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Meglehetősen borús ez a kép. Ahogy a 
szerző fogalmaz: „A magyar növekedési po-
tenciál már a válság előtt, az EU-csatlakozás 
után csökkenésnek indult, s megfeleződött. 
A krízis kitörése után tovább csökkent, majd 
három éven át gyakorlatilag megszűnt. An-
nak dinamikája csak 2016-ban éri el az 1%-ot. 
Minthogy a kibocsátási rés negatív előjelű, az 
aktuális növekedés dinamikája átmenetileg 
magasabb lehet a jelzett ütemnél. Ám fenn-
tartható, dinamikus növekedési pálya csak a 
potenciális növekedés ütemét tartósan növe-
lő strukturális reformok révén lehet elérhető” 
(201.). Az idézett részből kiolvasható a válasz 
az olvasóban nyilván felmerülő kérdésre: az 
egy százalék alatti természetes növekedési 
ütemet kihozó modellel miként fér meg a 
2014-es év örömtelien magas, csaknem négy-
szá zalékos tényleges GDP-növekedése?  Nos, 
mindaddig, amíg a kibocsátási rés negatív, 
azaz a gazdaság keresleti vagy más egyéb okok 
miatt a meglevő lehetőségei alatt teljesít, mód 
nyílik a természetes ütemet meghaladó növe-
kedésre. Esetünkben úgy 2016-ra szűnik meg 
a képességszintünktől való elmaradás, és 
onnantól fenntartható módon (például újabb 
eladósodást vagy inflációs élénkítést nem 
vállalva) csak 1% körül nőhet gazdaságunk. 

Hacsak nem valósulnak meg a növekedé-
si képességet megnövelő strukturális reformok. 
Az utóbbiak mibenlétét azonban nem fejti ki 
a szerző, ahogy az utóbbi időszak gazdaság-
politikai gyakorlatát sem értékeli. A számok-
ból azonban látszik, hogy a tőkeállomány, a 
munkaállomány és az endogén növekedési 
tényezők közé sorolható intézményi tényezők 
(jogbiztonság, transzparencia, korrupcióve-
szély, az erőforrások allokációjának ésszerűsé-
ge) terén hazánk jelentős lemaradásba került 
néhány más új tagországgal szemben. Térsé-
günkben mások már eddig is komoly kon ver-
genciateljesítményt értek el a fejlettebb nyu-
gati társadalmakhoz viszonyítva, és hosszú 
távú kilátásaik is jobbak. A magyar vonatko-
zás a műben alapvetően az európai dilemmák 
részeként jelenik meg, így hazai teendőink 
ki fejtését nem is kérhetjük számon a szerzőn, 
aki így is vastag művet tett le az olvasó elé. A 
benne foglalt tényanyag és a be mutatott pro-
jekció továbbgondolásra szorítja az olvasót. 
(Halmai Péter: Krízis és növekedés az Európai 
Unióban. Európai modell, strukturális reformok. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. 370 p.)
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Levél a szerkesztőnek 
Kende Péter könyvéről

Kedves Sipos Júlia! Ön arra kért engem, hogy 
írjak ismertetőt Kende Péter: Magyarság, 
zsidóság, emberiség című, a Kalligram Kiadó-
nál idén tavasszal megjelent könyvéről. Ez a 
kötet a szerző magyar nyelvű munkásságából 
válogatott életműsorozat befejező darabja, s 
indokoltnak tűnik ezt együttesen figyelembe 
venni. (Még 2013–14-ben A kommunizmus és 

a magyar társadalom; Államiság a kommuniz-
mus után; Nemzetek és népek Kelet-Európában) 
A megjelent négy kötet esszéi taglalják a ka-
pitalizmus, a szocializmus, a magyar történe-
lem, Kelet-Európa, az államiság, a köztársa-
ságiság, magyarság, zsidóság, és még számos 
politikai eszme és tapasztalat feszítő kérdéseit. 
A hosszú évtizedek során született, kritikusan 
újraolvasott és jelzetten korrigált szövegeket 
áthatja a párizsi szem is, azaz nemcsak itt 
élőként, hanem más nézőpontból is megfo-
galmazott, jellemzően egyéni szemlélet. Ezért 

Könyvszemle

megtalálhatók egyedi tényezők, ciklikus ha-
tások, akár gazdaságpolitikai beavatkozások, 
amelyeket ökonometriai módszerekkel ki szűr-
ve juthatunk el ehhez a bizonyos poten ciálhoz. 

