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„En a magyar történésztársadalomban, azt hiszem, 
egy kicsit amolyan «kint is vagyok -  bent is vagyok»

helyet foglalok el. ”
Interjú Kontler Lászlóval

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett történelem
angol szakon. Utána három évig az MTA ösztöndíjasaként dolgozott bölcsészdoktori disz- 
szertációján, egyúttal tanított kutatóhelyén, a Középkori és Kora Újkori Egyetemes Törté
neti Tanszéken. 1986-ban a British Council, 1989-1990-ben a Soros Alapítvány ösztön
díjával folytatott Angliában kutatásokat 1987 és 1989 között az MTA Történettuöományi 
Intézetében a Danubian Historical Studies szerkesztőségi titkára volt, ezzel párhuzamo
san a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tartott, lóként kora újkori eszmetör
téneti témájú kurzusokat. 1990-1991-ben a budapesti Európa Intézet kutatói ösztöndíjasa 
volt, majd 1991-1992-ben Fulbright vendégtanár a N ew  Jersey-i Rutgers University 
magyar intézetében és történelem tanszékén. 1995-ben a Herzog August Bibliothek 
ösztöndíjasa Wolfenbiittelben, 1999-ben a Mellon Alapítvány ösztöndíjával az edínburgh- 
i Institute fór Advanced Studies in the Humanitíes vendége, 2000-ben a DAAD ösztöndí
jasaként Göttingenben kulatott. 1996 óta a történettudomány kandidátusa. 1992 óta 
rendszeresen tanít az ELTE-n. 1989-től részt vett a Közép-európai Egyetem Történelem 
Tanszékének beindítását előkészítő programokban, 1992 óta a tanszék oktatója, 1999 óta 
tanszékvezetőként. Fontosabb munkái: a bevezető tanulmányok John Locke: Értekezés a 
polgári kormányzatról (Budapest, Gondolat, 1986) és Edmund Bürke: Töprengések a 
francia forradalomról (Budapest, Atlantisz, 1990) című műveiben, két önálló könyv: Az 
állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei (Budapest, Atlan
tisz, 1997) és Millennium in Central Europe. A History o f Hungary (Budapest, Atlantisz, 
1999); és a Konzervativizmus. Szöveggyűjtemény 1593-1872 (Budapest, Osiris, 2000).

ML: Eszmetörténészként tartod számon magad. A hazai történész-társadalomban tudunk 
gazdaságtörténetről, politikatörténetről, társadalomtörténetről, hadtörténetről stb., de 
eszmetörténetről ritkábban hallani. Mi ez?

KL: Jeles eszmetörténészek is nehézségekkel küzdenek, hogy ha erre a kérdésre rövid és 
lényegre törő választ kell adniuk. A ’90-es évek közepe óta létezik egy nemzetközi esz
metörténeti társaság és ennek egy Intellectual News című kis időszaki kiadványa, amely
nek Donald Keiley jeles, kora újkori jogtörténettel, történeti gondolkodással, módszertan
nal és egyebekkel foglalkozó amerikai professzor az egyik szerkesztője. Amikor az 
Intellectual News első száma megjelent, Keiley és munkatársai amolyan programnyilatko
zatot igyekeztek megfogalmazni, amiből az derül ki, hogy meglehetősen képlékeny, elmo-
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sódó határokkal körülvett területről van sző. Egyszer találkoztam valakivel, aki a foglalko
zását firtató, kérdésre azt válaszolta, se nem mérnök, se nem közgazdász. „Akkor mérnök- 
közgazdász vagy” -  mondtuk. Hasonlóképpen Kelley szerint az eszmetörténet nem filo
zófiatörténet, nem irodalomtörténet, nem tudománytörténet, nem művészettörténet, nem 
zenetörténet stb. Viszont vizsgálódásainak legitim tárgyai közé tartoznak mindezen terü
letek „nagyjainak” megnyilatkozásai az őket körülvevő környezethez viszonyítva, az, 
ahogy ezekben térbeli és időbeli kontinuitás és diszkontinuitás mutatkozik. A formális, 
teoretikus gondolkodás és a nem közfogyasztásra szánt gondolatok, a kettő közötti köl
csönös hatásmechanizmusok, a szellemi klima és kapcsolatrendszerek, de az érzelemvilág 
történetével is foglalkozik, mindazokkal a kifejezési formákkal, amelyekben ezek meg
nyilatkozhatnak, írott szövegektől kezdve akár zenei, képi reprezentáción keresztül sokféle 
forrás tükrében. Tehát pár excellence interdiszciplináris területről van szó. így elmondva 
persze végképp parttalannak és főleg nagyképűnek tűnhet az önmeghatározás...

ML: Te magad is ilyen sokrétű forrásanyaggal dolgozol? És vannak az eszmetörténeten 
belül további módszertani elágazások?

