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A szerkesztők (és konferenciaszervezők) érdeme, hogy 1945 ötvenéves évfordulóján megrendezték ezt a 
konferenciát, s anyagát részben ki is bővítve közreadták 1997-ben. 

A téma fontosságát azért is emeltem ki, mivel sem a világban, sem nálunk nem szerveztek konferenciát, 
és nem jelentettek meg tanulmánykötetet 1945-ről, ami pedig világtörténelmi fordulópont, de legalábbis 
rendkívül fontos dátum az európai és a világtörténelemben (bár terveztek konferenciát Londonban, Stock-
holmban és az USA-ban egyaránt). A témaválasztás tehát - kritikai észrevételeimtől függetlenül - feltétlenül 
érdeme a szerkesztőknek és a szerzőknek. 

Nem látom értelmét (s a recenzió terjedelmi kerete sem engedi meg), hogy a kötet írásait érdemben rész-
letesen ismertessem. Az általam legfontosabbnak tartott magyar és külföldi szerzői a kötetnek: Jemnitz János 
(az angol és angol-francia munkásmozgalomról közölt írások), Horváth Jenő (Olaszország 1945), Harsányi 
Iván (Spanyolország 1945), Székely Gábor (a nemzetközi szocialista mozgalomról), Philip Rawlinson (az 
1945 utáni angol munkáspártról), Inge Kircheisen (a Labour Party és a brit uralkodás vége), Kate Hudson 
(a Labour Party és a kommunisták), Malcolm Sylvers (az USA-beli irányzatokról), Johannes Klatz (a Német 
Szocialista Egységpártról), Klaus Misgeld (a demokratikus szocialisták nemzetközi csoportjáról Stockholm-
ban), Niels Wilum Ölesen (a Dán Szociáldemokrata Párt 1944-47 között), Andrea Panaccione (Szocialisták 
a második világháború próbakövén: Pietro Nenni és Fjodor Dan). 

A mondottak mellett említem, hogy a cikkek egy része azt tükrözi, hogy különböző országokban a szóban 
forgó időszakban mi és hogyan történt. A cikkek másik fele azt mutatja be, hogy 1945-ben a ,,nyitás" - az 
a remény, hogy ezután Európa új és demokratikusabb lesz, mint 1939-ben, a háború kitörésekor - hogyan 
tükröződött, és hogyan ütközött a (történelmi) valósággal. Ám - ahogyan a szerzők látják, és amit a kötet su-
gall - a nyitás akkor valóban nyitás volt. 

Incze Miklós 

ANTONIO CABEZAS 
EL SIGLO IBERICO DE JAPÓN. 

LA PRESENCIA HISPANO-PORTUGUESA EN JAPÓN, 
1543-1643 

(Japán ibériai százada. 
Spanyol-portugál jelenlét Japánban, 1543-1643) 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994. 618 p. 

Ki az, aki igazán hivatott megírni Japán 1543 és 1643 közé eső történetét? Az angolszáz történészek (Boxer, 
Ruischauer, Knauth, Sansom, Hall, Murdoch, Webb vagy Elison), akiket a kötet szerzője azzal vádol, hogy 
sok hibával írták történeti munkáikat? Vagy a japánok, akiknek életében egy amerikai újságíró szerint az a 
legfontosabb, hogy „japánok", ezért a szerző szerint elfogult történetírók? Netalántán a portugálok, akik job-
bára csak saját forrásaikat tanulmányozták Japánban való jelenlétüket illetően? - Ezeket a kérdéseket a „Ja-
pán ibériai századá'-nak szerzője, Antonio Cabezas fogalmazta meg könyve bevezetőjében, kétséget sem 
hagyva az olvasóban afelől, hogy ő alkotta meg a témával kapcsolatosan ,,a művet". Cabezas, aki 37 éven át 
élt műve megírását megelőzően Japánban, s noha nem történész (a Kyotói Idegen Nyelvek Egyetemének pro-
fesszora), hosszú időn át gyűjtötte adatait könyvéhez japán, spanyol és portugál történeti forrásokból. 

1543-ban érkezett Japánba Fernando Mendes Pinto, akit aztán szép számmal követtek portugálok és spa-
nyolok a partraszállást követő évszázadban, akik között a hittérítők és kereskedők voltak legtöbben. Vala-
mennyiük közül a legismertebb Xavier-i Ferenc. Ebben a mintegy 100 éves időszakban, egészen addig, amíg 
Japán nem zárta be kapuit hosszú időre az európaiak (a kereszténység) előtt, számos forrás született a kultú-
rák találkozásáról. Ezeknek egy - jelentős - részét gyűjtögette össze Cabezas Toledo, Salamanca, Zaragoza, 
Madrid, Manila, Lisszabon levéltáraiban, japán könyvtárakban, levéltárakban és irattárakban, valamint a 
British Museumban. 

Könyvét enciklopédiaszerűen építette fel, négy nagyobb részre, hét fejezetre és megszámlálhatatlanul sok 
alfejezetre osztva. Az első részben témája előzményeit mutatja be, felvillantva Japán és Európa korabeli tör-
ténetét. Mintegy 150 oldalas rész foglalkozik a felfedezések korával, Japán részletes bemutatása mellett itt ol-
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vashatunk az első hittérítőkről, Xavier-i Ferenc tevékenységéről is. Külön érdekessége ennek a résznek a szi-
getország mindennapjait (ételek, lakás, vallás, szexuális szokások, nevelés, nők helyzete, játékok és sportok, 
hajózás, közlekedés stb.) bemutató alfejezet. 

