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kapcsolatba kerül a politikával, a munkás- és nőmozgalommal. Életkörülményei igen nehezek, így nem 
szentelheti magát teljes egészében a számára oly fontos és kedves ügyeknek. Dolgozik, vállalkozni próbál, s 
Louise Michelle-lel, a kor egyik legnépszerűbb és legelismertebb írónőjével közösen ír két regényt, a Nyo-
mon és a Megvetést. A közös munkát azonban rövid időn belül lehetetlenné teszi a köztük lévő elvi és 
ideológiai különbség. Louise az anarchista, Victoire egyre inkább a pozitivista eszmék hatása alá kerül. 
Megismerkedik az angol, a francia, a magyar pozitivista iskola képviselőivel és ettől kezdve a feminizmus, 
a pozitivizmus és az altruizmus hármas útján halad. 

A pozitivisták a nőben a tanítót, az oktatót látták. Victoire egyéniségére szabott ideológia volt ez. André 
Godin - maga is Fourier-tanítvány - familisztere Guise-ben ideális hely volt számára ahhoz, hogy pedagógiai 
elképzeléseit valóra válthassa. Munkásgyerekek nyerhettek ide felvételt, hogy később, felnőttként képesek 
legyenek felelős társadalmi pozíciók betöltésére. Victoire feladata az ő nevelésüknek és oktatásuknak a fel-
ügyelete volt a bölcsőtől egészen 14 éves korig. A familiszterben mind a forma, mind a tartalom szintjén igen 
szervezett munka folyt. A kor újító szellemű urbanistáinak, higiénikusainak és pedagógusainak elképzeléseit és 
javaslatait figyelembe véve készítették el az iskola programját. Elképzeléseik szerint a gyermek már születése 
pillanatában rendelkezik azon képességekkel, melyek lehetővé teszik, hogy egészséges ember és jó munkás 
váljék belőle. A szoptatós anyák, a dajkák modellértékűnek számító körülmények között, a lehető legteljesebb 
tisztaságban, rendben és komfortban foglalkozhattak a csecsemőkkel. A kisdedek nevelésében az önállóságra 
törekvés volt a legjellemzőbb. Hétéves kortól a gyermekek koedukált osztályú iskolákba jártak. Esetenként a 
szülők is megjelentek az iskola falai közt, hogy kiegészítsék, illetve folytassák tanulmányaikat. Az intézmény 
30 000 frankos évi költségvetése meglehetősen magas volt, de az eredmények - a gyermekhalandóság radikális 
csökkenése és a szakképzett fiatalok számának növekedése - is jelentősek voltak. 

Victoire Tinayre módszertani elképzelései sokban hasonlítottak a familiszterben használatosokéhoz. 
Számtan könyvében már évekkel korábban kifejtette elveit, miszerint a gyermekhez közel álló, egyszerű és 
konkrét eszközök felhasználásával - ceruzák, könyvek, golyók, botok stb. - kell az értelmet az elvont 
gondolatok felé terelni. Az olvasást is ehhez hasonlóan, játékosan, s egyben a helyesírás rögzítésére is töre-
kedvén javasolta tanítani. 

Az idilli állapot 1883-tól 1885-ig tartott. Godin és igazgatónője közti egyre markánsabb vallási és ideológiai kü-
lönbségek megmételyezték munkakapcsolatukat. Kiábrándulva a köztársaságból, a kollektivizmusból, csalódván a 
familiszterben Victoire Tinayre életének hátralévő tíz évét családja és a pozitivista gondolkodók körében töltötte. 

Claude Schkolnyk könyvének nagy érdeme, hogy monografikus mélységben sikerült feltárni egy jól is-
mert korszak eddig még be nem mutatott személyiségének, Victoire Tinayre-nek az életútját. A munka 
azonban nemcsak portré, hanem tudományos értekezés és korrajz is egyben, mely alapos levéltári kutatáso-
kon és a Tinayre család magánlevelezésének feldolgozásán alapul. A kötet sikerességét elősegítette az 
interdiszciplinaritás, a korszakról szóló írások, a művelődéstörténet, az irodalom, a pedagógia, a szociológia 
és a politika területén megjelent tanulmányok ismerete. 

