűk kereteiből kilépve, a re-

gionális komparatív vizsgálatok révén az 

összeurópai folyamatokról alkotott képünk 

is árnyaltabbá és gazdagabbá válhat. Emel-

lett a szerkesztők az interdiszciplináris 

szemléletmód jegyében a történelem mellett 

a társadalomtudományok széles köre műve-

lőinek részvételére is számítanak. 

Péter László sajátos helyet foglalt el a 

magyar történettudomány művelői között. 

1956-ban fiatal pályakezdőként hagyta el az 

országot, Oxfordban tanult, majd hosszú 

évekig Londonban a School of Slavonic and 

East-European Studies professzora volt. 

1965-től kezdve, kényszerű megszakítások-

kal, rendszeresen hazalátogatott, intenzív 

könyvtári kutatásokat folytatott, személyes, 

sőt baráti kapcsolatot ápolt egészen haláláig 

a magyarországi történészek közül jó né-

hánnyal. Mégsem beszélhetünk arról, hogy 

kutatási eredményei integrálódtak volna a 

magyarországi történeti irodalomba. Ennek 

fő oka az volt, hogy mind témája, mind pe-

dig szemléletmódja idegennek tűnt. Tanul-

mányainak kiadója, Lojkó Miklós találóan 

„old-fashioned traveller”-nek nevezi a 

könyv szerkesztői előszavában. S Péter 

László maga is büszként vállalta különállá-

sát. Carlile Aylmer Macartneyről, a törté-

nésszé formálódásában döntő szerepet ját-

szó oxfordi professzorról megjegyezte egy 

interjúban, hogy őt látva „a függetlenségét, 

az integritását megőrző történész lett az 

ideálja”, s valóban maga is ezt a modellt kö-

vette.  

Az alkotmánytörténet állt érdeklődésé-

nek előterében, amely 1945 után nem tarto-

zott a támogatott és preferált területek közé 

Magyarországon. Nem steril jogtörténetet 

kívánt azonban művelni, hanem a politikai 

intézmények története inspirálta, az azok-

hoz kötődő konvenciók, mentalitás, eszmék 

vizsgálata, s hogy azok hogyan befolyásolják 

a politikai folyamatokat rövid és hosszú tá-

von egyaránt. „Tények aligha formálják a 

történelmet – de eszmék igen” – fogalmaz 

egyik itt közölt írásában („Lajos Kossuth 

and the Conversion of the Constitution”). 

(211. old.) Péter László soha nem „témát”, 

hanem „problémát” kívánt vizsgálni mun-

káiban, perspektívája szigorúan történeti, 

szemléletmódja pedig analitikus jellegű 

volt. Történeti, hiszen bár kutatásainak idő-

beli súlypontja a 19. századra, az 1790-től 

1918-ig terjedő hosszú évszázadra esett, 

ahogy a szóban forgó kötet címe is jelzi, de a 

folyamatok felvázolása és megértése végett 

fejtegetései évszázadokkal korábbra (ese-

tenként egészen Szent István időszakáig) 

visszanyúlnak, s elemzéseinek tanulságait 

igyekszik levonni akár az 1990-es évek poli-

tikai átszerveződésére vonatkozóan is, azaz 

megpróbálja a történeti kutatásaiban al-

kalmazott fogalmi apparátussal leírni és ér-

tékelni a „mai” folyamatokat is. Analitikus 



Figyelő DEÁK ÁGNES 

204 

módszerének magvát a politikai nyelv fo-

galmainak és e fogalmak állandó és változó 

elemeinek vizsgálata alkotta. Kiindulópont-

ként a korabeli alkotmányjogi és politikai 

gondolkodás fogalmi apparátusának, ter-

minológiájának rekonstrukcióját választot-

ta, elutasítva későbbi korok fogalmi készle-

tének alkalmazását az elemzés során.  

