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A FOLYTONOSSÁG KESKENY ÖSVÉNYÉN – VAGY 

SZÉLES ORSZÁGÚTJÁN?  

 

Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus, 1790–1848. Argumentum 

Kiadó, Budapest, 2008. (Eszmetörténeti Könyvtár 10.) 412 old.  

 

 

Kecskeméti Károly monográfiájának értékelése azért nem könnyű feladat, mert 

eredetileg francia közönségnek íródott több mint húsz éve; amikor pedig magyarra 

fordított és átdolgozott változata 2008-ban megjelent, már honunkban is több éve 

megkerülhetetlen alkotásnak számított, mégpedig nem is akármilyen téma: a magyar 

„demokratikus politikai kultúra” hagyományainak felkutatása és újraszövése 

szempontjából.1 Mivel e sorok írója az eszmetörténet-írást szakadatlan eszmecserének 

tartja az egykori gondolkodók, szónokok, politikusok és az előbb soroltak szövegeit 

elemző, illetve folyvást újraértelmező s még egymással is vitázó tudós utódok között, 

talán nem méltánytalan eljárás, ha Kecskeméti írásművét a 19. századi forrásokat és ezek 

20–21. századi interpretációit egyaránt magába foglaló magyar politikai kultúra 

kontextusában vizsgáljuk.  

Elsőként tehát azt nézzük meg, hogy Kecskeméti megállapításai és tételei milyen 

magyar történetírói diskurzusba szövődnek bele, értekezése hol helyezhető el a honi 

                                                 
1 A demokratikus politikai kultúra fogalmát Miskolczy Ambrus írásaiból vettük, s vele nagyjából azonos 

értelemben használjuk: Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti 

jellegzetességeiről”. Bp. 2006.  
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historiográfiai hagyományban. Következő lépésként megpróbáljuk a szóban forgó 

monográfia főbb állításait számba venni, különös tekintettel a Kecskeméti által hozott új 

szempontokra és kutatási eredményekre. Végül pedig néhány kritikai megjegyzés 

kíséretében kitérünk arra, hogy milyen pontokon lehetne az értekezés tételeit árnyalni, 

kiegészíteni, kiigazítani, illetve továbbgondolni. 

 

 

Historiográfiai kontextus 

 

Kecskeméti Károly már a cím megválasztásával is jelzi, hogy a magyar liberalizmus 

történetéről újszerűen igyekszik szólni, hiszen ki tagadhatná, hogy 1790-től vizsgálni e 

témakört sokáig nem volt jellemző a honi történetírásban. Noha az olyan európai 

látókörű, kivételes műveltségű tudósok, mint Szekfű Gyula vagy Kosáry Domokos, 

rendszeresen értekeztek a magyar liberalizmusról a szokásosnál tágabb, az 1830-as évek 

előtti fejleményekre is kiterjedő eszmei és időbeli dimenzióban mozogva, kutatásaikkal 

éppen azt akarták alátámasztani, hogy az 1790-es évek nagy eszmei-politikai 

nekilendülése és a reformkor között nem volt közvetlen szellemi kapcsolat. Szekfű és 

Kosáry egyaránt szakavatott értelmezője a magyar felvilágosodás jelenségének; 

mindketten jól ismerik, s eredeti módon rendszerezik a felvilágosodás hatására 

kiformálódó politikai koncepciókat. A magyar liberalizmussal foglalkozó történészek 

szemléletét sok évtizeden át meghatározó következtetésük szerint ezek a koncepciók a 

magyar jakobinus mozgalom vérbefojtása után elveszítették érvényességüket, kikerültek 

a magyar közvéleményt formáló nyilvánosságból. Helyüket hosszú időre a nemesi 

kiváltságvédelmet az anyanyelv ügyével ötvöző „rendi nacionalizmus” vette át; hogy 

aztán a „haladás” és a „jogegyenlőség” felvilágosult gondolata majd négy évtized 
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múlva bukkanjon föl újra, immáron a nacionalizmus ügyét ugyancsak képviselő 

reformkori liberalizmus szerves részeként.2  

 Nem alkotnánk azonban teljesen hű képet Kecskeméti monográfiájának magyar 

historiográfiai kontextusáról, jelesül a folytonosság-megszakítottság ügye körül 

kialakult honi tudományos eszmecseréről, ha elhallgatnánk, hogy történészeink és 

irodalomtörténészeink már Kecskeméti szóban forgó írása előtt felhívták a figyelmet a 

reformkor előtti magyar szellemi élet gazdagságára és sokszínűségére.  A Kosáry fenti 

álláspontját tapintatosan vagy burkoltan bíráló magyar irodalomtörténészek azt 

bizonygatták, hogy az anyanyelvre alapozott nemzetfogalom már önmagában, konkrét 

politikai reformprogram nélkül is túlmutat a nemesi kiváltságvédelmen. E felfogás 

ugyanis a nemzeti közösség határait a nemesi kiváltságosoknál jóval szélesebb körben 

húzza meg; ráadásul a nemesség „vitézi” értékrendjével szemben a kulturális 

kiművelődés „polgári” ethoszát képviseli.3 A nyelvi-irodalmi mozgalom újszerű 

nemzetfogalmán túl történészeink számba vették a reformkor előtti gazdasági szakírók 

reformjavaslatait, illetve az abszolutizmus korlátozását célzó rendi-függetlenségi 

hagyományokat is; mindenekelőtt pedig a magyar alkotmány védelmét a jogkiterjesztés 

ügyével összefűző Hajnóczy eszmetörténeti hatásában keresték a folytonosságot a 18. 

                                                 
2 Szekfű Gyula: Magyar Történet. Bp. 1936.; Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország. Bp. 1976. Kosáry 

Domokos: Művelődés a XVII. Századi Magyarországon. Bp., 1980.; Kosáry Domokos: Újjáépítés és 

polgárosodás, 1711–1867. Bp. 1990.; Kosáry Domokos: A magyar és európai politika történetéből. Bp. 2001. 

