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Dénes Iván Zoltán (szerk.)
Liberty and the Search for Identi-
ty. Liberal Nationalisms and the 
Legacy of Empires 

A Köztes-Európához tartozó, azaz a Német-
ország és Oroszország közötti országok/né-
pek/nemzetek történetében, kultúrájában, 
intézményeiben az összeurópai humán 
tudomány még mindig nincs igazán otthon. 
A közvélemények számára továbbra is a XIX. 
és XX. századi nacionalista propagandahadjá-
ratok közhelytára a mérvadó.* Ebbe a fel-
oldhatatlannak tûnõ görcsbe ütközik bele az 
Európai Unió ma, amikor pedig a kontinenst 
szétromboló, egymással háborúzó, esetleg 
csak farkasszemet nézõ blokkok kora a 
múlté.  Dénes Iván Zoltán vállalkozásának ez 
az érdeme és a lényege: megmutatni, hogy 
lehet a köz- és önbutító klisék ismétlése he-
lyett gondolkozni és írni az európai politikai 
kultúra történetérõl. 

A kötet megteremtõje és szerkesztõje a 
Bevezetõben felvázolja a vállalkozás mintegy 
húszéves történetét. Elméleti kiindulópontja 
az – és tegyük rögtön hozzá, ebben igaza 
volt –, hogy a magyar liberalizmust és konzer-
vativizmust csak összehasonlító elemzés 
segítségével lehet megérteni, és hogy az 
összehasonlításnak csak úgy van értelme, ha 
nem szorítkozik Közép-Európára. Ehhez az 
összehasonlító elemzéshez nyújt izgalmas 
nyersanyagot a három nyugati (skót, hol-
land és belga), hat közép-európai (német, 
svájci, osztrák, cseh, magyar és lengyel) és öt 
keleti (orosz, szerb, román, bolgár és török) 

nemzeti liberális mozgalom bemutatása. 
A 17 tanulmány közül csupán egy készült 
több nemzetrõl, Diana Miškováé a Balkán-
liberalizmus egyik közös vonásáról, arról 
tudniillik, hogy mind Bulgáriában, mind 
Szerbiában, mind pedig Romániában a libe-
rális középosztályok által létrehozott nemzet-
államot hogyan vették át radikális antiliberális 
pártok. Az idõhatárokat a szerzõk maguk 
választották. A könyv fõtémája a hosszú XIX. 
század, csak a román (Daniel Barbu–Cristian 
Preda) és a török (Eyüp Özveren) tanulmány 
követi korunkig a liberalizmus pályáját. Kivá-
ló nyersanyag gyûlt össze, az összehasonlítás 
az olvasó feladata.

A liberális nacionalizmus természetes 
szellemi közege mindenütt a nemzeti 
történelem. Hollandiában a köztársaság 
XVII. századi fénykora adta az ihletet és a 
mércét (Henk te Velde), Csehországban a 
huszitizmus (Otto Urban), Magyarországon 
az abszolutizmusnak sikeresen ellenálló 
képviseleti rendszer (D. I. Z.).

A vallás döntõ szerepet játszott az újkor 
századai során az európai nemzettudatok 
kialakulásában, akár egyvallásúság, akár val-
lási pluralizmus formájában. A liberalizmus 
mindenütt ehhez a vallási háttérhez igazodott. 
Skóciában a jakobita katolicizmust félreállító 
presbiteriánus (kálvinista) egyházzal fonódott 
össze (David McCrone), Belgiumban viszont 
a liberálisok és katolikusok szövetsége vívta 
ki a függetlenséget a kálvinista Hollandiától 
(Janet Polasky). A XIX. századi szláv szolida-
ritás diskurzusához szokott közép-európai 
olvasó számára talán meglepõ, hogy a pres-
biteriánus skót liberálisok elszánt ellenfelei 
voltak az angol szupremácia ellen lázadó 
katolikus ír mozgalomnak, azaz a közös kelta 
gyökér nem került be a politikát formáló 
tényezõk közé (R. J. Finlay). Bulgáriában a 
liberális nacionalizmus elsõ sikeres akciója a 
görög egyházi hierarchiától független bolgár 
exarchátus kivívása volt 1871-ben, a török 
kormány segítségével (Miškova).

