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A történészek többségénél kimutatható, hogy
mi az, ami a legjobban foglalkoztatja ôket. „Az
az élmény, ami engem nagyon sok tekintetben befo-
lyásolt, az a rendkívül könnyû, simán lezajlott kom-
munista hatalomátvétel volt, amit mint egyetemi
hallgató éltem át 1947 és 1949 között.” (393.) Pé-
ter Lászlónak ez a Deák Ágnessel folytatott be-
szélgetésében olvasható önvallomása rávilá-
gít, hogy mi motiválta az 1956-os forradalom
után Angliába elszármazott magyar histori-
kust az újabb kori magyar múlt vizsgálata so-
rán. Szüntelenül azt kutatta, hogy milyen sajá-
tos történelmi okok vezettek a második világ-
háborút követô diktatúrához. Könnyû lenne a
kérdést úgy megmagyarázni, hogy a Szovjet-
unió nagyhatalmi elôretörése semmilyen el-
lenszegülésnek nem hagyott többé teret. Ez
persze igaz: „De én azt is mindig kézenfekvônek
tartottam, hogy egy nyugat-európai típusú civil tár-
sadalom aligha vedlett volna át egy politikai fo-
lyamaton keresztül a szovjet típusú szocialista rend-
szerbe, ahogy ez az Elbától keletre történt (tankokra
támaszkodva egy Quisling-bábrendszer persze ideig-
óráig bárhol fenntartható).” (8.) A kintrôl átülte-
tett diktatúrával szembeni társadalmi ellenálló
képesség elégtelenségének megrázó élménye
tehát a genezis problémáját vetette fel a tudós
számára állandó szellemi feladat gyanánt.

Annak a hibának a forrását, hogy a magyar
társadalom a negyvenes évek végén megbu-
kott a demokrácia próbáján, értelemszerûen a
múltunkban kell keresni. Péter kiinduló hipo-
tézise egy kimondott és egy kimondatlan elô-
feltevésre épül. Az egyik szerint bármelyik
nyugati civil társadalom feltehetôen ellenál-
lóképesebbnek mutatkozott volna a bolsevik
expanzióval szemben. Ez az elsô látszatra oly
hihetô feltételezés azonban lényegében iga-
zolhatatlan, mivel nem került rá sor, hogy Eu-
rópa Elbától nyugatra esô társadalmai tény-
legesen szembesüljenek a szovjet nagyhatalmi

rendszer nyomásával. Semmiképp sem meg-
gyôzô tehát a szerzônek az a kijelentése, mely
szerint „a belsô társadalmi feltételek hiányában ne-
héz elképzelni, hogy egy népi demokratikus típu-
sú átalakulásra a liberális parlamentarizmus kö-
rülményei között tulajdonképpen hogyan is kerül-
hetne sor” (34.). (Kiemelés tôlem.)

A másik, inkább hallgatólagos feltétele-
zés a felejtésre megy vissza. Péter a kommu-
nista hatalomátvétel sima és zökkenômentes
eseménysorához köti a magyar különút (Son-
derweg) történelmi vizsgálatának a szüksé-
gességét, ám egyáltalán nem vet számot 1956
ennek gyökeresen ellentmondó történelmi ta-
pasztalatával. Ha a II. világháborút közvetle-
nül követô évek sajátos bel- és külhoni álla-
potai valóban megkönnyítették a bolsevik dik-
tatúra hazai térnyerését, az ’56-os robbanás
viszont épp azt bizonyítja, hogy a bolsevik ko-
lonizálás mégsem mehetett végbe oly köny-
nyen és simán, mint ahogy azt az 1947–49-es
perspektíva sugallja. Különös ez a feledékeny-
ség olyan valaki esetében, aki történetesen
’56-os disszidensként került ki Nyugatra, és
aki 1956-ról utóbb is azt vallotta: ez a „pár nap
életre szóló élményt nyújtott” (386.).

A magyar különút messzi múltba visszanyú-
ló okainak és a jelenség természetének a feltá-
rására törekvô Péter László párhuzamba állít-
ható azokkal a valamikori nyugatnémet histo-
rikusokkal, akik az 1970-es években meghir-
dették a német Sonderweg tézisét. Elsôként a
távolságteremtés tudatos szándékát említe-
ném: távolságteremtés egyrészt a nemzeti tör-
ténet hagyományos fogalmi beidegzôdése,
másrészt a historiográfia bevett, mainstream
hagyományával szemben. A nacionalista múlt-
szemlélet kritikus meghaladása áll Péter (és
állt a nyugatnémet historikusok) munkássá-
gának homlokterében. S ez nem is csak merô
véletlen: bármiféle Sonderweg történeti ar-
gumentálásához ugyanis nélkülözhetetlen a
„nemzeti látószög” mint szemléleti kánon
relativizálása és korrigálása. Éppen ez a témá-
ja a kötetben szereplô tizenhét tanulmányból
hatnak.