KL: Az első kérdésre a válasz határozott nem, legalábbis nem abban az értelemben, hogy 
otthonosan mozognék az említett részterületek döntő többségén. Az önmeghatározást 
tovább szűkítve, kora újkori, újabban leginkább felvilágosodás kori politikai eszmetörté
nettel foglalkozom, amihez persze szorosan hozzátartoznak a történelemmel és civilizáci
óval kapcsolatos korabeli elméletek is. Egy-egy ilyen területen belül azonban ma már 
elengedhetetlennek tűnik a lehető legkülönbözőbb típusú források egységes rendszerben 
való elhelyezése. Amikor -  angolszász terminológiával élve -  a history o f ideas 
(historicista előzmények után) a 20. század elején megszületett, a politikai gondolkodás 
történetét a nagy gondolkodók afféle transzhistorikus társalgásaként képzelték el, abból a 
megfontolásból kiindulva, hogy a politikatörténetnek és a politikumnak vannak bizonyos 
állandó nagy kérdései, melyeknek száma véges. Ilyenek az állam, a kormányzók és a 
kormányzottak viszonya, az igazságosság és így tovább. Ezekről a kérdésekről többé- 
kevésbé ugyancsak állandó fogalmi készletet mozgatva újra és újra megnyilatkoznak 
bizonyos nagy gondolkodók, akiknek a száma ugyancsak véges, és akik nyilvánvalóan 
attól nagy gondolkodók, hogy érdemi, innovatív mondanivalójuk volt mindezekről a 
kérdésekről. Válaszaikat tehát egymás mellé lehet tenni, és el lehet képzelni olyan vitákat, 
amelyeket ezekről mondjuk Platónnál folytat Hobbes, Hobbes-zal folytat Locke vagy 
Rousseau, és így tovább. Mondani sem kell, hogy a sémához hozzátartoznak olyan felté
telezések, hogy konkrétan X „megelőlegezte” Y nézeteit, általánosságban pedig a politikai 
gondolkodás történetének egész folyama előjáték, bevezetés volt a modem politikai böl
csesség megszületéséhez (legyen az liberális, nemzeti, szocialista vagy bármi egyéb) -  
tehát legmagasabb színvonalán is a történelem visszafelé való olvasása, illetve a ideologi
kus ihletettség jellemezte.
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KL: Igen, azzal a megszorítással, hogy mindig lelkes olvasója voltam George Sabine vagy 
John Plamenatz ilyen típusú műveinek, s a mai napig a legjobb bevezetők közé sorolom 
őket. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy az eszmetörténethez a történettudomány 
felől érkező tudósok, ha egyáltalán érdeklődtek a terület iránt (s ez fontos megszorítás!), 
mindig szkeptikusabbak voltak, és a mai kontextualista intellectual history-hoz hasonló 
alapelveket az 1920-as, ’30-as években megfogalmazott például az Annales-körhöz tarto
zó Lucien Febvre is, A francia történetírás azonban e téren inkább az antropologikus 
kultúrtörténet, a mentalitástörténet, illetve az eszmék „társadalomtörténete", azaz terjedé- 
se, tömeges befogadása felé fordult, s az utóbbi három-négy évtized legnagyobb feltűnést 
keltő eszmetörténeti műhelyeit Cambridge-dzsel és Bielefeiddel azonosítják. A  „nyelvi 
kontextu-alizmus” (linguistic contextualism) és a „fogalomtörténet” (Begriffsgeschichte) 
egyaránt azt igyekszik sugallni, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a különféle 
szellemi megnyilatkozások környezetére, kontextusára, arra tehát, hogy a nagy gondolko
dók nem feltétlenül az elődökkel, a többi nagy gondolkodóval óhajtanak párbeszédet 
folytami, hanem azokkal a kis gondolkodókkal, akik az őket körülvevő normál gondolko
dás szintjét képviselik.

ML: Tehát magyarán egy ilyen módszer alkalmazása talán jóval sokrétűbb és tágabb 
kömyezetismeretet feltételez.

KL: Igazságtalan volna azt állítani, hogy a régi history o f ideas képviselői nem igyekeztek 
felmérni az egyes gondolkodókat körülvevő terepet. És vannak a kontextuális megközelí
tésnek más típusú változatai is, például olyanok, amilyenek a gyakran egyáltalán nem 
lebecsülendő marxista teljesítmények, amelyek az osztály- vagy státuszhelyzetből, az adott 
társadalmi-gazdasági környezetből (melyet persze „alapnak” neveznek) igyekeznek kö
vetkeztetéseket levonni egyes szellemi megnyilatkozások lényegére nézve. Ami igazán új 
a cambridge-i és bielefeldi iskolákban, melyek nem szívesen tartják magukat számon, 
mint „iskolát” -  az egyiket Quentin Skinner, John Pocock, Richard Tuck, John Dunn 
nevével, a másikat Reinhardt Koselleck, Wemer Conze és Ottó Brunner nevével lehet 
fémjelezni az a nagyon erőteljes figyelem a nyelvi megnyilatkozás iránt. Egyebek mel
lett abból indulnak ki, hogy a rendelkezésre álló fogalmi háló nagyon nagymértékben 
meghatározza az egyáltalán elmondható dolgok körét és szintjét, s minden gondolkodó a 
számára hozzáférhető anyagból, panelekből merít valamiképpen. Éppen attól válik valaki 
innovatív, tehát nagy gondolkodóvá, hogy az adott korszakban rendelkezésre álló foga
lomkészletet újító módon használja. Ezért is vannak problémák az újító gondolkodók 
megértésével, ezért fordulnak elő olyan furcsa esetek, amilyen Machiavelli diabolizálása: a 
régi fogalomkészletet meghökkentően új tartalommal megtöltve használja, az átlagolvasó 
számára nehezen értelmezhetően, mások számára túlságosan is jól érthetően, ami más
más okból, de mindkét olvasótípust felbőszíti. Tehát arról van szó, amit egy megint csak

ML: Arra következtetek, hogy te minderről másképpen gondolkodsz.
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más háttérből származó amerikai tudós, Leó Strauss úgy fogalmazott meg, hogy az előtt, 
vagy a helyett, hogy a múlt gondolkodóit megpróbálnánk önmaguknál jobban érteni és 
értelmezni, először próbáljuk meg úgy érteni őket, ahogy ők értették saját magukat. 
Strauss úgy gondolta, hogy a klasszikusok ún. szoros olvasata ehhez megfelelő segédesz
közöket nyújt. A cambridge-ieket például az különbözteti meg, hogy a nagy szövegeket 
folyamatosan melléje teszik a „kis gondolkodók” szövegeinek. Ezen belül is léteznek 
eltérő törekvések és indíttatások. Erőteljesen meghatározza például a cambridge-iek közül 
John Pocock munkáját Thomas Kuhnnak a tudományos forradalmakról és a paradigmák
ról szóló elmélete -  érthetően, hiszen Pocock a leginkább a normál politikai beszéd szin
tén igyekszik vizsgálódni, politikai „nyelveket”, „diskurzusokat” azonosít. Skinner, aki 
sokkal inkább egyfajta metodológiai individualista, tehát sokkal jobban érdekli az, hogy a 
nagy gondolkodókat hogyan lehetne újrafogalmazni, inkább Austintól, Wittgensteintől és 
a beszédaktus-elméletekből merít. Úgy'gondolja, hogy ahhoz, hogy megértsük a nagy 
gondolkodót, úgy kell elképzelnünk a szöveget, mint cselekedetet, és a tett mögött meg
húzódó szándékot kell először rekonstruálnunk. Ebben szerepet játszik az az egybeesés, 
hogy az angolban a meaning jelenthet "jelentést" is, a "szöveg jelentését", de a szöveget 
alkotó szerző szándékát is. S a kétféle meaning között Skinner összefüggést tételez fel és 
állapít meg. Koselleckék „történeti és politikai fogalomtörténeti szótárában” viszont a 
szellemóriások végképp egy olyan {korabeli elmélet munkák, jogtörténeti források, pamf- 
letek, újságcikkek, tankönyvek, levelezési anyag stb. elemzéséből kibontakozó) összefüg
gésrendszerbe ágyazódnak, amelynek feladata annak bemutatása, hogy a premodem 
politikai szókincs hogyan vált alkalmassá -  illetve meddig és milyen mértékben maradt 
alkalmatlan -  a modemitás viszonyainak leírására. A sort lehetne folytatni. Az említetteket 
számos, sokszor megalapozott kritika érte. D e azt például megmutatták, hogy a 19. század 
előtti politikai és társadalmi gondolkodás történetét nem lehet a modem ideológiák előtör
ténetekét kezelni, sőt hogy a liberalis-konzervatív stb. címkézés, skatulyázás szokása 
helyett az ideológiák korára vonatkozóan is érdemes inkább probléma-orientált kérdéseket 
feltenni. Más szóval, és a történész diszciplína számára általánosabb érvénnyel: az ilyen 
módon művelt eszmetörténet jelentősen hozzájárulhat a mereven korszakhatárokban 
gondolkodó szemlélet -  szerintem kívánatos -  átformálásához. Végül: a „kis gondolko
dók” és a diszkontiniutásoktól tarkított, fragmentált eszmetörténeti hagyomány közép
pontba állításának relevanciáját aligha kell hangsúlyozni egy olyan ország történetében, 
mint a miénk -  függetlenül attól, hogy én a mai napig nem magyar forrásanyaggal dolgo
som.