3 Fenyő István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817–1830. Bp. 

1976.; Fenyő István: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 

1979.; Uő.: Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815–1830. Bp. 1983.; Csetri Lajos: Nem sokaság, hanem 

lélek. Berzsenyi-tanulmányok. Bp. 1986.; Uő.: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a 

nyelvújítás korszakában. Bp. 1990.; Bíró Ferenc: Nyelv, nemzet, irodalom (Az 1780-as évek értelmiségének 

ideológiájához). Irodalomtörténeti Közlemények. 88. (1984: 5–6.) 558–577.; Uő.: A felvilágosodás korának 

magyar irodalma. Bp. 1994.; Kulin Ferenc: Közelítések a reformkorhoz. Tanulmányok. Bp. 1986.; Uő.: A tét. 

Interjúk és esszék a nemzetről és a rendszerváltozásról. Bp. 1994.  
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század végén teret nyerő magyar felvilágosodás és a reformkori liberalizmus között.4 

Amíg tehát Kosáry megszakítottságot lát felvilágosodás és liberalizmus között, addig a 

magyar irodalomtörténet és történetírás néhány jeles képviselője lényegében már több 

évtizede a kontinuitás mellett érvel. 

 A fenti összefüggéseket figyelembe véve is tagadhatatlan ugyanakkor, hogy 

Kecskeméti Károlynak óriási szerepe van abban, hogy a magyar felvilágosodás és a 

reformkori liberalizmus közötti folytonosság kérdését a magyar történetírás a 

rendszerváltás után újra vizsgálat tárgyává tette. E téma lényegében évtizedek óta áll 

Kecskeméti érdeklődésének homlokterében; ebből írta Franciaországban megvédett 

doktori értekezését, amely francia nyelven 1989-ben, magyar nyelven, korszerűsített 

tartalommal 2008-ban jelent meg. Mi több, már 2000-ben hallatta ugyanebben a témában 

magyar nyelven a hangját, mégpedig az Aetas hasábjain, ahol a vele készített interjúban, 

illetve az imént említett doktori értekezésének magyarra fordított, tanulmányként 

megjelent fejezetében egyaránt a magyar felvilágosodás és a reformkori liberalizmus 

közötti folytonosság mellett érvel.5 Öt esztendő múltán – ugyancsak az Aetasban – 

Miskolczy Ambrus terjedelmes és alapos tanulmánya jóvoltából mérhettük fel újra 

                                                 
4 Szabad György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában. Bp. 1986.; 

Gergely András: A magyar liberalizmus kialakulása. In: Magyarország története 1790–1848. Szerk. Mérey 

Gyula. Bp. 1983. (Magyarország története tíz kötetben V/1–2.) 2. 669–787.; Uő.: Egy nemzetet az 

emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Bp. 1987. Lásd még a rendszerváltás 

után, Szabad György nyomán: Dénes Iván Zoltán: Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nemzeti identitás. 

In: Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Dénes Iván 

Zoltán. Bp. – Győr 1993. 9–15.; Uő.: Európai mintakövetés – nemzeti öncélúság. Értékvilág és 

identitáskeresés a 19–20. századi Magyarországon. Bp. 2001.; Uő.: A közösség ügye és a szabadság ügye. 

Kossuth nemzet- és szabadságértelmezése. Tiszatáj 56. (2002: 9.) 54–77.; Uő.: Szabadság – közösség. 

Programok és értelmezések. Bp. 2008.  

5 Deák Ágnes: „…a reformkor nem kezdet, hanem folytatás” Interjú Kecskeméti Károllyal. Aetas 15. (2000: 

1–2.) http://www.aetas.hu/2000_1-2/2000-1-2-15.htm (2012.08.12.);  Kecskeméti Károly: Szabadságjogok a 

magyar liberálisok reformterveiben (1790–1848). Aetas 15. (2000: 1–2.) http://www.aetas.hu/2000_1-2/2000-

1-2-17.htm (2012.08.12.) 

http://www.aetas.hu/2000_1-2/2000-1-2-15.htm
http://www.aetas.hu/2000_1-2/2000-1-2-17.htm
http://www.aetas.hu/2000_1-2/2000-1-2-17.htm
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Kecskeméti megállapításainak igazi súlyát, mivel ez az írás részletesen bemutatta a 

folytonosság-vita historiográfiai kontextusát, egyszersmind felfedte a kérdés máig 

időszerű ideológiai tétjét: azt, hogy a reformkori liberalizmus „nemzetileg beágyazott”, 

„szerves” magyar jelenség-e, vagy csupán nyugatról átvett eszmei áramlat.6  

Ha Kecskeméti e valóban kulcsfontosságú történeti kérdését tágabb 

összefüggésbe helyezzük, akkor világosan kell látnunk, hogy a különböző álláspontok 

mögött a polgárosodás eltérő szemlélete húzódik. A megszakítottság mellett érvelő 

Kosáry az Annales-iskola és az angolszász neomarxista irányzat strukturalista 

szempontjaiból indul ki. Perry Anderson, Pierre Chaunu és Immanuel Wallerstein 

kutatási eredményit továbbgondolva az európai fejlődést centrumra és perifériára osztja. 

A centrum fejlettségét a rendi partikularitásokat letörő, a nyelvi különbségeket 

felszámoló és a kapitalista gazdaság kibontakozását előmozdító s mindezzel végül is a 

polgári osztály megerősödését elősegítő nemzeti abszolutizmusok kiépülésében mutatja 

föl; a feudális és a polgári gazdasági-társadalmi viszonyok közötti struktúraváltást a 

polgári osztály által képviselt francia forradalomban keresi; az utána kiépülő, immáron 

a jogállamiság keretei között berendezkedő, nyelvileg egységes modern nemzetállamot 

az európai fejlődés mintájának tartja. A magyar társadalom elmaradottságát Kosáry 

elsősorban a nemesség nagy számában, a polgárság gyöngeségében és az ország nyelvi 

sokszínűségében látja. Ugyanakkor a műveltség, az anyagi viszonyok, az 

életkörülmények, az életmód, az oktatás és a mentalitás terén már a 18. század végi 

Magyarországon lassú emelkedésre mutat rá, amely az arisztokrácia és a – jobbadán 

evangélikus hátterű – értelmiség szellemi elitjét érintette. Ebből az elitből került ki a 

fennálló viszonyokat korszerűsíteni kívánó felvilágosult rendiség és a struktúraváltást 

