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Lembergben megalakult ukrán rada célul tűzte ki a Kárpátokon innen és túl élő ruténok egyesítését egy 
államban. 

Kárpátalja hovatartozásáról 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-en-Laye-i békeszerződés 
döntött, a terület határának pontos meghatározása nélkül. Elmaradt az önkormányzat biztosítása is, annak 
ellenére, hogy Csehszlovákiát a békeszerződés kötelezte erre. Hiába bizonygatta Beneš az autonómia 
meglétét a Népszövetségnek készített jegyzékében 1921 júniusában. A csehszlovák uralom két évtizede 
alatt a nemzeti igények háttérbe szorítása egyértelműen megmutatkozott. Aki ismeri az utódállamokban élő 
magyarság és más nemzeti kisebbségek életét, annak nem mond újat, hogy a rutén parlamentet nem hívták 
össze, a ruszin parasztságot kihagyták a földosztásból, a hivatalos nyelv a cseh volt, és a hivatalokat cse-
hekkel töltötték be. 

Amint a Regát gyarmatának tekintette Erdélyt, ugyanezt tette Prága Kárpátaljával is. Az új hatalom 
egyik kiemelten kezelt célja, hogy támogassa a ruszinok áttérését a pravoszláv vallásra. Ehhez kapcsolódik 
a nagyorosz és ukrán befolyás felkarolása is. Ezzel párhuzamosan háttérbe szorította - sőt üldözésüket is 
támogatta a görög katolikus egyházat és képviselőit. 

Különböző érdekek ütközési területe maradt Kárpátalja 1939 márciusa és 1944 októbere között is. 
Ez az egyházak életében is lecsapódott. A szerző szerint Teleki Pál felismerte, hogy a magyar hatalom 
megszilárdítása csak akkor lehetséges, ha nem erőltetik - bármennyire is szerette volna ezt a görög katoli-
kus egyház az áttértek visszatérítését, illetve a skizma-mozgalom felszámolását. Hivatalosan viszont 
támogatták egy önálló magyarországi pravoszláv egyház felállítását. 

Nem meglepő, hogy részben az ortodox egyházat használta fel 1944-től a szovjet hatalom a görög 
katolikus egyház megsemmisítésére. A tények, a szovjet megszállás és következményei ismertek. Sorban 
hozták az unitus egyház elleni rendeleteket. Sorra szűntek meg a parókiák, azonban teljes felszámolásának 
akadályát képezte Romzsa Tódor munkácsi püspök, a ruszinok Mindszentije és Márton Áronja, egészen 
addig, amíg 1947-ben az NKVD meg nem gyilkoltatta. Ennek körülményei először Botlik József írásaiban 
kerültek napvilágra. 

A ruszin nép történelme tehát igazi drámai fordulatot az USZSZK-hoz való csatolás, azaz 1945 
novembere után élt át. Botlik József korábbi résztanulmányaiból úgymond „naprakész" információink 
voltak mind a ruszin nép közelmúltjának történelméről, mind napjaink küzdelméről, amely arra irányul, 
hogy önálló nemzetnek ismerjék el, hogy elnyerje végre a népszavazással kikiáltott önkormányzatát az 
ukrán kormány részéről. Botlik József könyvének érdeme és erőssége az átfogó korrajz, az egyes források 
elemzése, publikálása. Monográfiája éppen ezért eddigi munkássága legkiemelkedőbb alkotása, messze 
túllépi egy szokásos egyháztörténeti szakmunka kereteit. 

Lipcsey Ildikó 
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CLASSES AND CULTURES. ENGLAND 1918-1951 
(Osztályok és kultúrák. Anglia 1918-1951.) 

Oxford University Press, 1998. 536 p. 