* Ilyen, propagandán alapuló klisék a legváratlanabb 
helyeken bukkannak fel. Szinte hihetetlen, de Hannah 
Arendt klasszikusnak számító könyvében a totalitarizmus 
eredetérõl lehet azt olvasni, hogy az elsõ világháború 
elõestéjén az Osztrák-Magyar Monarchia ugyanolyan 
despotizmus volt mint Oroszország, a parlamentnek 
nem volt törvényhozó funkciója, az állam rendele-
tekkel kormányzott stb.
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 A kötet „nyugati” cikkei Ernest Renan 
nem faji, nem nyelvi, hanem történelmi kö-
zösségként meghatározott nemzetfogalmát 
fogadják el. A renani nemzetfogalom ugyan-
úgy alkalmazható az angol szuverenitással 
megbékült, önálló államot nem igénylõ 
royalista skót (David McCrone), mint a 
többnyelvû, republikánus svájci közösség-
re (Albert Tanner). Ebben a szellemben 
gondolkozott egyébként Magyarországról a 
magányos Berzeviczy Gergely 1810, a min-
denki által kiközösített és azóta gondosan 
elfelejtett Hoitsy/Hojci Sámuel 1840 táján. De 
az Elbától és Lajtától keletre mind a liberális 
értékrendszert hordozó, mind pedig a libe-
rális értékrendszert elvetõ nacionalizmusok 
nyelvi/faji identitástudatra épültek. „A nacio-
nalizmust Európában találták fel, és ez a ta-
lálmány majdnem megsemmisítette Európát”, 
írja a kötet elõszavában Michael Frieden. A 
XX. sz.-ban, Köztes-Európa vált a találmány 
par excellence áldozatává, mert a soknyelvû 
történelmi közösségeket felrobbantotta az 
elszabaduló nyelvi-faji szenvedély.

A liberalizmus csak ott juthatott vezetõ 
pozícióba, ahol abszolutizmus elleni ellen-
zéki mozgalomként lépett fel, így az ebbõl 
a szempontból nem egy rokon vonást mutató 
Belgiumban (Polasky) és Magyarországon (D. 
I. Z., Szabó Miklós). Az oroszországi oktrojált 
(Kun Miklós), az ausztriai megengedett 
(Heiszler Vilmos) és a németországi önkor-
látozó (Erdõdy Gábor) liberalizmus szintén 
integráns része az európai politikai cselekvés 
és lehetõségek történetének, de e három 
ország sorsának alakulását más politikai erõk 
és áramlatok döntötték el. 

Dénes Iván jogosan és meggyõzõen tilta-
kozik kötetet indító tanulmányában a nyuga-
tosságot és nemzeti autenticitást szembeállító 
és Közép-Európában elég általánosan 
elfogadott, s ezért végtelenül káros, hamis 
alternatíva ellen. A hamis alternatívának van 
valós háttere. A kontinens keleti fele valóban 
szegényebb és mûveletlenebb, bevett szóval 

elmaradottabb volt a nyugati országoknál. 
A XVIII. században született elmaradott-
ság-tudat önálló szellemi tényezõként hat 
mindmáig bizonyos, fõként intézmény- és 
szellemtörténeti kérdések vizsgálatánál. 
Talán ezzel a jelenséggel függ össze az az 
elképzelés, hogy „noha cseh városokban vol-
tak magányos felvilágosult gondolkozók… 
a Felvilágosodás mint olyan gyakorlatilag 
nem létezett Csehországban” (Otto Urban), 
valamint a magyar felvilágosodás leszûkítése 
a „testõrírók és az ún. Martinovics-összeeskü-
vés kis elit csoportjára” (Szabó Miklós).

Az „importált haladás” és „nemzeti jelleg” 
közötti összeütközés a kelet-európai plura-
lizmus egyik megjelenési formája. A kérdés 
1848 elõtt, a jobb jövõt ígérõ liberalizmus 
születésének korában gyakorlati jellegû volt: 
elmaradottságra ítélik-e a román, magyar stb. 
nemzetet jelleme, kultúrája, hagyományai, 
vagy van-e lehetõség haladásra? Ebben az 
elsõ szakaszban a liberálisok pontosan azzal 
érveltek például Csehországban (Urban), 
Szerbiában (Ress Imre, Miškova) és vala-
mivel késõbb Törökországban (Özveren),  
hogy a felélesztendõ, középkorra vissza-
nyúló nemzeti hagyományok összhangban 
vannak a nyugati liberális értékekkel. Az 
akkori liberális válasz szerint a haladás, a 

„felzárkózás” a Nyugathoz lehetséges, kí-
vánatos, sõt történelmileg szükségszerû. A 
közép-európai és balkáni esettanulmányok 
az 1880-as évekre teszik a fordulatot, amikor 
megindul a liberalizmus térvesztése a jobb- 
és baloldali radikalizmusokkal szemben  
(Urban, Szabó, Miškova). A „nemzeti auten-
ticitás” a jobboldali érvelés gerince idestova 
száz éve Lengyelországtól Bulgáriáig. Ma 
is az. Oroszországban, ahol I. Sándor ural-
kodása óta folyik a vita a nyugatosok és a 
szlavofilek között, a tét nemcsak belpolitikai, 
hanem elsõsorban  a nagyhatalmi státus 
(Kun, Semyonov). A nagyhatalmi állást fel-
adni kényszerülõ török liberalizmusnak talán 
még az oroszországinál is kedvezõtlenebb 
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viszonyokkal kellett megbirkóznia. Hogy 
Törökországnak mégis sikerült kilépnie az 
ottomán jogból, intézményrendszerbõl és 
szellemi kultúrából, és megvalósítania a 
képviseleti rendszert és laikus államot, ebben 
döntõ szerepe volt a kemalizmust elõkészítõ 
liberalizmusnak (Özveren).