A könyv nemcsak tudományos színvonala, hanem nyelvi, stiláris megformálása miatt is elismerést ér-
demel. Ajánlani tudom ezért a szakma képviselőin túl minden érdeklődőnek, akit vonz a 19. század máso-
dik felének magyar-francia szellemi kapcsolatainak, s a korszak Franciaországának összetett világa. 

Kovács Zsuzsa 

K XXI VEKU. ALTERNATIVÜ. POLITIKA, EKONOMIKA 
I SZOCIALNO-TRUDOVÜJE OTNOSENYIJA 
(A 21. század felé. Alternatívák. Politika, gazdaság, 

szociális és munkaviszonyok) 
Moszkva, Iszpran, 1997.1-II. köt. 219, ill. 249 p. 

A kétkötetes munka egy 1996 májusában Moszkvában lezajlott konferencia írásos anyagainak többségét 
közli. A konferencia házigazdája a moszkvai akadémiai Munkásmozgalom-történeti és Összehasonlító 
Politológiai Intézet volt, de a konferencia megrendezésében társintézményként részt vett a francia Ecole 
Pratique, a Maison des Sciences de l'Hommes, illetve az olasz Feltrinelli Intézet. A kötetekben a többnapos 
konferencián el nem hangzott szövegeket is megjelentettek. 
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A konferencián az orosz, francia, olasz résztvevők mellett meghívottakként ott voltak és előadásokat tartot-
tak angol, amerikai, ausztráliai, skandináv és közép-európai - így magyar - történészek, szociológusok is. 

A könyv bemutatását a végével kezdve: a kötetet az egész találkozó lelke, kezdeményezője, a moszkvai 
intézet igazgatója, Timur Timofejev akadémiai levelező tag elemző-összegző írása zárja. Timofejev úgy-
szólván a lehetetlenre vállalkozott, amikor több mint 30 előadás alapján áttekintést adott arról, a valóságban 
milyen problémákkal kell mindenkinek szembenéznie a 21. század küszöbén. T. Timofejev ennek kapcsán 
érzékeltette, hogy a konferencián országonként, régiónként, de problémakörökként is nagyon sokféle véle-
mény hangzott el, különfélék voltak a megközelítések is, ám a közös az volt, hogy a problémák megoldásá-
ban mindenki a komplex megközelítések szükségességét hangsúlyozta, egyetértve azzal, hogy a gazdasági 
megoldásokat nem lehet elszakítani a szociálisoktól. 

A globális kihívásokkal szembeni „nagy megoldás" - miként Timofejev számos résztvevő előadására is 
hivatkozva jelezte - nem valamiféle gazdasági fejlődés automatizmusa révén jön majd el. Számosan bírál-
ták a „szabad piaci" megoldásokban bízók tévedéseit, illúzióit - ezt tette többek között Ken Livingstone, a 
brit Munkáspárt parlamenti képviselője is, aki hangsúlyozta, hogy a szabad piaci modell végeredményben 
beszűkíti a lehetséges gazdasági ráhatásokat. Ezt a kritikai szemléletet az orosz házigazda intézet igazgatója 
is maximálisan osztotta. Timofejev a gazdaság síkján hangsúlyozottan a „vegyes gazdaság" modelljét 
karolta fel, politikai síkon pedig a szociáldemokrata, illetőleg - mint többször is megfogalmazta - „valami-
lyen bal-centrumos" megoldásokat tekintett kívánatosnak, s ennek során tág teret nyitott a különféle koalí-
ciók számára. Ennek kapcsán utalt az 1990-es évek közepén kialakuló, esetleg eredményeket is felmutató 
koalíciókra, többek között az olaszországira. Az hogy az ilyen bal-balcentrum koalíciók mennyi problémát, 
sőt nagyon keserves tapasztalatokat is hoztak - ez külön nagy kérdés, viszonylag kevesen érintették. 

A baloldaliság kérdését több előadó, sok tanulmány szerzője érintette. Véleményük szerint az új korszak 
elején nagyobb szociális igazságosságot kell biztosítani szociáldemokrata szellemben, valamint a demokrá-
cia nem lehet pusztán politikai értelmezésű. Többen előadást tartottak arról is, hogy az. 1990-es évek dere-
kán felerősödtek az erre irányuló politikai, illetőleg a vegyes rendű tömegmozgalmak. 