Péter László nem írt monográfiákat, 

egyetlen hosszú lélegzetvételű összefoglalá-

sa a magyarországi alkotmányfejlődésről a 

„Die Habsburgermonarchie 1848–1918” 

című sorozat hetedik kötetében jelent meg 

német nyelven. Életművének túlnyomó ré-

szét tanulmányok és esszék alkotják, mely-

ből egy kötetre való válogatás jelent meg ti-

zenöt évvel ezelőtt magyar fordításban. 1 

Angol nyelven pedig a most tárgyalt kötet az 

első kiadvány, amely áttekintést nyújt írása-

iból. Az általa írt bevezető mintegy összeköti 

a tanulmányokat, röviden megjelölve a 

súlypontokat és nyomatékosítva a legfonto-

sabbnak ítélt megállapításokat. Lojkó Mik-

lós előszava pedig a személyiség finom raj-

zát helyezi a tanulmányok mögé, felvil-

lantva a 2008-ban elhunyt történész portré-

ját. 

A kötet tanulmányait a szerző és kiadó 

nem tagolta nagyobb fejezetekbe, ugyanak-

kor az egykor külön született írásokat fo-

lyamatos fejezetszámozással ellátva az egy-

ségességet, a mondanivaló tanulmányokon 

átívelő voltát hangsúlyozta. Az első három 

tanulmány („The Holy Crown of Hungary, 

Visible and Invisible”, „Ius Resistendi in 

Hungary”, „The Irrepressible Authority of 

Werbőczy’s Tripartitum”), melyek közül 

még egyik sem jelent meg magyar nyelven, 

időben korábbi évszázadokba kalauzolja az 

olvasót, a 19. században testet töltött Szent 

Korona-tan történeti előzményeinek, az el-

lenállási jognak és Werbőczy István Tripar-

tituma nemesi kultuszának vizsgálatával. Az 

alkotmánytörténeti hagyomány összetevői-

                                                           
 1 Péter László: Az Elbától Keletre. Tanulmá-

nyok a magyar és kelet-európai történelem-
ből. Budapest, 1998. 

ként valóban valamennyit a 19. századi ma-

gyarországi alkotmányjogi gondolkodás 

fontos elemeként kell számon tartanunk.  

A kötet gerincét a 19. századi alkot-

mányfejlődés egy-egy részkérdését vizsgáló 

írások alkotják, melyek közül alig három 

(„The Aristocracy, the Gentry and Their 

Parliamentary Tradition in Nineteenth-

Century Hungary”, „Law XLIV of 1868 

’On the Equality of Nationality Rights’ and 

the Language of Local Administration”, 

„Church–State Relations and Civil Society 

in Hungary: A Historical Perspective”) je-

lent meg a korábban már említett magyar 

nyelvű tanulmánykötetben. A motívumok 

és kutatási problémák ismerősek lehetnek a 

magyarul már napvilágot látott írásokból, 

mégis ez az angol nyelvű gyűjtemény a leg-

kifejtettebb és legveretesebb tanulmányokat 

közli, a legrészletesebben kifejtett érvelé-

sekkel, átvéve egyes részeket a német nyel-

vű nagy összefoglalóból. 

A magyar történettudomány szempont-

jából Péter László legmarkánsabb megálla-

pításaiként hármat emelhetünk ki, melyek 

különböző perspektívából megvilágítva, az 

érvelés különböző elemeit hangsúlyozva, de 

újra és újra feltűnnek tanulmányaiban.  

Egyrészt Péter László méltán központi 

jelentőséget tulajdonít a 19. századi ma-

gyarországi alkotmányos gondolkodás vizs-

gálatában az 1848. évi áprilisi törvények ér-

telmezéseinek, s abból kifejtve az 1867-es 

Kiegyezés alkotmányjogi elemzésének és ér-

tékelésének. (A kötetben lásd mindenek-

előtt a „The Dualist Character of the 1867 

Hungarian Settlement” című fejezetet.) 

Megállapítása szerint a kor nemesi politiku-

sainak gondolkodását alapvetően a régi 

nemesi alkotmányjogi és politikai fogalmak 

határozták meg, még ha meg is jelentek már 

olyan új fogalmak és eszmék, mint ’állami 

függetlenség’, ’perszonálunió’ stb. Minde-

nekelőtt a szokásjog fontos szerepét hang-

súlyozza a törvényekkel szemben; továbbá a 

korona (király)–ország (a nemesség politi-

kai közössége) kettősségét mint a nemesi 

alkotmányfelfogás alapját: az alkotmányos-
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ság eszerint nem más, mint a „korona”, il-

letve az „ország” jogainak kölcsönös elisme-

rése és tiszteletben tartása. A „korona” és az 

„ország” konfliktusok sorozatán keresztül 

újra- és újraszabályozta egymáshoz fűződő 

viszonyát 1608-ban, 1681-ben, 1711-ben, 

1790-ben, s ez történt 1848-ban, majd 1867-

ben is. Határozottan tagadja Péter László, 

hogy az áprilisi törvények „perszonálunió”-

vá alakították volna át a magyar korona or-

szágai és a dinasztia többi tartományai és 

országai közötti közjogi viszonyt, s ennek 

fényében persze határozottan tagadja, hogy 

a Kiegyezés az 1848-ban kivívott jogok egy 

részéről való lemondást jelentette volna. 