                                                 
6 Miskolczy Ambrus: Egy történészvita anatómiája. 1790/1830-1848: folytonosság vagy megszakítottság? 

(avagy”Mit üzent Kossuth Lajos?”) Aetas 20. (2005: 1–2.) 

http://epa.oszk.hu/00800/00861/00030/pdf/miskolczy.pdf (2012.08.12.) 

http://epa.oszk.hu/00800/00861/00030/pdf/miskolczy.pdf
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szorgalmazó jozefinizmus szűk politikai csoportja – mondja Kosáry –, csakhogy alatta 

kiváltságos csoportok barokkos-provinciális kultúrájú tömbje állt, amelynek vezető ereje 

– a vármegyei nemesség – a felvilágosodás és a nyelvi nacionalizmus bizonyos elemeit a 

rendi előjogok védelmével kapcsolta össze.7 Mivel a jakobinus mozgalom vérbefojtása 

után a felvilágosult szellemi elit nem hallathatta hangját, a reformkori liberalizmus fő 

vonala a „feudális nacionalizmust képviselő nemesség” társadalmi-kulturális „talajából 

nőt ki”, s bár sok tekintetben a poszt-jozefinisták elvi iránymutatását követte, magán 

viselte a nemesi öntudat anakronisztikus vonásait is.8 

A folytonosság mellett érvelő Miskolczy és Kecskeméti nem kritizálja a 

társadalmi-gazdasági alap szerkezetére és a polgári középosztály összetételére 

összpontosító neomarxista-strukturalista álláspontokat. (Miközben az új 

társadalomtörténeti eredmények, elsősorban a német „külön-útról” szóló vita 

tanulságait levonó Gyáni Gábor, illetve Benda Gyula, Kövér György és Szijártó M. 

István kutatásai alapján tudjuk, hogy a magyar polgárosodás, középosztályosodás és 

liberalizmus társadalmi bázisát valóban a társadalom középső tömbjében kell 

keresnünk, amely európai összevetésben persze azért annyira nem is volt provinciális.) 

Az viszont beszédes, hogy Miskolczy éppen abból a francia revizionista koncepcióból 

merít, amely a neomarxista-strukturalista irányzat éles kritikáját adja. François Furet – 

merthogy a revizionizmus kapcsán elsősorban róla beszélünk – megkérdőjelezi a polgári 

osztály meghatározó történelemformáló szerepét, s az átalakulás fő tényezőjét a 

társadalmi nyilvánosság fórumain fellépő, társadalmilag vegyes összetételű művelt 

„közvélemény” politikai kultúrájában látja.9 Miskolczy számára is a modern társadalmi 

nyilvánosság kialakulása a fontos, egészen pontosan az, hogy a különféle formálisan és 

                                                 
7 Kosáry D.: Művelődés i. m. 1980. 
8 Kosáry D.: Napóleon i. m. 1976.; Uő.: Művelődés i. m. 1980. 
9 Furet, Francois: Gondoljuk újra a francia forradalmat. Bp. 1994.; Uő.: A francia forradalom története. Bp. 

1999. 
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informálisan működő szellemi fórumokon – előbb a szabadkőműves páholyok és a 

magántársaságok, majd a polgári nyilvánosság keretei között – hogyan bontakozott ki a 

magyar „demokratikus politikai kultúra”.10  

Kecskeméti szemlélete sok tekintetben rokonítható Miskolczyéval, de közel áll a 

klasszikus angolszász eszmetörténet-írás koncepciójához is, amely arra összpontosít, 

hogy a természetjog és a népképviselet locke-i alapelvei miként érvényesültek a brit és 

az amerikai alkotmányos intézményrendszer kialakulásában. Kecskeméti még azt is 

megkockáztatja, hogy egy-egy társadalom fejlettségét a képviseleti rendszer szerkezetén 

lehet a leginkább lemérni, illetve azon, hogy a társadalom milyen széles rétegei 

rendelkeznek választójoggal. Noha a magyar nemesi országgyűlés viszonylag kevesek 

képviseletét biztosította – mondja Kecskeméti –, Magyarország mégis inkább a „nyugati 

rendszerekhez”, semmint a „keleti abszolutizmusokhoz” állt közel, hiszen honunkban a 

parlamentáris rendszer csíráit magában hordó intézményrendszer már a 17. században 

kiformálódott.  

Nem véletlen, hogy Kecskeméti Károly intézménytörténeti könyve, amelyet Jean-

Yves Béranger-val közösen jegyzett, és amely Miskolczy előszavával jelent meg, 1608-tól 

tekinti át a magyar parlamenti élet történetét, vagyis a polgári átalakulás intézményi 

hátterét a kora újkori rendiség századaiban is vizsgálja.11 Itt tehát a rendiség nem csupán 

a negatívum, a nemesi kiváltságvédelem kifejeződése, hanem pozitívum is, a modern, 

képviseleti alkotmányosság alapja. Ebben az összefüggésben vizsgálja Kecskeméti a 

politikai kultúra jelenségeit: nem a társadalmi helyzet, az osztályállapot, hanem a 

műveltség, a szellemi tájékozottság érdekli, elsősorban is azok a tollforgatók, akik a 

szabadkőműves páholyok szellemi örököseiként képviselték a modern alkotmányos 

                                                 
10 Miskolczy A.: Demokratikus kultúra i. m. 2006.; Uő.: A felvilágosodás és a liberalizmus között. 

Folyamatosság vagy megszakítottság? Egy magyar történészvita anatómiája. Bp. 2007.; Uő.: Kazinczy 

Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig. I–IV. 2009–2010.  

11 Bérenger, Jean – Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon 1608–1918. Bp. 2008.   



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

210 

 

berendezkedés ügyét 1790 és 1848 között. Összességében tehát Kecskeméti – akárcsak 

Miskolczy – mérsékelt revizionista álláspontot foglal el azzal, hogy a gazdasági alap és a 

középosztály társadalmi összetétele helyett a képviseleti intézményrendszer és a 

politikai kultúra egymást kölcsönösen formáló változásaira szegezi figyelmét.  

