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TÖRTÉNELEM 

Erős Vilmos : Van-e a történelemnek elmélete?
1
 

 

 

Rezümé 

 

A fenti tanulmány egy néhány évvel ezelőtt, Magyarországon kiadott historiográfiai, illetve (inkább) 

történetelméleti szöveggyűjtemény kapcsán készült. A tanulmány szerzője részben megkísérli elhelyezni a 

korábbi, hasonló jellegű vállalkozások sorában a szóban forgó kiadványt. Legfontosabb kifogása (egyéb, 

apróbbnak minősíthető problémák mellett), hogy a kötet szerkesztői alapvetően szisztematikusan, nem pedig 

történeti alapon próbálták rendszerezni  a közreadott (egyes esetekben magyarul első ízben olvasható) anyagot. A 

szerző a szellemtörténet (Geistesgeschichte) kapcsán mutat  be egy példát, hogy – szerinte – hogyan lehetne a 

leginkább hasznosítani a kötetekben publikált szövegeket. Ezzel együtt nem tagadja a kiadvány nagy 

jelentőségét, amely – meggyőződése szerint – még hosszú ideig az ilyen jellegű vizsgálódások alapvető 

kiindulópontjaként fog szolgálni.  

 

 

Az 1990-es évektől kezdődően a magyar társadalomtudományos irodalomban, illetve a könyvkiadásban jelentősen 

megszaporodott a történelem elméleti kérdései (azaz a történetelmélet) iránt való érdeklődés. Az itt ismertetendő kötetek 

kapcsán mindenekelőtt az a kérdés vetődik fel, hogy van-e a történelemnek tulajdonképpen elmélete? A kötetek ugyanis ezt a 

címet kapták, jogos tehát annak a kérdésnek a felvetése, hogy beszélhetünk-e egyáltalán ilyesmiről; másrészt ez a probléma 

szerintem a kötet beosztását, az itt bemutatott igencsak terjedelmes anyag elrendezését alapvetően befolyásolja. 

Mielőtt a feltett kérdésre behatóbban válaszolnék, szeretném előrebocsátani, hogy az itteni köteteket a magyar 

történettudomány történetében kiemelkedő jelentőségű eseménynek tekintem, hiszen Balogh Józsefnek a hatvanas években 

kiadott és mind formai, mind tartalmi szempontból igencsak kifogásolható három kötetes összeállítása2 után ez az első, 

hasonló jellegű és az említetteket már terjedelmi szempontból is jócskán meghaladó vállalkozás. Azt is szeretném előre jelezni, 

hogy a kötetekhez számos kiegészítő megjegyzésem lenne (részben az irodalomjegyzékre vonatkozóan, részben formai, 

fordítási és fogalmi kérdéseket érintve [például a kötetekben számos alkalommal hibásan szerepel a Windelband által 

meghonosított idiografikus módszer, amelyet az összeállítók/fordítók következetesen, de hibásan ideografikusnak tüntettek fel 

stb3.]; részben pedig bizonyos (fundamentálisnak tűnő) szerzőket – így Nietzschét, Ortegát, Maritaint, Lukács Györgyöt, 

illetve a történészek közül pl. Friedrich Meineckét vagy Herbert Butterfieldet – igencsak hiányolok4. 

De ezek egyelőre csak részletkérdések, illetve megjegyzések, előadásom fő kérdése ugyanis, s ez viszont a kötetek 

alapkoncepcióját érinti: van- e a történelemnek elmélete, amelynek alapján össze lehetne állítani a történelemnek valamennyi, 

de legalábbis a legfontosabb teoretikus problémáját érintő szöveggyűjteményt?  

Meglátásom szerint ugyanis a kérdés (elsősorban persze történészi/történeti szempontból) alapvetően nemmel válaszolható 

meg s mindez előrevetíti már a kötettel kapcsolatos legfontosabb kifogásomat.  

Szerintem ugyanis ebben a formában a kötetek használhatósága (bármilyen szemszögből) igencsak kérdéses. Hiszen az 

anyag elrendezése a következőképpen történt: az első kötetben egy alapvetően bibliografikus jellegű bevezetés után (amely 

persze – s ez az én a továbbiakban kifejtendő tézisemet erősíti – nagyrészt időrendben, tehát kronologikusan halad) találhatók a 

„Mi a történelem?”, „Mi a történeti tény?, majd „A történelem értelme, iránya, és haszna” című fejezetek. A másodikban pedig 

                                                           
1 (Előadás a „Történetelmélet I-II.” kötetről tartott konferencián. ELTE-Atelier, 2007. november 16.) Jelen szöveg a konferencián elhangzott 

bevezető előadás szerkesztett, kibővített és jegyzetekkel ellátott változata. 

   A szóban forgó kötetekre vö. Történetelmélet, 2006. 

   A kötetekről megjelent bírálatok közül kiemelendő Erdélyi Á., 2007. 312-317.o. 

   Illetve Granasztói Gy., 2009. 190-204.o. 

2 Vö. Polgári történetfilozófia,1964.  (Természetesen roppant elavult) 

3 A szerkesztők mentségére legyen mondva, a két fogalmat a komoly magyar történeti irodalomban is úton-útfélen összekeverik. 