Sokkal inkább 1848 folytatójaként és bete-

tőzőjeként értékeli 1867-et, amely ismét biz-

tosította az „ország” hagyományos jogainak 

érvényesítését, miközben a korábban a „ko-

rona” jogaiként elismert jogok egy részének 

a megosztását is elérte az uralkodó és az 

„ország”-ot az állampolgári jogegyenlőség 

megteremtése után immár megtestesítő 

népképviseleti parlament között. 

Péter László másik fontos kutatási témá-

ja a dualizmus kori politikai intézmény-

rendszer jellege és működése. (A tárgyalt 

kötetben lásd mindenekelőtt a „The Aris-

tocracy, the Gentry and Their Parliamen-

tary Tradition in Nineteenth-Century Hun-

gary” című fejezetet.) Megállapítja, hogy az 

nem alkotmányos, inkább kevert jellegű 

volt. A hatalomgyakorlás őrizte a hagyomá-

nyos kettős tagolódást a parlament és a ko-

rona kettősségében, ahol az utóbbi a koráb-

bi Reservata jogaiból sokat megtarthatott. 

A kormányzat alkotmányos, képviseleti és 

felelős volt, de nem parlamentáris. A fele-

lősség is dualisztikus jelleget öltött: a min-

denkori kormány egyszerre volt felelős a 

parlamentnek és az uralkodónak; ehhez já-

rult a szűk választójog, a választási vissza-

élések – mindezek következtében a nyugati 

alkotmányos formák ellenére a kialakuló 

politikai intézményrendszer „a földbirtokos 

nemesség parlamenti oligarchiáját” ered-

ményezte. A századfordulóra azután a ha-

gyományos elemek elhalványulnak, az ál-

lami szuverenitás, nemzeti függetlenség 

eszméi a nacionalizmussal együtt átalakít-

ják a közgondolkodást – ezzel magyarázza 

Péter László, amit a „dualizmus válságá”-

nak neveztek korábban. 

A harmadik súlyponti elem kutatásaiban 

a „jog autokratikus felfogásának” vizsgálata 

a dualizmus kori politikai intézményrend-

szerben (a kötetben lásd mindenekelőtt a 

„The Autocratic Principle of the Law and 

Civil Rights in Nineteenth-Century Hunga-

ry” című tanulmányt, vagy a magyar nyelvű 

kötetbe is belefoglalt „Montesquieu’s Para-

dox on Freedom and Hungary’s Constitu-

tions 1790–1990” című esszét), melynek je-

gyében az állampolgári egyéni politikai jo-

gok (sajtószabadság, egyesülés joga, gyüle-

kezési jog, vallásszabadság) törvényi szabá-

lyozása vagy teljes egészében, vagy részben 

elmaradt még a liberális elveken nyugvó al-

kotmányosság időszakában is. A jog autok-

ratikus felfogása Péter László véleménye 

szerint összeköt olyan egymástól sok tekin-

tetben különböző történeti időszakokat, 

mint a dualizmus, a két világháború közötti 

periódus vagy az 1945 utáni átalakulás évei, 

de akár az 1990-es évek politikai újjárende-

ződését is. Igen tanulságos a kísérlet száza-

dokon átívelő folyamatok azonosítására az 

egyébként nagyon fordulatos és eseményteli 

modern századainkban – még ha tanácsos 

is a determinisztikus szemlélet lehetséges 

buktatóira is figyelnünk. Péter László azon-

ban igyekszik ezeket a buktatókat elkerülni, 

tendenciák mellett egyúttal alternatívákat is 

felvázolni. 