A távolságteremtés másik módját a tárgy
megközelítésének a hogyanja szabja meg. A
nyugatnémet történészek a gazdaság- és társa-
dalomtörténet akkoriban újnak számító para-
digmáját állították csatasorba, olyan társada-
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lomtudományos szemléletmóddal cserélve fel
ezáltal a hagyományos német szellemtörténet-
írást, melyet a francia Annales és az angolszász
történetírás kurrens törekvéseibôl vettek át.

Péter e tekintetben másfelé indult el: nem a
társadalom-, hanem az alkotmánytörténet va-
lójában persze régi, idôközben viszont szinte
teljesen feledésbe merült metódusát kezdte
alkalmazni. Tette ezt talán azért is, mert az,
amitôl a saját korában (a hatvanastól a kilenc-
venes évekig tartó idôszakban) elsôsorban el
kívánta magát határolni, az egy bizonyosfajta
szociológiai redukcionalizmussal jellemzett
(marxista) történetírói beszédmód volt. Mivel
a történelem számára elsôrendûen a politikai
állam históriája („mindig az államot magát tar-
tottam a fôszereplônek” – 393.), egy ehhez jól il-
leszkedô megismerési és fogalmi eszköztár-
ra volt tehát szüksége; ezt pedig a moderni-
zált alkotmánytörténet-írásban vélte fellelni.
Könyve budapesti bemutatóján fejtette ki,
hogy az általa mûvelt alkotmánytörténet sem-
miképp sem az alkotmányjoggal, hanem „a po-
litikai hatalom gyakorlásával, ennek változásaival
kellene, hogy foglalkozzon. Ez pedig a joganyag
elemzése mellett ki kell terjedjen a tényleges hatalmi
viszonyok történeti elemzésére, ami viszont a politi-
ka és fôleg a politikai eszmék és szókincs vizsgálata
nélkül torzó marad. Erre a munkára azonban ná-
lunk sem a jogtudomány, sem a történettudomány
nem vállalkozott”.1 Ezek a kérdések képezik a
kötet további hat tanulmányának a probléma-
világát.

A múlt nemzetközpontú szemléletétôl és a
honi historiográfiai kánonoktól való tudatos
elfordulás, a velük folytatott szüntelen vita jel-
lemzi Péter László történetírói munkásságát.
E törekvések mögött kétségkívül ott munkál az
az egyébként talán mellôzhetô tény, hogy a
szerzô „történetesen külföldön él, tanulmányai
(angolul vagy magyarul) ott készültek, és jórészt ott
is jelentek meg”. S persze az is, hogy a szerzô so-
hasem szakította meg kapcsolatait a szakma
hazai mûhelyeivel, bár „nyilvánvaló, hogy nem
lehet több mint negyven évet Angliában büntetlenül
eltölteni. Gondolkodását akarva-akaratlanul ide-
gen hatások is érték” (7.). Ezúton talán könnyebb
is volt megszabadulnia a nemzeti látószög
sztereotípiáitól, miközben az itthonról akkori-
ban elérhetetlen szellemi hatások elôtt is in-
kább megnyílhatott. Az utóbbit tekintve Pé-
ter esetében különösen fontos az, amit oxfor-

di diákként a nyelvfilozófiából, valamint a na-
cionalizmus problémakörébôl elsajátíthatott,
közelebbrôl pedig az, amit A. J. Ayer, illetve 
J. Plamenatz diákjaként vagy mûveik tanulmá-
nyozójaként tartósan magába szívhatott. Péter
legizgalmasabb kutatási eredményei szerin-
tem éppen ennek az elméleti iskolázottságnak
a jegyében születtek. A politikai beszédmód és
retorika vagy a politikai szavak szemantikája
napjainkban kivált eleven történetírói törek-
vések tárgyát képezi itthon és külföldön egy-
aránt. Péter viszont már évtizedekkel ezelôtt
alkalmazta ezt a nézôpontot a dualizmus ko-
rának politika- és eszmetörténetét vizsgálva. 
A NEMZETI MÚLT LEGENDÁI ÉS TILALOMFÁI (1982)
címû, nemzeti illúziókat foszlató írásában
például a korabeli parlamentben és politikai
diskurzusban használt terminológia alapján
mutatja be az Európához fûzôdô tudati vi-
szonyt (az „EURÓPA VÉDÔBÁSTYÁJA” ÉS „ÁZSIAI ÁLLA-
POTOK” címû fejezet). Feltétlen elismerést és
teljes méltánylást érdemel a politikai fogal-
mak és kulcsszavak ilyetén történeti szemanti-
kai elemzése. A kulcsszavak emlegetésével a
német Begriffgeschichte gyakorlatára utalok,
jóllehet Pétert sokkal inkább oxfordi tanul-
mányai, újabban pedig a cambridge-i iskola,
fôként Q. Skinner látszik e téren megihlet-
ni. Amit különösen jól mutat ’ÁLLAM’, ’NEM-
ZET’, ’NEMZETI KISEBBSÉG’ – HÁROM SZÓ HASZNÁLATA

(1997) címû mesteri írása.
Kevésbé tûnik viszont meggyôzônek a ma-

gyar nacionalizmus múltbéli szerepérôl, je-
lentésérôl és jelentôségérôl általa kifejtett
koncepció. Miután Péter történetírói érdeklô-
désének éppen ez képezi az egyik központi és
állandó témáját, érdemes tehát kissé alapo-
sabban is körbejárni vele összefüggô elképze-
léseit.