A II-IV. részek az „Elutasítás"', „Idegengyűlölet" és „Áldozat" címet viselik, jelezve, hogy ezekben a 
fejezetekben az európai és japán kapcsolatok árnyoldalait, a két kultúra közötti elmérgesedő helyzetet mutatja 
be a szerző. Azt az időszakot, amikor a „mesés" keleti ország egyre inkább rémálommá és utolsó állomássá 
vált az európai térítők számára. 

Antonio Cabezas könyvét sok kritikus szóval illetheti a történészek köre. Alapos anyaggyűjtésének értéké-
ből sokat levon az a tény, hogy nem használ jegyzeteket, több alkalommal nem derül ki világosan az olvasó 
számára, hogy közölt adatát honnan merítette. A mű szerkezete kissé széteső, az időrendiségen kívül nem 
mindig lehet felismerni a rendezőelvet. Cabezas munkája főként adatközlő, leíró jellegű, elemzésekbe alig 
bocsátkozik, és elmarad az a tényeken nyugvó kritika is, amellyel megnyugtatóan bizonyíthatná az általa tá-
madott szerzők adatainak (nézeteinek) pontatlanságát. 

Miért ajánlható mégis ez a mű a történészek figyelmébe? Egyrészt azért, mert 22 oldalas, sűrűn gépelt 
bibliográfiai melléklete (japán, spanyol, portugál, angol és német nyelvű könyvek és tanulmányok feltünteté-
sével) jó kiindulópont lehet a téma iránt érdeklődő kutató számára. Másrészt azért, mert bőséges adatmennyi-
sége (a hiányos forrásmegjelölés ellenére) színesítheti történelmi ismereteinket Japánról, illetve arról, hogyan 
futott zátonyra Európa első találkozása ezzel a kortársak által mesebelinek tartott, különös világgal. 1611-ben 
Sebastián Vizcaino, aki az első Japánba küldött spanyol követ volt, azt vetette papírra a Don Quijote első ré-
szét olvasva, hogy Cervantes jobban tenné, ha nem tagadná azon mesés országok létezését, melyek „bús képű 
lovagja" fejében élnek, hiszen Japán is egy ezen országok közül. 

Ambrusné Kéri Katalin 

MARIAN KUKIEL 
DZIEJE POLSKI POROZBIOROWE (1795-1921) 

(A felosztás utáni Lengyelország története, 1795-1921) 
London, Wydawnictwo Puls, 1993. 726 p. 

Kukiel több mint fél évszázados kutatói munkásságának eredménye ez a szintézis. Hatalmas forrásanyagot 
kellett megmozgatnia és rendszereznie, hiszen az általa tárgyalt korszakban a lengyel nemzet három európai 
nagyhatalom által földarabolva, államiságától megfosztva létezett, nem beszélve az igen jelentős többköz-
pontú emigrációról, amelynek politikai, katonai és kulturális tevékenysége az egész korszakban jelentős volt 
és elválaszthatatlanul összefonódott a „hazai" folyamatokkal. A feladatot még bonyolultabbá teszi, hogy a 
„lengyel ügy" a mindenkori európai helyzettől függött, akár a nagyhatalmi politikáról (napóleoni háborúk, 
krími háború, berlini kongresszus stb.). akár az egész 19. századot átható nemzeti mozgalmak (törökellenes 
harcok a Balkánon, 1848-as mozgalmak, olasz és német egység) aktuális helyzetéről, illetve a század közepén 
megerősödő és egyre inkább nemzetközivé váló szocialista mozgalmakról (párizsi kommün, 1905-ös orosz-
országi forradalom) lett légyen is szó. Talán e rövid bevezetőből is kitűnik, hogy milyen sok helyen kellett 
a forrásokat felkutatni, ami tekintetbe véve a 20. századi történelem menetét egyáltalán nem volt könnyű fela-
dat. Kukielnek a két háború közötti időszakban azonban lehetősége volt a lengyel területeken meglévő forrá-
sok tanulmányozására, a II. világháború után pedig a nyugat-európai könyvtárak, illetve levéltárak nyíltak 
meg előtte, többek között a British Museum, a londoni Lengyel Könyvtár, valamint a párizsi Lengyel Könyv-
tár, illetve a Lengyel Kutatási Központ Könyvtára. 

A könyv tematikai vázát a szerző történelmi témájú előadásai alkotják, amelyeket egyrészt az Idegenbeli 
Lengyel Egyetemen (Polski Uniwersytet na Obczyžnie), másrészt a Szabad Európa Rádió lengyel adásában 
tartott. Ezeket az előadásokat szedte össze rendszerbe és egészítette ki korábbi, a lengyel hadtörténetet, vala-
mint a múlt századi európai politika történetét taglaló könyveinek anyagával. 

Maga Kukiel elsősorban katona, a Lengyel Hadsereg I. hadtestének parancsnoka (1940-42), valamint po-
litikus, a londoni lengyel emigráns kormány nemzetvédelmi minisztere volt (1942-49), ezért nem csoda, 
hogy könyvében túlsúlyban van a politika- és a hadtörténet taglalása. 