Az első két témacsoport vizsgálatában 

központi szerepet játszik Péter László mun-

káiban a 19. századi nemzeti eszme szere-

pének és a nacionalizmusok színre lépése 

történeti következményeinek gondos elem-

zése. Néhány írásában ezt választotta fő 

vizsgálati tárgyul („Language, the Constitu-

tion, and the Past in Hungarian National-

ism”, „Law XLIV of 1868 ’On the Equality 

of Nationality Rights’ and the Language of 

Local Administration”). Lojkó Miklós elő-

szavában éles szemmel rámutat Péter Lász-
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ló életművének egyik „paradoxon”-ára: tu-

dományos életműve végletesen magyarköz-

pontú, amennyiben szinte kizárólag magyar 

történeti problémák vizsgálatát tartalmazza, 

ugyanakkor szemlélete határozottan anti-

nacionalista, s következetesen igyekezett a 

magyar nemzeteszmével és nemzeti mozga-

lom történetével kapcsolatos általánosan el-

fogadott tételeket részben vagy egészben fe-

lülvizsgálni, de legalábbis megkérdőjelezni. 

Ebben a vonatkozásban sem volt hajlandó 

elismerni egyetlen szakmai dogmát sem 

alapos vizsgálat nélkül. De ahogy nem idea-

lizált, úgy nem is démonizált. Végkövetkez-

tetései egyes ponton lehetnek megkérdője-

lezhetők, de elkötelezettsége a következetes 

és elfogulatlan tudományos elemzés iránt 

semmiképpen.  

DEÁK ÁGNES 
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A magyarországi németek történetének  
szintéziséről 

 

Seewann, Gerhard: Geschichte der 

Deutschen in Ungarn. Band 1:  

Vom Frühmittelalter bis 1860.;   

Band 2: 1860 bis 2006. Studien zur 

Ostmitteleuropaforschung 24. Verlag 

Herder-Institut, Marburg, 2012. 540 oldal, 

654 oldal 

 

A kétkötetes, függelékekkel együtt több 

mint ezer oldalas szintézis, melyet most az 

olvasó figyelmébe ajánlunk, célkitűzésének 

megfelelően hiánypótló munka, mely a ma-

gyarországi „németek” történetét mutatja 

be a betelepítésüktől a parlamenti demok-

ratikus keretek kialakulásáig, a kisebbségi 

önkormányzatok működésének kezdeti ne-

hézségeit is feltárva. Az összefoglalást Ger-

hard Seewann – a bevezetőjében megfo-

galmazottakat alapul véve – a németországi 

és a magyarországi publikum számára ké-

szítette, ezért hosszabb fejezeteket szentelt 

a magyarországi politikatörténet tárgyalá-

sának is. Emiatt a magyar olvasóközönség 

számára bizonyos történeti fejezetek túl ter-

jedelmesnek tűnnek, jóllehet a külföldi ol-

vasónak szükségesek lehetnek az általa kö-

zölt információk. Mindkét kötetben tetten 

érhető a szerző azon igénye, hogy a magyar 

történettudomány eredményeit megújítsa, 

árnyalja, s rámutasson hiányosságaira, és 

további kutatásra érdemes témákra irányít-

sa a figyelmet a magyarországi németséggel 

kapcsolatosan. 

A szerző a szöveget számos alfejezetre és 

további alárendelt egységekre bontotta, me-

lyeket számozott. Ennek ellenére – a mű ter-

jedelméből adódóan – az olvasónak nincs 

könnyű dolga a szerkezet követésében, ezért 

a továbbiakban a recenzens sem kívánja 

minden (al-)fejezet határát jelezni, mivel 

egy-egy szakasz gyakran csupán két-három 

oldalt tesz ki; mint ahogy a tartalom részle-

tes ismertetésére sem vállalkozhat. Az első 

kötet mondanivalóját Seewann a magyar 

történelem fontos eseményeit követve osz-

totta fejezetekre. A második kötet fő szerke-

zeti elemeit viszont azok már csak részben 

határozták meg, mivel emellett a magyaror-

szági németek életét befolyásoló sorsfordu-

lók (például: kiűzésük) alakították. 

