
93 

ról közölt tanulmánya. (Megjegyzem: G. Mayer Engels-életrajza - sem az 1920-ban megjelent, sem az 
1934-es javított kiadás - magyar nyelven nem látott napvilágot.) 

Utóbbiak kiemelése azért is indokolt, mivel az Évkönyv első blokkja a kettős évforduló jegyében: Engels 
Frigyes 1820-1895. Ám sem érdemben (nem elsőrendűen fontos a közreadott cikk témája), sem terjedelmileg 
nem áll arányban (elsősorban éppen terjedelmi korlátok miatt két kész tanulmány a következő Évkönyvre ma-
radt) a téma fontosságával. Mégis: az Évkönyvé az érdem, hogy - még ha „töredékesen" is, amint a blokk-
szerkesztő Jemnitz János is megállapítja - foglalkozott a témával, hiszen másutt (folyóiratokban, de a napi 
sajtóban sem) úgyszólván nyomát sem lehetett látni ilyen irányú törekvésnek. 

Az Évkönyv szokásos rovataira e kötetben is érvényesnek vélem a recenzió elején említett, hosszabb is-
mertetésemben adott értékeléseket. A következő rovatcímként szereplő, kiemelt évek az Évkönyvben: 1895 
(témái: a Németországi Szociáldemokrata Párt problémái - Vadász Sándor tollából - , a CGT, a francia szak-
szervezeti szövetség - Jemnitz János az orosz Puskaijova, és a lengyel szociáldemokrácia „születése" -
Szokolay Katalin); 1919-1921 (főleg a NEP-problematika). Kiemelkedik terjedelmileg is, nagyobbrészt kül-
földi szerzők cikkeivel 1945\ de érdekesek a Harsányi Iván által közölt spanyol dokumentumok és Németh 
István írása a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) újjáalakulásáról. 

A Kelet- és Közép-Európa nyugati szemmel rovat most igen rövid (bár aktuálisnak aktuális) és főleg az 
orosz elnökválasztás előtt („Gorbacsov még mindig küzd, hogy meghallják a hangját") lényegében semmit-
mondó. Viszont A nemzetközi szakszervezeti mozgalom rovat fő írása: , .Áttekintés az európai szakszervezetek 
helyzetéről (1970-1990)" jó és feltétlenül hasznos. (Az előző Évkönyvben ez a rovat nem szerepelt.) 

A Dokumentumok rovatban közöltek legtöbbje Nagy-Britanniával, illetve a Labour Partyval foglalkozik, 
néhány fontos dokumentum pedig a Francia Szocialista Párté. Kiemelkedő szerintem a Háttér rovat: számos 
aktuális problémát kevéssé kötötten, színesen mutat be, s nagyobb korszakot átfedő írásokkal is találkozunk. 
A munkás- és szocialista sajtó történetéből rovat jellege a szokásos. (Úgy tűnik - az előző kötetben közölteket 
is tekintve - , Jemnitz János tartja életben ezt a rovatot az Évkönyvben.) 

Az Események, évfordulók rovat bő választékot nyújt lényeges (pl. az osztrák választások) és aktuális, 
1994-1995-ös eseményekről. Egyedül Vadász Sándor cikke kivétel ezalól, abból a szempontból, hogy a fran-
cia forradalomig nyúl vissza, ám fontos kérdést tesz a helyére - szerintem jól - : ,,A negyedik rend a Thermi-
dor időszakában". 

Az Életutak (gazdag és érdekes), A munkásmozgalom elhunyt személyiségei és A munkásmozgalom törté-
netírói rovatok írásai hasznosak, főleg amiatt, hogy általában (legalábbis nálunk) kevéssé ismert személyisé-
geket mutatnak elsősorban be. A Könyvismertetések rovat bőségesen ismertet (külföldi recenzensek is) érdek-
lődésre joggal számottartó viszonylag (1988, 1989) vagy egészen új, zömmel az 1990-es években megjelent 
munkákat. 

A Beszámolók rovat az 1994. januári manchesteri és a szeptemberi zágrábi konferenciáról („Konferencia 
a 100 éves horvát szociáldemokráciáról") ad összefoglalót. Az Évkönyv nagyobb lélegzetű befejező rovata az 
ismertetés első részében méltatott International Supplement. 

A kötet egésze hasznos, érdekes, sok újat nyújt a széles témakörben tájékozódást igénylő olvasónak. 

Incze Miklós 

ERIC ROUSSEL 
JEAN MONNET, 1888-1979 
Paris, Fayard, 1996. 1004 p. 

Ez a több mint ezeroldalas mű Monnet-ról, Európa 20. századi éminence grise-éről (szürke eminenciás), so-
kak szerint de Gaulle-hoz mérhető politikusának életéről és munkásságáról a legújabb, de nem az első össze-
foglalás. Monnet maga is megírta szigorú memoárját, és csaknem valamennyi munkatársa nyomtatásban köz-
zétette tapasztalatait munkatársi viszonyukról. 1995-ben egyik igen közeli munkatársa, Francois Duchéne írt 
róla úttörő munkát, többek között részletesen elemezve pénzügyi munkásságának viszontagságait, mérvadóan 
rámutatva Monnet óvatos, de határozott politikai és gazdasági megközelítéseire. Eric Roussel műve Monnet 
életéről és munkásságáról olyan összefoglalás, amelyet talán csak egy francia elme volt képes produkálni, s 
amelyet sokan magas fokú népszerűsítésnek (haute vulgarisation) minősítenek. Roussel ugyanis széles körű 
kutatásai mellett rengeteg interjút, riportot készített Monnet-ról. Szinte portréfestőként hozza elénk Monnet 
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külsejét és életét, ugyanakkor fáradságos levéltári kutatásait néha igen hosszan, szövegszerűen idézi. Meg-
vizsgálta a Lausanne mellett levő Jean Monnet Foundationban a Monnet-iratokat, kutatott a bonni, brüsszeli, 
londoni, párizsi, római és észak-amerikai levéltárakban. (Roussel jogi doktor, a Le Figaro littéraire kritikusa 
és Georges Pompidou életrajzírója.) Munkája kissé nehézkes, kisebb hibák akadnak a műben, néha túlérté-
keli, néha leértékeli Monnet munkatársait, de összességében műve helytálló, újszerű és mind Monnet ma-
gán-, mind közéleti tevékenységére megbízható és világos összefoglalás. 