4  Nietzschéhez vö. F. Nietzsche,1989. 
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„A történeti megismerés, megértés és magyarázat”(önmagában is külön kötettel felérő, több, mint nyolcszáz oldalas alfejezet), 

majd „A történeti elbeszélés és a történelem retorikája”, illetve „A történelem védelmében” című fejezetek.5 

Értem én, hogy a rendszerezés itt olyasmi alapon történt, hogy a történetelmélet foglalkozhat a történeti tény mibenlétével, 

a történelem általános menetével (mondjuk a történelmet mozgató fő tényezőkkel, a történelem ontológiájával) vagy a 

történelem megismerésének, ismeretelméletének a kérdésével. Kérdéses viszont máris, hogy a történelem ismeretelméleti 

jellegű problémái mennyiben választhatók el a történeti tény problémájától és mi indokolja a történeti elbeszélés és a 

történelem retorikája külön fejezetekbe történő illesztését, hiszen ezek alapvetően elválaszthatatlanok az ismeretelméleti 

kérdésektől. Ráadásul ebbe az elrendezési módba igen nehezen illeszthetők a történészek véleményei, akik a megelőző 

történetelméleti-történetfilozófiai fejezetekben természetesen alulreprezentáltak, s akik ilyenformán mintegy tisztes 

kívülállókként az utolsó fejezetbe, egyfajta függelékként kerülnek. 

Véleményem szerint ugyanis a történelemnek (történészi, de részben talán filozófusi szempontból) nincsen a 

tulajdonképpeni értelemben vett elmélete, hanem „csupán”/”pusztán” története van s e kötetek feldolgozása, értelmezése és 

hasznosítása/”megemésztése” (végül is egyetemi tankönyvnek készültek) csak ebben a tekintetben, tehát csak történeti alapon 

lehetséges. 6 

(Megjegyzem azután, hogy persze mindezzel nyilván a kötetek szerkesztői is szembesültek, hiszen az egyes fejezeteken 

belül immár kronologikus rendben haladva mutatják be az általuk legjelentősebbnek/leginkább reprezentatívnak tartott 

szerzőket. Itt viszont az a megjegyzés tehető, hogy – Crocét felidézve – a kronológia még nem történelem.) 

Szóval úgy gondolom, hogy az itt kiadott (egyébként még a nemzetközi szakirodalmat tekintve is páratlanul gazdag) anyag 

feldolgozása, „megemésztése” mindenekelőtt történeti alapon lehetséges, s aki ezzel próbálkozik, nem spórolhatja meg azt, 

hogy valamilyen összefüggő képet alakítson ki a történetfilozófia 18.századtól való kialakulásától kezdve a további 

„fejlődéséről”, valamint a történetírás/történettudomány ennél lényegesen hosszabb alakulási folyamatáról. Tisztában vagyok 

persze azzal, hogy a „fejlődés” fogalma egyesekben mindjárt averziót kelt s valamiféle identitás megalapozásának gyanúja 

merül fel. De a „fejlődés”-t további explikáció nélkül egyelőre idézőjelben használom s az már valamit sejtet, hogy a „haladás” 

fogalma fel sem merült. 

                                                           
5 Vö. Történetelmélet, 2006. 

6 Itt szeretném jelezni, hogy a szöveggyűjtemény ilyen jellegű felosztásával kapcsolatos bírálatom homlokegyenest ellenkezik Erdélyi 

Ágnesnek a BUKSZ-ban megjelent írásában kifejtettekkel. Erdélyi egyetért ugyanis ezzel a felosztással, sőt egyenesen telitalálatnak minősíti 

azt. Vö. Erdélyi Á., 2007.  

   Nyilván a két vélemény közötti alapvető különbség – részben – arra vezethető vissza, hogy Erdélyi lényegében filozófusi/történetfilozófusi 

szemszögből olvassa e szövegeket, míg én mindenekelőtt történészi szempontból teszem ezt. Azaz Erdélyi valószínűleg (erről persze csak 

feltevéseim lehetnek, egy recenzió erőteljesebb általánosításra nem ad lehetőséget) e kérdéseket szisztematikusan, logikai rendben szemléli, 

míg az én álláspontom – a következőkből ez világosan kiderül – tekintettel van az időbeliségre, alkalmanként akár a kronológiára is.  

   Hozzá szeretném ugyanakkor tenni – amint erre szintén fogok utalni -, hogy a történeti álláspont érvényesítése nem jelent egyszerű 

kronológiát/kronológiai felsorolást s számomra roppant nagy kérdés(egyelőre a filozófián belül maradva), hogy egy szisztematikus 

elrendezésben elkerülhető-e olyan mindenekelőtt kategóriák/fogalmak használata, mint felvilágosodás, pozitivizmus, historizmus, 

neopozitivizmus, marxizmus, szellemtörténet, hermeneutika, posztmodern, posthistoire stb. Utóbbiakat a filozófus is kénytelen történeti 

alakzatokként tárgyalni és bemutatni, amikor már felvetődik az előző, valamint a rivális alakzatokhoz való viszony, illetve a következő 

áramlatokhoz kapcsolódó reláció. stb, stb.  Szóval csupa történeti kérdés. Szerintem a történelem szisztematikus alapokon való tárgyalása 

(bár nem tagadom , hogy az Erdélyi által sugallt megoldás gyümölcsöző, ezt ő nyilván az előadásain és szemináriumain érvényesíteni tudja), 

főként ott jogosult, ahol a történelemnek valamely önálló elmélete fogalmazódik meg. Úgy gondolom azonban, hogy a magyar filozófia 

ebben a vonatkozásban reménytelen helyzetben van (nem ismerek a kötetekben szereplőkkel összevethető önálló magyar történetfilozófiai 

elméletet – az egy Lukács Györgyöt kivéve, de őt éppen ezért hiányolom) s legjobb képviselőinek (így Erdélyi Ágnesének) kutatásai is éppen 

ezért alapvetően történeti jellegűek. 