L. Mityeva történész a közép-európai országok dilemmáiról adott áttekintést, s mindjárt első mondatai-
ban hangsúlyozta, hogy ezen országokról Oroszországban egyesek lelkesedéssel, mások viszont erős fi-
gyelmeztető intésekkel szoktak nyilatkozni. O maga e helyütt azt húzta alá, hogy a „vezető" közép-európai 
országokban sikerült már megállítani a gazdaság, s mindenekelőtt persze az ipari termelés hanyatlását, ami 
különben minden rendszerváltó országban kezdetben bekövetkezett. Ám ez a statisztikai adatokkal alátá-
masztott megállapítás Oroszországban valóban különös felhangot kaphatott és kapott - hiszen ott a termelés 
és ezen belül az ipari termelés alakulása egészen megdöbbentő és hosszú trendekben jelentkezett. Ami a 
közép-európai országokat illeti, Mityeva is számos árnyoldalra mutatott rá, nemcsak az életszínvonal csök-
kenésével, de a szociális igazságosság érvényesülésével, a privatizációkkal kapcsolatban is. A közép-
európai kialakuló „valóság" mégis távol esik a nyugat-európai szociáldemokrata modelltől - amit általában 
annyira kívánatosnak ítélt a konferencia többsége. 

Közép-Európa vonatkozásában hangzott el Jemnitz János előadása is, aki magyar talajon elemezte az 
állam, a politika, a munkásmozgalom és a szakszervezetek kölcsönös kapcsolatát a múltban és az 1990-es 
évek valóságában. 

Több előadás érinti a nyugat-európai helyzetet. E vonatkozásban angol és francia, illetőleg német tanul-
mányokat említhetnék, ám a kötet - érthetően - talán fele részben olyan orosz tanulmányokat közöl, ame-
lyek kifejezetten az olyannyira dinamikusan változó és rendkívül ellentmondásos orosz problémákat tár-
gyalják. Egy orosz parlamenti képviselő tájékoztatást ad arról, hogy többfajta szociáldemokrata párt is 
működik párhuzamosan Oroszországban, ezek közül többnek képviselete van a Dumában is. A szerző is 
kívánatosnak látná a nagyobb összefogást, az ütőképesebb szociáldemokrata párt kialakítását. Ebben a 
vonatkozásban lát üdvös jelenségeket is, de érzékelteti az akadályokat is. 

Egy másik történész a szakszervezetek működését elemzi, s azt taglalja, hogy a „régi" szakszervezetek 
mellett miként alakultak ki az új, „autonóm" és „szabad" szakszervezetek, többek között a bányászok 
körében. A szerző ezekben a szakszervezetekben látja az előrelépést. (A recenzenst erről nem teljesen 
győzte meg, s számos kérdést lát a tézisével kapcsolatban, amit a szerző nem old fel; e téma elemzésébe és 
hosszabb taglalásába azonban nem bocsátkozhatok.) 

Orosz talajon a magyar kiadványokból is ismert Robert Jevzerov egy másik fontos témát elemez, a Füg-
getlen Államok Közössége tagjai között hogyan alakul az együttműködés, és melyek ennek a távlatai. 

Amikor Oroszország és a szociáldemokrata modell kérdéseit feszegették a különböző orosz szerzők 
(mind az elmélet szintjén, mind a mindennapi valóságban), akkor persze nem kerülhették meg a kérdést, 
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hogy a nyugat- és észak-európai modell mennyiben plántálható át Oroszország viszonyai közé. (Ha úgy 
tetszik, a régi klasszikus kérdés, amivel egykor az úttörőknek - Plehanovnak, Akszelrodnak és Vera 
Zaszulicsnak - és még sokaknak szembe kellett nézniük.) A válasz most, több mint egy évszázaddal később 
is nagyon hasonlatos: egyfelől a nyugati modellnek igen nagy az eszmei értéke, feltétlenül tanulmányozan-
dó, és törekedni kell az átvételére. Másfelől azonban ezután a vélemények eltérőek: egyesek optimisták a 
könnyebb, rövidebb időn belüli átvételt illetően - mások viszont nem. S a kételkedők szintén több okkal 
magyarázzák, hogy miért kell ehhez több idő. 

Végeredményben a kötet egésze, s szinte valamennyi írás egyenként is elgondolkodtató és reális problé-
mákkal foglalkozik. 

Jemnitz János 


