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Az előadás absztraktja: 

 

A PÁK magyar alkotmányos és politikai gondolkodás hagyományait vizsgáló kutatásaihoz 

illeszkedő vállalkozás célja egy szöveggyűjtemény összeállítása a hosszú 19. század magyar 

politikai gondolkodásáról, mely lengyelre fordítva fog megjelenni, és célközönségét 

elsősorban az ottani történészek, egyetemi hallgatók, valamint a politika iránt érdeklődő 

szélesebb közönség képezné. 

 

A kiválasztott időszak egybeesik az intézet munkálatainak keretében készülő többszerzős 

angol nyelvű összefoglaló munka által vizsgált korszakkal, melynek első kötete az 1790 és 

1867 közötti időszak magyar politikai gondolkodását és politikai kultúráját mutatja be. Ez a 

korszak hipotézisünk szerint a modern magyar politikai gondolkodás megalapozásának és 

paradigmatikus irányzatai kialakulásának időszaka, ha tetszik, aranykora, ezért megismerése a 

későbbi korok politikai gondolkodásának megértéséhez is nélkülözhetetlennek tekinthető. 

 

A tervezett szöveggyűjtemény két részből fog állni, az első rész az 1790−1849, a második az 

1849−1920 közötti időszak legfontosabb politikai szövegeiből nyújt válogatást a korszak iránt 

érdeklődő olvasóközönség számára. A válogatás szempontjai a következők voltak: 

 

- a terjedelmi korlátok figyelembevételével (a teljes kötet kb. 400 oldal, 18 ív lehet) 

lehetőség szerint egész szövegeket közöljünk, a legfontosabb szerzőktől többet is, de 

valamennyi irányzat képviselve legyen. 

- Az irányzatok mellett a korszak politikai gondolkodása által felölelt tematikából is 

igyekeztünk lehetőség szerint mennél szélesebb színképet felvonultatni, különös 

tekintettel a lengyel függetlenségi törekvésekkel kapcsolatos gondolkodásra, a 

lengyel−magyar kapcsolatokra. 

- Az anyaggyűjtés a járványhelyzet miatt csak online elérhető, vagy saját 

könyvtárunkban nyomtatásban megjelent szövegekre korlátozódhatott, ez azonban a 

korszak nyomtatott nyilvánosságának elég jelentős szeletét felöleli, tehát így is sikerült 

összeállítani egy reprezentatívnak tekinthető szövegkorpuszt, melyhez a munka 

következő fázisában magyarázó jegyzetek is kapcsolódnak majd. 

 

A szöveggyűjtemény, melyhez Hörcher Ferenc fog előszót írni, fontos lépés lehet a modern 

politikai ideológiák történeti kialakulásának megértése szempontjából, s mint ilyen, segítheti a 

korszak politikai gondolkodása iránt érdeklődő külföldi kutatók számára hozzáférhetővé tenni 

a magyar fejleményeket. A távlati tervek között ennek érdekében egy hasonló tematikájú 

angol nyelvű válogatás megjelentetése is szerepel. 

 

 

 