ML: Miért?

KL: Bármely módszertanilag kecsegtető megközelítésmód szabályait érdemes, sőt szerin
tem nélkülözhetetlen úgy elsajátítani, hogy az ember kezdetben a kidolgozóival kompati
bilis forráscsoportot tanulmányoz. Én is így tettem, aztán -  egyelőre -  „úgy maradtam”.
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bár az utóbbi időben Angliától és Skóciától a német „szűrön” keresztül lassan közelítek 
Közép-Európához. Egyszer talán megérkezem.

ML: És hogyan lesz valakiből Magyarországon eszmetörténész?

KL: Hát ez talán érdekes történet. Úgy kezdődött, hogy „már apró gyerekkoromban” a 
történelem érdekelt, bár ennek családi hagyományai nem voltak. Középiskolás koromban, 
a ’70-es évek közepén tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy' az alap-felépítmény viszony 
elfogadható megközelítése a történelemnek, például tényleg úgy lehet, hogy az embert a 
létalapjával kapcsolatos sérelmek vagy kedvezések késztetik fi leginkább cselekvésre, 
írtam is iskolai meg egyéb pályaműveket ebben a szellemben. Ugyanakkor volt bennem 
némi ambivalencia, hiszen nem feltétlenül attraktív az embernek önmagáról alkotott olyan 
képe, mely szerint tudatunkat az határozza meg, amit megeszünk vagy nem eszünk meg. 
Másrészt pedig kezdtem úgy gondolni, teljesen ad hoc módon, egyelőre mindenféle tanári 
inspiráció nélkül, hogy amennyiben társadalomtörténetet akarunk írni, akkor ehhez erő
teljesen hozzátartozik a társadalomról való reflexió története. Ekkortájt olvastam például 
Machiavellit, s ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy a társadalom története 
nagyban intézmények története, és annak a története, ahogy az intézményekről gondol
kodnak. Már később jutottam arra az egyébként egyáltalán nem eredeti következtetésre, 
hogy- mindehhez vajmi kevés köze van az olyan átfogó kategóriáknak, mint „reneszánsz”, 
„reformáció”, vagy „állam”, „társadalom”, amelyek meghatározzák a történelemformáló 
erőkről alkotott közkeletű képet, de alig segítenek hozzá a gondolkodók (nagyok vagy 
kicsik) megértéséhez.

ML: Tehát neked ez volt a kamaszkori lázadásod?

KL: Nem volt ez lázadás, egyáltalán nem voltam soha lázadó alkat, és soha nem próbál
tam meg sem a magam, sem a külvilág számára olyan színben feltűnni, mint akinek az 
eszmetörténet, a politikai eszmetörténet iránti érdeklődése valamiféle ideológiailag kritikus 
attitűdöt tükrözne. Ettől függetlenül valóban régtől fogva úgy gondoltam, hogy' az intéz
mények többek közt attól is intézmények és attól is működnek úgy, ahogy', hogy az embe
rek bizonyos módon gondolkodnak róluk. Más megközelítésben nem feltétlenül az intéz
mények objektív működése és felépítése az, ami iránt kizárólag érdeklődnie kell a 
történésznek, mert az objektív működést magát is meghatározza az, ahogy az emberek 
gondolkodnak róluk - ily módon az objektivitás puszta fogalma is megkérdőjeleződhet, 
illetve egészen más érteimet nyerhet. Aztán már az egyetemen találkoztam olyan tanárok
kal, akik megerősítettek abban, hogy' bizony a társadalomtörténet többek között, mégpe
dig nagymértékben a társadalomról való gondolkodás, reflexió története. H. Balázs Éva 
volt az egyik ilyen tanár, aki ugyan inkább a saját hátterénél, indíttatásánál fogva franciás 
mentalitástörténetet (és persze sok minden egyebet) művel, de az ő munkájának ez az 
oldala volt az, amibe én bele tudtam kapaszkodni -  amellett persze, hogy mint önzetlen
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tanár és szuverén tudós egyéniség általában véve is a legerősebb hatást gyakorolta rám 
akkor, amikor ez talán a leginkább számít.

ML: Volt neki abban valami szerepe, hogy te az angol vonalra léptél rá?