   Azt is hozzá szeretném fűzni, hogy (ez persze önző, történészi szempont) a történeti jellegű látásmódot azért is fontosnak tartanám, mert 

számos (gyakran kiváló) történész éppen így is eléggé idegenkedik a történetfilozófiai/történetelméleti kérdésektől. A történeti jellegű 

látásmód talán  közelebb vihetné őket e problémákhoz, hiszen végül is sok esetben az ő munkájuk általánosításáról van szó! 

   Harmadrészt (s mindez az előző megjegyzéshez kapcsolódik) például a történeti tudásról, a történetírás „természetéről” való általános, tehát 

tértől és időtől független, szisztematikus elmélkedés szinte mindig felveti azt a kérdést, hogy milyen is legyen (s így milyen is lesz a jövőben) 

a történeti tudás és a történetírás – nem kellene-e ezzel egyidejűleg (vagy előbb) elemezni azt, hogy milyen is volt (és milyen jelenleg) a 

történeti tudás, tehát milyen lépcsőfokokon, milyen fejlődési ívben (ha van ilyen), divatosan – de jogosan – „paradigmák” mentén tart ott, 

ahol tart s így a jövőbeli alternatívákat is konkrétabban fel lehet vázolni, vagy inkább sejtetni (és a jelenlegit megérteni). 

   Megjegyzendő, hogy a nem magyar nyelvű historiográfiai és történetfilozófiai szöveggyűjtemények jelentős (nagyobb?) része ezért inkább 

történeti, vö. például  

   F. Wagner, 1951; A.1957.;Theories of history, 1959.; J. Erhard, G. Palmade, 1964; Versions of history from Antiquity to the 

Enlightenment, 1991; Legújabban The Modern Historiography Reader, 2009; 
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Úgy vélem, hogy ezen „fejlődési” vonal keretén belül értelmezhetők olyan fogalmak, mint historizmus, pozitivizmus, 

szellemtörténet, neopozitivizmus, strukturalizmus, hermeneutika, posztmodern, posthistoire stb. Illetve úgy gondolom, hogy 

lehetetlen mindennek a történetírásra való lecsapódásának vizsgálatát mellőzni s ezért – felfogástól függően – nyilván utalni 

kell felvilágosodásra, romantikára, liberalizmusra, marxizmusra, konzervativizmusra stb. , de – úgyszintén felfogástól függően 

– kritikai történetírásra, professzionalizmusra vagy szcientista történettudományra is.  

Hogy mindennek milyen konkrét megvalósítási lehetőségeire gondolok, arra csak egy példát szeretnék felhozni, még pedig 

a szellemtörténetét. 

Amint az idevágó kutatásokból kiderül, a szellemtörténetet számtalan aspektusból körüljárta már a szakirodalom (mégha, 

mint azt már felbukkanásakor sokan kritizálták, soha senki nem adta meg egyöntetű meghatározását) s a kötetben felhozott 

számos szerző és szöveg értelmezhető a szellemtörténet fogalmát és kategóriáját használva. Főként, ha kitérünk mondjuk 

(illetve azt megelőzőleg tárgyaltuk) a 19.századi historizmushoz, de legalább ennyire a pozitivizmushoz való viszonyára, a vele 

szinte egykorú neopozitivizmusra s később a posztmodernre, amely –  Frank Ankersmit meggyőző, noha persze vitatott érvei 

szerint – ennek egyenes ági leszármazottja7. 

Szóval a szellemtörténet kapcsán (értelmezéstől, hangsúlytól függően, amely természetesen nyitott, több-, de nem 

határtalan és végtelen szólamú) lehet elemezni annak előzményeit, például a kötetben szereplők közül számosat, így Herdert és 

Vicot a 18.századból. De akár Voltaire-t is a felvilágosodás képviselői közül, aki megteremtette a kultúrtörténet fogalmát, 

ráadásul a felvilágosodásnak e keretekben való elhelyezése s mondjuk a historizmushoz való viszonya külön tisztázandó kérdés 

– a korábbiak folyamán.8 

A 19.századból azután lehet folytatni Hegellel, Rankéval, Jacob Burckhardttal, Nietzschével stb. (hogy – Nietzsche 

kivételével – csak a kötetekben szereplőket említsem). Itt nyilván lehet érzékeltetni, hogy [értelmezéstől függően] ki milyen 

szemszögből előzmény. Például Herder a „népszellem” fogalmával, ha a nemzeti jellemtant a szellemtörténet organikus 

összetevőjének tekintjük; illetve Rankét említhetjük, ha fontosnak tartjuk Meineckét és a „külpolitika elsőbbségé”t valló 

konzervatív felfogást; valamint Vicot, Nietzschét, Burckhardtot, ha a kultúr- de inkább a civilizációkritikához és a 

hanyatláselméletekhez keresünk előzményeket. 

Jól lehet érvelni azután amellett, hogy a szellemtörténetnek van egy többé-kevésbé körülhatárolható ismeretelméleti 

pozíciója. Mert (bármilyen nagy különbségek vannak is közöttük) kétségtelen, hogy Dilthey, Windelband, Rickert, Simmel, 

Max Weber megegyeznek a természettudományokkal szembeállított, önálló kultúr-, illetve szellemtudományok tételezésében9. 