A viktoriánus Európában liberális névjegy 
kellett a politikai szalonképességhez, de a név-
jegy jogosultságát nem kellett intézményekkel 
és intézkedésekkel igazolni. Nem létezett a 
liberális követelményeket tételesen felsoroló 
dokumentum a nyolcvan racionalista, liberá-
lis és antiklerikális tévedést elítélõ, 1864-ben 
kiadott Sillabuszon kívül. A kelet-európai 
liberálisok a fejlett Nyugat elismerését ke-
resték, Michelet és Quinet román tanítványai 
(Miškova) ugyanúgy, mint  Vladimir Jova-
novic Les Serbes et la mission de la Serbie 
dans l’Europe d’Orient szerzõje (Ress). A XIX. 
századi Európában az általános választójog 
nem tartozott a liberális arisztokraták, polgá-
rok és intellektuelek krédójához. A cenzus 
volt hivatva a szabadságot megvédeni a for-
radalmi anarchia és a cézárizmushoz vezetõ 
népszavazás ellen.

A kötet ugyanúgy felhívja a figyelmet 
a párhuzamokra, mint a kontrasztokra. A 
lengyel és magyar arisztokratikus politikai 
osztály reformelképzelésének talpköve az 
alkotmányos jogok kiterjesztése az egész 
népre, azaz a parasztságra (Dénes, Szabó, 
Janowski). A szintén arisztokratikus román 
politikai osztály a parasztságot kirekeszti a 
közéletbõl egészen Nagy-Románia megala-
kulásáig (Barbu–Preda és Mishkova). Ugyan-
ez a román bojár-liberalizmus keresztülviszi a 
halálbüntetés eltörlését, míg Magyarországon 
a halálbüntetést megszüntetõ büntetõjogi re-
form 1843-ban elbukik a fõrendek és az udvar 
ellenállásán. Rieger cseh liberalizmusához 

szintén hozzátartozott a felvilágosodástól 
örökölt abolicionizmus. A lengyel–magyar 
párhuzam olyan részletekre is kiterjed, mint a 
kaszinók szerepe az 1830-as években vagy a tár-
sadalmi-politikai jelentésû ‘intelligencia’ illetve 
‘értelmiség’ szó megjelenése 1840 körül.

A szerkesztõ és a szerzõk kimagasló érde-
me, hogy tudatosan és radikálisan szakítottak 
a közép-európai és balkáni nacionalizmusok 
öntömjénezõ és egymást gyalázó hagyomá-
nyával. Az egyes cikkek nem a szomszéd 
agresszív barbárságát hirdetõ, lélekmérgezõ 
propagandát folytatják, hanem azt vizsgálják 
saját történetükben,  hogy milyen társadalmi, 
gazdasági és szellemi tényezõk vezettek a 
liberális és felvilágosult értékek feláldozására 
a nacionalizmus oltárán, Varsóban és Buda-
pesten, Bukarestben és Isztambulban. 

Polemizálni természetesen valamennyi 
cikkel lehet, hiszen a szerzõk nem bizonyított 
tényeket sorolnak fel, hanem látásmódot 
javasolnak és összefüggéseket elemeznek, 
márpedig a történetírás e két mezõnyében 
nincs márványba vésett kinyilatkoztatás. 
Ugyancsak értelmetlen volna azzal foglal-
kozni, hogy még mi mindenrõl lehetett 
volna írni. Azt hiszem, ezzel a kötettel elõször 
történt kísérlet az európai liberalizmusok 
és nacionalizmusok harmonikusan induló, 
majd végzetesen összeütközõ történetének fel-
vázolására. Reméljük, lesz folytatása, nemcsak 
angolul, hanem magyarul, sõt talán franciául 
is. (Dénes Iván Zoltán (ed.): Liberty and the 
Search for Identity. Liberal Nationalisms 
and the Legacy of Empires [Szabadság és az 
identitás keresése. A liberális nacionalizmu-
sok és a birodalmak öröksége] – Budapest, 
CEU Press, 2006, xv, 509 p.)
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