KL: Annyi, hogy az ő szemináriumában mindig úgy volt, hogy ha valakinek volt valami
lyen szakpárosítása, nekem történetesen a történelem-angol, akkor ezt igyekezett, teljesen 
méltán, hasznosítani és az illető a „megfelelő” irányba terelni. Én nem voltam meggyő
ződve arról, hogy engem az angol történelem, mint angol történelem önmagáért érdekel
ne, de Éva néni -  ahogy valamennyien hívtuk, mint ahogy ő is fiamnak szólított bennün
ket, azonnal egyfajta bensőséges tanár-diák viszonyt létesítve ezzel -  úgy gondolta, hogy 
ennél mi sem magától értetődőbb, és angol szakirodalmat, angol forrásokat adott a ke
zembe, illetve ilyenekre hívta fel a figyelmemet. Én kezdetben úgy gondoltam, hogy 
Machiavellivel szeretnék foglalkozni, aztán Hobbes érdekelt, így jutottam el Skinner és 
Pocock írásaihoz. Végül H. Balázs Éva inspirációjára, vagy talán inkább jóváhagyásával -  
hagyott a saját fejem után menni - elkezdtem foglalkozni a dicsőséges forradalom politika- 
elméletével. Ez Locke-hoz és a vele kapcsolatos, akkorra már félig-meddig klasszikus 
interpretációkhoz vezetett. Nagyon különös, hogy ezek a szövegek a cambridge-iektöl 
szép számban hozzáférhetők voltak a budapesti közkönyvtárakban, viszont az egyetemen 
nem volt senki, aki felhívta volna rájuk a figyelmet. Sokkal később értesültem például 
Bence Györgytől arról, hogy a ’60-as évek második felében Márkus Györgynek már volt 
egy olyan szemináriuma az egyetemen, ahol igen nagy elismeréssel mutatta be a hallga
tóknak Peter Laslett 1960-as kiadását Locke Két értekezés a polgári kormányzatról című 
művéből, amely kisebbfajta metodológiai forradalom volt. A  ’80-as évek elején persze 
Márkus már rég nem volt Magyarországon, tanítványait is gondosan távol tartották a 
Bölcsészkartól. Annál őrvendetesebb volt az, és ez a magyar könyvtárosok jó  érzékét 
dicséri, hogy az ilyen típusú szakirodalom tulajdonképpen elég rendesen hozzáférhető volt 
Budapesten, így elindulhatott ezen a vonalon az, aíd el akart indulni. Természetesen 
ahhoz, hogy valaki igazán nemzetközi eszmetörténeti témákkal foglalkozni tudjon, ahhoz 
olyan szerencsésnek kellett lennie, hogy bizonyos időt rendszeresen külföldön eltölthes- 
sen.

ML: Sokszor felmerül, hogy az eszmetörténészek kényelmes helyzetben vannak, hiszen 
nincsen másra szükségük, csak egy jól működő nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési 
szolgálatra, gyakorlatilag az eszmetörténészeknek nincs szükségük arra, hogy levéltárba 
járjanak. Erről te mit gondolsz?

KL: Azt, hogy nem egészen így van. Igaz, az eszmetörténet „törzsanyaga” túlnyomórészt 
valóban hozzáférhető modem kritikai kiadásokban, sőt fordításokban. De az itnéntiekből 
talán kiderült, hogy a törzsanyag mellett, éppen a korszerű interpretáció kedvéért nagyon 
is fontos szerepe van a „kiegészítő anyagnak”: a  teljes nyelvi és szellemi kontextus
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rekonsturálásához elengedhetetlen a klasszikusok hordalékaként kezelt saját szövegeiknek 
és a holdudvarnak, az önmaguk érdemén ritkán tanulmányozott szerzők régi kiadású vagy 
kiadatlan szövegeinek a vizsgálata. Másrészt az eszmetörténetben pontosan úgy van, hogy 
a történettudomány bármely más területén. Keveseknek adatik meg mondjuk egy 
Menocchio vagy a neuchateli Société typographique anyagainak felfedezése: az ilyesmi 
érzékenység és előképzettség, szerencsés kéz és elhivatottság ritka találkozásának ered
ménye. De szakmánk nemcsak a felfedezés, hanem egyúttal a revideálás mestersége. 
Nincs az a forrás, amiről ne lehetne újat mondani, és a történészek -  eszmetörténészek és 
más történészek -  nagyon gyakran úgy mondanak „újat”, hogy többé és kevésbé ismert, 
feltárt forrásokhoz térnek vissza és a korábbitól eltérő összefüggésrendszerben helyezik el 
őket. •

ML: Ezek szerint te viszonylag korán eljutottál nagy-britanniai kutatóhelyekre és levéltá
rakba?

KL: így igaz, viszonylagos rendszerességgel sikerült ez a ’80-as évek eleje óta. Az egye
temi évek alatt egy hónapot tölthettem el Exeterben (akkoriban ennyi sem volt magától 
értetődő), és mindjárt a diploma után egy hónapot a németországi Wolfenbüttelben, ahol a 
könyvtár valóságos paradicsom a kora újkor (és nem csak a német anyag) iránt érdeklő
dők számára. Mire az első komolyabb, féléves angliai tanulmányútra sor került, már túl 
voltam egy igen megtisztelő feladat elvégzésén, ez a Locke „második crtekczés”-ének 
magyar kiadásához írt bevezető tanulmány volt, sőt gyakorlatilag túl voltam a brit konzer
vativizmus (jelesül Edmund Bürke) és a kora újkori politikai „nyelvek” viszonyát vizsgáló 
disszertációm első változatának megírásán is. Bürke magyar fordítását akkor még csak 
terveztem, úgyhogy kutatni akkor már mást kutattam, John Toland és más 18. század eleji 
republikánusok érdekeltek. És persze nemcsak a British Library, a Bodleaian Library és 
egyéb szentélyek mélyén merültem el, az út az élő klasszikusok -  Dunn, Skinner, Tuck -  
megismerését is jelentette. De ugyanilyen fontos volt az akkor más hosszabb ideje Camb- 
ridge-ben élő és a „csoporthoz” kapcsolódó egykori H. Balázs-tanítvánnyal, Hont István
nal, és a londoni magyar történésszel, Péter Lászlóval való találkozás. Mindketten a 
„cambridge-iekre” is általában jellemző szkeptikus, pragmatikus, forrástisztelő attitűd és a 
hallatlan elméleti felkészültség és invenció jeles példáit képviselik számomra.

ML: Pontosan mikor volt ez?