Halmai Péter elemzésének középpontjá-
ban az a jelenség áll, hogy a 2008-as gazdasá-
gi-pénzügyi válságot követően az európai 
potenciális növekedés üteme megtört, és a 
válság lezárultával sem állt vissza az eredeti 
pályára. Ez bizony komoly eltérés a világ más 
térségeihez, különösen pedig Európa hagyo-
mányos viszonyítási pontját, utolérési célját 
jelentő Egyesült Államokhoz képest: az ame-
rikai gazdaság is recesszióba került 2007 után, 
de előbb tért vissza a gazdasági teljesítmény 
a krízis előtti szintre, potenciális növekedési 
üteme is csaknem teljesen helyreállni látszik. 
Ezzel szemben Európában – elég széles orszá-
gonkénti szóródást mutatva – gyenge maradt 
a konjunktúra, és a hosszabb távú előrejelzé-
sek szerint tartósulhat a stagnálásközeli állapot. 

A szerző a saját modellszámításainak be-
mutatása és elemzése előtt alapos áttekintést 
ad a gazdasági növekedési elméletek klasszi-
kusainak és továbbfejlesztőinek eredménye-
iről. Különösen azokat emeli ki, amelyek a 
nemzetgazdaságok induló fejlettségi (jövedel-
mi) állapotában meglevő különbségek mér-
séklésére, azaz a konvergenciára vonatkoznak. 
A korábbi elméletek (és a köznapi gondolko-
dás) alapján az várható, hogy a kevésbé fejlett 
gazdaságok az előttük járóknál gyorsabban 
növekednek, vagyis különösebb előfeltételek 
nélkül is bekövetkezik a konvergencia. Volt 
is erre számos példa, hiszen a fejlettebb, gazda-
gabb országokból beáramló tőke és az onnan 
átvehető, lemásolható technológia gyorsíthat 
a fejletlenebb gazdaság növekedésén. Ám a 
világban mégsem tűnt el a fejlettségbeli kü-
lönbség, sőt a konvergencia helyébe néha di-
vergencia lép. 

Az itt bemutatott adatok alapján kimond-
ható, hogy az európai integrációba belépő 
gaz daságok zöme sokat profitált a közös piac-
ból, majd később az Unióból. Izgalmas kon-
 trafaktuális (azaz a bekövetkező tényekkel 
ellentétes, a „mi lett volna, ha nem lépnek be” 
szcenáriót feltételező) becslő módszerrel meg-
állapítható, hogy Írország, Lengyelország, a 
három balti ország tartósan és nagymértékben 
nyert a tagságból. Hazánk is élvezett bizo nyos 
növekedési és termelékenységi többle tet. Ki-
sebb, de még mindig pozitív hatás mu  tatható 
ki a csehek esetén, míg Görögország esetében 
nem segített a tagság. A lényeges különbségek 
nyilván az eltérő nemzeti gazda ságpolitikákkal 
is összefüggnek: a görög kor mányok populis-
ta, felelőtlen politikái mellett nem nagy meg-
lepetés a felzárkózás elmaradása. 