Az első kötetet harminchat német nyel-

vű forrás zárja, melyek mindegyike újraköz-

lés, majd egy terjedelmes forrás- és iroda-

lomjegyzék következik, melynek jelentős ré-

sze nem a kötetben tárgyalt korszakra vo-

natkozik. Végül négy térképet fedezhetünk 

fel, melyek közül az első és a harmadik a 

német településeket mutatja Európában a 

11–15. században, illetve Magyarországon a 

19. században. A másik két térkép – céljuk 

kevésbé egyértelmű – a Habsburg Biroda-

lom (1699–1795) és Magyarország (1867–

1914) térképe, de egyik sem tartalmaz nem-

zetiségi megoszlásra vonatkozó adatokat 

(a Magyar Királyságot ábrázoló ráadásul a 

második kötetbe szervesebben illeszkedne). 

A második kötetben egyetlen térképre sem 

bukkanhatunk, ami miatt – az első világhá-

borút követő határváltozások ismeretében – 

hiányérzetünk támadhat. A recenzens szíve-

sen vette volna, ha – akár a főszövegben, 

akár függelékben – több térképet s esetleg 

néhány illusztrációt is talál. A források a 

második kötet végén is jórészt újraközlések, 

a kútfők több mint felét csak magyarul pub-

likálta a szerző, így a német olvasóközönség 

számára ezek kevésbé használhatók, érde-

mes lett volna lefordítani őket. Végül egy 

hosszú – az első kötetben szereplő művek 

listájával majdnem teljesen azonos – iroda-

lomjegyzék zárja a munkát. 

Ha a szerkezetet követően a tartalom fe-

lé fordítjuk figyelmünket, észlelhetjük, hogy 

az első kötetben a középkori betelepítéseket 
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tárgyaló egységet követő koraújkorról szóló 

fejezetben Seewann cáfolja azt a magyar 

historiográfiában „máig domináns nemzeti 

romantikus” (79. old.) történeti klisét, mely 

szerint Magyarország bizonyos területei tel-

jesen elnéptelenedtek volna. Ezt követően 

tárgyalja a szerbek betelepülést Magyaror-

szágra a 18. század elejéig, majd azt, hogy a 

katonai jelentőségüket elveszített szerbek 

helyére, illetve mellé németek betelepítése 

kezdődött meg, mely nagy jelentőséggel bírt 

a mezőgazdaság fejlődése, a munkamorál 

javulása, a garantálható adóbevételek és 

földesúri szolgáltatások beszedhetősége 

szempontjából.  

A „letelepülés évszázad”-áról (1711–

1790) szóló részben az első alfejezet érdekes 

részletekkel szolgál a letelepedés körülmé-

nyeiről: a kivándorlás motivációival és a to-

borzás módszerével kezdve a „paradicsomi” 

(124. old.) Magyarország-képeken át az uta-

zás embert próbáló nehézségéig és költsége-

iig. Megtudhatjuk, hogy mit hoztak maguk-

kal a telepesek (anyagi javak és tudás), s mi 

várta őket új hazájukban (a röghöz kötött 

jobbágyétól kedvezőbb jogi helyzet), majd 

kifejti Seewann, hogy a 18. század folyamán 

hogyan változott a feudális szolgáltatások 

mértéke, mennyire nehezen követhető volt 

ezek rendszere egészen az Urbáriumig. 

Amellett érvel a szerző, hogy nem különbö-

zött jelentősen a telepesek és a nem telepes 

jobbágyok helyzete, mégis, a szabad költöz-

ködés joga a feudális világban kiváltságként 

értékelendő, s e státusz elérése is szólhatott 

a kivándorlás melletti érvként, nem csupán 

a földéhség és a gazdasági felemelkedés le-

hetősége. A recenzens érdeklődését az első 

kötetben e társadalom- és mentalitástörté-

neti fejezetek keltették fel leginkább, ezek 

szolgáltak a legtöbb új, „emberközeli” in-

formációval a telepesek utazási és életkö-

rülményeiről.  