KL: 1986-ban. Pocockkal a következő évben, a budapesti nemzetközi felvilágosodás
kongresszuson ismerkedtem meg. Különösen az utóbbi három azóta is megtisztelő figye
lemmel reagál munkámra. Az első angliai hosszabb tartózkodásnak volt egy érdekes 
tapasztalata, az, hogy mennyire más megvilágításba kerülhetnek különböző eszmetörté
neti szövegek, így Locke, attól függően, hogy a. tanulmányozónak mi a háttere. A '80-as 
évek közepén itthon fontos volt, hogy egy állami kiadónál, a Gondolatnál megjelenhettek
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bizonyos eszmék a kormányzók felelősségéről a kormányzottak iránt, arról, hogy ameny- 
nyiben a kormányzottak bizalma a kormányzóban megrendül, vagy nem áll fenn a továb
biakban, akkor a kormányzat ab ovo felbomlottnak tekinthető. Zárójelben itt megjegyez
ném, hogy a kiváló fordítást Endreffy Zoltán készítette és Kis János lektorálta, úgyhogy a 
bevezető megírásával igen finom társaságba kerültem -  örömmel, bár akaratlanul, mert 
nem volt semmiféle ellenzéki kapcsolódásom. (A Gondolatnál akartak valamilyen oknál 
fogva „fiatal történészt” megbízni a tanulmánnyal, Klaniczay Gábor javasolta -  nem mint 
ellenzéki, hanem mint fiatal oktató azon a tanszéken, ahol én ösztöndíjas voltam hogy 
keressenek meg.) Az Értekezés a polgári kormányzatról kiadásának a kései kádárizmus 
Magyarországán mégis talán inkább intellektuális, mint politikai szempontból volt jelentő
sége.

ML: D e feltételezem, hogy a korabeli olvasat nem igazán esett egybe ezzel az általad a 
korábbiakban vázolt kontextuális olvasattal.

KL: Nem, és ebből a szempontból volt egy egész érdekes kis epizódja is a történetnek. Én 
ezt a bevezető tanulmányt kifejezetten „cambridge-i típusú” írássá igyekeztem formálni. 
Ehhez képest volt egy rendkívül művelt szerkesztő a Gondolat kiadónál, akivel jókat 
beszélgettünk, de némi meghökkenéssel az arcán mondta nekem az első szövegváltozatot 
olvasva: "Téged a marxizmus nem nagyon érintett meg, Laci." Felvéve az iménti fonalat, 
tehát a háttérből adódó eltérő megvilágítást, Cambridge-ben találkoztam ’ 86-ban a már 
említett Peter Laslettnél egy lengyel fiatalemberrel, aki ott írt nála éppen doktori disszertá
ciót, és kiderült róla, hogy ő Locke lengyel fordítója, Az a fordítás a szükségállapot idején 
született, a fordító nem volt más, mint a Szolidaritás környezetében dolgozó védőügyvé
dek egyike, aki hatalmas elánnal, lelkesedéssel és meggyőződéssel kezdte el nekem fejte
getni, hogy' az ő részéről a Két értekezés lefordítása kifejezetten, direkt módon politikai 
tett, hiszen a lengyel társadalom is tulajdonképpen a kormányzat felbomlásának állapotába 
került kormányzóival, hiszen a bizalom felbomlása Locke perspektívájából automatikusan 
a legitimitás széthullását eredményezi, forradalom sem kell hozzá. Magától megsemmisül 
a kormányzat autoritása, miközben persze a közösség megőrzi a politikai cselekvésben 
való együttműködés képességét.

ML: A lengyel szerző, úgy tűnik, közvetlen kapcsolatot talált kora újkori angol eszmetör
téneti érdeklődése és a lengyel történelem között. Nálad ez kevésbé feltűnő, újabban 
mégis Kontler László olvasatában lehet megismerkedni Magyarország történetével ango
lul, sőt már létezik egy cseh kiadás, és talán hamarosan orosz és román is.

KL: Ez újabb különös történet. Én a magyar történésztársadalomban azt hiszem, egy 
kicsit amolyan "kint is vagyok -  bent is vagyok” helyet foglalok el. Egyrészt azzal, hogy 
amikor az iméntiekben definiált eszmetörténet iránt kezdtem el érdeklődni, akkor ezzel 
tényleg kissé csodabogárnak számítottam. Volt olyan főnököm, aki valamikor azt mondta
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nekem, hogy "Laci, nagyon érdekesek ezek a te angol politikai gondolkodás történetével 
foglalkozó dolgaid, de hát valami komoly dologgal is kellene már foglalkoznod." Re
mélem, hogy azért a dolog -  nem az én munkáin, hanem az irányzat -  komolyságával 
kapcsolatban azóta más véleményen van a hazai történész szakma. Nagyon fontos dolgok 
történnek ez ügyben. Disszertációk és monográfiák születnek. Bence György, illetve egy 
általa koordinált program azóta például többször nekifutott egy olyan típusú fogalomtör
téneti szótár összeállításának, amilyet a bielefeldiek csinálnak. Az utóbbi néhány hónap
ban így újraindult egy olyan előadássorozat, amely a magyar történelem forrásanyagán 
próbál hasonló munkát elvégezni. Nagyon fontos eredményeket lehet ettől várni, például 
azt, hogy sokkal lazábbá, sokkal rugalmasabbá válik a történeti korszakhatárokkal kap
csolatos, egészen a legutóbbi időkig igen merev attitűd. Megmutatják például az ilyen 
stúdiumok azt, hogy' 1789, vagy 1848 nem jelent drámai törést a fogalomhasználatban, a 
politikai beszédmodorban. Ugyanezt most már például az 1917 előtti és utáni Oroszor
szágra is szokás alkalmazni, és az eszmetörténet rendkívül termékeny terület, ahol ezek az 
átfedések, a kontinuitások és persze a diszkontinuitások bemutathatok. Tehát szerencsére 
nagyon sokan tájékozódnak hasonló irányban. Ettől függetlenül, azért, mert magyar 
történeti anyaggal én primer kutatást minimális mértékben végeztem, és azért, mert maga 
az eszmetörténet sokáig csodabogárságnak számított, mondom, félig-meddig kívülálló 
vagyok. Visszakanyarodva az aktuális kérdéshez, az eszmetörténet viszont olyan terület, 
ami -  azt hiszem, remélem -  külösen fogékonnyá teszi az embert a különböző kulturális 
és geográfiai határokon keresztüli közlekedésre. Ez nemcsak befelé működik így, mosta
nában az eszmetörténet részemről recepciótörténetet jelent, az utóbbi időben Wilííam 
Robertson 18. századi skót történész és Edmund Bürke németországi befogadásával 
foglalkozom, azzal tehát, hogy bizonyos terminusok, és a köréjük szerveződő gondolatok 
hogyan jelennek meg, amikor átkerülnek egy más nyelvi környezetbe, egykorú fordítások, 
recenziók, levelezési anyag stb. tükrében.

