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váltott ki az 1940. június 27-i szovjet utlimátum. A minisztertanács délelőtti ülésén tízen az ultimátum elfoga-
dása mellett, tizenegyen ellene, négyen tárgyalásokat javasoltak, 1 személy tartózkodott. Délutánra a hősies-
ség alábbhagyott, és mindössze 6-an maradtak - Iorga, Iamandi, Dragomirescu, Traian Pop, Stefan Ciobanu, 
Ernest Urdáreanu akik az ultimátum elfogadása ellen szavaztak. 

Még három dokumentum érdemel különös figyelmet. Buzatu közli annak a három ülésnek az anyagát - a 
külügyminisztérium levéltárából - , amelyben Moszkvában, 1944. szeptember 10-13. között a román békedele-
gáció tagjai szinte egységesen megkíséreltek szembeszállni a Molotov vezette szovjet delegációval és elfogad-
tatni, hogy Romániát mint az antifasiszta háborúban részt vevő aktív felet ismerjék el. Molotov válasza nagyon 
határozott és elutasító volt: ,,... a román békedelegáció által felterjesztettekben egy sor érv elfogadhatatlan. 
Magától érthetődik, hogy nem kell felidézzük, hogy kezdődött a háború, hogyan hatoltak be a román csapatok 
Ukrajnába, a Krímbe, a Donyec-medencébe és Sztálingrádba. Nem tudjuk elfelejteni, hogy a román kormány 
Hitler és a német hadsereg mellett volt, és ezért viselni kell a felelősséget... Románia három éven át háborúban 
állt Oroszországgal..." 

Az USA londoni követségének másodtitkára 1946. március 22-i keltezésű jelentésében arról számolt be, 
hogy a szovjetek le fogják mondatni Mihály királyt, ha az vonakodik aláírni a novemberi választások kiírásával 
kapcsolatos dekrétumkot. 

A harmadik érdekes forrás: Ion Antonescu marsai 1946. május 31-i, Jilován - egy nappal a kivégzése 
előtt - írott politikai végrendeletének részlete: „Politikai végrendeletemben, ha még lenne időm megírni, a 
következőket mondanám el: drága román nép, büszke vagyok, hogy olyan nemzet tagja voltam, amely római 
és dák származású, amelynek történetét olyan alakok fényesítették be, mint Traian ragyogó figurája és a hatal-
mas Decebál áldozata! Két háborúban harcoltam dicsőségedért! Boldog vagyok, hogy hamarosan egykori 
mártírjaid sorába emelkedem. Mindannyian az igazságodért küzdöttek! Egykori munkatársaim megkísérel-
ték, hogy elhatárolják magukat tőlem. Én nem határolom el magam az ő tévedéseiktől... Ez a háború, amely 
a hitleri Németország megsemmisítésével végződött, nem vet véget annak a nemzetközi konfliktusnak, amely 
1914-ben vette kezdetét. 

Látok egy harmadik világháborút is, amely az emberiség számára a társadalmi igazságot hozza el... Fel-
emelt fejjel és félelem nélkül állok a bíráim előtt, mert ebben az országban senki sem szolgálta annyi szeretet-
tel, szenvedéllyel, érdek nélkül a népet, mint én. Mindent neki adtam, energiám, pénzem, lelkemet, életemet, 
anélkül, hogy kértem volna valamit. Nem kérek tőle semmit ma sem... Legyőztek, mint ahogy sokakat, na-
gyon sokakat. A körülmények nem teszik lehetővé, hogy megtegyem mindazt a jót, amit szerettem volna még 
megtenni. A feljebbvaló másképp akarta... Készen vagyok arra, hogy meghaljak, mint ahogy kész voltam a 
szenvedésre is." 

-y-o 
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Tony Judt oxfordi professzor a francia történelem egyik szakértője, nagy korszakokat áttekintő gondozója, ál-
landó referense. Korábbi (1976), a francia szocialista párt 1920-as évekbeli újjászületéséről, talpra állásáról 
szóló könyve már nagy feltűnést keltett, s megjelent francia nyelven is (La reconstruction du parti socialiste 
1921-1926). Ez egyben azt is bizonyítja, hogy az oxfordi elit körökben is tovább él az érdeklődés a francia bal-
oldal, ezen belül természetesen a szocialista munkásmozgalom, a szocialista párt iránt. 