Ez kitüntetett/par excellence szellemtörténeti pozíció s szövegszerűen bizonyíthajuk egymásra való nagy hatásukat [épp a kötet 

textusai alapján] az élmény, „beleérzés”, idiografikus és nomotetikus tudományok megkülönböztetése, értékvonatkoztató 

módszer, valamint a nevezetes toposz, az „ideáltípus” kapcsán. Utóbbi áll a leginkább közel a „racionális” fogalmakat alkotó 

szociológiai megközelítéshez, de alapjában mégis a szellemtörténeten belül marad. 

Ezzel az ismeretelméleti pozícióval (amely a számos különbség ellenére) mégiscsak a művészetek felé közelítheti a 

történelmet, szoros összefüggésben van a szellemtörténetnek a történelem mibenlétéről, ontológiájáról, fő mozgatórugóiról 

való elképzelése. Ennek egyik alapvető konstituense például Dilthey „Weltanschauung”-ról, a világnézetekről szóló tana, vagy 

Max Webernek, E. Troeltschnek, W. Sombartnak és másoknak protestantizmus, helyesebben kálvinizmus és kapitalizmus 

kialakulásáról, de főként összefüggéséről való elképzelése.10  

A világnézetekről való tannak különösen a művészettörténetben volt nagy lecsapódása (összhangban persze a 

szellemtörténet alapvető pozíciójával, amely többnyire a magas művelődésre összpontosított s az itt testet öltő eszmékben látta 

a történeti vizsgálódások tulajdonképpeni tárgyát), elég csak Aby Wartburg, Max Dvorak, Wölfflin, Ruskin, Panofsky, Cassirer 

nevét megemlíteni11. Ekkortól kezdődik – pl. Michelet, Burckhardt, Lamprecht nyomán – a román, gótikus, reneszánsz, 

barokk, felvilágosodás, romantika fogalmainak/korszakainak/világnézeteinek módszeres kutatása, szétválasztása, „fejlődési” 

sorba való rendezése – szinte az összes szellemtudományi ágban, tehát nem csak a művészettörténetben. A kötetek sajnos 

mindebből mit sem mutatnak be, jóllehet az itt felemlített szerzők közül számosat tárgyalnak, pl. Huizingát, akinél ezek a 

kérdések alapvetőek, s akiről még természetesen esik szó. 

                                                           
7 Ankersmithez vö. például F. R. Ankersmit,1998. 67-99.o. 

8 Vö. erről részletesebben Erős V.,2008/a . 20-35.o. 

9 U.a. 

10 U.a. 

11 Róluk vö. magyarul újabban kiadott művek.  

   Például M. Dvoŕák, 1980.  Illetve U. Raulff, 1997. 28-43.o. 
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Külön kérdés/pont azután a szellemtörténeten belül az egyfajta konzervatív politikai filozófia, amelyet a leginkább talán 

Meinecke reprezentál. (Sajnálatos módon Meineckétől szintén nem szerepel szöveg a kötetekben, pedig ő a huszadik századi 

német történetírás leginkább kiemelkedő személyisége s mondjuk a „Persönlichkeit und die geschichtliche Welt” című 

tanulmánya/esszéje a historizmus, illetve a szellemtörténet számos problémájának bemutatására adna lehetőséget. Arról nem is 

beszélve, hogy életműve a magyar problémákra való kitekintést is lehetővé tenné, hiszen magyar pendant-ja, a magyar 

szellemtörténet vezető alakjának számító Szekfű Gyula12.)  

Meinecke természetesen nem elszigetelt jelenség, hiszen az olasz Ferrero (és F. Chabot), de akár Herbert 

Butterfield[szintén hiányolom]13, és Oakeshott[ő viszont szerepel a kötetben] hasonló problémákat elemzett. Központi kérdés 

itt az ún. „Primat der Aussenpolitik” problémája, tágabb értelemben pedig hatalom és erkölcs, természet és szellem, nemzeti és 

általános emberi[racionalizmus és historizmus?] viszonya, ami még Meinecke utolsó munkáiban, így a „Ranke und 

Burckhardt” című, kifejezetten szellemtörténeti ihletésű tanulmányában is alapvető14.  

További külön és önálló konstituense lehet a szellemtörténetnek az ún. kultúrkritikán és/vagy kultúrpesszimizmuson, 

esetenként a körforgás elvén alapuló történetfilozófia, amelyet a kötetekben leginkább természetesen O. Spengler és A. 

Toynbee fémjelez, de mindenképpen e helyütt lenne említendő a kötetekben úgyszintén fájdalmasan nem szereplő Ortega. 

(Pedig az ő „A történelem, mint rendszer” című munkája/esszéje magyarul is hozzáférhető, az ismeretelméletekkel foglalkozó 

fejezetbe könnyedén be lehetet volna illeszteni akár a teljes írást is. És persze „A tömegek lázadása” úgyszintén joggal 

hiányolható15.) 

A kultúrkritikus/kultúrpesszimista filozófiák egy tipikusan szellemtörténeti pozíciót fogalmaznak meg (s így lehet mondjuk 

Nietzsche vagy Vico a közvetlen elődjük), amennyiben alapvető és közös jellemzőjük a történelem általános „értelmére” vagy 

értelmetlenségére vonatkozó (vö. Th Lessing)16 s Karl Popper által oly kategorikusan visszautasított kérdés feltevése, 

amelynek egy másik közös szüzséje a modernitásból való kiábrándulás, a modernitás kritikája, kultúra és civilizáció számos 

kérdés elemzését lehetővé tevő szembeállítása, a „modern” tömegtársadalom mindennemű jelenségének elutasítása.  