A XX. század közepén a szovjet bolsevizá-
lással szembeni komoly ellenállásra képtelen
magyar (kelet-európai?) társadalom eredendô
történelmi gyengesége Péter szerint részben
(vagy mindenekelôtt) a túltengô nacionaliz-
musból fakadt. Hiszen: „a nacionalizmus a ma-
gyar politikai életben több mint száz évig döntô sze-
repet játszott” (79.). Amin azt érti, hogy a re-
formkor évtizedei óta mindig a nemzet (a
nemzetállam-építés) követelményei kerültek
az elsô helyre, s ehhez képest a társadalmi re-
formok, a társadalmi átalakulás problémái
legföljebb alárendelt és jószerivel eszközszere-



pet töltöttek be. A MAGYAR NACIONALIZMUS (1965)
címû tanulmányában írja: „a reformkori politika
legfontosabb célkitûzései vagy a nacionalista doktrí-
na tételeibôl következtek, vagy mint »a haza minden
néposztályainak« a felemelése (a jogegyenlôség, az
úrbéri felszabadítás) ezeknek rendelôdtek alá” (76.).
A reformkort illetôen még csak „nagyon való-
színûnek” tartja, hogy „a magyar nemesség számá-
ra elsôsorban nacionalizmusa tette elfogadhatóvá a
társadalmi reformokat” (bár 1848-at már nacio-
nalista forradalomként aposztrofálja). A ki-
egyezéssel létrejött rendszert viszont kertelés
nélkül a magyar nacionalizmus alapján meg-
szervezett társadalmi alakulatként határozza
meg. „A kiegyezéses korszak döntô politikai kérdé-
sei – szól apodiktikus megállapítása – kivétel
nélkül e [mármint a nacionalista – Gy. G.] prog-
ram pontjai körül forogtak, pontosabban: a nacio-
nalista doktrína tételeire visszavezethetô kérdések
voltak.” (76.) (Kiemelés tôlem.) Így aligha kelt
meglepetést a szerzônek az a következtetése,
mely szerint „a kiegyezéses korszakot csak akkor
tarthatjuk liberálisnak, ha liberalizmuson egészen
más dolgot értünk, mint amit Nyugat-Európában
értettek és értenek ezalatt” (77.). E megállapítása
némileg ellentmond ugyan mindannak, amit
egy késôbbi tanulmánya (ORSZÁG ÉS KIRÁLYA

A HATVANHETES KIEGYEZÉSBEN, 1985) összegzésé-
ben ír: „nehezen akadnánk Európában a Rajnától
keletre az ország gyûlésénél nagyobb befolyású par-
lamentre. Ezenkívül a szabad parlamenti közélet
fényes politikai tehetségek közéleti pályán való ér-
vényesülését segítette elô, a politika új nyelvét és fo-
galmi készletét honosította meg, a közéleti bírálat
szellemét gazdagította. Mindez együtt pedig a pol-
gárosodást, azaz a nyugat-európai kultúrának a
terjedését erôsítette az országban, amely minden tár-
sadalmi réteg és valamennyi nemzetiség javát szol-
gálta” (263.).

Az utóbbihoz két rövid megjegyzés kívánko-
zik: lehet persze, hogy a széles körben érvé-
nyesülô honi liberalizmus csak a Rajnától ke-
letre volt igazán feltûnô (ez a feltevés már a
szerzô Kelet-Európa-koncepcióját érinti, ami-
re késôbb még visszatérünk). A másik: ha vi-
szont valamennyi nemzetiség javát egyaránt
szolgálta a hazai nyugatias liberalizmus, akkor
mi a helyzet Péter Lászlónak azzal a másik té-
zisével, mely szerint a dualizmus döntô politi-
kai kérdései kivétel nélkül a nacionalista dokt-
rína (egyebek közt a magyarosítás) céljainak
rendelôdtek alá?