Az egy évtizeddel később megjelent, új anyagokkal kiegészített és sokkal nagyobb korszakot feldolgozó 
munka más nyomtávon halad: a tematikus és a ,,longue durée" folyamatokra nagyobb érzékenységgel reagáló 
megfigyelésekkel jeleskedik. 

A kötet elé az ismert francia történetíró, Francois Furet írt előszót, aki kommunista berkekből indult el, 
és a bicentenáriumra - a klasszikussá vált angol politikai terminológia szerint - egyértelműen „right of the 
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center" álláspontig jutott el. Furet előszavában igazán nem meglepően azt a fejlődésvonalat emeli ki, amely 
,,a forradalmi tradícióktól a marxizmus elszürküléséig" mutat. Furet e helyütt kiemeli Mitterand kormányala-
kítását, amelyről megjegyzi, hogy a 200 év alatt a szocialistáknak ez az egyetlen hosszabb életű kormánya volt. 
Ez hallgatólagosan a két pozitív (bár nem hosszú) korszak, az 1936-38-as, illetve az 1945-47/48-as korszak 
csendes elfelejtetését is jelenti. 

Judt monográfiájának szerkezeti felépítése magáért beszél: az első rövidebb fejezet magát a francia baloldalt 
mutatja be, történetileg és széles politikai spektrumban elhelyezve, s napjainkban a nálunk divatos megközelíté-
sekkel szemben nem „kvázi-baloldalról" ír, hanem a lényeges jegyeit világítja meg. Különféle szemléletű francia 
baloldaliakat szólaltat meg, megemlékezve arról is, hogy mi különbözteti meg a francia baloldalt az angoltól. 

A második, jóval nagyobb (közel százoldalas) fejezet a francia munkásmozgalom 19. századi történetével 
foglalkozik. A harmadik fejezet a szocialista párt 1920-1936 közötti időszakát dolgozza fel (mintegy ötven ol-
dalon), majd következik egy ismét nagyobb, úgyszólván parttalan fejezet: a marxizmus 1945 és 1975 között 
(ennek a szerző mintegy hatvan oldalt szentelt), majd a jelenkortörténeti zárófejezet az utolsó. Ne feledjük, a 
kötet már 1986-ban megjelent, s Judt e zárófejezetnek olyan címet adott: „Az 1981-es választások történeti 
perspektívában." Végül eme egyszerű, tényeket rögzítő ismertetésnél maradva kiemelendő, hogy Judt rendkí-
vül jól használható 30 oldalas bibliográfiát mellékelt munkájához és az olvasó tájékozódását ugyancsak előse-
gítő történeti kronológiai táblázatot is. 

Külön meg kell emlékezni a kötet egyik erősségéről, a francia politikai térképekről, amelyek remekül mutat-
ják megyénként a baloldal, s a baloldalon belül is a párt szerinti politikai eltolódásokat a hosszú másfél évszá-
zad során. A táblázatok igazán beszédesek. 

Judt a politikai földrajzi megközelítéseknek méltán nagy jelentőséget tulajdonít, hiszen így kitűnik, hogy a 
baloldal bázisterületei: Párizs és a Szajna menti körzet, Nord megye ipari régiója, Limoges, illetve a déli cent-
rumok: Marseille, Montpellier, Grenoble körzete. Délnyugaton, Keleten és a Bretagne-ban hagyományosan 
gyengébb volt a baloldal bázisa. Az idők során elmozdulások történtek az ország társadalmi átstrukturálódása 
révén. Judt erősen aláhúzza, hogy a 20. század 20-30-as éveire az északi és középső centrum mellett megerő-
södik a déli régió, illetve a szerző bemutatja, hogyan alakul ki a toulouse-i, sőt bordeaux-i mag. Ezt a folyama-
tot bizonyítja, hogy a párizsi Vaillant választókörzetben kibuktatott szocialista pártvezér, Léon Blum a pótvá-
lasztáson délről - agrár-szőlőműves körzetből - került vissza a parlamentbe. (Igaz, annak idején Jaurés is 
délről került be a parlamentbe.) 