Ezen belül lehetne talán kitérni röviden a keresztény perszonalizmus irányzatára is, hiszen a kötetben két kiemelkedő 

reprezentánsa is szerepel, az orosz N. Bergyajev, illetve a svájci-német Karl Jaspers. Amihez csatolni lehet – legalább utalás 

szintjén – a magyarul szintén olvasható Löwithet, Bultmannt, Taubest és persze a szintén fájdalmasan hiányzó Jacques 

Maritaint17. 

Utóbbi kapcsán az is felvethető, hogy a keresztény perszonalizmus nem feltétlenül ciklikusan és a Nyugat/Európa 

pusztulását megjövendölve gondolkodik – bár a modern tömegtársadalmak által kiépített totalitarizmus- és diktatúra-kritika 

alapvető szüzsé itt is – s mondjuk az egyén és közösség közötti harmonikus szintézis , a Személy kialakítására vannak a jövőbe 

mutató alternatívái is, pl. Denis de Rougemontnál18.    

Végül lehetne utalni mindennek a konkrét/empirikus történetírásban való lecsapódására is. Persze a fent említetek közül is 

számosan – pl. Dilthey, Meinecke, Troeltsch, a művészettörténészek, Toynbee – elsőrendű történésznek/történetírónak 

számítanak – de feltétlenül meg kell említeni a kötetben szereplők közül Burckhardt, Lamprecht(?), de legfőképpen Huizinga 

nevét (a nem szereplők közül pedig számosat, az osztrák Srbiktől, és Egon Friedelltől, a német Kantorowitztól kezdve egészen 

az orosz Rostovzeff-ig, az olasz Ferrero-ig és Chabod-ig, vagy a francia Paul Hazard-ig19), akiknek életműve értelmezhetetlen 

a szellemtörténetről általánosan kialakított (hogy a kötet szóhasználatánál maradjak: kolligált [Walsh] vagy szinoptikus ítélet 

[Mink] alapján megalkotott) fogalom nélkül20. Hiszen az ő életművükre szinte egyformán jellemző a szellemtörténet 

nyomvonalából majdhogynem nyílegyenesen kikövetkeztethető esztéticizmus (már a szüzsében is, vö. gótika, barokk, 

reneszánsz, felvilágosodás stb.), a magas, elit kultúrára összpontosító (persze inkább szellemi) arisztokratizmus, általában a 

történelem nevelő erkölcsi célzatainak előtérbe állítása. Leginkább közös bennük azonban a mindnyájuk által tudatosan művelt 

                                                           
12 Vö. G. G. Iggers,1988.(A historizmus válsága II. Ernst Troeltsch és Friedrich Meinecke című fejezet.) 

13 Butterfieldhez újabban  vö. M. Bentley, 2005. 55-71.o. 
14 Vö. F. Meinecke, 1948.  

15 Vö. J. Ortega y Gasset,1979.  

16 Ezek közül az egyik leghíresebb T. Lessing, 1927. Vö. még az utolsó lábjegyzet. 

17 Maritain-hez vö. magyarul újabban Frenyó Z.-Turgonyi Z., 2007. 

18 Vö. erről Erős V., 2008/b. 81-88.o.  

19 Például Chabod-hoz vö. G. Sasso, 1985.  

20 Vö. Louis O. Mink: A történeti megértés önállósága. In. Történetelmélet, 2006. 710-730.o.; William Walsh: Kolligációs fogalmak a 

történettudományban. Uo. 768-781.o.; 
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kultúrtörténet műfaja21, amely a sok tekintetben a társadalomtörténettel, de mindenképpen a politikatörténettel (s főként a 

politikai eseménytörténettel) szembenálló szellemtörténeti alapállás logikus történetírói genre-ja. 22 

Természetesen az itt felsorolt/felhozott anyag számos más elrendezése is lehetséges, illetve számosan vannak (pl. Croce, 

Collingwood vagy az ún. angolszász vita képviselői/résztvevői), akik ebből az elrendezésből kimaradtak, s akiket viszont pl. 

nemzeti historiográfiák bemutatásánál tárgyalni lehet23. 

                                                           
21 E műfaj kapcsán felvetődik persze, hogy – az itt elmondottakból következően - belátható időn belül végleg sutba kell dobni azt az utóbbi 

magyar történeti irodalomban meglehetősen elterjedt nézetet, miszerint a szellemtörténet (magyar – Szekfű Gyula, Hóman Bálint, Deér 

József stb. által képviselt - változatában is) a hagyományos” állam és politikatörténet-centrikus történetírói alapállás mintaképe lenne s ezzel 

szemben a társadalomtörténeti irányzatok jelentetnének valami „előremutatót”.  

   Vö. például Csíki T., 2003. 

22 Úgy gondolom, hogy a szellemtörténethez hasonló rend szerint (de mindenképpen történeti alapon) lehet elrendezni a huszadik századi 

történetfilozófiai irányzatok kérdését is. Ez kezdődhet egy rövid visszautalással a szellemtörténetre, pl. Rickert és Windelband idiografikus és 

nomotetikus megkülönböztetésére, valamint – némileg talán részletesebben Toynbee nagy világtörténeti tablójára. 

   Sok tekintetben ehhez képest értelmezhető a neopozitivizmus, amelyhez – igen helyesen -több szöveg is kapcsolódik a kötetekben (Popper 

2 szövege, illetve Hempel nagy jelentőségű 1942-es cikke.) Popper, mint ismeretes, alapvetően antihistorista pozíciót fogalmazott meg, 

amely gyökeresen elutasította a szellemtörténetnek (és persze Collingwoodnak) a történelem „értelmé”-re, jelentésére, az egész 

megragadására irányuló kérdésfeltevését.  