ML: Ez a már említett meaning kifejezéssel jól példázható?

KL: Hogyne. Ugyanennek pedig van egy másik oldala is, az, hogy a hazai történelem 
milyen színben tűnik, vagy tűnhet fel külföldi közönségnek. Ezzel kapcsolatban meg kell 
említenem egy másik régi tanáromat, aki sajnos már nincs közöttünk, Hanák Pétert, aki 
akkor tért vissza hosszú száműzetés után a pesti bölcsészkarra és indította el a Művelő
déstörténeti Tanszéket, amikor én aztliiszem, harmadéves egyetemista voltam. Rendkívül 
lelkes látogatója voltam kurzusainak, és jóllehet csak szemináriumi dolgozatok erejéig 
kirándultam a századelei Becsbe és Budapestre, munkakapcsolatban maradtunk, és maga 
mellé vett akkor, amikor a 80-as évek közepétől elkezdtek Budapestre járni különböző 
tengerentúli diákcsoportok „ Tölts el egy szemesztert Budapesten!" felkiáltással szervezett 
programok keretében. Ezekben mindig volt egy, „ a magyar és közép-európai történelem 
alapvonalai" típusú kurzus, és Hanák Péter mellett, majd őt felváltva amolyan mellék
üzemág gyanánt nagyon sokáig csináltam a „zanzásított magyar történelem" műfaját,
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Hanáktól tanultam tulajdonképpen elég nagy részben azt a technikát, hogyan lehet meg- 
foghatóvá, érthetővé, értelmezhetővé tenni a kárpát-medencei történelmet olyanok számá
ra, akiknek ez pontosan ugyanolyan távoli, mint ha-az átlag magyar diákot megkérdezik 
Indiana, vagy Colorado, vagy Texas történetének jelentős eseményeiről. Azt ts megtanul
tam és máig nagyon fontosnak tartom, hogy pontosan ilyen kontextusban kell a magyar 
történelmet felfognunk, tehát némi visszafogottsággal és önkontrollal, sőt öniróniával, ha 
„fogyaszthatóan” próbáljuk meg „eladni”. Elég sokszor elhangzik az a sirám, hogy itt 
vannak ezek az amerikaiak, fogalmuk sincs, hogy egyáltalán hol van Magyarország, 
micsoda dolog ez, hiszen Európa a globális kultúra egyik bölcsője, Magyarország annak 
része, ha nem éppen a bokréta Isten kalapján. Az önkontroll nem ellentétes a méltósággal. 
Ellenkezőleg, éppen a pátosz kelt szánalmat és tesz nevetségessé. Tehát igyekeztem a 
magyar tőit éneimet már akkor úgy előadni az amerikai diákoknak, hogy ne süssön belőle 
az a fajta attitűd, ami mondjuk az „ez a sokai szenvedett kis ország Európa közepén, és 
mégis már ezer éve itt áll és mi mindent vitt véghez" szólásokban tükröződik. Valóban 
ezer éve áll, szenvedett és teljesített, de ha csak a Kárpátok fölé emeljük a horizontot és 
megkérdezzük, hogy kik nem mondhatják mindezt el magukról, máris erősen problemati
kussá válik a nemzeti múlt dicsőséggel vagy éppen a sorscsapásokkal tetszelgő szemlélete. 
Természetes, hogy múltunkhoz érzelmi alapon (is) viszonyuljunk. D e ha van a történet
írásnak „haszna”, az a hagyományok mérlegelő feldolgozása, amihez a szakmai tudáson 
kívül reflexív hozzáállás, felelősség, és még nyilván sok minden más szükséges. Irónia és 
empátia igenis megfér egymással. Ebben a meggyőződésemben csak megerősítenek a 
munkahelyemen, a Közép-európai Egyetemen szerzett tapasztalataim: a diákok igazi 
patrióták, de nyitottságukat „a másikról” való tájékozottsággal igyekszenek elmélyíteni, 
kitömi a nemzeti historiográfiai hagyományok korlátái közül. A  szakmán belül persze ez a 
párosítás egyébként is gyakori, inkább a történeti közgondolkodásban aggasztóan ritka.

ML: Itt a korábban általad említett kivülállóságnak egy közvetlen hasznát tapasztaltad 
meg...

KL: Talán igen. Valami olyasfajta viszonyulásra volna szükség a hazai történelemhez, 
mint amit Adam Smith ír Az erkölcsi érzelmek elméletéről szóló művében, az, hogy akkor 
válunk igazán morális lényekké, ha önmagunkat pártatlan szemlélőként próbáljuk meg
ítélni -  mintegy önmagunkon kivül helyezkedve, arra a tapasztalatra hagyatkozva, ame
lyet mások nagyon is kritikus megítélése során felhalmozunk. Amikor arra vetemedtem, 
hogy könyvet írok Magyarország történetéről a vértesszölősi embertől Orbán Viktorig, 
valami ilyesféle indíttatás vezetett. Nem egészen önszántamból tettem, itt is van egy 
furcsa kapcsolat a másik, eszmetörténészi énem meg a Magyarország története szerzője 
között. Úgy merült fel egyáltalán az ötlet, hogy én Magyarország-történetet íijak angolul, 
hogy az Atlantisz kiadó felkért erre. Az Atlantisznál „alapitó tagként” éveken át egyebek 
között olyan klasszikus szövegek magyar fordításait szerkesztettem, amelyeknek szerzői 
saját kutatásaim tárgyát képezik, és a cambrídge-i történészek közül is néhányat. Amikor
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kiderült, hogy Magyarország 1999-ben a Frankfurti Könyvvásár „fő témája” lesz. és i 
kiadó valamivel ki akart rukkolni, Miklós Tamás, a kiadó vezetője azt mondta nekem: 
„Laci, te ezt éveken keresztül csináltad Magyarországon és Amerikában is" -  valóban 
egy évet eltöltöttem 1991-92-ben a N ew  Jersey-i Rutgers University-n akkor, amikor az 
ottani Magyar Intézet születőfélben volt, és felvilágosodás-kori politikai eszmetörténet 
mellett magyar és kelet-közép-európai történelmet is tanítottam - ,  „ írd meg, ott vannak a 
handoutjaid, legalább kétszáz oldal", mire én: „hát tényleg, ott vannak, úgy gondolod, 
néhány jelzős szerkezetet, bonyolultabb mondatszerkezetet beleírva voltaképpen meg is 
van a könyv?"