Nem ad ugyan rá választ, hogy mi a nyu-
gat-európai liberalizmus specifikuma, negatív
meghatározással élve viszont feltételezhetjük,
hogy nem rendelôdött úgy a nacionalizmus el-
ve alá, mint Magyarországon. Ez azonban még
nem minden. A dolgot bonyolítja, hogy a ma-
gyar nacionalizmus egyébként sem a nyugat-
európai mintákat követte. E ponton azonban
a szerzô argumentációja számomra homályos-
sá válik. Péter ugyanis a nacionalizmust olyan
politikai doktrínaként definiálja, melynek ér-
vényességi körét egyedül Közép- és Kelet-Eu-
rópára (valamint Európán kívüli térségekre)
tartja kiterjeszthetônek. Az így tekintett dokt-
rína három, logikailag egymással szorosan
összefüggô tételt foglal szerinte magába: az
emberiség nemzetekbôl áll; a nemzet ismérvei
megállapíthatók; egyedül csak az állam legi-
tim, amely nemzeti szuverenitást fejez ki. Ez-
után pontról pontra haladva igyekszik bebizo-
nyítani, hogy a modern, nálunk tehát a re-
formkortól fokozatosan érvényesülô, 1848-tól
viszont már kizárólagos magyar nacionaliz-
mus teljes egészében megfelelt e tételek is-
mérveinek.

Ha meg szeretnénk érteni, hogy mi rejlik
valójában Péter nacionalizmusfelfogása mö-
gött, akkor ahhoz a Plamenatzhoz tanácsos
fordulnunk, akire itt nem hivatkozik ugyan
(más tanulmányában viszont igen), de akirôl
mint valamikori kollégiumi tanácsadójáról azt
mondja a kötetbéli interjúban: „Talán tôle ta-
nultam a legtöbbet.” (386.) Plamenatz szerint a
nyugat-európaiak (e fogalmat Pétertôl elté-
rôen ô kizárólag az angolokra és a franciákra
alkalmazza) bár magasan fejlett nemzettudat-
tal rendelkeztek, mégsem voltak nacionalis-
ták. A nacionalizmus ugyanis éppen „azoknak
a népeknek a reakciója, amelyek kulturálisan hát-
rányos helyzetûnek érzik magukat”. Meghatáro-
zott feltételek között a gyengeségérzetbôl fa-
kadó reakciók szükségképpen nacionalista jel-
leget öltenek, fôként olyankor, amikor az érin-
tett népek „a közöttük feszülô rivalizálás és a
kulturális különbségek ellenére már egyfajta nem-
zetközösséghez tartoznak – vagy afelé tartanak –,
amelyben mindenki arra törekszik, hogy nagyjából
ugyanabba az irányba haladjon”.2 A nacionaliz-
mus ezek szerint vagy német és olasz (egyszó-
val: nyugati), vagy tisztán kelet-európai fejle-
mény, és mindenképpen olyasvalami, ami az
elmaradott társadalmak részérôl a sor elején
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haladók utolérésére szolgál. Így válik igazán
érthetôvé, hogy miért is nevezi szerzônk a ma-
gyar nacionalizmust ama politikai folyamat
motorjának, melyet a társadalmi átalakulás, a
polgárosodás, a modernizáció és a többi hoz-
zá hasonló kifejezéssel szoktak illetni.

Fel kell azonban tenni a kérdést, hogy akkor,
amikor Plamenatz nyomdokait követi, indo-
koltan állítja-e szembe egymással Péter nem-
zet és társadalmi haladás fogalmát úgy, hogy a
nacionalista ethoszt, vagyis Kossuth paradig-
matikus, általa egyébként sokat kárhoztatott
szellemét állítja a dolgok élére? Úgy vélem, ez
a beállítás mélyen igaztalan, és az elméleti-tör-
téneti gondolkodás újabb eredményeire tá-
maszkodva komoly érvekkel meg is cáfolható.

Gellner volt az, aki rámutatott, hogy a Pla-
menatz-féle distinkcióban rejlô értékelési kri-
térium az utolérni kívánt homogén, modern,
fejlett (nyugati) társadalmakhoz való közelség
vagy távolság kifejezésére szolgál. Azért tekin-
ti Plamenatz nyugati típusúnak az olasz és né-
met nacionalizmust, mert e népek akkor, ami-
kor nacionalistákká lettek, „kulturálisan már fel
voltak vértezve ama normák szerint, melyeket az ál-
taluk mércének tekintett nemzetekkel közösen magu-
kénak vallottak”. Ellenben: „A szlávok, majd ké-
sôbb az afrikaiak és ázsiaiak esete egészen más volt.
A nyugati eszmék és gyakorlat elterjedése miatt fo-
kozatosan átkerültek egy számukra idegen civilizá-
cióba, ami szükségessé tette, hogy kulturálisan újra
felvértezzék magukat, átalakuljanak.” Mindebbôl
pedig az következik, hogy a „keleti” naciona-
lizmus: „egyszerre modellkövetô és ellenséges az
utánzott modellel szemben, hajlamos az antilibera-
lizmusra”.3 Gellner ezzel szemben éppen arra
alapozza koncepcióját, hogy: „A társadalom mo-
dern típusát nem lehet megvalósítani annak a va-
laminek a kielégítése nélkül, ami mint nacionalista
követelmény jelentkezik, s ami a munkamegosztás
újfajta stílusából ered.”4