   Popperrel (és persze a szellemtörténettel) homlokegyenest ellenkező (de igen nagy hatást gyakorló) irányzat a Frankfurti Iskola, amelynek 

képviselői közül Walter Benjamintól és Habermastól szerepel itt egy-egy szöveg. Talán itt hiányzik leginkább Lukács György, hiszen a 

„Történelem és osztálytudat” (Max Weberrel együtt) bevallottan a Frankfurti Iskola alapvető referencia-szövege. Ez jól reprezentálja az 

Iskola legfontosabb nézeteit magába sűrítő „kritikai társadalomelmélet” kiindulópontjait, mégha megoldási módjaik Lukácstól gyökeresen el 

is térnek. Az is ismert, hogy a Frankfurti Iskolának is van egy belső története, hiszen Adorno, Horkheimer (kézenfekvő lett volna „A 

felvilágosodás dialektikájá”-ból egy részlet szerepeltetése a kötetekben) Erich Fromm, E. Bloch, W. Benjamin, H. Marcuse (úgyszintén 

hiányolható) végül Jürgen Habermas különböző pozíciói, illetve megoldási javaslatai az elidegenedés megszüntetésére az Iskola belső 

történeti alakulását is jól reprezentálják.  

   Jelentős eltérés van ugyanis Adorno „negatív dialektiká”-ja, illetve „Az új zene filozófiája”-jában kifejtett nézetei, illetve mondjuk 

Marcusénak „Az egydimenziós ember”-ben, illetve a hatvanas években kifejtett álláspontja között, amely – Lukács és Marx proletáriátusával 

szemben – már csak a társadalom margójára, perifériájára szorult rétegekben, így a diákokban, etnikai kisebbségekben, avantgarde 

értelmiségben, művészekben, a másként gondolkodókban és élőkben látja a valósággal való ki nem békülés/egyezés, a nonkonformizmus s 

így a történelem szubjektumait.  

   Fontos szempont a század közepén több alapvetően történetellenes irányzat megfogalmazódása, illetve szellemi-ideológiai szempontból 

történő előtérbe kerülése. Ilyen például az egzisztencializmus (bár ezen belül természetesen vannak különbségek – akár az egyéni életutakat 

tekintve is v.ö. Sartre – a történelemhez való viszonyulást illetően), a strukturalizmus, a fenomenológia, a freudizmus (természetesen a 

neopozitivizmus is értelmezhető ebből a szemszögből), valamint a keresztény teológiához (neotomizmus, illetve a szintén már említett 

perszonalizmus stb.) kapcsolható áramlatok. (Löwith?) Megjegyzendő persze ezek kapcsán az is, hogy bár nevezett irányok alapvetően 

ahistorikusok, a történetírás-/történettudományba számos csatornán keresztül leszivároghattak, hiszen aligha tagadható az összefüggés az 

Annales és a strukturalizmus (vö. a kötetben Braudel közismert szövege), de Ernst Nolte és a fenomenológia között is, hogy a freudizmusnak 

a pszichohistória kialakulásában betöltött alapvető szerepéről ne is beszéljünk. 

    Meglátásom szerint nem utolsó sorban ezekhez a történetellenes (vagy a történelem iránt érzéketlen, azzal szemben közömbös) pozíciókkal 

szemben nyeri alapvető jelentőségét a hermeneutika. Élén a kötetben szereplő Gadamerrel, aki nélkül érthetetlen a szintén (bár talán nem a 

leginkább reprezentatív szöveggel ) bemutatott Koselleck, valamint az alapvetően az ő nyomdokain meghonosodott Erfahrungs-, illetve 

Begriffsgeschichte. A hermeneutikának ebben a rendben az a jelentősége, hogy revideálta, mintegy visszaillesztette jogaiba a történeti alapú 

megközelítést s egyáltalán a történelem autonómiáját. Hiszen, mint ismert, Gadamer részben a szellemi tudományoknak a 

természettudományokkal szembeni önállóságát (v.ö. magyarázat versus megértés régi, a korábbi szellemtörténeti kitekintéssel legalábbis 

érthetőbb problémája), részben pedig az előzetes, tehát történeti-genetikus ismereteknek s így a történeti tradíciónak a józan ész-el(common 

sense) szembeni rehabilitását célozta meg. 

   A hermeneutika azután már átvezet a század utolsó harmadának nagy általános és történetelméleti irányához, napjaink gondolkodásának 

„punctum saliens”-éhez, a posztmodernhez. Ennek képviselői közül számosan szerepelnek a kötetekben, így Foucault, Ricoeur, H. 

White(tudjuk persze, hogy ő nem tartja magát posztmodernnek), U. Eco, F. Ankersmit stb. Természetesen a posztmodernnel kapcsolatban 

számos megjegyzés tehető, szerintem azonban – végső soron – mégiscsak kapcsolódik a hermeneutikához, hiszen a történelemnek a 

természettudományokkal szembeni alapvető különbségét hangsúlyozta. Másrészt párhuzamos/közös bennük a történeti-kulturális feltételektől 

függő kontextusnak, így azután az értelmezésnek, az interpretációnak a középpontba állítása is. 