A következő egységben tárgyaltak már a 

magyarországi németek integrációját bizo-

nyítják Seewann véleménye szerint: 1766-

ban a Dunántúlon jobbágyfelkelés tört ki, 

mert egy birtokos korlátozta az erdőhaszná-

lati jogot. E felkelés menetével ismerkedhe-

tünk meg, majd a nem állami, hanem föl-

desúri telepítések motivációit és rövid tör-

ténetét olvashatjuk, ami után a szerző rátér 

a németek betelepülésének pozitív követ-

kezményeire, majd felsorolja megyénként 

azokat a településeket, ahová németek ér-

keztek. Eredményei alapján a földesúri te-

lepítések esetében jórészt nem új falvak 

alapításáról beszélhetünk, hanem arról, 

hogy a németek beköltöztek a már meglévő 

településekre. Az oktatásról és annak re-

formjáról szóló fejezet tárgyalja a magyar 

történetírás egyik hiányosságát: utóbbi 

Seewann véleménye szerint átsiklik afölött, 

hogy a Ratio Educationis – minden nemze-

tiségnek lehetőséget adva elméje pallérozá-

sára – kötelezővé tette az anyanyelvi okta-

tást, s ezen II. József reformja sem változta-

tott, mely nem magyar-, hanem latinellenes 

volt.  Ezt követően a Bánságban és a Bács-

kában lezajlott állami telepítésekről, illetve 

Mária Terézia merkantil szellemiségű és II. 

József ettől eltérő, a fiziokratizmus által ve-

zérelt telepítési politikájáról tudhatunk meg 

részleteket. A józsefi telepítések célpontja a 

Bánság helyett már inkább a Bácska volt 

mezőgazdasági fejlesztésre érdemes jó ter-

mőföldei miatt, s mindezen túl a 18. század 

végén már megfigyelhetünk egy Bánság – 

Bácska irányú belső migrációt is a telepesek 

között. A bánsági telepítések menetének le-

írásakor a szerző azt hangsúlyozza, hogy a 

Habsburg Birodalom e keleti területe Mária 

Terézia politikai koncepciójában hasonló 

szerepet töltött be, mint Szibéria Oroszor-

szág esetében, mivel ide azok az „engedet-

len” alattvalók kényszerültek költözni, akik 

– elsősorban felekezeti okokból – nem ma-

radhattak a Birodalom nyugati területein. 

Seewann felhívja a figyelmet arra is, hogy a 

magyar történetírás azon álláspontja, mely 

szerint a telepesek római katolikusok vol-

tak, akik eszközként szolgáltak a rekatolizá-

cióhoz, nem tartható fenn, mert nagy szám-

ban érkeztek Magyarországra nem katolikus 

alattvalók is. A cuius regio eius religio elve 

következtében – a falun belüli ellentétek ki-
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alakulását elkerülendő – nem etnikailag, 

hanem a felekezet szempontjából egységes 

települések kialakítására törekedtek a föl-

desurak.  

Az ötödik nagy egység (A magyar nem-

zeti mozgalom egy soknemzetiségű állam-

ban 1790–1848) bemutatja a magyar naci-

onalizmus két fajtáját és annak képviselői, 

például Kossuth Lajos és gróf Széchenyi Ist-

ván elképzeléseit, majd a német polgárság 

társadalmi szerepvállalását és kapcsolatu-

kat a magyar nemzeti mozgalom egyes sze-

replőihez. A magyarosítás politikája 1790–

1848 című fejezet felsorolja a magyar nyelv 

jogait biztosító törvényeket, s ezt a korai 

magyarosítás időszakát Seewann a kutatá-

sok kevéssé vizsgált korszakának tekinti – 

amivel a recenzens nem tud teljesen egyet 

érteni, annak ellenére, hogy a dualizmusko-

ri magyarosító politika valóban napjaink-

ban is sokkal inkább a kutatás fókuszában 

lévő kérdés.  

A hatodik nagy fejezet az 1848–49-es 

forradalom címet viseli: ismerteti az áprilisi 

törvényeket, a fegyveres összecsapások kez-

detének körülményeit, a szlovák, szerb, ro-

mán és szász nemzetiségi mozgalmak köve-

teléseit. Ezt követően Seewann a forrada-

lom és szabadságharc magyar nemzetiségi 

politikáját bírálja (a magyar politikai elit 

nem rendelkezett koncepcióval egészen a 

harcok végnapjaiig, alulbecsülte a „nemzeti-

ségi problémát”, csak a nemzeti egységál-

lam ethoszát hangsúlyozta), majd a magyar 

szakirodalom félrevezető megjegyzésére 

irányítja a figyelmet, mely szerint nemzeti-

ségi törvény született Szegeden. A „nemzeti-

ségi törvény” megnevezés a régebbi szak-

irodalomban valóban megtalálható – tehet-

jük hozzá –, de az új szövegekre ez már ke-

vésbé jellemző. A következő alfejezet (A né-

met polgárság) a német városok sajtóját, 

egyesületi életét tárja olvasói elé, majd azt 

domborítja ki a szerző, hogy a németség 

nagy része végig kitartott a forradalom esz-

méje mellett, sőt hajlandó volt fegyvert fog-

ni annak védelmében – a császári udvarral 

szemben. A honvédségben harcoló németek 

nevét, létszámukat ismertető részt a bánsági 

és bácskai „svábok” császárnak címzett, ke-

vésbé ismert petíciójának bemutatása köve-

ti, akik a szászokhoz hasonló privilégiumo-

kat kívántak. 