 

 

Kecskeméti főbb állításai és újdonságot hozó eredményei 

 

Kecskeméti monográfiájának értékelésekor persze figyelembe kell vennünk, hogy 

eredeti változatában nemcsak a magyar történetírás vitáihoz szólt hozzá a folytonosság 

tézisét bizonyítandó, hanem a liberalizmus történetéről folyó európai eszmecserébe is 

bekapcsolódott. Arra kívánta ugyanis fölhívni a figyelmet, hogy az elmaradott keleti 

végeken – jelesül honunkban is – létezett szerves liberális hagyomány, sőt 

Magyarország a Rajnától keletre eső országok között az egyetlen, ahol egy egész 

évszázadon át meghatározó politikai eszmerendszer volt a liberalizmus. Nyilvánvaló, 

hogy elsősorban a külföldi olvasóközönség igényeit szem előtt tartva foglalkozik 

Kecskeméti a szokásosnál részletesebben a magyar liberalizmus politikai-társadalmi 

kontextusával. Fejtegetései mégsem unalmasak a kérdésben jártásabb magyar olvasó 

számára sem, mivel a magyar történetírás régi sémáitól megszabadulva, mi több, 

néhány vonatkozásban egészen újszerűen mutatja be a magyar liberalizmus 

kialakulásának politikai és társadalmi feltételeit.  

A monográfia három részből áll. Az első az intézményes kontextust vázolja föl; a 

második a társadalmi reformok ügyét járja körül; a harmadik a liberalizmus politikai 

párttá szerveződését követi nyomon, egyszersmind feltárja a magyar liberalizmus 

társadalomtörténeti hátterét.  
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Az első részben átfogó képet kapunk a 17. században kialakuló s egészen a 

reformkor végéig a hagyományos keretek között fennálló magyar politikai rendszer 

működési mechanizmusáról. Az országgyűlés, vármegye, sérelmi politika, az udvar 

abszolutista eszközei, illetve a cenzúra szerepe kerül itt bemutatásra. Jórészt ismert 

dolgok tehát, Kecskeméti mégis érdekes és újszerű összefüggésekre hívja föl a 

figyelmünket. Nevezetesen arra, hogy a jakobinus diktatúra után keménnyé váló 

abszolutista rendszer politikailag ugyan meglehetősen hatékonynak bizonyult, szellemi-

kulturális értelemben viszont csak korlátozottan, hiszen nem tudta, s nem is lehetett 

volna képes felszámolni a „társadalomban élő pluralista politikai kultúrát”. Magyarán a 

felvilágosodás szellemében gondolkodó „haladó”, „baloldali” politikai mozgalom a 

felszín alatt a 19. század első harmadában is szilárd ellenpontját adta a „kormányhű 

jobboldali konzervativizmusnak”.  

Ugyancsak újdonságnak számít magyar vonatkozásban a különféle 

beszédhelyzetek árnyalt megkülönböztetése, amely a szerző számára a 19. század első 

harmada szellemi mozgásainak megfejtéséhez ad kulcsot, egyszersmind a reformkori 

sérelmi politika értelmezésére is magyarázatot kínál. A hivatalos iratok kormányhű 

hangvételben íródtak – mondja a szerző –, a nyilvános politikai vitákat a sérelmi 

ellenzék hazafias nyelvezete határozta meg, a sajtóban a hatalom érzékenységére 

tekintettel lévő öncenzúra érvényesült, az utókornak szánt emlékiratok pedig az 

őszinteség hangján fejezték ki a művelt tollforgatók vágyait. A magyar politikai kultúra 

e bonyolult, egymásba fonódó nyelvi manőverei teszik világossá, hogy a reformkorban 

mindvégig kisebbségben lévő liberális „baloldal” a sérelmi-hazafias szólamok 

felhasználásával miként tudta maga mögé állítani a vármegyei nemesi tömegbázis javát.  

A sérelmi politika eszköz volt a liberálisok kezében arra, hogy többséget 

szerezzenek a vármegyékben és a diéta alsótábláján – így a szerző. A cél az volt, hogy a 

fennálló törvényes viszonyok stabilizálásával, a régi intézmények bázisán új politikai-
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társadalmi berendezkedést, új, korszerű alkotmányt hozzanak létre. E szempontból 

pedig Kecskeméti szerint teljesen egyértelmű, szövegszerűen alaposan alátámasztható 

az eszmei folytonosság a 18. század végi felvilágosult nemzedék és a reformkorban 

színre lépő liberális politikai mozgalom között. Hajnóczy és Martinovics éppúgy a régi, 

igazságtalan, kiváltságokon alapuló alkotmány felszámolására, s új, korszerű törvények 

megalkotására törekedett, mint Széchenyi, Eötvös vagy Kossuth. A különbség a régi és 

az új érvek között abban áll, hogy amíg a 18. században a természetjogból magyarázták 

az új alkotmány megalkotásának szükségességét, addig a reformkorban a nemesi 

tömegbázis megnyerése végett inkább a „történeti alkotmány” kiterjesztéséről beszéltek.   

A második részben a szerző a társadalom megreformálására tett elképzeléseket 

sorolja. Mind a jobbágyfelszabadítás és a közteherviselés, mind a zsidó emancipáció 

kérdése a társadalmi kohézió megteremtése szempontjából volt kényes kérdés a 

reformkori liberálisok számára – mondja Kecskeméti. A polgári jogegyenlőség erkölcsi 

követelménye és a társadalom java részét kitevő csoportok megnyerése egyaránt a 

törvény előtti egyenlőség megteremtését diktálta, ugyanakkor a liberálisoknak mégis 

körültekintően kellett ezekben az ügyekben eljárniuk. Különösen óvatosan kellett 

taktikáznia Kossuthnak a nemesi adómentesség felszámolása ügyében. Egyfelől 

sürgetőnek érezte a közteherviselés keresztülvitelét, hiszen ha a politikai elitnek a 

magyar jobbágyságot nem sikerül az ellenzékiség ügye mellé állítania, akkor a nemesség 

maholnap vasvillára kerülhet. Amennyiben viszont túlságosan radikálisnak tűnik a 

reform, akkor a kiváltságait féltő nemesség hátrálhat ki a liberális ellenzék programja 

mögül. Talán még kényesebb kérdés volt a zsidóemancipáció ügye – állítja Kecskeméti –

, mivel Kossuth bizonytalan volt azt illetően, hogy a zsidóság csupán felekezet-e vagy 

pedig önálló politikai intézményekkel bíró különálló népcsoport. A szerző ezekben a 

kérdésekben nem rejti véka alá, hogy bár megérti Kossuth óvatosságát és ügyes taktikai 

manővereit, az emberjogi elvek mellett következetesen kiálló centralisták elképzeléseit 
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tarja rokonszenvesebbnek. Ugyanez az értékválasztás nyilvánul meg a monográfia 

későbbi részében a magyar nacionalista program elemzésénél is. Kecskeméti úgy véli, 

hogy a magyar nyelv ügyét a magyarországi történelmi múlttal összeötvöző 

nacionalista szemlélet sok kárt okozott a magyar és nem magyar polgárok viszonyában.  