Egészében véve azonban jól működött a 
20. század közepén kialakuló európai növe-
kedési modell, amely a nagyfokú külkereske-
delmi nyitottság, a pénzügyi integrálódás, a 
technológia adaptáción is alapuló gyors ter-
melékenység-növekedés pillérjein nyugodott. 
Azonban ez a modell kimerítette lehetősége-
it, Európa immár nem képes konvergálni a 
rugalmasabb amerikai gazdasághoz. Átmeneti 
népességnövekedést követően hamarosan 
csökken a népességszám (nagy országonkén-
ti eltérések mellett), és a gazdasági növekedés 
többi magyarázó tényezőjének alakulása is a 
potenciális növekedés tartós gyengeségét vetí-
ti elő. A szerző nem részletezi számításaiban 
a magyar esetet, de az látható, hogy mi az új 
tagállamok csoportján belül a „sebezhetők” 
alcsoportjába tartozunk Bulgáriával, Romá-
niával és (talán) Szlovéniával együtt. Ebben 
az alcsoportban a térség szempontjából min-
tának, benchmarknak tekintett fejlett nyugat-
európai országokhoz való közebb kerülésnek 
gyengék az esélyei. 
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jebb saját magával lehet azonos, kapcsolódni 
viszont számos társadalmi irányba kapcso-
lódhat. Az, hogy a személyiséglélektan tudo-
mányos és elemző identitásfogalma politikai 
jelszóvá s adott esetekben intézményes és 
saj na legtöbb esetben etnikai alapú identitás-
politikai fegyverré lett, sok bajt hoz a fejünk-
re. Az identitáspolitika ugyanis – már az 
előíró jellegével kifejtett morális nyomásával 
is – záródó, számos esetben pedig kényszerkö-
zösségeket szül, amelyek erősen korlátozzák 
az egyén szabadságát. A politikai erőcsopor-
tok által folytatott identitáspolitikák ugyanis 
sokszor arra futnak ki, hogy például megha-
tározzák, ki a jó székely, ki a jó román, ki a 
jó magyar, ki a jó zsidó stb. Erre pedig Kende 
Péter válasza az, hogy „Én se jó zsidó, se jó 
magyar nem tudok lenni (de nem is akarok).” 
A módfelett elterjedt mértékben tapasztalha-
tó kollektív identitás-obszesszió – mondhat-
juk – támadás lett a társadalom mint integrált, 
köztársasági elvű állampolgári közösség ellen 
és persze egy alkotmányos patriotizmusra 
épülhető európai közösségiesedés ellen is.

 A szerző kollektív identitással kapcsolatos 
szemlélete konstruktívan bontakozik ki a 
magyar–zsidó konfliktushalmazt illetően is. 
Álláspontja szerint a zsidóság Magyarorszá-
gon elgondolt és egykoron felületében kölcsö-
nösen gyakorolt asszimilációja nem sikerült, 
és nem is kívánatos, hogy beolvadás-feloldó-
dás formájában ez sikerüljön. Ő a beolvadás 
helyett „tendenciális egységesülésről” szól. És 
ez nem csupán csak egyszerű kívánalom, 
mert – ahogy hangsúlyozza – már a XX. szá-
zadi magyarországi történelem se írható le 
ennek a kölcsönös és pozitív egymásra hatás-
nak a figyelembe vétele nélkül. Ebből az 
alapállásból következik az is, hogy Kende 
Péter magyarságra és zsidóságra vonatkozó 
értekező esszéi nem az antiszemitizmus jelen-