ML: Ennek a néhány jelzős szerkezetnek a beleírása mennyi ideig tartott?

KL: Nem nagyon sokáig, körülbelül egy évig, jóllehet a jelzős szerkezeteken kívül egye
bekre is szükség volt. Többe telt, amíg rászántam magam, és felmértem, hogy mi az, ami 
mellett alternatívát kellene vagy tudnék ajánlani, tehát milyenek a hozzáférhető angol 
nyelvű, illetve egyáltalán idegen nyelvű ország-történetek. Mihez nyúlhat a művelt átlag
olvasó, vagy akár a régió történetében járatlan szaktörténész, aki ugyancsak átfogó átte
kintést szeretne kapni? A létező ilyenek egy része már nem volt piacon, a többi két cso
portba osztható. Az egyiken szablyáját lóháton lengető kuruc vitéz látható a borítón, és az 
első és a hátsó borító között található szöveg is ennek megfelelő tartalmi jegyeket visel 
magán. Azt gondoltam, hogy érdemes lenne ennek valamiféle ellenpólusát kínálni. Ezen
kívül voltak olyan sokszeizős kötetek, amelyek egyrészt rendkívül jeles szerzők tollából 
származtak, tehát megfontolásra késztettek, másrészt viszont inkább többé, néha kevésbé 
remekül megírt, de nagyon tartalmas tanulmányok együttesei voltak ezek a könyvek, 
amelyek nem álltak össze történetté. Ez persze általában a Sokszerzős kötetek erős kocká
zata. Úgy gondoltam, nagyon fontos, hogy legyen egy nagyjából egységes rendező elvek 
szerint összeálló narratíva. Emellett fontos az is, hogy az olvasónak meglegyen az, amit a 
pszichológusok aha-élménynek neveznek, tehát kézen kell fogni és valahogy az ismerttől 
az ismeretlen felé elvezetni őket. Én azt csináltam, hogy minden nagyobb szerkezeti 
egység elején van egy áttekintés Nagy Károlytól az Európai Unióig az európai fejlődés 
főbb mozzanatairól és arról, hogy ehhez hogyan viszonyul Közép-Európa, benne Magya
rországgal. Remélem, sikerült.

ML: Milyen volt a fogadtatása ennek a kötetnek?

KL: Hazai fogadtatásról nem nagyon beszélhetünk. Személyesen több kolléga elismerően 
szólt róla, de recenzió, ismertetés magyarul nem jelent meg a kötetről sem a sajtóban, sem 
a szakmai nyilvánosságban Egyetlenegy reflexió volt a magyar nyelvű sajtóban, nagyjá
ból két évvel a megjelenése után, nem az angol eredetiről, hanem az időközben, iszonyú 
sok hibával tarkított cseh kiadásról -  és főleg a hibákról, torzításokról szólt, melyeket az 
írás szerzője részben nekem rótt fel. Az angol nyelvű reflexiók ugyanakkor elég meg
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nyugtatóak, ennek nyomán készül a könyv újabb kiadása a Palgrave (azelőtt MacMillan) 
kiadónál. Ez valóban lehetőséget nyújt majd arra, hogy eljusson nyugati „célközönségé
hez” az Atlantisz már csak méreteinél fogva sem tud megjelenni a nemzetközi terjesztői 
hálózatban.

ML; És mi következik ezek után?

KL: Ha a terveimről kérdezel, nos, két éve vagyok a CEU-n tanszékvezető. Az elkövetke
zőkben szeretném folytatni a Hanák Péter és közvetlen elődöm, Alfréd Rieber által meg
kezdett munkát, megőrizni és fokozni az ő idejükben szerzett elismerést, a tanszék nem
zetközi és hazai „beágyazottságát. A CEU és az ottani történelem tanszék számomra 
ugyancsak nagy kaland, lehetőség, most már tíz éves szakmai és érzelmi kötődés és -  
megint csak részben a tematikai kívülállás miatt -  folyamatos kihívás és tanulás. Szeret
ném, ha a jövőben hangsúlyosabban jelen volnának a tanszék munkájában olyan irány
zatok, amelyekben igazán izgalmas, innovatív munka folyik nemzetközileg -  ember és 
természeti környezet, tudomány, medicina története, népességmozgások története, a 
szegénység, a marginalizálódás, az egalitari-anizmus története stb. és amelyek egyúttal 
tovább mélyíthetnék a jelenleg is domináns komparatív dimenziót (a program és a fokozat 
neve „Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története”), a módszertani és 
elméleti igényességet és sokszínűséget. Ez egyúttal a szintén meglévő interdiszciplinaritás 
fokozását jelenti, és azt, hogy a tanszék legyen látható és élenjáró műhelye a történelem, 
mint „releváns tudás” művelésének. Mindezt úgy, hogy lehetőleg szorosabbra fonódjanak 
a tanszék és a történettudomány hazai intézményei közötti formális és informális szálak.

ML; Hát az eszmetörténet?

