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Bloch kiemelkedő alakja nemcsak a középkor-kutatásnak, de a történetírás 
egészének, egyrészt a XX. századi történelemszemléletet erősen alakító Annales 
iskola egyik alapítójaként (1929), másrészt éppen módszertani művével, A történe
lem védelmében-nel. Ugyanakkor, amint azt személyes bátorsága és halála mutatja 
(1944. június 16-án végezték ki mint ellenállót), az értelmiségi elkötelezettség és 
felelősségvállalás megalkuvás nélküli megtestesítője volt. A történelem védelmében új 
kiadása méltó emléket állít mind a történész, mind az ember emlékének.

A történelem védelmében című művét Bloch már nem fejezhette be. Munkatársa, 
Lucien Febvre adta ki a könyvet 1949-ben. Febvre nem ismerte az összes fennma
radt kéziratot, és helyenként változtatott is a szövegen. Ebben az új kiadásban 
megtalálja az olvasó a mű elkészült részének végleges, valamint egy korábbi 
változat teljes szövegét, és különféle fogalmazvány-variánsokat, amelyek a munka 
más és más szakaszában készültek. így nyomon követhető, hogyan keresett Bloch 
egy-egy megfelelő m ondatot vagy kifejezést, hogyan írta át és finomította a 
szöveget: egyszóval bepillanthatunk a kulisszák mögé, hogy megtekintsük a 
készülő művet is a végleges változat mellett. A szerkesztő Bloch szelleméhez 
maradt hű ezzel: “a kutatás látványa, sikereivel és kudarcaival, ritkán unalmas, A 
kész az, ami a jeges unalmat árasztja magából”2. Bloch, a történész bizonyára 
értékelte volna, hogy micsoda filológiai precizitással adták ki könyvét: a fennm a
radt kéziratok összes olvasatát figyelembe véve, egy alapszöveg és komoly jegyzet
apparátus teszi lehetővé, hogy az olvasó követhesse, hogyan írta-fogalmazta át 
műve főbb részét Bloch. A középkori kéziratokat forgató, a szövegek közti 
egyezéseket és eltéréseket vizsgáló szerző saját módszereire ismerhetne tehát 
könyve kiadásában. Bloch, az em ber pedig bizonyára örülne annak, hogy halála 
után is töretlenül frissen hat oly sokakra. A kötethez J. Le Goff írt előszót, s ebben 
Bloch poszthumusz tanítványának nevezi magát. Nem ő az egyetlen; így hatott-hat 
Bloch halála óta is újabb és újabb történész-nemzedékekre. Példa erre az Annales- 
iskola máig tartó virágzása. S végül a könyv emléket állít Blochnak, az apának is: 
Bloch egykorfia kérdésére kezdte megfogalmazni válaszát a történelem hasznáról, 
amelyből A történelem védelmében megszületett, s most egyik fia az, aki sajtó alá 
rendezte'a könyv új kiadását.

1A könyvnek (a L. Febvre-féle francia kiadás alapján) csak részleteit fordították le magyarra: M. Bloch:
A történelem védelmében, Válogatott művek. Budapest, Gondolat Kiadó, 1974. 47-65. o.
Az ismertetésben szereplő idézeteket, ha azok szerepelnek a magyar válogatásban, ebből idézem.
(A történelem...) Ellenkező esetben a címben jelzett francia kiadás oldalszámai szerepelnek.
(Apologie...)
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Bloch a “mi a történetem és mire jó?” kérdésre keresi a választ könyvében. 
Ahogy ő maga is írja: melyik történész ne hallotta volna sokszor ezt a kérdést; s 
melyik ne tetté volna fel önmagának filozofikusan elgondolkozva a történelem 
hasznáról, avagy önmarcangolóan saját létjogosultságát vizsgálva. Bloch válasza 
kétirányú: bevallott célja a történész munkáját és módszereit ismertetve az 
olvasóra bízni annak megítélését, hogy hasznot hajtó-e egy ilyen tudomány. 
Továbbmegy azonban ennél, és gyakran elejt egy-egy megjegyzést arról, hogy 
szerinte “mire jó ” a történelem.