Judtnak azonban nemcsak a politikai-földrajzi megfigyelései érdekesek. Hasonló figyelemmel elemezte az 
olyan folyamatokat, mint a párton belüli generációs és szociális változások, amelynek során a munkások ará-
nya megfogyatkozik mind a pártvezetőségben, mind a parlamenti képviselők sorában. A szerző részletesen 
foglalkozik azzal, hogyan alakul a nők aránya a mozgalomban, milyen a tisztviselők és az értelmiségiek ará-
nya, s azon belül is milyen eltolódások következnek be előbb a tanítók, később másfajta értelmiségiek javára, 
s ezek miként hatnak ismét vissza a párt politikájára. Mindezek a hosszú trendek természetesen az adott rövi-
debb időegységekben másként és másként jelentkeznek. 

Jóllehet Judt e könyvében nagyobb érdeklődéssel fordul a 20., mint a 19. század felé, mégis rengeteg érdekes 
gondolatot és adalékot hoz fel a 19. századi francia munkásmozgalmat illetően is. Olyan érdemi megfigyelése-
ket, amelyek mintha egyáltalán nem lennének közkeletűek. Judt ugyan megjegyzi, már közhely, hogy a 19. 
század elején mindenütt a textilipar volt a munkástömegeket foglalkoztató felfutó iparág, ám a nevezetes lyoni 
1831-34-es robbanások hátteréhez megemlíti, hogy e helyütt 1810 és 1830 között 10 ezerről 30 ezerre ugrott 
fel az alkalmazott szövők száma, majd a technológiai forradalom nyomán ugyanezeknek a szövőknek 75%-a 
szinte egyik napról a másikra munkanélkülivé lett. Judt megjegyzi, hogy a 19. század első harmadában a textil-
ipar volt a húzó iparág, ám ehhez mindjárt hozzáfűzi, hogy Franciaországban a textilipar aránytalanul hosszú 
ideig maradt a meghatározó iparág, amely még 1961-ben is a nők 19%-át, a férfiak 16%-át is foglalkoztatta. 

A 20. századi változásokat tekintve Judt megvizsgálja az 1920-30-as években a szocialista parlamenti képvi-
selők összetételét, megvilágítja a változások dinamikáját, alaposan elemzi a választói bázist. Külön szól a szo-
cialista periodikákról, és a különféle szervezeteket bemutató részek mellett érdekes meglátásai vannak a ki-
emelkedő politikai és szakszervezeti vezetőkről, értelmiségiekről, ezek alkotásairól is. 

Végül néhány szó a záróakkordokról, az 1980-as évek nagy fordulójáról, az utolsó választások tapasztalatai-
ról. Ezekre az elemzésekre a szerző igen nagy súlyt fektetett, s nem az előszóban Furet által kiemelt gondola-
tok látszanak a kötet végső következtetésének. Mindenesetre Judt a választások kapcsán kiemeli, hogy az SFIO 
választói bázisánál, csakúgy, mint a megválasztottak körében, megnövekedett a nők aránya, részben a kommu-
nista választók bázisával szemben is. Másfelől ugyancsak a „longue durée" jelzése kapcsán Judt aláhúzza, 
hogy az 1981-es választáson következett be az FKP választói bázisánál is az az átfordulás, ami az SFIO-nál fél 
évszázaddal hamarabb következett be: ekkor történt meg, hogy az FKP képviselőjelöltjei körében a munkások 
aránya 27%-ra esett vissza, míg a tanítók, tanároké 29%-ra nőtt! 
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A kötet zárólapjain Judt a brit labouristák és neoliberálisok módjára teszi fel a kérdéseket a 80-as évek válto-
zásairól, a ma már inkább Mitterand-korszaknak ismert időszak kezdeteiről, illetve kilátásairól. Úgy tűnik. 
Judt - Furet kiemelésével szemben - e helyütt nem annyira ,,a marxizmus végére", avagy „elszürkülésére" 
helyezte a hangsúlyt, hanem sokkal inkább arra a talányra, hogy miként lehet megőrizni a hatalmat, ugyanak-
kor elvi politikát is folytatni a meghirdetett programnak megfelelően, illetve a távlatokra is tekintettel lenni, 
de úgy, hogy közben ne kerüljön veszélybe a hosszabb időre megszerzett kormányrúd. 

