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PéTer kaTalin  
(1937–2020)

2020. február 2-án, életének 84. évében elhunyt Péter Katalin történész, a Történettudo-
mányi Intézet és a Közép-európai egyetem professzor emeritája, a Miskolci egyetem dísz-
doktora. Nagy szellemi örökséget hagyott maga után, amely nem csupán a történeti kuta-
tá saiból született művekből, hanem a kutatás örömének továbbadásából is áll. Szinte egész 
életében kutatott, történeti problémák megoldásán törte a fejét, és azok megoldására 
ösztönzött másokat is. Azok közé a magyar történészek közé tartozott, akik a hazai és a 
nemzetközi tudományos közösség számára is kimagaslót alkottak, ráadásul nagyon vál-
tozatos témákban. Péter Katalin szakmai karrierje a kora újkorban tett szellemi kalando-
zások izgalmas története.

A debreceni Kossuth lajos Tudományegyetem után, 1959-ben került a virágkorát élő 
Történettudományi Intézetbe, ahol akkoriban Benda Kálmán, Mályusz elemér, Szűcs Jenő, 
Makkai lászló, Kosáry Domokos és ránki György is dolgozott. Saját elmondása szerint 
Szűcs Jenő középkori mezővárosokról szóló könyve hatására fordult a figyelme a kora 
újkor és a mezővárosok felé, ahol egy ragyogó polgári műveltség nyomait kereste. Mivel 
azonban nem ezt találta, hanem a földesúri hatalom alatt élő jobbágyokat, első tanulmá-
nyai az örökös jobbágyság témakörében születtek. rá jellemzően – mindig is nagyon 
élvez te a szakmai vitákat – épp ellenkezőjét állította mindannak, ami a kérdésről a köz-
tudatba és a történelemkönyvekbe is bekerült. Meglepő módon a jobbágyok személyes 
szabadságát helyezte a középpontba, holott előtte sokan, ráadásul nem akárkik, nemegyszer 
leírták, hogy a 17. században a földesúri robotterhek növekedése és a költözési szabadság 
korlátozása miatt miként vált a jobbágy földesura tulajdonává. A két szöges ellentétben 
álló vélemény úgy volt lehetséges, hogy míg a korábbi paradigma a gazdasági szükség-
szerűségből vezette le a személyes függés erősödésének tételét, Péter Katalin elolvasta a 
forrásokat, amelyekben azt találta, hogy a földesurak gazdasági érdekeik ellenére nem 
törekedtek jobbágyaik személyi szabadságának korlátozására. Péter Katalinnak köszön-
hetjük tehát az örökös jobbágyság – a korabeli emberek tapasztalatait és cselekvési logi-
káját komolyan vevő – alulnézeti történetét. 

Innen érkezett a „magyar romlásnak századában” zajló politikai mozgalmak problé-
maköréhez. Kandidátusi fokozatot 1973-ban, A magyar főúri politika fordulata a 17. század 
közepén című dolgozatával szerzett. Bethlen Gábor, eszterházy Miklós, rákóczi Zsigmond, 
II. rákóczi György, Zrínyi Miklós neve fémjelzi munkásságának ezt a szakaszát. A kora 
újkor kiemelkedő államférfijairól és dilemmáikról írt műveit – amint személyes életét – 
a másik ember iránti őszinte érdeklődés, empátia, érzékenység hatja át, ez adja műveinek 
egyedi hangját. Péter Katalin, úgy sejtem, Zrínyi Miklósról írva önmagáról is beszélt. 
A politikus-hadvezér főúr „abban is a tudóshoz hasonlít, hogy rendkívül zárkózott volt. 
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[…] Pedig író is lett, és az írók szívesen beszélnek magukról. […] Tollán a 17. századi magyar 
vers- és prózairodalom legnagyobb alkotásai jöttek létre, […] de ezekben magát soha nem 
mutatja.”