Péter László azonban nem áll meg ezen a
ponton, hanem egy sor fontos tanulmányban
a hatalom és a civil társadalom dualizmus ko-
ri (és olykor egészen a máig vagy legalábbis a
közelmúltig ívelô) elemzésével is bizonyítja a
kelet-európai (elsôsorban persze a magyar)
polgári államrendszer korlátozott liberaliz-
musát. Ehhez veszi azután igénybe az alkot-
mánytörténeti megközelítést. A VOLT-E MAGYAR

TÁRSADALOM A XIX. SZÁZADBAN? A JOGREND ÉS A CI-
VIL TÁRSADALOM KÉPZÔDÉSE (1989), továbbá AZ

1868:XLV. TC. „A NEMZETISÉGI EGYENJOGÚSÁG TÁR-
GYÁBAN” ÉS A TÖRVÉNYHATÓSÁGOK HIVATALOS NYEL-
VE (1992) vagy a MONTESQUIEU PARADOXONJA

A SZABADSÁGRÓL ÉS A MAGYAR ALKOTMÁNY, 1790–
1990 (1991), végül pedig AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ

VISZONYA ÉS A CIVIL TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON:
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS (1997) címû dolgozatai-
ban a jogegyenlôség törvényi garantálásának
elmaradását, a jogkiterjesztés megannyi új
privilégiumot teremtô következményét, a
diszkrecionális miniszteri hatalomgyakorlás
elterjedtségét (rendeletek törvények helyett) s
végül az autokratikus jogelv uralmát emeli ki
a polgári szabadság fogyatékosságainak dön-
tô okaiként. Ez utóbbin azt érti, hogy amíg
Nyugaton a polgári jogok érvényesítése terén,
ott „ahol a jog »hallgatott«, az állampolgár szabad
maradt... [addig nálunk, vagyis a Rajnától ke-
letre – Gy. G.] ahol a jog hallgatott, azaz nem véd-
te egyértelmûen az egyént és a társadalmi csoportot,
az állami hatóság maradt »szabad«” (357.). Az 
ún. praesumptio juris (megdönthetô jogvélelem)
eszerint Nyugaton az egyén, nálunk viszont az
állam oldalán állt, ráadásul az egyént e hely-
zetben megilletô minél teljesebb jogvédelem
megvalósítására hivatott Jogállam (Rechtsstaat)
sem épült ki idehaza megfelelô mélységben.
Ez tehát az autokratikus jogelv lényege.

Péter alkotmánytörténeti argumentációja
kifejezetten revelatív, olyan, ami kitûnôen ka-
matoztatható a modern kori hazai politikai és
társadalmi folyamatok értékelésekor. Szerény
ellenvetésként ugyanakkor megjegyezném: a
liberális szabadságjogoknak ezt a vitathatatlan
intézményi deficitjét a szerzô olykor túlzottan
is elvont és formális módon kezeli, valahogy
úgy, ahogy a szokványos jogtörténetírás kö-
zelít tárgyához, holott ô egyértelmûen elhatá-
rolja magát ettôl a gondolkodásmódtól. Ám
nem is ez az elgondolása késztet ellenvetésre,
hanem az a mód, ahogy az autokratikus jogelv
uralmát olykor érvként felhasználja valami-
lyen általánosabb, például társadalomtipo-
lógiai kérdés megoldásához. A MIÉRT ÉPPEN

AZ ELBÁNÁL HASADT SZÉT EURÓPA? (1984) és az
AUTOKRÁCIA KELET-EURÓPÁBAN (1978) címû ta-
nulmányaiban az foglalkoztatja Pétert, hogy
van-e bármilyen létjogosultsága Közép-Euró-
pa történeti eszméjének, illetve mi számít a ke-
let-európaiság fô kritériumának. Könyve meg-
jelenése után külön tanulmányt is szentelt a
probléma bemutatásának, melynek fôbb tézi-
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seit a tanulmánykötet BEVEZETÉS-ében foglalta
össze.5

Péter kiindulópontja az, hogy módszertani
értelemben lehetetlen strukturális alapokra
helyezett regionális tipológiát alkotni. „Szin-
te áthidalhatatlan módszertani nehézség adódik ab-
ból – írja –, hogy a megkülönböztethetô szerkezeti
elemek egymást keresztül-kasul átfedve makacsul
ellenállnak annak, hogy régiókba gyömöszöljük
ôket.” (9.) Mivel az egy adott dimenzió segítsé-
gével felosztott Európa egy másik és talán nem
kevésbé fontos dimenzió alapján merôben
másféle tagolást kívánna; s így „szinte vég nél-
kül húzhatók újabb határok” (10.). Ennek ellené-
re végül ô maga is régiókra osztja Európát úgy,
hogy a longue durée érvényesülô folyamatokat
veszi ehhez alapul. Ennek nyomán végül arra
jut, hogy az Elbától nyugatra és keletre hagyo-
mányosan két külön világ terült el. Az Elbán
túli (a kelet-európai) társadalmaknak a porosz
utas agrárfejlôdés, az egyoldalú iparszerkezet
tartós fennmaradása, az átütô etatizmus és
mintegy ultima ratióként: a csökevényes civil
társadalom, az autokratikus jogelv uralma, a
diszkrecionális kormányzati mûködés, vala-
mint a nyelvi és felekezeti pluralitás (heteroge-
nitás) volt közös meghatározó vonása. A felso-
rolt jegyeknek azonban nem mindegyike ha-
tott mindig és mindenhol, ugyanakkor „együtt
érvényesültek, és egymásra gyakorolt kölcsönhatá-
sukban jelentôségük meghatványozódott” (33.).