   (Jelezni lehet azután mindennek a történetírói gyakorlatba való lecsapódását is, hiszen ma már teljesen egyértelmű a posztmodern és a 

történelem alulról való megközelítésének, a mindennapok, nők, szerelem, szexualitás, bűnözés stb. történetének kiemelése, végső soron az 

ún. történeti antropológia műfajának uralkodóvá válása, valamint a narratív szemlélet előtérbe kerülése közötti összefüggés. Ennek nevezetes 

ikonja (a kötetekben nem szereplő, de hivatkozott) Clifford Geertz „sűrű leírás”-a, de a kötetekben (helyeselhetően) szereplő Lawrence 

Stone, Peter Burke, valamint részben P. Veyne vagy J. Rüsen is.) 

   Hozzá lehet tenni, hogy a posztmodernhez köthető az ún. „posthistorie” úgyszintén, amelynek reprezentánsai közül Fukuyama szövege 

olvasható az első kötetben. 

   Vö. mindezekhez részletesebben Erős V., 2008/d. 7-30.o.  
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Fontosabb annak a kérdésnek a felvetése, hogy mindennek mi köze van előadásunk alapvető problémájához, hogy ti. van-e 

a történelemnek elmélete? 

Meglátásom szerint a fenti példák éppen azt a konklúziót támasztják alá, hogy a történelemnek nincsen egy olyan elmélete, 

amelynek keretein belül az itt szereplő szövegek elemezhetők és értelmezhetők volnának. De van története, hiszen, mint látható 

volt a szellemtörténet és a huszadik századi történetfilozófiai iskolák is egyedi történeti alakzatként, konkrét történeti 

előzményeikkel, a más, rivális iskolákhoz(pl a pozitivizmushoz) való viszonyukban, az irányzatokon belül a különböző 

felfogások egymáshoz való relációjának, vitáinak a belső „fejlődés”-ük/alakulásuk vagy a konkrét/empirikus történetírásra való 

hatásuk bemutatásával voltak értelmezhetők.  

A fő kérdés, amire az ilyen jellegű vizsgálódások irányulnak ennek megfelelően nem az, hogy milyen a történelem /és a 

történelemről való gondolkodás, illetve a történelemtudomány általában (tértől és időtől függetlenül és főként, hogy milyennek 

kellene lennie  a történelemnek (egy absztrakt, elvont racionalizmus szemszögéből), hanem annak a konkrét bemutatása, 

elemzése és a lehetőség szerint egy fejlődési/alakulási sorba illesztése, elrendezése és így megértése, hogy eddig (azaz 

történetileg) mit gondoltak a történelemről, illetve hogyan csapódott le mindez a történetírás/történettudomány gyakorlatába és 

vice versa. 

Nyilván nem úgy értendő mindez, hogy – a rossz, extenzív végtelen módján – minden múltbeli vélemény, történetíró, 

alakzat és irányzat kronologikus felsorolása a cél, bár mivel történeti alapú megközelítést javasolnék, akár ebben is a lehető 

teljességre kell törekedni. Hanem, mondjuk a neves tudományfilozófus, Lakatos Imre módján24, különbséget lehetne tenni egy 

ún. belső és külső történet között. A külső történet törekedne az extenzív teljességre, míg a belső történet elsősorban annak 

kiemelését célozná, amit lényegesnek, fontosnak, „általános”-nak gondolunk(tehát az intenzív teljességre). Példának okáért a 

korábbi irányzatok közül – bár érdemes megemlékezni az antihistorikus, ahistorikus felfogásokról is – nyilván nagyobb teret 

kell kapjanak a történelem autonómiáját valló, illetve azt megalapozó/körüljáró felfogások, Vico-val, Hegellel kezdve a 

szellemtörténeten keresztül az angolszász vitáig, illetve a posztmodernig25. 

Meglátásom szerint ugyanis egy ilyen kérdéseket feszegető  stúdiumnak nem elsősorban az a feladata (azt hiszem, ez még a 

magyar filozófia erejét és lehetőségeit is meghaladja), hogy elméletet szállítson a jelenben folyó kutatásokhoz, problémákhoz 

és vitákhoz (erre úgysincs meg az eszköztára), például mondjuk a posztmodern történetelmélethez és történetíráshoz, s 

válaszoljon arra a kérdésre, hogy a történelem tudomány vagy művészet-e, megismerjen vagy gyönyörködtessen, van-e benne 

haladás vagy ugyanaz tér benne mindig vissza, számoljon vagy elbeszéljen-e, relatív és szubjektív, vagy az objektivitás benne a 

túlnyomó. 

Egy ilyen jellegű stúdiumnak sokkal inkább (s így marad történeti) annak a „megértéséhez” kell és lehet hozzájárulnia, 

hogy mindezen kérdéseknek mik (a nem feltétlenül közvetlen) előzményei, feltételei stb., tehát miért éppen most kerültek 

egymással szembe és éleződtek ki, mindezeknek milyen konzekvenciái vannak (pl. a történészi műfaj-választásban stb.) s 

mindezzel egy történeti horizontot adnak, illetve a jelen s a korábbi folyamatok összefüggésének megértését segítik.26 

                                                                                                                                                                                                            
23 Ilyen értelmű – azaz történeti alapú - elrendezésre törekszem készülő historiográfiai összefoglalómban, amelynek több része is megjelent, 

illetve megjelenés alatt van, leginkább a Valóság című folyóirat hasábjain. A korábban említetten kívül vö. például Erős Vilmos, 2008/c. 25-

41.o.  