A harmadik részben a magyar liberalizmus párttá szerveződéséről és társadalmi 

hátteréről kapunk átfogó képet. Kecskeméti fő megállapítása itt az, hogy az 1830-as 

években, illetve az 1840-es évek elején a magyar „baloldali” gondolkodás nem igazán 

tudott a 18. század végi felvilágosult programokhoz képest újat mondani. Széchenyi, 

Pulszky és Balogh János pontokba szedett elképzelése lényegében a szükséges 

társadalmi reformokat foglalta össze, de a népképviseleti országgyűlés igényén 

túlmenően nem mondott semmit Magyarország leendő intézményes berendezkedéséről. 

Kossuth pedig bár hatékonyan mozgósította a vármegyei nemességet, s megteremtette 

az abszolutizmussal szemben fellépő ellenzék egységét, vármegyei koncepciójával örök 

ellenzékiségre kárhoztatta volna a magyar liberalizmust, ráadásul egy kifejezetten 

arisztokratikus természetű intézményrendszert szeretett volna népképviseleti alapokra 

helyezni. Ebben az összefüggésben kell nagyra értékelnünk a centralisták szerepét – 

érvel Kecskeméti –, akik a régi, arisztokratikus jellegű vármegyei intézményeket fel 

akarták számolni, s a törvényhozásnak felelős, független magyar kormány 

koncepciójával felvillantották annak a lehetőségét, hogy a magyar liberálisok ne 

ellenzékként, hanem kormányra kerülve, kezdeményező félként vegyék kézbe a magyar 

társadalom megreformálásának ügyét.  

A szerző úgy ítéli meg, hogy amikor a programalkotás kora véget ért, s 

megkezdődött a magyar liberalizmus párttá szerveződése, mind Kossuth, mind a 

centralisták szerepe elengedhetetlenül fontos volt. Kossuth meggyőző érveivel 

megteremtette az ellenzék hozzávetőleges egységét, a centralisták pedig elveikhez 

következetesen ragaszkodva keresztülvitték, hogy a felelős kormány igénye a magyar 
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liberális törekvéseket summázó Ellenzéki Nyilatkozat lényeges része legyen. Ugyancsak a 

centralisták szerepét látja Kecskeméti az 1848 tavaszán kialakított alkotmányos 

rendszerben, amely lényegében a liberális csoport kormányfelelősségét, kezdeményező 

szerepét tette nyilvánvalóvá. Magyarán a centralistákat aligha tekinthetjük utópistáknak 

– hangsúlyozza a szerző –, hiszen az 1848-ban körvonalazott alkotmányos 

berendezkedés végeredményben az ő elképzeléseiket tükrözte.   

Az értekezés kronológiai rendjét megtörve, ám a szerkesztés nehézségeit belátó 

recenzens számára világos és érthető okokból csak a liberális párt megszerveződését 

bemutató fejtegetések után tér rá a szerző a felvilágosodás és a liberalizmus közötti 

eszme- és társadalomtörténeti folytonosság részletesebb bizonyítására – az írásmű 

mintegy hatásos csattanójaként.  

Kecskeméti az eszmetörténet síkján a rendi szabadságjogokat átértelmező 

modern, természetjogi szabadságfogalom megjelenését tarja hangsúlyozandónak, 

megintcsak szövegszerűen alátámasztva, hogy a 18. század végi felvilágosult 

tollforgatók és reformkori liberálisok hasonló lelkesültséggel tettek hitet az egyetemes 

érvényű emberi szabadság, illetve az ebből fakadó polgári jogegyenlőség mellett. 

Kecskeméti ugyancsak fontosnak tartja, hogy a magyar nemzeti függetlenség igénye 

nem lépte túl a birodalmi kereteket, azaz a „történeti dualizmus” átértelmezésével 

akarta a magyar társadalom politikai-közjogi önállóságát megteremteni; s azt is 

hangsúlyozza, hogy a nemzet fogalmát az ország minden lakosára kiterjesztő 

„szemantikai csúszás” már a 18. század végi felvilágosult értekezésekben bekövetkezett. 

Ami pedig a társadalomtörténeti folytonosságot illeti: a magyar történetírásban 

berögződött osztályszempontú megközelítésekkel szemben Kecskeméti meggyőzően 

bizonygatja, hogy nem a nemességben, hanem a 18. század végén megszerveződő 

szabadkőműves páholyok nemesi és értelmiségi tagjaiban kell látnunk a magyar 

felvilágosodás társadalmi bázisát. Jóllehet a jakobinus mozgalom vérbefojtása után a 
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páholyok megszűntek, a szabadkőművességgel valami módón kapcsolatban álló művelt 

nemesi családok sarjai továbbvitték a felvilágosodás szellemi örökségét, s köreikből 

kerültek ki a reformkori liberalizmus legfőbb képviselői és támogatói.  

 

 

Néhány kritikai megjegyzés 

  

Minden elismerésünk mellett, az alábbiakban négy pontban foglaljuk össze, hogy miben 

látjuk árnyalandónak, kiigazítandónak, kiegészítendőnek, illetve továbbgondolandónak 

Kecskeméti koncepcióját.  

 

I. 

Mindenekelőtt azt szeretnénk szóvá tenni, hogy a szerző doktori értekezésének újra 

átgondolt, magyarul 2008-ban megjelent változatát talán szükséges lett volna jobban 

beágyazni a magyar historiográfiai hagyományba. Az még érthető, hogy a külföldi 

olvasóközönségnek szóló 1989-es francia nyelvű kiadás nem bíbelődött sokat a magyar 

liberalizmusról szóló történeti koncepciók ismertetésével. A magyar történetírás 

kontextusában viszont meglehetősen hiányosnak és elnagyoltnak tűnik a monográfia 

historiográfiai része, valamint az is kifogásolható, hogy a szerző nem mindig építi be a 

témában született régebbi és újabb magyar kutatási eredményeket.  