Judt könyvével kapcsolatban azt hiszem, röviden sikerült érzékeltetnem, hogy megfigyeléseit, adatsorait 
mind a szaktörténészek, mind az érdeklődők általában nagy haszonnal olvashatják, ha a francia munkásmoz-
galomról, szocializmusról, a francia valóságról teljesebb képet szeretnének kapni. 

Jemnitz János 

PIERRE JEANNERET 

UN ITINÉRAIRE POLITIQUE. A TRAVERS LE SOCIALISME 
EN SUISSE ROMANDE. LA VIE DU 

DR. MAURICE JEANNERET-MINKINE (1886-1953) 

(Egy politikai életút a latin nyelvű Svájcban. 
Dr. Maurice Jeanneret-Minkine élete (1886-1953)) 

Lausanne, 1991. 637. 

A kiegyensúlyozottan konzervatív (vagy ha úgy tetszik mérsékelten liberális) Svájcban nem is ritka kivétel, ha 
doktori disszertáció jelenik meg svájci szocialista vezető életéről. Ehhez még hozzátartozik, hogy az illető nem 
volt sem miniszterelnök, sem miniszter, sem rektor, sőt inkább többszörösen rendhagyó személyiség, egyene-
sen inkább renitens volt. 

Maurice Jeanneret 1886-ban a svájci rebellis Jura-vidék történetileg ismert városában, Saint-Imier-ben szü-
letett, egy tehetős óragyártó apa fiaként. Az orvosi egyetemen folytatott tanulmányokat és orvosként indult 
neki az életnek. Mint sokakat, őt is az első világháború eseményei, annak politikai, szociális és gazdasági kö-
vetkezményei, sőt konfrontációi vonzották a politika felé. 1917-ben egyik megalapítója a Fiatal Független Radi-
kális Pártnak, de csak az újabb politikai konfrontációk után, 1920-ban csatlakozik a szocialista párthoz. A párt 
balszárnyához kapcsolódik, s amikor más országokhoz hasonlóan (Franciaország, Németország) 1920-ban 
Svájcban is bekövetkezik a „szakadás" a szocialista pártban, Jeanneret azokhoz csatlakozik, akik nyitottak 
maradnak a kommunistákkal való együttműködésre, s mindig nagy figyelemmel kísérte nyomon az új Szovjet-
Oroszország belső változásait, ebben orosz származású felesége is szerepet játszhatott. A dél-svájci Vaudé kan-
tonbeli szocialista orgánum, a Le Droit du Peuple hasábjain éles hangú viták zajlottak le a szovjet fejlődésről, 
a viták során Jeanneret a bolsevik lépéseket védte. 

Az újabb nagy nemzetközi megrázkódtatást a gazdasági világválság hozta, amelynek idején Svájcban is sor 
került tüntetésekre és helyi általános sztrájkokra. Jeanneret-t is letartóztatták a zavargások során, 1932. novem-
ber 9-én. Jeanneret 1930-as években egyik lelkes támogatója annak a Léon Nicole-nak, aki a szocialista párt 
genfi vezetőjeként és helyi kantonális kormánypolitikusként is a svájci népfront sajátos megjelenítője volt. A 
genfi variánsnak megvolt természetesen mind a nemzetközi visszhangja, mind a belső svájci rokonszenvező 
sajtótörténete is, amelyben Jeanneret-nek megint csak megvolt a maga helye. 

Az újabb nagy nemzetközi fordulót München, de még inkább 1939, a Sztálin-Hitler paktum váltotta ki. Ez 
a (latin nyelvű) svájci szocialista mozgalomban is szakadásokat hozott. Nicole és Jeanneret kitartott a szovjet 
politika védelme mellett, s emiatt 1939-ben kizárták őket a PSS-ből (Svájci Szocialista Párt). Kizártak egész 
pártszervezeteket is, ezek aztán megalakították a maguk ellenzéki, független szocialista pártját: a Fédération 
socialiste suisse-t, amely 1939 és 1941 között félillegalitásban, megvetetten tevékenykedett. Jeanneret ennek 
a pártnak egyik alapítója és vezetője volt. 

Mindennek ellenére az 1939-1941-es korszak az FSS tagjai, s persze Jeanneret számára különösen nehéz, 
megpróbáltatásokkal teli időszak volt. Ugyanekkor az FSS-nek is számos helyi orgánuma volt. 