A második kötetben az első nagy szerke-

zeti egység a magyar nemzetállam kialakítá-

sát, a kiegyezés létrejöttét, az asszimilációra 

való magyar törekvést, a nemzetiségi és ok-

tatási törvényeket és azok eredményeit, ha-

tását veszi számba. A magyar nemzetiségi 

törvény (1868) és annak magyar szakiro-

dalmi megítélése Seewann szerint a „saját 

[csoport] túlértékelésé”-nek (10. old.) lehet 

az egyik mutatója. Tárgyalja a Tisza Kálmán 

vezette kormányzat – magyarosító – tevé-

kenységét, első helyen említve a három fel-

vidéki szlovák gimnázium bezárását (ez 

azonban még nem Tisza kabinetjéhez köt-

hető). Ezután górcső alá veszi a nemzetiségi 

nyelvhasználati jogokat korlátozó oktatási 

törvényeket és az iskolarendszert, a sajtót és 

a sajtópereket a nemzetiségi közszereplők 

ellen, az egyletek szerepét, a helység- és 

személynevek magyarosítását, valamint az 

asszimiláció eredményét – elsősorban a 

nyelvváltás és a többnyelvűség optikáján 

keresztül –, végül Jászi Oszkár kritikai né-

zeteit ismerteti.  

Ezt követően vizsgálja a dualizmuskori 

társadalmi kereteket és a németek tevé-

kenységét a társadalmi életben, majd az in-

tegráció és az identitásváltás kapcsolatát 

elemzi. Az ismét politikatörténeti témájú fe-

jezetek a magyarországi németek első fellé-

péseit mutatják be az országos politika 

színpadán. A magyarországi német politikai 

mozgalom eredményeit összegző fejezet 

után Seewann egy külön egységet szentelt 

az erdélyi szászok történetének, melynek 

tárgyalását – az eseménytörténetet a kö-

zéppontba helyezve – a középkortól kezdi s 

a 19. század végi pártprogramok ismerteté-

sével zárja, majd röviden bemutatja Erdély-

ben elfoglalt társadalmi–gazdasági pozíció-

jukat. A szászok története valóban hozzátar-

tozik a Magyar Királyság területén élő né-
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metek históriájához, mégis e helyen ez né-

mileg megtöri a kötet koherenciáját.      

 A politikai mozgósítás időszaka 1914–

1945 című fejezet az első világháborút köve-

tő társadalmi–gazdasági megrázkódtatások 

bemutatásával kezdődik, majd Seewann 

kronologikusan vizsgálja a magyarországi 

németek helyzetét a magyar politikatörténet 

eseménysorainak láncolatában, kitérve a 

magyar–német külpolitikai kapcsolatokra 

is. Ezt követően a magyarországi kisebbség-

politikát elemzi Bethlen István gróf bukásá-

ig (1931), aki a szerző szerint csupán külpo-

litikai számításból követte a „figyelembevé-

tel politikáját” (232. old.), lényegi előre-

mozdulásra a kisebbségek jogi és kulturális 

helyzetében őszintén sohasem törekedett. A 

miniszterelnök intézkedései között mégis 

megemlítésre kerül, hogy 1923-ban lehetővé 

tette az Ungarländischer Deutscher Volks-

bildungsverein (Magyarországi Német Nép-

művelődési Egyesület) megalapítását, igaz, 

amint a szervezet tagjai helyi választmá-

nyokat kívántak létrehozni, a magyar ható-

ságok azonnal akadályt gördítettek eléjük. 

Ugyanebben az évben kormányrendelet ga-

rantálta a kisebbségi nyelvhasználati jogo-

kat a közigazgatás, valamint az oktatás terü-

letén és a sajtóban.  