Külön egységet alkot munkásságában erdély problematikája, a fejedelemség virág-
kora, így magától értetődően lett a több nyelven kiadott erdély történetének egyik szer-
zője. emellett aktívan részt vett a Történettudományi Intézet nagy, kollektív vállalkozá-
saiban: Benda Kálmánnal együtt a kora újkori történeti kronológiát szerkesztette és írta, 
a tízkötetes Magyarország történetében nagy ívű művelődéstörténeti fejezetet írt, amivel 
akadémiai doktori fokozatot szerzett 1989-ben.

A reformáció 20. század végi hazai történetírását – túlzás nélkül mondhatjuk – Péter 
Katalin neve fémjelzi, de a nemzetközi trendet megelőzve írt a katolikus megújulás és a 
reformáció egyenrangú kapcsolatáról is. Számos tanulmány mellett, amelyekből egy vá-
logatás 2018-ban angolul is megjelent (Studies on the History of the Reformation in Hungary 
and Transylvania), két monografikus szöveget írt a reformációról. Az első 1985-ben jelent 
meg a tízkötetes Magyarország történetének egyik fejezeteként, A reformáció és a művelődés 
a 16. században, a második csaknem húsz év múlva, 2004-ben önálló kötetben A reformáció: 
kényszer vagy választás? címmel. ezen utóbbi reformációelbeszélése gyökeresen megújí-
totta a téma történeti diskurzusát, mivel a patrónusi és a mezővárosi reformáció köz-
keletűvé vált modelljeivel egyaránt szakított. Az „egyszerű emberek”, a község és a kö-
zösség tapasztalatai és dilemmái kerültek történeteinek középpontjába. Péter Katalin 
eszmék, jog vagy osztályérdekek által működtetett gépek helyett embereket feltételezett, 
keresett és pillantott meg a forrásokban, és ennek köszönhetően volt képes rámutatni a 
vallás dolgaiban a szabad egyéni választás eseteire. Míg Szekfű Gyula és követői a 17. szá-
zadi erőszakos ellenreformáció élményeit vetítették vissza a 16. századba, Péter Katalin 
a vizitációs jegyzőkönyvekre alapozva azt állapította meg, hogy a reformáció 16. századi 
befogadását nem kísérte hatósági erőszak. ezt azzal magyarázta, hogy az egyszerű embe-
rek vallásgyakorlata és hite – teljesen érthető módon – nem foglalkoztatta a szellemi elit-
tel közeli kapcsolatot ápoló nagyurakat. Mivel pedig birtokaik népének vallási hovatar-
tozása földesúri jogaikat sem befolyásolta, érdeklődés és érdek híján a vallás dolgaiban 
önállóan tájékozódó egyszerű emberek valósították meg a reformációt.

A kétezres években megjelent tanulmányainak és könyveinek frissessége egy kitágí-
tott kultúrafogalmon alapult, amely a műveltség szűkebb értelemben vett területén túl 
kiterjedt az emberi tevékenységek sokkal szélesebb körére, a mindennapi élet rutinszerű, 
apró cselekedeteire. „Azt az embert látjuk-e műveltnek, aki írástudó, esetleg nagy könyv-
tára van, vagy azt, aki írástudatlansága ellenére eligazodik a világban? Én robert red-
fielddel és az ő iskolájával tartok. Szerintük minden célirányos emberi cselekvés nem 
egyszerűen műveltségre vall, de egyenesen tudományos gondolkodást feltételez, mert az 
értelem erejébe vetett szilárd hitre épül” – írta 2004-ben. ennek, illetve a makrotörténeti 
megközelítések és elméletek iránti közömbösségének befolyására került a megélt tapasz-
talat vizsgálódásai középpontjába. Ugyanakkor Péter Katalin ekkoriban írt könyvei nagyon 
önreflexívek, magukon hordozzák azt az episztemológiai kételyt, amely a nyelvi fordulat 
óta a nemzetközi történetírás meghatározó munkáit jellemzi. A nézőpont, a szereplők, 
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a történelmi tér és idő nem adottság, hanem döntés kérdése, mint ahogy a múltról szóló 
tudás sem „igazság”, legfeljebb csak vélemény. 