Talán a Közép-Európa-gondolattal szembe-
állított Kelet-Európa-koncepció megfogalma-
zásánál érhetô leginkább tetten, hogy a szov-
jetizálás látszólag gyors sikere milyen mély be-
nyomást tett annak idején Péter Lászlóra, a
majdani történészre. Azt tekinti ugyanis el-
gondolása döntô bizonyítékának, hogy a fel-
sorakoztatott attribútumok együtt és egymás-
ra gyakorolt kölcsönhatásuk révén már a múlt-
ban megteremtették a népi demokratikus át-
alakulás szükséges feltételeit. Péter azonban nem
következetes ebben a kérdésben. Hogyan kell
értenünk Kelet-Európa általa javasolt fogal-
mát, ha az egybe is esik Oroszországgal, meg
nem is? Egyszer például azt írja: a „Közép-Eu-
rópának hívott zóna keleti felé”-nek a társadalma
„részben Nyugat-Európáéhoz, részben pedig Orosz-
országéhoz hasonlított – ilyenformán mindkettôtôl
különbözve”. Másutt pedig azt olvassuk: „Közép-
Európában – szemben Oroszországgal – a társadal-

mi hatalom az uralkodó és a kiváltságos földbirto-
kos osztályok között oszlott meg.” (19.) Ezt az utób-
bi esetet a dualizmus példáján külön és rész-
letesen is taglalja egy nagyszerû tanulmány-
ban (AZ ARISZTOKRÁCIA, A DZSENTRI ÉS A PARLAMEN-
TÁRIS TRADÍCIÓ A XIX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

[1993]).
Egy további írása (AUTOKRÁCIA KELET-EURÓ-

PÁBAN [1978]) már egyik fejezetének a címével
(AUTOKRÁCIA KÖZÉP-EURÓPÁBAN) is arra utal,
hogy a szerzô határozott különbséget lát Kö-
zép-Európa „nagy része” (kérdés: melyik ré-
sze) és Oroszország között a hatalom szerkeze-
te szempontjából. S ekkor Európának talán
éppen azt a részét határolja el Oroszországtól,
melyrôl egyébként megjegyzi: „Az elsô világ-
háború elôtti német és az osztrák–magyar politikai
rendszerek így már csak részben tarthatók autokra-
tikusnak. Ezekben már csak részben találhatók meg
az autokrácia (megkülönböztetô?) vonásai.” (42.)
Nem meglepô ezek után, ha ezt az idônként
általa is Közép-Európaként nevesített térséget
olykor elkülöníti az autokratikus, vagyis jelleg-
zetesen kelet-európai társadalmaktól, mint te-
szi a következô esetben is. „Egyrészt kialakult az
autokratikus (felelôtlen és arbitrárius) állami hata-
lom. Ennek klasszikus példája az orosz cárizmus
volt. Másrészt rendi dualista alkotmányformák jöt-
tek létre – fôleg Közép-Európában (Lengyel-, Cseh-,
Poroszországban és Magyarországon).” (24.)

Márpedig, ha egy az alkotmánytörténeti
nézôpontot sikeresen alkalmazó szerzô is lé-
nyegi különbségeket vél felfedezni Közép-
Európa és Oroszország között, akkor vajon
milyen alapon jelenti ki könyve egy másik he-
lyén, hogy a „»Kelet-Európával« szembeállított
»Közép-Európa« a longue durée folyamatok meg-
értése tekintetében mindössze egy múltat elszûrkítô
sablon, amelynek analitikai értéke érdemtelenül túl-
becsült” (10.). Mindezek a gondolati ellent-
mondások újólag arra figyelmeztetnek, hogy
Kelet-Európa fogalmának Európa bármelyik
Oroszországon kívüli térségére történô alkal-
mazása súlyos zavarokat okoz, ha közben meg-
válaszolatlanul marad az a kérdés: hova tarto-
zik valójában Oroszország?

A tanulmánykötet egy eddig érintetlenül
hagyott része historiográfiai tárgyú írásokat
foglal magába, s közülük több is a történetírá-
sunkban Molnár Erik-vitaként ismert polé-
miával foglalkozik. Mindenképpen érdemes
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legalább futó pillantást vetni Péter László oly-
kor nyíltan is megvallott történetírói ars poe-
ticájára, melyre a historiográfiai áttekintések
keretében kerít idônként sort.