A szerző célja az angol „nép" történetének bemutatása az adott időpontban. A „nép" többsége pedig mun-
kásosztálybeli volt. Az időszak kezdetén a lakosság 78%-a, a végén 72%-a. Az úgynevezett „középosztály" 
a korszak kezdetén 21%, a végén 28%. A „felső osztályok" a lakosság 0,1 és 0,5%-át tették ki. McKibbin 
levonta a következtetést: Angliában volt a legnagyobb a munkásosztály aránya a világon. 

Ennek megfelelően az első fejezetek, amelyek az említett három osztály gazdasági helyzetével és 
életformáival foglalkoznak, nagyjából tükrözik a fenti számarányokat, hiszen a munkásosztályról szóló két 
fejezet kétszer olyan hosszú, mint a középosztályról írottak. Részletes fejezetek szólnak ezeken túlmenően 
a nevelésről, vallásról, szexualitásról, majd rövidebbek a szabadidőről, a sportról, a zenéről, a filmről, a 
rádióról. 

A 33 évet tárgyalva sok mindenről alig esik szó, amit a szerző szerint mások gyakran említenek. 
Churchill neve például összesen háromszor fordul elő a szövegben, Keynesé is alig, a filozófus 
Wittgeinsteiné vagy a költő Ellioté egyáltalán nem. Sokak szerint egy olyan könyvben, amelynek fő témája 
a munkásosztály és annak kultúrája, nem feltétlenül hiba ez, egy nagyobb távlatú összkép szempontjából 
tekintve azonban hiányérzetet okoz. 

A szerző megközelítése inkább elemző, mint kronologikus, s nagymértékben a munkásság életfor-
májának sokoldalú, színesen szőtt bemutatására irányul. Ebben benne foglaltatnak a munkások lakásviszo-
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nyai, lóverseny-fogadásai, nosztalgiái, a nők viszonya a kultúrához, a szexualitáshoz, a hollywoodi filmek 
hatása, s annak a sok vonatkozásban mérhetetlenül rossz helyzetnek a leírása, amelyben a munkásság nagy 
része élt. A szerző stílusa igen szemléletes, vitázó és sok esetben statisztikailag alátámasztott. Ténylegesen 
a lakosság zömének egy olyan története, amelyet szívesen olvasunk. 

Az előadottakból világos, hogy ebben az időszakban is az egyén életét, életének lehetőségeit osz-
tályhelyzete szabta meg, akár a munkaviszonyokról, társadalmi elhelyezkedésről, akár a nevelésről, családi 
állapotról, olvasmányokról vagy sporttevékenységekről legyen szó. McKibbin meggyőződése, hogy az 
emberek osztályhelyzete jobban meghatározó, mint földrajzi helye, vallása vagy más egyéb tényezők. 
Szerinte az 1920-as években jóval több osztály-összeütközés történt, mint bármikor máskor a modern brit 
történelem folyamán. A két világháború közötti időszakban a szerző adatai szerint a középosztály gazdasági 
és társadalmi előnyökhöz jutott a munkásosztály kárára, de az 1940-es években ez megfordult, a munkás-
osztály életszínvonala és politikai befolyása megerősödött. A második világháború hatása rövid és hosszú 
távon megmutatkozott a munkásság foglalkoztatottságában, társadalmi helyzetében. (Csak egy kis részlet: 
1939—41 között a szolgák, cselédek száma kétharmaddal csökkent, s ez a változás tartós maradt.) 

Bár McKibbin könyvéből kimaradtak a politikusok, könyve mégis mélyen politikus. Célja ugyanis, 
hogy megmagyarázza, miként történhetett meg, hogy egy túlnyomóan munkásosztály alkotta társadalom-
ban oly kevéssé változott meg a gazdaság és hatalom alapvetően igazságtalan megoszlása. Hogyan történ-
hetett meg, hogy mindazok, akik a hatalom és a pénz birtokában voltak 1918-ban, többségében 1951-ben is 
kivételezett helyzetben voltak. S ehhez járul az a kérdés: miért szavazott a két háború közötti időszakban a 
munkásosztály fele a konzervatívokra? 