ségére súlyoznak, nem a vészkorszakkal 
kapcsolatos és a kölcsönös indulatokat kivál-
tó felelősség méricskéléssel foglalkoznak első-
rendűen, hanem azzal a „tendenciális össze-
olvadással”, amelyet mindkét részről támoga-
tandónak tart.  Kétségtelen persze, hogy az 
egységesülés felé lépő kulturális és politikai 
eredmények kölcsönös erőfeszítéseket igé-
nyelnek, ami praktikusan azt is jelenti, vagy 
jelentené, hogy láthatóvá kell tenni, hogy mi 
hordozza egyik és másik részről is e tendenciá-
kat, és azt is, hogy kik. Joggal rója fel a szer ző, 
hogy kulturálisan vagy közéletileg jelentős 
személyek esetében lexikonjainkból és kézi-
könyveinkből hiányzik, ki milyen származá-
sú, pedig ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a 
kölcsönös közeledés-közelítés tudhatóbb le-
gyen. De elég talán a Gerő András Romsics 
Ignác elleni szerencsétlen kezdeményezésű és 
hatású támadására emlékezni, ahol még az is 
Romsics Ignác bűnlajstromának egyik téte-
lévé lett, hogy nagy történészeink esetében 
egy írásában feljegyezte a kinek-kinek egyéni 
szocializációjára alighanem hatással levő ka-
tolikus, kálvinista vagy zsidó kultúrába való 
beleszületését, ami szűkebb-tágabb körben 
valamikor köztudott volt. Az ilyesmi Kende 
Péter második, fogadott hazájában, amelyhez 
épp oly erővel kapcsolódik – vállal identitást, 
ha úgy tetszik –, mint a magyarhoz, ennek a 
nyilvános ismerete a dolgok természetéhez 
tartozik. Az persze, hogy egy ilyen eljárás 
csökkenti vagy növeli-e a csoportos előítéle-
teket, eleve el nem dönthető – de az áradó 
identitásdivat idején aligha elkerülhető. A 
politikai prédikációval és morális neheztelé-
sekkel telített (és ami azzal jár: a mások kire-
kesztésével átitatott) identitáspolitikák ellené-
ben jobb lenne tudomásul venni, hogy min-
den lényeges viszonylatunkban pluralitásra 
vagyunk ítélve. 

Könyvszemle

a tartalmi ismertetés – jobbára csak bővített 
tartalomjegyzék – helyett inkább erről a 
szemléletről írok. Hogy aztán ez megteszi-e 
tartalmi ismertetés helyett, azt természetesen 
Önök döntik el.  

Három kérdésben, ha vázlatosan is, sze-
retném bemutatni ezt a bizonyos szemléletet. 
Az egyik a civil társadalom, a másik a kollek-
tív identitás, a harmadik pedig a republikánus 
szabadelvűség kérdése. Ez ugyan csak három 
fogalom, de a róluk alkotott véleménye, ahogy 
mondani szokták, mint cseppben a tenger, 
tükrözi a szerző gondolkodását.

Kende Péter a civil társadalom kérdéskö-
rének immár több évtizedes elméleti és gya-
korlati kálváriáját a mesebeli fehér bálnához 
hasonlítja. Nálunk is sok szó esik róla, min-
denki keresi, hol látni vélik, hol a láthatáron 
túlra úszik. A sok beszédben azonban sok a 
hiba, aminek elemzéséből még leginkább a 
politikai közbeszédünk zavarosságára, isko-
lázatlanságára derül fény. A civil társadalom, 
az úgynevezett civil szféra a magánszféra és a 
közszféra köztese, vagy másként fogalmazva 
a magánember és az állam közötti politikai 
közvetítő rendszer. Ez a fogalom az ókori 
Ró mában, majd a középkorban – ahogy 
Kende Péter írja – nemhogy nem különbö-
zött, hanem azonos volt a „politikai társada-
lommal”. A XVIII. században, a felvilágoso-
dás idején a civilség fogalma új elnevezéssel, 
polgári társadalom néven az abszolutista, 
rendies állammal összefüggésben és szemben 
merült fel, majd „másfél évszázadon át Csip-
kerózsika-álmát aludta”, és csak a szovjet bi-
rodalmiság árnyékában ébredt fel – így Ma-
gyarországon is –, mint a társadalmi önszer-
veződés kívánatossága. Azóta beszélünk róla, 
s a sok beszéd hatására – jegyzi meg a szerző 
kissé ironikusan – a nyugati demokráciák 
elemzői meghökkenve észlelték, hogy bizony 