  Itt szeretném jelezni ugyanakkor, hogy ennek a cikkemnek a korrektúráját a közléskor nem vették figyelembe a szerkesztők s így 

önhibámon kívül számos (a korrektúrában általam kijavított) tévedés és elírás került a végül megjelent változatba, amiért a folyóirat azóta 

tőlem elnézést kért. (Már maga a végül megjelent cím is merő értelmetlenség, ami eredetileg egy alternatíva volt s a korrektor vagy 

olvasószerkesztő „stilizált át” egy kérdőjellel nem jelzett s a tanulmány mondanivalójával egyáltalán nem összefüggő eldöntendő kérdéssé.) 

Az írás ezért újból, most már helyesen publikált változatára vö. Erős Vilmos2008/d.  

24 Vö. Lakatos I., 1997.  

   Illetve Gurka D., 2006. 60-71.o.; Kőhegyi G., 2006. 72-100.o. Ez utóbbi mottóként idézi Lakatos egy alapvető mondatát, amely az itt 

fejtegetett problematikát kitűnően összegzi, eszerint: „A tudományfilozófia a tudománytörténet nélkül üres, a tudománytörténet a 

tudományfilozófia nélkül vak.” Uo. 72.o. 

25 Ez persze bevallottan önkényes és szubjektív megközelítés (illetve fogalomhasználat), de jelen kötetben is – magától értetődően – döntő 

túlsúlyban vannak az ún. történelempárti szövegek. 

26 Érdekes módon a történelemnek ez az ahistorikus szemlélete az angolszász elméleti irodalomban is megjelenik, ahol pedig egyesek 

(például Keith Jenkins) kifejezetten a történeti tudás történeti alapú megközelítéséért szállnak síkra. Jenkins egyik közeli eszmetársa, Alun 

Munslow újabb műveiben igen gyakran beszél a történelem „természeté”-ről, sőt már a kívánatos jövőbeli történelem (értsd: történetírás) 

felvázolására is kísérletet tesz. Nem tudom, Collingwood hazájában szabadna-e egyáltalán a történelemnek (értsd: történetírásnak) tértől és 

időtől független,  „általános” természetéről beszélni (azzal együtt ráadásul – köldöknéző módon -, hogy milyennek kell lennie) s nem kellene-

e legalább akkora energiát fordítani annak vizsgálatára, hogy milyen is volt tulajdonképpen (azaz történeti alakulásában  bemutatni, ami 

persze nem zárja ki a jelennel való összefonódás problematikáját.) 

   Munslow-hoz vö. Erős V., 2009. 190-198.o. 
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Mint a belső és külső történet közötti különbségtétel jegyében jeleztem, természetesen nem eunuch módon, tehát igenis egy 

álláspontot (elméletet) stb. képviselve (például számos esetben rámutatva a politikai eseménytörténet meghaladásának 

lehetőségeire  - akár a szellemtörténet kultúrtörténetének esetében is - ) ezt azonban mégiscsak történeti alapon téve, tehát a 

múltbeli alakzatok elemzésével, körüljárásával érvelve. S minél mélyebb, alaposabb, elemzőbb, esetenként életszerűbb a 

múltbeli alakzatokra vonatkozó fejtegetés, nyilván annál inkább meggyőzőbb a jelen felé közvetített és sugallt üzenet. Miután 

pedig – mint előzőleg szintén jeleztem – nem csak egyféle ilyen történeti alapú elrendezést tartok elképzelhetőnek , oda 

módosítom a feltett kérdésre adott végső válaszomat, hogy a történelemnek koherens, átfogó elmélet híján nem egyszerűen 

története, hanem történetei vannak27. Ilyen másik történet minderről a - részben már érintett- történelem fokozatos 

tudománnyá válásáról, az. ún. „Verwissenschaftlichung”-ról való elképzelés, benne az erudita/kritikai, professzionális, 

tudományos/szcientista történetírás/történettudománnyal, amelynek az itteni anyag elrendezése szempontjából szintén lenne 

mondanivalója28. Ennek hosszabb kifejtésére azonban itt nincs idő s így egyéb ezzel összefüggő, részben már magyarul is 

olvasható írásokra utalom az érdeklődőt. 29  

 

Befejezésül megismétlem, hogy az itteni kötetek, például a szerzőkre vonatkozó irodalmi apparátussal, eligazítással stb. 

(tapasztalatból mondom) hihetetlen módon elősegítik a historiográfiai tájékozódást és vizsgálatokat; bár – mondjuk a német 

címfordításokat illetően egy nyelvi átfésülés nem ártott volna s igen nehezen tudnának elszámolni a szerkesztők mondjuk Paul 

Veyne híres, „Comment on écrit l’historie” című művének „Kommentár a történetírásról” való fordításával, vagy Theodor 

Lessing: Az emberiség története – bűncselekmények értelmetlen sokasága (eredetiben: Geschichte als Sinngebung des 

Sinnlosen) című írásának ilyetén formában történő magyarításával.30  
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ERŐS, Vilmos: Does History Have Theory? 

 

The above review essay has been prepared á propos of a historiographical, rather a theoretical textbook, issued in Hungary 

some years ago. The author makes here an attempt to place the textbook under review into the line of earlier, similar 

publications. The most important defect of the books is, that the editors tried to organize their material basically according a 

systematic, not to a historical approach. The author gives an example referring to the so called „spiritual history” 

(Geistesgeschichte), how could be made use of the texts published here. At the same time the author does not deny the 

immense significance of the volumes, which – according to him – will serve for a long time as the basic starting point and tenet 

for similar researches in the future. 
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