A recenzens számára például érthetetlen, hogy Kecskeméti miért hagyja teljesen 

figyelmen kívül Gergely András több helyütt is publikált akadémiai értekezését a 

magyar liberalizmus kialakulásáról. Pedig ez az írás éppúgy a folytonosság, illetve a 

magyar liberalizmus nemzeti beágyazottsága mellett hoz föl érveket, mint Kecskeméti 

értekezése.  Gergely szerint „a politikailag csendes [1810-es, 1820-as] évek eszmeileg […] 

közvetlen előkészítői a későbbi évek lendületes politikai mozgásainak”. A magyar 
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liberalizmus tehát, „ha át is vett elemeket a nyugat-európai liberalizmus eszmeköréből, 

nem idegen, hazai előzmények nélküli gondolatrendszer volt, hanem a magyar 

társadalmi fejlődés folytonosságát és viszonylagos megkésettségét egyaránt tükröző 

progresszív eszmei áramlat”.  

Ugyancsak érthetetlennek tűnik, hogy Kecskeméti néhány mondatnyi méltatáson 

túl miért nem szentelt különösebb figyelmet Miskolczy Ambrus témába vágó írásainak. 

Már csak azért is érdemes lett volna szervesebben beépítenie értekezésébe Miskolczy 

téziseit, mert amíg Kecskeméti írásiban az 1790 és 1830 közötti korszak eszmei 

mozgásairól alig tudunk meg valamit, addig Miskolczy szerteágazó gondolatmenete 

nyomán a reformkor előtti magyar szellemi élet igazán gazdag képe bontakozik ki 

előttünk, egyben a 19. század eleji nyelvújítási és filozófiai viták metapolitikai 

dimenziója nyílik meg. Miskolczy eredményeire támaszkodva tehát fel lehetett volna 

hívni a figyelmet arra, hogy nem csupán a természetjogi szabadságeszme következetes 

és nyílt hangoztatásával lehetett túllépni a nemesi kiváltságvédelem werbőcziánus 

koncepcióján, hanem az abszolutizmust korlátozó rendi intézmények oltalmazásával, a 

kanti etika felvállalásával és a magyar nyelv ügyének képviseletével is. Kecskeméti 

kedvenc történeti szereplői, Hajnóczy és Berzeviczy mellett a maga módján Ócsai 

Balogh Péter, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel és Fejér György is a 

haladás, a reform, a nemzeti megújulás szorgalmazója volt. 

 

II. 

Módszertani szempontból ugyancsak akadnak kiaknázatlan lehetőségek Kecskeméti 

értekezésében. Mivel a politika nem csupán ésszerűen megokolható cselekvési 

programokról, racionális megfontolásokról és nyers érdekekről szól, hanem 

világlátásról, identitásőrzésről és identitásújrateremtésről is, a magyar liberalizmus 

kialakulása és története kapcsán érdemes volna nagyobb figyelmet szentelnünk a 
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politikai meggyőződések hátterében álló azon érzelmi motívumoknak, amelyek nem a 

megszólított közönség, hanem a megnyilatkozó értékvilágába és világszemléletébe 

engednek betekintést. Annál is inkább érdemes lenne így eljárnunk, mert éppen 

Kecskeméti hangsúlyozza, hogy az utókornak szánt magánjellegű írások – emlékiratok 

és naplók – az őszinteség hangján íródtak, következésképpen ezek mutatják meg a 

maguk leplezetlenségében a korabeli tollforgatók igazi szándékát és vágyait. Érdemes 

tehát odafigyelnünk ama kulturális antropológiai körülményre, hogy a 18. század vége 

és a 19. század első fele nem csupán a modern politikai programok megfogalmazásáról 

szólt, hanem a hagyományos társadalmi (rendi és felekezeti) keretek közül kilépő 

művelt individuum identitáskereséséről is, aki részint a letűnni látszó régi társadalmi 

kultúra szemléleti és eszmei építőköveiből, részint a felvilágosodás egyetemes 

érvényűnek gondolt erkölcsi eszményeiből igyekezett a maga számára otthonos világot 

alkotni. Ebből a szempontból perdöntő, hogy a magyar liberalizmus képviselői abban a 

humanista-rendi kultúrában nevelkedtek föl, amely nyitott volt ugyan a felvilágosodás 

különféle eszméire, ám a honfoglaló magyar ősök és az antik auktorok által 

megörökített görög-római hősök példáját szem előtt tartva a legmagasabb erkölcsi 

polcra mégis a történetileg kialakult magyar politikai közösség védelmét helyezte.  

Világosan megmutatja az ilyetén identitáskeresés rögös útját Pulszky Ferenc 

emlékirata, aki meglehetősen őszintének tűnő vallomásában írja le, hogy a természetjogi 

felvilágosodás iránti ifjonti lelkesedése után, Kölcsey útmutatását követve, miként 

találta meg az egyensúlyt az egyetemes emberi értékek és a nemzeti hagyományok 

között. Korántsem véletlen tehát, hogy Pulszky legfajsúlyosabb reformkori írásai, 

amelyek az Athenaeum és a Pesti Hírlap hasábjain jelentek meg, a tisztán racionális 

szempontokat érvényesítő felvilágosult politikai koncepciók éles bírálatából indultak ki, 

s az állampolgári jogegyenlőség elvét a nemzeti intézmények védelmével ötvöző 

politikai modellig jutottak.  
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Hasonlóképpen beszédes az 1832–36-os diétán meghatározó szerepet játszó 

Kölcsey országgyűlési naplója, amelynek patetikusnak tűnő bevezető mondatai a 

jobbágyfelszabadítás programját képviselő szatmári követ érzelmi motívumaira vetnek 

éles világot. E sorokból kiderül, hogy Kölcsey a magyar haza oltalmazása végett, a 

Hunyadiakhoz és a Zrínyiekhez hasonló nemzeti ősök, illetve a Plutarkhosz által 

bemutatott antik hősök példáján felserkenve merít erőt ahhoz, hogy az önkéntes 

örökváltság liberális ügyét az országgyűlésen szőnyegre hozza.  