ők is civil társadalomban élnek –, amit amúgy 
már észre se vettek, oly magától értetődőnek 
tekintették a felvilágosodás óta. De míg 
Európa nyugati felében civil társadalomként 
az állam politikai arcvonala mögött egy mé-
lyen tagolt hátország van, addig a mi térsége-
inkben a magánérdekek önszerveződésére 
történelmileg alig-alig volt lehetőség az elnyo-
mó politikai erőszak miatt. De hiába nyíltak 
meg a rendszerváltással a demokratikus ön-
szerveződés lehetőségei, s alakult sok tízezer 
civil szervezet, megmaradt a politikától való 
érzelmi iszonyodás, egyfajta generális politi-
kaellenesség –, aminek következtében a civil 
szféra mint politikai közvetítőrendszer a fo-
galmaink zavarossága miatt irányvesztett és 
határozatlan. Ezt tapasztalni a civil szervezetek 
pártoktól való irtózásában is, azaz, hogy po-
litikamentesen szeretnének politikai befolyást 
nyerni, és ilyen szerepet eljátszani. A szerző 
nem azt állítja, hogy egy társadalmi probléma 
megoldása a helyes elmélkedéstől függ, azt 
viszont igen, hogy, ha zavaros a politikafel fo-
gásunk, ha tisztázatlanok a fogalmaink, akkor 
céljaink kitűzése és eszközválasztásunk is 
alighanem csak hányaveti és zavaros lesz. És 
tapasztalhatjuk, hogy nem csupán a hétköz-
napi politizálgatásunk zavaros – mert az olyan 
amilyen – hanem benne a politikai elemzők, 
de főként a közbeszédben mintaadó politi-
kusok szövegelése is lesújtóan differenciálat-
lan.

Talán még eklatánsabban mutatkozik ez 
meg a kollektív identitást, az úgynevezett 
identitáspolitikát illető zagyva beszédnél, ami-
re második példaként hívnám fel a figyelmet. 
Kende Péter gyanakvással tekint az identitás-
fogalom unos-untalan hangoztatására, mert 
ebben az azonosság és a kapcsolódás jelenté-
se keveredik –, és okoz hibás politikai célki-
tűzéseket. Véleménye szerint az ember legfel-
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eredmények kölcsönös erőfeszítéseket igé-
nyelnek, ami praktikusan azt is jelenti, vagy 
jelentené, hogy láthatóvá kell tenni, hogy mi 
hordozza egyik és másik részről is e tendenciá-
kat, és azt is, hogy kik. Joggal rója fel a szer ző, 
hogy kulturálisan vagy közéletileg jelentős 
személyek esetében lexikonjainkból és kézi-
könyveinkből hiányzik, ki milyen származá-
sú, pedig ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a 
kölcsönös közeledés-közelítés tudhatóbb le-
gyen. De elég talán a Gerő András Romsics 
Ignác elleni szerencsétlen kezdeményezésű és 
hatású támadására emlékezni, ahol még az is 
Romsics Ignác bűnlajstromának egyik téte-
lévé lett, hogy nagy történészeink esetében 
egy írásában feljegyezte a kinek-kinek egyéni 
szocializációjára alighanem hatással levő ka-
tolikus, kálvinista vagy zsidó kultúrába való 
beleszületését, ami szűkebb-tágabb körben 
valamikor köztudott volt. Az ilyesmi Kende 
Péter második, fogadott hazájában, amelyhez 
épp oly erővel kapcsolódik – vállal identitást, 
ha úgy tetszik –, mint a magyarhoz, ennek a 
nyilvános ismerete a dolgok természetéhez 
tartozik. Az persze, hogy egy ilyen eljárás 
csökkenti vagy növeli-e a csoportos előítéle-
teket, eleve el nem dönthető – de az áradó 
identitásdivat idején aligha elkerülhető. A 
politikai prédikációval és morális neheztelé-
sekkel telített (és ami azzal jár: a mások kire-
kesztésével átitatott) identitáspolitikák ellené-
ben jobb lenne tudomásul venni, hogy min-
den lényeges viszonylatunkban pluralitásra 
vagyunk ítélve. 