A Bethlent követő magyar kormányza-

tok taktikájáról is olvashatunk: támogatták 

a német nemzeti mozgalom Gratz Gusztáv 

által vezetett mérsékeltebb szárnyát, míg a 

radikálisabb nézeteket vallókat kriminali-

zálták, s minden lehetséges eszközzel fellép-

tek ellenük, nemzetiszocialistának és haza-

árulónak titulálva őket. A szerző hang-

súlyozza a magyar kormányok felelősségét a 

magyarországi németek radikalizálódási fo-

lyamatában: ismét nem rendelkeztek sem-

milyen kisebbségpolitikai koncepcióval, de 

türelmetlenséget tanúsítottak a kisebbségek 

irányába, így elveszítették az ellenőrzést a 

magyarországi németek fölött, mert azok – 

elsősorban a Franz Basch köré tömörült ra-

dikális csoport – egyre inkább a Harmadik 

Birodalom felé fordultak.  Az első bécsi dön-

tést követően Basch szervezetét Magyaror-

szág elismerte (már új névvel új alapítóülést 

követően: Volksbund der Deutschen in 

Ungarn; Magyarországi Németek Népi Szö-

vetsége), s a következő fejezetekben az olva-

só a Volksbund történetével ismerkedhet 

meg.  

További nagy egységet szentelt a szerző 

a magyarországi németek 20. századi törté-

nete talán legmegrázóbb eseményének: a 

kiűzésüknek. E fejezetekben nem csak a ha-

zájuk elveszítésének folyamatát mutatja be 

Seewann, hanem a magyar politikai elit fe-

lelősségén kívül rámutat a szövetségesekére 

is, miután vázolta a kollektív bűnösség elve 

alapján lezajlott tömeges kitelepítés fő mo-

tívumait. Megállapítja, hogy a kitelepítés 

gazdasági következményeit ugyan alapo-

sabban még nem kutatták, de a pszichológi-

ai traumák, a családok szétválasztása, a 

diszkrimináció és a településstruktúra szét-

rombolása is komoly károkat okozott. Egy 

rövid fejezet erejéig említést tesz a németek 

deportálásáról a Szovjetunióba (s felhívja a 

figyelmet arra, hogy a nevek között alig talá-

lunk németeket), majd áttér a hazájukba, 

Magyarországra visszatért németek meg-

próbáltatásainak és az ő visszaemlékezése-

iknek az ismertetésére. Számba veszi az em-

lékműveket és azokat a kutatásokat, melyek 

törekedtek az emlékezet tudományos igé-

nyű feldolgozására.  

Az utolsó nagy egység az államszocia-

lizmus időszakát tárgyalja. E korszakra vo-

natkozóan is az oktatás áll a szerző érdeklő-

désének középpontjában, ahol bizonyos 

eredmények tetten érhetők már az 1950–

1960-as években. Az 1980-as éveket és a 

rendszerváltást elemző fejezetek is az okta-

tás és az identitás kérdése felé orientálják az 

olvasót, a rendszerváltást követő periódust 

tárgyaló szakaszok pedig a kisebbségi ön-

kormányzatok és az önkormányzati válasz-

tások ki- és átalakulásának rendszere irá-

nyába, rámutatva a kezdeti nehézségekre.  

Seewann kritikája a magyar történetírás 

nemzeti látószögével és hiányosságaival 

kapcsolatban több ponton helytálló, de né-

hol érezhető, hogy inkább a tudomány 
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1990-es évek körüli álláspontját bírálja, 

mint a 21. századi vélekedéseket. Ezt tükrö-

zi a bibliográfia is, mivel a Magyarország 

történetére vonatkozó szakirodalom – a 

külföldi megjelenésű kötetektől és az újra-

kiadásoktól eltekintve – jórészt 2000 előtti 

megjelenésű, míg a magyarországi németek 

történetéről 2010 után publikált írásokat is 

találhatunk. Végül azt is meg kell jegyez-

nünk, hogy a szerző egyes fejezetekben né-

mileg számon kérő a magyar politikai elittel 

szemben – az utókor bölcsességének birto-

kában.  

Mindezen kritika ellenére e két kötet a 

magyarországi németek történetéről a nap-

jainkig fellelhető szakirodalom átfogó szin-

tézise, és kétségkívül alapmű a magyaror-

szági németek történetét illetően, ezért jó 

szívvel ajánlható a téma iránt érdeklődők 

figyelmébe.     

  TAMÁS ÁGNES 

 