Bloch nem próbálja hamis tudományosság köntösébe öltöztetni válaszát, nem 
használ csak egy szűk szakmai elit számára érthető szaknyelvet. Frissen és Őszintén 
ír: meg tudta valósítani, hogy egyszerre szódon “a tudósokhoz és az iskolásgyerme- 
kekhez”3.

Bloch számára a történelem nem a m últ tudománya, hanem az emberé, s mint 
ilyen, a változások tudománya.

“Csak egyetlen tudomány van, amely az emberekkel foglalkozik az időben: a 
történelem.”4 Arról ír, hogy milyen módszereket használ a történész ahhoz, hogy 
az emberek tetteiről és a történelem örök változásairól érthető képet adjon. Bloch 
szemében módszertani könyv és nem történetfilozófiai fejtegetés tehát A történe
lem védelmében, ám mi sem áll távolabb tőle, m int a kizárólag egy szűk szakmai 
réteget érdeklő, száraz ismertetés. S jóval többet valósít meg benne, mint a 
történész szoros értelemben vett módszereinek (pl. forráselemzés) bemutatása.

Bloch nem titkolja, hogy a történelem szórakoztató, s hogy a történészt egyéni 
választás, szubjektív vonzalom fűzi tárgyához. Ö maga is, mint munkáját igazán 
szerető és élvező mesterember vezeti be az olvasót a  “szakmai titkokba". A 
történelem tudomány voltának bizonyításakor a módszertan ismertetése azért 
elengedhetetlen, mert a történettudomány tudományossága nem tárgyában rejlik 
(azaz nem állapíthatóak meg örök és megdönthetetlen törvényszerűségek, mint a 
természettudományokban), hanem a történész módszereiben. Ezeket a módsze
reket, és a kérdéseket, melyeket használatuk felvet, több nagy csoportra osztva 
mutatja be a szerző.

Az idő a történész közege. De önmagában nem szolgáltathatja a történeti 
jelenségek magyarázatát. Bloch egyaránt harcol az eredet mítosza ellen, mely 
szerint valaminek az eredetét felderíteni egyet jelent a jelenség magyarázatának 
megadásával; s a jelen-központúság ellen, mely a jelent (vagyis a közeli múltat) 
hermetikusan elválasztaná a múlttól, mintha semmi sem kapcsolná össze a kettőt, 
m intha a jelen kérdéseire a magyarázatot kizárólag a jelen adhatná. Bloch 
szemléletében a kettő szétválaszthatatianul összekapcsolódik, s azt vallja, hogy ajó 
történészt mind a kettő: múlt is, jelen is, egyaránt érdekli, s hogy az egyik ismerete 
segíti a másik korszak megértését, akár a jelen felől közelítjük a múltat, akár a 
múltból megértve a jelent.

3 A történelem ..., 47. o.
* Apologie ..., 97. o.

14



A történeti megfigyelés jellemzőiről írva a szerző felsorolja a források külön
böző típusait, és azokat a módszereket, amelyekkel a történész szóra bírja 
a forrásokat: m ert “azok csak akkor beszélnek, ha tudjuk kérdezni őket.”5 
Bloch azonban azt is bebizonyítja, hogy a történész soha sem naív “eszköz”, 
aki csak lefordítja, amit a források mondanak. A kutatás mindig valamilyen 
feltevésből indul ki, mindig iránya van, amely persze módosulhat az anyaggyűjtés 
során. Ám a történész szinte univerzális tudással kellene, hogy rendelkezzen 
ahhoz, hogy minden forrástípust szóra tudjon bírni. Bloch ezért hirdetője az 
együttműködésnek, a csoportmunkának, mely sokkal többre képes, m int egy 
ember egyedül.

A források feldolgozása a történeti kritika segítségével történik. Sem a puszta 
szkepticizmus, sem a “józan paraszti ész” (valójában többé-kevésbé tudatos előíté
letek halmaza) nem jó  útmutató. A történeti kritika valódi tudományos módszer, 
amely az összehasonlítást használja alapul. Ennek segítségével szűri ki a kutató a 
hamisítványt, állapítja meg egy dokumentum dátumát, vonja le következtetéseit. 
De mindig m arad hely a váratlan, a felfedezés, az újdonság számára. A történet- 
tudomány soha nem válik gépiesen kiszámítható törvények gyűjteményévé.