A Molnár Erik-vitát ismertetve annak a tör-
ténetírói álláspontnak fogja pártját szerzônk,
melynek Molnár volt a legfôbb szószólója.
Döntését azzal indokolja, hogy úgymond ez a
platform áll legközelebb a sine ira et studio
történetírói követelményéhez. Miért? Azért,
fejti ki többször is, mert a szemléletében orto-
dox Molnár szinte „egy módszertani forradalom-
hoz jár közel”, midôn „megkülönbözteti és elvá-
lasztja a történeti folyamat leírását annak értékelé-
sétôl” (81.). Kijelentését Molnártól származó
idézettel támasztja alá: „A történeti folyamat oki
elemzése logikailag megelôzi a történeti események
értékelését a társadalmi haladás szempontjából.”
(81.) Péter a mai napig osztja ezt a még a hat-
vanas években kialakított véleményét, neveze-
tesen, hogy Molnár az értékmentes történet-
írás képviselôjeként lépett fel a kora újkori
nemzet és nacionalizmus kérdése körül kirob-
bant vitában.6

Hazai történész számára módfelett különös
Molnár Eriknek, az eredetileg és lényegében
mindvégig elsôsorban marxista ideológus-
nak (s a Rákosi-korszakban tartósan miniszte-
ri posztokat is betöltô politikusnak) efféle be-
állítása. Valóban Molnár képviselte volna a
szóban forgó vitában és persze azon kívül is
Magyarországon a pozitivizmus szigorú mód-
szertani követelményét? Mûveinek ismereté-
ben ezt a feltevést bízvást elháríthatjuk ma-
gunktól. Nem arról van-e inkább szó ez eset-
ben, merül fel bennünk önkéntelenül is a kér-
dés, hogy Molnár a polémiában olyan, Péter
számára különösen megnyerô álláspontot szó-
laltatott meg, melynek okán szerzônk jó szív-
vel láthatta meg benne az értékmentes tény-
feltáró történetírás képviselôjét? Hajlunk rá,
hogy ez történt.

Akkor, amikor metszôen éles kritikát gyako-
rol Péter az úgymond legendákat gyártó és él-
tetô historiográfia felett, mindig és kizárólag
a nemzeti mitológiáért felelôs történetírás bû-
neit tünteti ki figyelmével. Így kerül az illúzió-
foszlató hérosz szerepébe A SZÁMÛZÖTT RÁKÓCZI

szerzôje, a pályakezdô Szekfû Gyula, a Szent
Korona-tan soviniszta konnotációját korrigáló
Eckhart Ferenc, az ötvenes és hatvanas évek

nemzet- és hazaszemléletének illúzióit szerte-
foszlató Molnár Erik vagy a múltat a „nemze-
ti” állásponttal szemben s ugyanakkor a napi
politikai indítékoktól sarkallva (!), „de a törté-
neti hûségnek megfelelôen” tárgyaló Angyal Dá-
vid, akirôl valóban szép portrét rajzol könyvé-
ben (ANGYAL DÁVID, A TÖRTÉNÉSZ [1971]).

A NEMZETI KÖZÖSSÉG ÉS MÚLTJA (1993) címû
írásában nem is rejti azután véka alá vélemé-
nyét, miszerint a független kritikai szellemû törté-
netírás jelentôsége éppen az, hogy mivel a
múlt tárgyilagos képét nyújtja, „ezzel lényege-
sen csökkenteni képes és kordában tudja tartani a
nemzeti konfliktusokat” (134.). Nem vitás tehát,
hogy Péter László szerint a történetírás számá-
ra az jelenti a legfôbb (sôt talán az egyedüli)
veszélyt, hogy túlzottan (vagy egyáltalán) en-
ged a nemzeti látószög csábításának. Leg-
alábbis erre lehet következtetni abból, ahogy 
a Rákosi és a Kádár kori történetírást egybe-
veti azért, hogy megállapíthassa: melyikük-
nek nyílt nagyobb esélye a tudományos tár-
gyilagosságra. Az ’56-os forradalom, fejtegeti,
megpecsételte a „forradalmi-szabadsághar-
cos” történetszemlélet sorsát, amely ily mó-
don végleg alkalmatlanná lett politikai legiti-
mációs feladatának az ellátására. A Rákosi-re-
zsimet felváltó új államhatalom ugyanis „lété-
nek igazolását inkább a társadalmi fejlôdés objek-
tív törvényeiben kereste, és azzal az igénnyel lépett
fel, hogy a szocialista állam a társadalom növek-
vô anyagi és kulturális igényeit egyre magasabb
szinten elégíti ki” (98.). S noha e tartalmában át-
alakult politika is legitimációs igényt támasz-
tott a történetírói historizálás iránt, Péter még-
is amellett kardoskodik, hogy a forradalmi-
szabadságharcos történetszemlélet elvetésével
történetírásunk magasabb tudományos szint-
re kerülhetett.