A sor hosszasan folytatható volna, hiszen Wesselényi, Deák és Kossuth 

magánlevelei vagy a kor közhangulatát nagyban meghatározó népszerű költemények 

egyaránt arról tanúskodnak, hogy a reformok iránt elkötelezett politikusok és 

tollforgatók számára a magyar nemzet történeti önkormányzata nem csupán taktikai 

megfontolásból, retorikai-nyelvi eszköz gyanánt, hanem belső meggyőződésből, az 

emberi lét alapvető kereteként, az egyéni és közösségi autonómia legfőbb 

biztosítékaként, a társadalmi önszerveződés alapfeltételeként s így a politikai cselekvés 

elsődleges vonatkoztatási pontjaként is fontos volt. 

 

III. 

Itt persze mindjárt jeleznünk kell, hogy történetileg a kialakuló magyar politikai 

közösség oltalmazása nem a teljesen önálló, modern államnemzet igényét takarta, 

hanem egy olyan politikai modellét, amely a decentralizált szerkezetű társadalmi 

önkormányzatiságon alapul, működését pedig a mindenkori kormány hatalmát 

korlátozó közösségi önszerveződés dinamikája biztosítja. Ebben az összefüggésben nem 

kerülhetjük meg a centralisták és a magyar liberalizmus derékhadát adó kossuthiánus 

csoport álláspontja között húzódó különbségeket, amelyeket véleményünk szerint 

Kecskeméti kissé elnagyol.  
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A magyar liberalizmus európai kontextusát jól ismerő Szabó Miklós hívta föl arra 

a figyelmet, de voltaképpen már Szabad György és Varga János kutatásiból is kiderült, 

hogy amíg a centralisták elképzeléseiben az állami szakigazgatás társadalomformáló 

szerepét hangsúlyozó „kontinentális liberalizmus” szemlélete fejeződött ki, addig 

Kossuthéban az állami bürokráciával szemben bizalmatlan, a választott helyi és 

regionális önkormányzati testületek szerepét felértékelő klasszikus, angolszász típusú 

szabadelvűség tükröződött.12 Másképpen: amíg a centralisták kormányközpontú, addig 

Kossuth és a táborához tartozó politikusok társadalomközpontú liberálisok voltak. 

Érdemes például külön odafigyelnünk arra, hogy Kossuth és néhány teoretikus vénájú 

elvbarátja – például a nemzeti kérdés vonatkozásában már említett Pulszky – nem 

csupán a vármegyéknek, de a helyi, városi, mezővárosi, községi és szabad kerületi 

önkormányzatoknak, valamint az önkéntes társulásoknak is meghatározó szerepet szánt 

a kormányhatalom korlátozásában. Itt tehát nem csupán taktikai megfontolásokról, a 

magyar ellenzéki mozgalom legfőbb intézményes bázisát adó vármegyei testületek 

védelméről volt szó, hanem olyan alapelvekről, amelyek a leendő, korszerű magyar 

politikai berendezkedés szempontjából korántsem voltak érdektelenek.  

A reformkori vármegyei liberális álláspont megértése szempontjából kulcskérdés 

például, hogy a magyar ellenzék vezére, Kossuth, nemcsak az Ellenzéki Nyilatkozat 

megfogalmazójaként és az utolsó rendi diéta legbefolyásosabb liberális 

vezérszónokaként, hanem az első népképviseleti országgyűlés követeként, sőt a 

kormány minisztereként a törvényalkotás folyamatában, tehát még a független pesti 

kormánnyal szemben is eltökélten ragaszkodott a decentralizált szerkezetű társadalmi 

önkormányzatiság magyar intézményeihez. Nem csupán az éppen regnáló, abszolutista 

                                                 
12 Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986. Bp. 1989.; Uő.: A magyar nemesi 

liberalizmus, 1825–1910. In: Szabadság és nemzet i. m. 1993. 150–181. 1993.; Szabad György: Kossuth 

politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Bp. 1977.; Varga János: Kereszttűzben a 

Pesti Hírlap. Bp. 1983. 
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módszereket alkalmazó Habsburg-államhatalom korlátját látta ugyanis az 

intézményrendszer decentralizált szerkezetében, hanem a mindenkori kormány 

ellensúlyát, egyben az egyéni jogok közvetlen védőernyőjét és a társadalom 

„mindennapi életébe” mélyen beleszövődő helyi autonómia lehetőségét is, egyszóval a 

közösségi élettel „egyszerre fejlődő” „organikus” nemzeti szabadság legszilárdabb 

pillérét. Olyan tényezőt, amely a kormányzat és az egyén közötti űrt valóságos 

közösségi tartalommal tölti ki, s így megakadályozza, hogy a kormányhatalom – akár 

„republikánus” vagy „demokratikus” berendezkedés mellett is – „abszolutizmussá 

fajuljon”.13  

Amennyiben ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor korántsem 

egyértelmű, hogy az 1848-as törvények végül a centralisták elképzeléseit valósították 

meg. A korszerű alkotmányosság alapfeltételeit megteremtő utolsó rendi diéta 

intézkedései szerint ugyanis megmaradt – s Kossuth reményei szerint később 

népképviseleti alapokra helyeződött volna – a vármegyék, szabad királyi városok, 

községek és szabad kerületek önkormányzata. Továbbá az országgyűlés meghagyta az 

„alkotmány védbástyájának” nevezett vármegyék ellenállási jogát a kormány 

intézkedéseivel szemben; a népképviseleti országgyűlés választókerületeit a megyék és 

a városok önkormányzatához igazította; s a francia mintától eltérően nem a nemzet 

képviselőiről, hanem a megyék és a városok követeiről beszélt.14 

 

 

 

                                                 
13 Kossuth 1848-as megyei álláspontjához lásd: Gergely András: Általános választójog 1848-ban? Századok 

139. (2005: 3.) 585–610.  

14 Az 1848-as törvények értelmezéséhez lásd: Gergely András: A magyar polgári alkotmányos 

államrendszer 1848-ban. In: Uő.: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 

1848–49-es történetéből. Bp. 2001. 93–136. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

221 

 

IV. 