Könyvszemle

a tartalmi ismertetés – jobbára csak bővített 
tartalomjegyzék – helyett inkább erről a 
szemléletről írok. Hogy aztán ez megteszi-e 
tartalmi ismertetés helyett, azt természetesen 
Önök döntik el.  

Három kérdésben, ha vázlatosan is, sze-
retném bemutatni ezt a bizonyos szemléletet. 
Az egyik a civil társadalom, a másik a kollek-
tív identitás, a harmadik pedig a republikánus 
szabadelvűség kérdése. Ez ugyan csak három 
fogalom, de a róluk alkotott véleménye, ahogy 
mondani szokták, mint cseppben a tenger, 
tükrözi a szerző gondolkodását.

Kende Péter a civil társadalom kérdéskö-
rének immár több évtizedes elméleti és gya-
korlati kálváriáját a mesebeli fehér bálnához 
hasonlítja. Nálunk is sok szó esik róla, min-
denki keresi, hol látni vélik, hol a láthatáron 
túlra úszik. A sok beszédben azonban sok a 
hiba, aminek elemzéséből még leginkább a 
politikai közbeszédünk zavarosságára, isko-
lázatlanságára derül fény. A civil társadalom, 
az úgynevezett civil szféra a magánszféra és a 
közszféra köztese, vagy másként fogalmazva 
a magánember és az állam közötti politikai 
közvetítő rendszer. Ez a fogalom az ókori 
Ró mában, majd a középkorban – ahogy 
Kende Péter írja – nemhogy nem különbö-
zött, hanem azonos volt a „politikai társada-
lommal”. A XVIII. században, a felvilágoso-
dás idején a civilség fogalma új elnevezéssel, 
polgári társadalom néven az abszolutista, 
rendies állammal összefüggésben és szemben 
merült fel, majd „másfél évszázadon át Csip-
kerózsika-álmát aludta”, és csak a szovjet bi-
rodalmiság árnyékában ébredt fel – így Ma-
gyarországon is –, mint a társadalmi önszer-
veződés kívánatossága. Azóta beszélünk róla, 
s a sok beszéd hatására – jegyzi meg a szerző 
kissé ironikusan – a nyugati demokráciák 
elemzői meghökkenve észlelték, hogy bizony 

ők is civil társadalomban élnek –, amit amúgy 
már észre se vettek, oly magától értetődőnek 
tekintették a felvilágosodás óta. De míg 
Európa nyugati felében civil társadalomként 
az állam politikai arcvonala mögött egy mé-
lyen tagolt hátország van, addig a mi térsége-
inkben a magánérdekek önszerveződésére 
történelmileg alig-alig volt lehetőség az elnyo-
mó politikai erőszak miatt. De hiába nyíltak 
meg a rendszerváltással a demokratikus ön-
szerveződés lehetőségei, s alakult sok tízezer 
civil szervezet, megmaradt a politikától való 
érzelmi iszonyodás, egyfajta generális politi-
kaellenesség –, aminek következtében a civil 
szféra mint politikai közvetítőrendszer a fo-
galmaink zavarossága miatt irányvesztett és 
határozatlan. Ezt tapasztalni a civil szervezetek 
pártoktól való irtózásában is, azaz, hogy po-
litikamentesen szeretnének politikai befolyást 
nyerni, és ilyen szerepet eljátszani. A szerző 
nem azt állítja, hogy egy társadalmi probléma 
megoldása a helyes elmélkedéstől függ, azt 
viszont igen, hogy, ha zavaros a politikafel fo-
gásunk, ha tisztázatlanok a fogalmaink, akkor 
céljaink kitűzése és eszközválasztásunk is 
alighanem csak hányaveti és zavaros lesz. És 
tapasztalhatjuk, hogy nem csupán a hétköz-
napi politizálgatásunk zavaros – mert az olyan 
amilyen – hanem benne a politikai elemzők, 
de főként a közbeszédben mintaadó politi-
kusok szövegelése is lesújtóan differenciálat-
lan.