Túl azon, hogy mi a véleményünk Molnár
Erik, e szerzônk szerinti új és kívánatos tör-
ténetíró szakmai kvalitásairól (ez egyébként
nem igazán kedvezô), Molnár megítélését ille-
tôen sokkal inkább azt hangsúlyoznánk, hogy
nem kellôen tisztázta Péter a maga számára az
értelmezések és értékek történeti megisme-
résben betöltött szerepét. A közelmúltig látha-
tóan szilárdan meg volt gyôzôdve a tárgyszerû
tényleírás pozitivista ideáljának feltétlen érvé-
nyességérôl. Ami ugyanakkor olyan független
kritikai történetírás alapjául szolgál, amely „a



múltat annak fogalmaival kíváncsiságból és ön-
célúan [megkísérli] újrakonstruálni” (134.). Ez
vezette akkor is, amikor kinyilvánította azt a
szándékát, hogy Deák politikai mûvének a be-
mutatása során a késôbbi, a ráülepedett anyag
által elhomályosított autentikus történethez
kíván eljutni. Ami azt követeli tôle, hogy az
oda vezetô utat megtisztítsa a késôbbi értel-
mezésektôl.

Igaz, számos alkalommal ô maga is utal rá,
hogy a történésznek talán meg sem adatik a
teljesen tárgyilagos, az érdek nélküli (öncélú
és a puszta kíváncsiságból fakadó) megismerô
tevékenység lehetôsége. Hiszen: „A politikai
(1) vagy társadalmi (2) beidegzôdésnek a történész
munkájában való érvényre jutása... gyakorlatilag
nem különíthetô el attól az esettôl, amikor a törté-
nész véleménye nem társadalmi követelményeknek a
függvénye.” (126.) Ha viszont így van, akkor va-
jon milyen mérce alapján dönthetjük el, hogy
adott esetben ki, mikor és mennyire adott han-
got csupán a „beidegzôdéseinek”, és mikor
hallatta a saját hangját? S mi dönti el, illetve
eldönthetô-e egyáltalán, hogy melyik beideg-
zôdés jár több haszonnal a független kriti-
kai történetírás szempontjából: az, amelyik a
nemzeti célú legitimációt kéri számon a törté-
nésztôl, vagy az (Péterhez kétségkívül ez áll
közelebb), amelyik másféle legitimációra tart
inkább igényt?

Azért is foghatja szerzônk inkább Molnár
pártját lehetséges és valódi vitapartnereivel
szemben, mert Molnár a kádári vezetés számá-
ra éppen azt az eszmei fegyvert igyekezett fel-
kínálni, amely a Révai-féle függetlenségköz-
pontú marxista nemzetfelfogással fedezett
személyi kultuszt és az ’56-os nemzetszemlélet
függetlenségközpontúságát egyszerre gyûr-
hette volna maga alá.7 A nemzet historizált
ideológiai konstrukciójának ez a nyilvánvaló
kétarcúsága különösen felértékelte a „nem-
zetietlen” történetkép persze éppúgy ideolo-
gikus formuláját. S vajon eltekinthetünk-e
attól, hogy a nemzeti szuverenitásától 1956.
november 4-e után újólag megfosztott ország
közösségi múltképe legalább oly mértékben au-
tentikus, ha nem autentikusabb forrása a le-
hetséges történeti elgondolásoknak, mint az,
amit a külsô erôk által a hatalomba beültetett
elit támaszt, midôn saját léte igazolásául „a tár-
sadalmi fejlôdés objektív törvényeinek” a historizá-
lását írja elô a történészek számára.

Péter újabb megnyilatkozásai viszont két-
ségkívül azt tanúsítják, hogy szerzôjük messze
nem olyan magabiztos ma már a tények érték-
mentes leírhatóságát illetôen. A kilencvenes
évek vége felé megjelent írásai egyikében pél-
dául arról a felismerésrôl beszél, hogy „milyen
nehéz elválasztani a »tényeket« a nyelvtôl”. Késôbb
így folytatja: „Az »állam«, »nemzet« és »nemzeti
kisebbség« szavak különféle használata is azt bizo-
nyítja, hogy a nyelv nemcsak leírja, hanem maga is
alakítja a »valóságot«. A szavak nem egyszerûen je-
lölik vagy tükrözik a »dolgokat«, hanem ahhoz is
megvan a hatalmuk, hogy saját képükre formálják
ôket.” (147.) S ezzel bizony igen messze került
attól a korábban szilárdan vallott meggyôzô-
désétôl, hogy bár a történetírás „mindig is egy-
fajta múltkép és kritikai történeti rekonstrukció ke-
veréke” (127.), a módszeres történeti forráskri-
tika azonban képes megvédeni bennünket a
hamis történetképek létrehozásától.

Péter László ezzel a könyvével végérvé-
nyesen hazatalált. A három és fél évtized tudo-
mányos termésének egy kötetbe szerkesztett
gyûjteménye sok-sok szellemi meglepetéssel
szolgál, bár egyúttal vitára is ingerel. S ezzel
kezdetét is veszi az életmû szellemi befogadá-
sának olyannyira kívánatos folyamata.
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