A rendi és az 1848-ban kialakított polgári alkotmányosság közötti nyilvánvaló 

folytonosság még egy szempontra hívja fel a figyelmet, éspedig arra, amelyre 

Kecskeméti is nagy hangsúlyt helyez, hogy ugyanis a magyar politikai kultúra 

intézményi-politikai környezete 1608 és 1867 között alapvonásaiban állandóságot mutat: 

mindenekelőtt a centralizációra törekvő bécsi udvar és a rendi-felekezeti intézmények 

önkormányzatát védő ellenzék szembenállásával jellemezhető. Ebben az 

összefüggésben érdemes odafigyelnünk arra, hogy az ellenzéki politikai értékrendnek 

volt egy viszonylag koherens, a kora újkor és az újkor között folytonosságot mutató 

gondolati magva, történetesen az a hitvallás, hogy Magyarország politikai, vallási és 

kulturális önkormányzatát meg kell őrizni a magyarságot elnyomó „német zsarnokság” 

és a nyugati civilizációt fenyegető „keleti (előbb a török, majd az orosz) despotizmus” 

roppant erői között.15 Ez az igény már 17. században is túlmutatott a Hármaskönyv 

koncepcióján, hiszen Magyarország politikai, vallási és kulturális önkormányzata nem 

csupán az „egy és ugyanazon” nemesség kiváltságait takarta.  

A szabad nemzet létalapját adó magyar törvénytár az 1608-as törvények 

értelmében a szabad királyi városok, a hajdúk, a bevett protestáns felekezetek, illetve a 

vallásgyakorlat vonatkozásában a mezővárosok és a falvak kollektív jogaival bővült. 

Nem véletlen, hogy amíg a Hármaskönyv még a szabad királyi városokat is a Szent 

Korona tulajdonának, vagyis a nemesség és az uralkodó közös birtokának nevezte, 

addig az ország sarkalatos törvényeit összegző 17. századi koronázási hitlevelek minden 

kollektív joggal rendelkező csoportot az országos szabadság birtokosai közé soroltak; a 

koronázás „feltételei” között pedig még tételesen is megerősítették a szabad királyi 

                                                 
15 Az „intézményi-politikai környezet” és a „gondolati mag” az eszmetörténeti folytonosságban játszott 

meghatározó szerepét Kontler László hangsúlyozza a brit konzervativizmus 16–18. századi előtörténete 

kapcsán. Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Bp. 

1997. 
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városok és a hajdúk kiváltságait, valamint a protestáns felekezetek, s ebből fakadóan a 

mezővárosi és falusi gyülekezetek vallási önkormányzatát. Mivel pedig a korabeli 

művelt tollforgatók számba vették, s a helyi tapasztalatok függvényében átértelmezték 

mindazokat az antik, humanista és keresztény európai hagyományokat, amelyekkel az 

emberi lét alapvető keretének tartott „polgári társaság” mibenlétét és működését körül 

lehetett írni, már a 17. században a nemzeti szabadság ügyében felmerült a „barbárság” 

állapotából való kiemelkedés lehetősége, az anyanyelv „csinosításának” szükségessége, 

a „szép és hasznos tudományok” anyanyelven való „tökéletesítése”, a társadalom minél 

szélesebb rétegeit lefedő iskolarendszer kiépítése, valamint a művelt és erényes 

politikai-szellemi elit kinevelésének programja. Vagyis a nemesi kiváltságvédelmet 

meghaladó „polgárias” értékrend, egyben a klasszikus liberalizmus néhány alapvetően 

fontos összetevője, így a közösségi autonómiákon alapuló társadalmi önigazgatás igénye, 

a csinosodás-tökéletesedés vágya és az érdemei szerint kiválogatódó politikai-szellemi elit 

eszménye jóval a felvilágosodás térnyerése előtt jelent meg a magyar politikai 

gondolkodásban.  

Jóllehet a 17. századi ellenzéki politikai kultúra és a 18. század végén felélénkülő 

magyar politikai gondolkodás közötti folytonosságról nem sokat tudunk, az már első 

ránézésre is feltűnő, hogy az 1780-as, 1790-es évek legszélesebb körben olvasott, a 

modern értelemben is közvélemény-formálónak számító írásai az előbb sorjázott 17. 

századi érveket gondolták tovább, s ötvözték össze a felvilágosodás bizonyos elemeivel. 

Ha tehát a felvilágosodás honi térnyerése mellett a 17. századba visszanyúló magyar 

ellenzéki politikai kultúra belső dinamizmusának, szakadatlan megújulásának is 

figyelmet szentelnénk, akkor talán még inkább kidomborítható lenne a magyar 

liberalizmus „nemzeti beágyazottsága”. Legalábbis e sorok írója hajlik arra, hogy az 

ellenzéki liberalizmus alapeszméi és fő elvei elsősorban nem a felvilágosodás 

természetjogi gondolatköréből, hanem a humanizmus, a protestantizmus és az 
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ellenreformáció szellemében megújuló, igen gazdag, javarészt már a 17. században 

magyar nyelven szóló, kora újkori rendi politikai kultúrából erednek.  

 

 

Összegzés 

 

Recenziónkban Kecskeméti Károly útirányát követve a II. József „nevelte felvilágosult 

nemzedék” és a centralisták értékvilágát összekötő keskeny eszmetörténeti ösvényről 

végül a 17. századi politikai kultúrát és a reformkori ellenzéki liberalizmust összekötő 

széles országútra tévedtünk. Talán még azt sem túlzás állítani, hogy Kecskeméti 

monográfiája ürügyén s részben vele vitázva saját álláspontunkat fejtettük ki a magyar 

demokratikus politikai kultúra hagyományairól és nemzeti beágyazottságáról. Ha 

viszont így van, csak azt bizonyítja, hogy a tárgyalt értekezés az eszmetörténeti 

fejtegetések legnemesebb erényeit mutatja föl: eredeti megállapításaival 

gondolatébresztő és vitára sarkalló, egyszersmind tehát megkerülhetetlen is. Kecskeméti 

Károly ma már kétségkívül a modern magyar politikai kultúrával kapcsolatos 

eszmetörténeti kérdések egyik legkiválóbb szaktekintélyének számít; ha valaki e 

témához hozzá kíván szólni, akkor az ő írásait az elsők között ajánlatos és illő kezébe 

vennie.  