Talán még eklatánsabban mutatkozik ez 
meg a kollektív identitást, az úgynevezett 
identitáspolitikát illető zagyva beszédnél, ami-
re második példaként hívnám fel a figyelmet. 
Kende Péter gyanakvással tekint az identitás-
fogalom unos-untalan hangoztatására, mert 
ebben az azonosság és a kapcsolódás jelenté-
se keveredik –, és okoz hibás politikai célki-
tűzéseket. Véleménye szerint az ember legfel-
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Harmadikként pedig a Kende Péter mun-
kásságára oly jellemző motívumot, a repub-
likánus szabadelvűségről írottakat szeretném 
kiemelni mint olyan összefüggést, amely 
életműve egészét átitatja. A republikánus 
szabadelvűség első pillantásra persze önellent-
mondásos szóösszetételnek tetszik, hiszen a 
közösségelvű köztársaságiasság felületében 
ellentétes az egyéni szabadságot igenlő és 
individualizmusra hajló szabadelvűséggel. A 
republikanizmus és a szabadelvűség szép csen-
gésű szavak ugyan (noha a szabadelvűség szi-
nonímájáról, a liberalizmusról ez most éppen 
nem mondható), de ha valaki nem csak is-
mételgeti a köztársaság szót, hanem bele is 
gondol, hamar feltárul, hogy jelentésében az 
egyéni szabadság csak másodlagos. A törté-
nelmileg alakult republikanizmus eszméjé-
ben a köztársaság üdve az elsődleges, és a 
köztársaságisági erény az egyéni érdek háttér-
be szorítását jelenti a közösség oltárán; ez a 
szó jelentése, a gyakorlatban pedig a politikai 
érvényesülése. Ehhez képest a modernkori 
liberalizmus az egyén érdekérvényű törekvé-
seit és kényszernek érzett közösségeiből való 
kilépését társadalmi mértékben konstruktív-
nak, felszabadulásnak, értékesnek és kívána-
tosnak tételezi. Ezen a formális szembeálláson 
nincs mit tagadni, és az elvek fundamenta-
lista értelmezői szeretnek is ezen nyargalni. 
De nem kötelező doktrinernek lenni.

    Ahogy a szabadság és egyenlőség doktri-
nér felfogásában az egyik csak a másik rová-
sára érvényesülhet (ha nő a szabadság, csökken 
az egyenlőség és fordítva), a nem doktriner 
gyakorlatban épp az szokott bebizonyosodni, 
hogy minden belső kollíziójukkal egyetem-
ben a szabadság és egyenlőség csak valamilyen 
mértékű, de együttes meglétük által érvénye-
sülhetnek (ha nincs szabadság, nincs egyen-
lőség se, és fordítva is így van). Kende Péter 
pedig minden lehető vonatkozásban a doktri-
nérség vitatója. És épp ez mutatkozik meg a 
republikánus szabadelvűség bemutatásában, 
avagy a „szabadságelvű demokrácia” értelme-
zésében. Ez a termékeny ellentmondások 
ál tal is mozgósított gondolatiság jelenti esz-
mefuttatásainak belső dinamikáját. És persze 
a mértéktartás és a méltányosság, amikor 
(nem egy alkalommal) szabadelvű barátait 
kénytelen óvni a „túl-liberalizmustól”. 

Talán e három fogalom bemutatása elég 
ahhoz, hogy sejtesse Kende Péter intellektu-
ális stílusát. Amit viszont nem tudok bemu-
tatni, az a karteziánus világosságú gondolatfor-
málás – ahhoz az olvasónak kézbe kell vennie 
Kende Péter írásait. 

Köszönöm az „ismertetőre” való felkéré-
sét és üdvözlöm. (Kende Péter: Magyarság, 
zsidóság, emberiség. Budapest: Pesti Kalligram 
Kft., 2015, 480 p.)
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