KL; A  CEU-n is van néhány igen tehetséges és felkészült doktori hallgató, akik a régióból 
származó Forrásanyag tükrében mérik fel, hogy a beszélgetés első részében röviden is
mertetett módszertani irányok mennyiben termékenyíthetik meg történetírásunkat. Jövő 
márciusra készítek elő a CEU regionális hálózatára támaszkodva egy olyan egyhetes 
kollokviumot, amelynek során jó egy tucatnyi, a témában dolgozó kelet-, közép- és délke
let-európai kutató jönne Budapestre és cserélné ki tapasztalatait a modem politikai diskur
zus történetének helyi oktatásáról és kutatásáról, külső konzulensként az oxfordi John 
Robertson csatlakozik hozzánk. Ami saját kutatásomat és a publikálást illeti, a T90-es évek 
közepétől (főleg még a tanszék átvétele előtt.. .)  többször időztem hosszabban-rövidebben 
Skóciában és Németországban. Ahogy Edinburgh és Göttingen a 18. században szimboli
kus párhuzamban álltak, a szellem fellegváraiként politikai és gazdasági peremzónákban, 
úgy ma fontos, kölcsönösen kiegészitö szerepet játszanak a felvilágosodás-kor kutatásá
nak megújításában: elég Nicholas Phillipsont és a szociabilitás kultúrájával, illetve Rudolf 
Vierhaus és Hans Erich Bödeker nevét és a politizálódás, a politikai nyilvánosság stb. 
problémájával kapcsolatos kutatási irányokat említeni. Amikor a brit konzervativizmussal
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kapcsolatos monográfiám, majd a konzervativizmus-szöveggyűjtemény megjelent, már 
egy ideje Bürke németországi recepciója foglalkoztatott. Ez sokszor feldolgozott téma, de 
egyvalami úgy vélem, máig nem kapott megfelelő figyelmet a szakirodalomban. Bürke 
korabeli német követői alig vesznek tudomást arról, hogy amikor a brit rendszert mint 
követendő példát ajánlja (s a példakövetés elmulasztása miatt kárhoztatja a francia forra
dalmárokat), ezt nem azért teszi, mert másnak, jobbnak tartja azt a kontinensnél, hanem 
éppen azért, mert úgy véli, a társadalom és a politikum „mélyszerkezete” itt is, ott is azo
nos, tehát a briteknél csupán mindenki számára lehetséges potenciál kivételesen sikeres 
megvalósulásáról van szó. Bürke tehát alapjában véve az európai ancien régime 

' modemitásáról szóló civilizációs diskurzust folytat, a kései felvilágosodás fontos áramla
taiba illeszkedve. Hogy ennek felmérésében a korabeli német kommentátoroknak és 
követőknek milyen nehézségeik, korlátáik voltak, az fontos kérdés a francia forradalom 
előtti és utáni idők politikai és közéleti gondolkodásának megértéséhez. A válaszadáshoz 
segítségül hívom egy olyan szerző németországi befogadását az 1760-as és 1790-es évek 
közötti időben, akinek a koncepciója európai civilizációról és fejlődésről közeli rokonság
ba hozható Burkc-ével. William Robertson skót történészről van szó. Néhány tanulmányt 
angolul már publikáltam, megvan a témában egy teljes könyv lehetősége is, amely persze 
általában véve a kulturális határokat átszelő szellemi kommunikáció lehetőségeiről, fo
galmi, nyelvi és egyéb akadályairól is szólna. Ezektől a buktatóktól az eredeti meaning -  
minkét értelemben -  általában érdekes gellert kap. Csakhogy túlságosan sok a történetben 
az izgalmas mellékszereplő -  recenzensek, fordítók, hasonló tárgyú munkák szerzői, 
levelezőpartnerek stb. akiknél érdemes elidőzni, hiszen közülük sokan más történetek
ben viszont főszereplők. Ilyenek például Johann Reinhold és Georg Forster, apa és fia, az 
előbbi Robertson levelezőpartnere, az utóbbi pedig egyik fordítója, mindkettő jeles termé- 
szetfilozófus és James Cook útitársa annak második világ körüli útján. Tavasszal egy 
konferencián arról beszéltem, miként fogalmazódik meg útinaplóikban civilizáció és faj 
problémája -  egy olyan probléma, amellyel minden fejlődéssel, történelemmel, civilizáci
óval foglalkozó korabeli gondolkodó, így Robertson és Bürke is szembesült, viszont a két 
Forstemek bőségesen volt alkalma a közkeletű elméleteket és a léíró forrásokat empirikus 
etnológiai anyag tükrébe állítani. Az előadásból szerelnék tanulmányt írni. Az efféle kité
rők miatt, mint rendesen, a munka a tervezettnél lassabban halad.

ML: Hogyan lehet innen, mint említetted, „megérkezni” hazai tájakra?

KL: A német recepció és a skót felvilágosodás közül,az előbbi a hazai gondolkodásban 
jelentkező nyugati-európai hatások német „szűrőjének” kérdését veti fel (bár Robertson 
egyik művének éppenséggel volt közel egykorú, 19. század eleji magyar kiadása). A skót 
felvilágosodást pedig modellként kezelhetjük. Arról van szó, hogy egy birodalmi kapcso
latrendszerben („összetett politikai testben”) a belső periférián avítt társadalomszerkezet
ben élő, de a függetlenség robusztus hagyományaival rendelkező kisebbik -  vagy gyen
gébbik partnert helyzete, az intézményes önállóság korlátozása a modemitás
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kihívásaival párosulva a patriotizmus és a fejlődés -  haza és haladás! -  kérdéseinek meg
fogalmazására sarkallja, s  részben ezekre adott, igen magas elméleti színvonalú válaszként 
születik meg a skót felvilágosodás, amelyben azonban emellett megvan a lehetőség egy 
burke-t (és robertsoni) típusú állagőrző attitűd érlelésére is. Éppen elég a hasonlóság és a 
különbség a magyar reformkor fogantatásával, hogy a két jelenséget komparatív mezőben 
lehessen elhelyezni, legalábbis kutatási és interpretációs kérdéseinket illetően feltétlenül. 
Bajos, de nem is kell közvetlen hatást feltételezni. Mindenesetre Robertson vagy Sraith 
feudalizmus-kritikája mellé lehet tenni Széchenyiét, aki pályája első szakaszában a 
gravaminális politika alternatívájaként, a patriotizmus új modelljével kísérletezve az egy
kori edinburgh-i klubokéra emlékeztető tervezeteket sző -  elmesúrlódás, pályafuttatás, 
folyamszabályozás, híd, vasút stb. majd utóbb, a Politikai programm. Töredékek című
írásban olyasféle terminológiával óvja az olvasót Kossuth szirénhangjaitól, amilyet Bürke 
alkalmazott a jakobinusok ellenében. A „hazaérkezés” szempontjából mindezeknél fogva 
számomra a reformkor az egyik lehetséges terep. Egy-egy kérdést talán a zsúfoltság elle
nére is újra tudnék fogalmazni.

Az interjútMáthé László készítette
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