McKibbin mesterien körvonalaz egy „individualista" demokráciának elnevezett állapotot, amely 
fenntartotta a két háború közötti időszakban az érdekek konzervatív koalícióját. A második világháború 
radikalizáló hatása, a teljes foglalkoztatottság, az 1945-ös munkáspárti győzelem lökést adott ahhoz, hogy 
az „individualista" demokrácia szociáldemokrata irányba alakuljon. De a munkásosztály maga nem sok 
érdeklődést mutatott a társadalmi átalakulás iránt, kivéve azokat a fejleményeket, amelyek közvetlenül 
érintették az életszínvonalát. Az Attlee-kormány sok vonatkozásban biztosította a munkásosztály helyzeté-
nek és biztonságának javulását, de nem kísérelt ráerőszakolni semmilyenfajta szocialista kultúrát. 

A könyv bizonyos ismereteket feltételez az angol történelem fö irányáról és szereplőiről. Felvethet 
azonban egy nagyon lényeges kérdést, mégpedig azt, a szerző a lakosság többségének életviteléről ír. és 
véleménye szerint azt egy kicsiny elit befolyásolta, akkor nem mellőzhető ennek az elitnek a jellemzése 
sem. Egyszóval: hogyan lehet megírni a brit állam és népének történetét teljes történeti összetettségében? 

A könyv rendkívül olvasmányos és valószínűleg széles körű olvasottságra számíthat, hiszen olyan 
klasszikus müvek előzték meg, mint A. J. P. Taylor: English History, 1914—1945 című kötete (első kiadása 
1965-ben) és újabban Peter Clarke: Hope and Glory, 1900-1990 című müve (1996-ban jelent meg). 
Fogadtatását minden bizonnyal a későbbi megnyilatkozásokból, kritikákból és vitákból lehet majd leszűrni. 

H. Haraszti Eva 
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(Kommunizmus. Nemzeti és nemzetközi) 
Helsinki, SHS 1998. 348 p. 

Mai magyar szemmel rendhagyó könyvet vehet kézbe az olvasó. Ennek a könyvnek szerzői finn, svéd, 
angol, francia és olasz egyetemi oktatók, intézeti munkatársak - valamennyien a hagyományos „nyugati 
világból" vagy a semleges északi országokból kerültek ki, és jól érzékelhetően nem most, az utolsó három-
négy évben kezdték meg kutatásaikat. Témájukkal régóta foglalkoznak, ismerik a legújabb irodalmat, és 
jórészt már felhasználták az újabban megnyílt moszkvai levéltárak anyagait is. Szándékosan nagyon lazán 
szerkesztett müvei állunk szemben, amelyben találhatók terjedelmes átfogó írások, illetve olyan tanulmá-
nyok, amelyek egy-egy ország kommunista mozgalmát, párttörténetét tekintik át. Egyes tanulmányok 
kifejezetten a kiemelkedő, fontos személyiségek Togliatti. Kuusinen. Pollitt stb. - életútját mutatják be. 
Magától értetődően ezek az írások is rendre túllépik az „egyszemélyes életrajzok" kereteit. A kötet beve-
zető tanulmányát a kötet egyik szerkesztője, Taumo Saarela írta, s egyértelműen meghatározta az általános 
megközelítést és a kötet célját: be kívánják mutatni, a Kommunista Internacionálé (KI) történetében miként 
jelentkeztek a nemzeti és az internacionalista törekvések. 

Részletes ismertetésünket mindjárt egy portréval kezdjük. A szerző Kevin Morgan, a tanulmány 
Harry Pollittról szól. Pollittról jól tudott, hogy a Brit Kommunista Párt (a továbbiakban CPGB) főtitkára 
volt, Kevin Morgan pedig a manchesteri egyetem tanára, számos könyv szerzője, és szinte valamennyi 