ez a szemléletmód hatja át a családok, a nők és a gyerekek történetével foglalkozó, is-
ko lateremtő kutatásait és írásait is. „Úgy járkálok a történelemben, és úgy mondok 
régi em berekről véleményt, ahogyan a mindennapokban szoktam” – írta a Házasság a régi 
Magyar országon című könyve bevezetőjében – vagyis úgy élt és dolgozott, ahogy figyelte 
az embereket az utcán és a történeti forrásokban egyaránt. Azt is elmesélte, milyen meg-
döbbentő volt számára, hogy a nyugati konferenciákon sokan nem értették bele Magyar-
országot európába. ezzel legélesebben a gyerekekről szóló téma kapcsán szembesült, 
„mintha nem léteztek volna gyerekek a kora újkori Magyarországon” – mesélte a tőle 
megszokott humorral. Könyveinek is köszönhető, hogy a téma kutatásában Magyarország 
felkerült az európai térképekre (Beloved Children. History of Childhood in Hungary in the Early 
Modern Age). A házasságról szóló 2008-as könyve szintén a kora újkori magyar társadalom-
történet úttörő vállalkozása. ebben arisztokraták és jobbágyok házasodási és házasélet-
beli szokásait hasonlította össze, és sok azonosságra mutatott rá. ez a kivételes megköze-
lítésmód munkáinak egyik jellemző vonása. 

Az elesett társadalmi csoportok iránti érdeklődése, velük való szolidaritása egész pá-
lyáját és életét végigkísérte. Ahogy egy interjúban fogalmazott: „engem az egyszerű em-
ber élete érdekel. Ami talán abból ered, hogy emberileg apai nagyapám volt rám nagy 
hatással. egyszerű falusi ember volt, gyerekkoromban sokat voltunk náluk, és ez a világ 
annyira más volt.” Nem karrierben és pozíciókban gondolkodott, hanem őszinte kíván-
csiság és az emberek megértésére törekvés volt élete és kutatásai iránytűje. Így hát nem 
lett akadémikus, de ez nyilvánvalóan nem az ő tudós kvalitásain és teljesítményén múlott. 

A sok hazai és nemzetközi előadás mellett rengeteget járt előadni a Felvidékre és 
erdély be is. Hatását dőreség lenne csupán a citációk számában mérni, hiszen iskola teremtő 
munkáját több történész nemzedék fogja továbbgondolni. 

Több generáció fiatal kutatóinak munkáját támogatta, talán legjobban az ő körükben 
szeretett lenni, hiszen ő is örökre fiatal tudott lelkében, szellemében maradni. Az eötvös 
loránd Tudományegyetemen és a Közép-európai egyetemen évtizedeken át oktatott. 
A Közép-európai egyetem Történelem Tanszékének alapító tagja, az 1996-ban alapított 
doktori iskola első igazgatója volt. Tanítványai és fiatal kollégái abban a kivételes hely-
zetben voltak, hogy mentoruk egyenlő partnernek tekintette őket, leült velük beszélgetni 
és elolvasta zsenge műveiket, majd dicséretbe bújtatva osztotta meg finom kritikai észre-
vételeit velük. egyszerűen kíváncsi volt rájuk és feltétel nélkül támogatta őket. 

Váratlanul halt meg. Még egy angol tanulmányon dolgozott a 17. századi nagyma-
mákról, és egy korrektúrát javított épp a paraszti özvegyekről. De életműve annyira sok-
színű, hogy talán befejezni sem lehet, legfeljebb abbahagyni, mint egy jó könyvet. Nagyon 
fog hiányozni mint kolléga, tanár, odafigyelő barát, kritikus olvasó és finom humorú 
beszélgetőpartner. 

Erdélyi Gabriella
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