Jean Monnet mokány, kék szemű, kis bajszú, jó módú parasztnak látszott. Modora kiegyensúlyozott, szo-
kásai a századelő jellegzetességeit viselték. Iskoláit 16 éves korára elvégezte, egyetemet vagy főiskolát nem 
végzett. Kora egyik legjelentősebb államférfiújává nőtte ki magát, a két világháborúban ő koordinálta a győ-
zedelmes szövetséges programokat, és J. M. Keynes szerint egy évvel megrövidítette a második világháborút. 
A két világháború közötti időszakban a Népszövetségben kulcspozíciót töltött be és elősegítette Lengyelor-
szág, Románia és Kína gazdasági talpraállását. 1943-ban Algírban összebékítette de Gaulle-t és Giraud-t. 
1944-ben megalapozta a francia modernizációs tervet és 1950-ben kezdeményezte az európai szövetséget, a 
mai Európai Uniót, amelyet végig, 1979-ben bekövetkezett haláláig a színfalak mögött felügyelt. Hamvai a 
Pantheonban pihennek, s világszerte, de főleg Európában tisztelettel emlékeznek személyére. 

Roussel könyvében a sok újonnan bemutatott vonás közül kiemelkedik Monnet szerepe a két háború kö-
zötti időszakban Kína vasúthálózatának kiépítésében, a francia-indokínai háború ellenzésében, valamint 
1971-es tervezete a pénzügyi stabilitás helyreállítására. 

Sokak számára meglepetés a könyv néhány részlete. Nem volt köztudott például, hogy a második világhá-
ború idején Monnet mennyire bizalmatlan volt de Gaulle-lal szemben. (1943-ban egy alkalommal úgy vélte, 
hogy de Gaulle a francia nép és szabadságának ellensége.) Kapcsolatuk azonban nagy változásokon ment ke-
resztül, s amikor 1970-ben de Gaulle meghalt, Monnet őszintén gyászolta. Még a tábornok halála előtt né-
hány nappal azt mondta de Gaulle-nak, hogy „nem tudom elfelejteni azokat az időket, amikor hazánknak ne-
héz ideje volt, bizalommal és barátsággal dolgoztunk együtt". De Gaulle válasza is pozitív volt. Egy másik 
meglepetés annak a ténynek a felszínre kerülése, hogy Monnet mennyire népszerűtlen volt a kormány embe-
rei előtt. Amikor az Európai Közösség születőben volt, Franciaország angliai nagykövete, René Massigli azt 
mondta egyik kollégájának, hogy Monnet a bitóián fogja végezni, s a kötelet majd ő biztosítja. Szintén meg-
lepetés Eric Rousselnek az a közlése, hogy Monnet megítélése szerint a britek elég nehéz közösségi partnerek 
lesznek, bár ő kívánta a britek közreműködését. 1950-ben már megjegyezte Monnet, hogy Nyugat-Európa 
szövetkezni fog Anglia nélkül, 1968-ban hasonlóan fogalmazott, 1969-ben pedig úgy vélte, hogy „a britek 
nem nagyon értik Európa szervezetét - intézményeivel és bizonyos merevségeivel - , de alkalmazkodni 
fognak". 

Monnet egyik munkatársának értékelése igaznak tűnik: Jean Monnet ereje abban gyökerezett, hogy tudta, 
mi lesz fontos a jövőben. 

H. Haraszti Eva 

A BRIT KOMMUNISTA PÁRT TÖRTÉNETÉHEZ 

Nagy-Britannia Kommunista Pártja (Communist Party of Great Britain - CPGB) alapjában véve mindig kis 
párt volt, taglétszáma 5 és 40 ezer között ingadozott. Intellektuálisan azonban több mint 70 éves fennállása 
alatt mindig is jelentős erőt képviselt, neves történetírók kerültek ki soraiból. A párt története pedig mind-
máig vitatéma, a történetírók ismét és ismét visszatérnek az egész történet és a részproblémák feldolgozásá- , 
hoz. E jelenséghez tartozik, hogy a közelmúltban két kisebb feldolgozás jelent meg, amelyek a párt életének 
két fontos mozzanatát, fordulópontját elemzik. Az egyik az 1968-as csehszlovák válságra való reagálását mu-
tatja be, a másik pedig a párt halálát. 

A csehszlovák válság - a Brit Kommunista Pártban 

Reuben Falber pontos és izgalmas leírást ad arról, hogy 1968-ban, szinte az első pillanatoktól miként mutat-
kozott meg a CPGB hivatalos vezetése részéről is az „eretnek" ellenkezés, szembefordulás a Moszkvából ki-
induló katonai megoldással szemben. Leírja, hogy 1968. augusztus 21-én hajnali 3-kor ugrasztotta ki ágyából 
a londoni szovjet nagykövet Bert Ramelsont, a pártvezetőség egyik tagját. A nagykövetségen közölte, hogy 
csehszlovák vezetők katonai intervenciót kértek tőlük. Ramelson azonnal rákérdezett: kik. Nem kapott pon-
tos, nevesített választ. 