A források összegyűjtése és a kritikai módszer alkalmazása a történeti elemzést 
szolgálja. A történész nem pusztán gyűjt és leír, hanem elemez. Bloch többször is 
hangsúlyozza, hogy ez nem jelent egyet az ítélkezéssel. A kérdés az, hogy mit 
akartak a múlt emberei, és nem az, hogy igazuk volt-e. Az értékítéletek koronként 
és kutatónként változnak: hamar elavulnak tehát, s nem segítenek hozzá a 
történelem megértéséhez. Mert Bloch kulcsszava a megértés, amely azonban nem 
jelent egyet a passzivitással. A sokrétű valóságot a történész csak úgy tudja 
értelmezni, ha válogat benne. A valóság bizonyos jellemző részleteinek elemzésé
vel lehet eljutni az egész megértéséig. Bloch egyaránt óva int a részlet túlhangsú
lyozásától, az egész helyére való behelyettesítésétől, és a valóság minden részletét 
felölelni akaró, elemzés nélküli “fénykép" bemutatásától.

Az elemzés után a történész végső feladata a magyarázat adása. Itt Bloch felhívja 
a figyelmet arra, hogy a történelemben soha nem egy ok van, hanem mindig 
többtényezős a magyarázat.

A könyvben sok a ma is időszerű, illetve az azóta is továbbgondolásra, megoldás
ra váró kérdés. Bloch saját maga úgy látta, hogy művei történetírók nemzedékei
nek munkásságába illeszkednek bele. Azzal az alázattal szemlélte a történész és a 
történelem viszonyát, mint a jó  zenész, aki nem önmagát, hanem a zenét csodálja. 
Kritizálta elődeinek megállapításait, és remélte, hogy tanítványai majd az ő 
eredményeit fogják továbbgondolni, azokra alapozva vagy azokat megkérdőjelez
ve továbblépni. A történetírás így nemzedékek párbeszéde. Bloch szerint a 
történész feladata nem a megoldatlan kérdések elkendőzése, hanem épp a 
nagyközönség elé tárása. Ezek közül az egyik legfontosabb talán a történeti 
szakszavak problémája. A történész fogalmakkal dolgozik. Ezek azonban koránt

5 Apologie ..., 109. o.
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sem olyan egyértelműen meghatározottak, mint például a kémikus képletei. A 
hidrogént m inden kémikus egyformán határozza meg, de nehéz két történészt 
találni, aki ugyanazt érti például a “feudalizmus” szó alatt. Bloch azt remélte, hogy 
közös munkával lassanként egyre több fogalom lesz egyértelműen meghatározha
tó, és így kialakul majd egy közös szókincs, amit minden történész egyformán 
használ. A könyv megírása óta eltelt 50 évben azonban nem történt előrelépés 
ezen a téren.

Természetesen sokan sok vitát folytattak, és rengeteg meghatározás született, 
de egységesülésről aligha lehet beszélni. S így felmerül a kérdés, hogy vajon 
egyáltalán lehetséges-e egy ilyen egységesülés? A történelem ben ugyanis nem 
lehet semmilyen jelenséget olyan objektíven elkülöníteni, mint a kémiában a 
hidrogént. Például meg lehetne állapodni egy-egy meghatározásban, de amíg ezt 
nem maga a meghatározandó jelenség megmásíthatatlan belső rendszere szabja 
meg, márpedig a történelmi jelenségeknek nincsen minden kutatótól függően 
objektív képlete, addig aligha lehet egy világszerte egységes meghatározásban 
reménykedni.

Talán meglepő, hogy A történelem, védelmében, ez az 50 éve írt könyv, még ma is 
időszerű. A történelem hasznáról és módszereiről azonban mind a történészek, 
mind a nagyközönség újra és újra elgondolkoznak. Az embereket érdekli a 
múltjuk, és nem közömbös, hogy miként történik meg ennek feltárása. Bloch 
művéből kibontakozik, hogy a források összegyűjtésétől a magyarázatig egyetlen 
ív a történész munkája. Önmagában ennek bemutatása is még mindig aktuális, 
hiszen az a veszély, amire már ő is felhívta a figyelmet, ti. a rész miatt az egészt szem 
elől tévesztő alapkutatások és a forrásoktól elszakadt általános összefoglalások 
írásának túlságos szétválása manapság is fenyeget. De ezen túl is sok mindenben 
m odern és időszerű kérdésekkel foglalkozik A történelem védelmében. Az összeha
sonlító módszer, mely mind mikroszinten (például egy-egy oklevél datálásánál), 
m ind makroszinten (egy-egy civilizáció lényegének megértésénél) a történeti 
kritika lényege Bloch szerint, a nagyobb egységek összehasonlításánál, mint 
például egy korszak vizsgálata, még manapság sem teijedt el igazán. Ezzel is 
összefüggésben továbbra is ösztönző Bloch megállapítása arról, hogy kutatócso
portok közös munkája milyen gyümölcsöző lehet. Beszél Bloch a kronológia 
kérdéséről is. A történész mindig az idővel dolgozik, de az, hogy hogyan tagolja 
ezt az időt, sokszor az elemzést is meghatározza. A hagyományos idő-felosztások 
csapdáját Bloch óta is sokan kritizálták. Egy király uralkodásának időhatárai vagy 
főleg egy évszázad szinte soha nem fed egy-egy történelmileg fontos, koherens 
szakaszt. A választott keretek azonban könnyen zsarnokivá válhatnak, s a kutató 
elkezdi egységként kezelni azt, ami eredetileg nem volt más, m int a munkát 
könnyítő felosztás. így például megszületett a “XII. századi reneszánsz”. Majd a 
kialakult kép helyesbítésének kísérlete során “felfedezték”, hogy a XII. századi 
reneszánsz a XI. század közepén kezdődött. De a történészek még ma is nagyrészt 
a hagyományos idő-felosztásokat használják, nem tértek át más “időszámításra”. 
Bloch a generáció és a civilizáció mint a rövid, illetve a hosszú szakaszok 
időmértéke közötti megkülönböztetés mellett érvel.
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Felmerül még a könyvben a történettudomány és az egyéb társadalomtudomá
nyok (pl. szociológia) viszonya és eltérései is. Bloch állásfoglalása ebben a vitában 
sem avult el: bár nem ellenzi azt, hogy a történészek tanuljanak más tudományok 
módszereiből, kiáll a történettudomány autonómiája mellett. Végül továbbra is 
időszerű az az út, amit Bloch a történettudománynak kijelöl: két véglet, a pozitivista 
“tényfeltárás" öncélúsága, és a minden új divatnak hódoló szubjektív értékítéletek 
között a kritikai módszer alkalmazásával a múlt embereinek egyre jobb megisme
rése és megértése. S e két véglet között ellensúlyozva a történettudom ány tudomá
nyosságát és hasznát egyszerre bizonyítja Bloch. M ert nem a pillanatnyi politikai, 
ideológiai vagy egyéb célt kell hogy szolgálja a történelmi “bizonyíték", hanem az 
egyén szintjén a másik (bármilyen más is az illető) megértését, a társadalmak 
szintjén pedig az adott társadalom reális önképének kialakítását, saját múltjának 
feltárásarévén önnönjelenének megértését. Bloch így mégsem csupán az olvasóra 
bízta a történelem  hasznának megítélését. Ő maga töretlenül hirdette a kritikai 
módszer, a történelem  módszerének társadalmi hasznát, és a megértés kulcsfon
tosságát a múlt vizsgálatán keresztül a jelen számára.

Ahogy a könyvben összefonódik a történeti módszertan kérdése a történelem 
társadalmi hasznának problémájával, úgy fonódott össze szerzőjének életében is 
a kutatás és saját jelenének gondjai. Bloch nemcsak könyvében hirdette, hogy a jó  
történészt egyszerre érdekli a múlt és a jelen. Megmutatta, hogy a történész és az 
ember nem választható szét egymástól.

A történelem védelmében tehát módszertan, de jóval több is ennél: egy kutató 
személyes vallomása tárgyáról s annak társadalmi szerepéről. Nem csupán törté
nészek, de egy sokkal tágabb közönség számára készült. Jó  lenne, ha magyarul is 
elérhetővé válna a könyv teljes szövege, s ez a kiadás egy új fordítás alapja lehetne.
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