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Szilágyi Adrienn

GÉRARD NOIRIEL: A TÖRTÉNETÍRÁS 
„VÁLSÁGA” 

Elmélet, irányzatok és viták a történelemről a tudománnyá válásától 
napjainkig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. (Éditions Belin, Paris, 
1996.) 382 old. 

 

A hazai és a nemzetközi történetírás mind gyakrabban foglalkozik önmagával, 

jelentkezik az önreflexió iránti igényével. A professzionális történetírás problémáinak, 

történelemelméleti kérdéseinek napirendre kerülése egyre inkább egyfajta szellemi 

válság tudatosítását feltételezi. Gérard Noiriel épp ennek a tudatosított válságnak a 

kiváltó okait, történetét kívánja felgöngyölíteni könyvében. A párizsi École des Hautes 

Études en Sciences Sociales-on (EHESS) tevékenykedő Noiriel francia történész a francia 

történelemtudományban is meghonosodott socio-historie legjelesebb szakértőjének 

tekinthető. A leginkább a bevándorlás legújabbkori történetével foglalkozó történész 

munkáinak nagy része is ezen irányzat gyakorlati felhasználhatóságát bizonyítja. 

Noirieltől – mint a Genèse c. tudományelméleti folyóirat szerkesztőjétől – nem áll távol, 

hogy a történészeket megosztó elméleti vitákban is aktív szerepet vállaljon. Nem 

véletlen tehát, hogy a 2001-től magyar nyelven is olvasható, A történetírás „válsága” címet 

viselő könyvében közös gondolkodásra ösztönöz a történettudomány, történetírás 

válságának kérdéséről, a történelemtudomány „egészségügyi állapotáról”. A francia 

történész nem kisebbre vállalkozik, mint hogy a történelem tudománnyá válásától 

kezdve kibontakozó – a francia történettudományt is formáló – főbb irányzatokat 

bemutassa, és ezen keresztül érzékeltesse a belső – sokszor parttalan – viták hogyan 

erősítették, erősítik fel a diszciplína „válságának érzetét”.   
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A szerző és az olvasó első kérdése is az, hogy valóban beszélhetünk-e a 

történelemtudomány válságról, és ha igen, akkor tulajdonképpen minek a válsága ez: 

a „történészi mesterség” átalakulásának, a „szerep” bizonytalanságának vagy épp a 

„történészi diskurzus” állandó újrafogalmazásáról szóló dilemmáknak? Amennyiben a 

válság fogalmát körvonalazzuk, akkor mikortól számíthatjuk a „kétségek korát”? Egyáltalán 

kik azok, akik a történelemtudomány válságról vitatkoznak: más tudományágak képviselői 

gerjesztik azt, vagy csupán a történész szakmán belüli vitáról van szó? Továbbá melyek 

azok kifejezések, amelyek használatosok a válság kifejezésére: „hanyatlás”, „zsákutca”, 

„szétforgácsolódás”, „részekre hullott egész”? 

Gérard Noiriel ezen kérdések megválaszolásához a történelemtudomány „legfelsőbb 

bíróságát”, a történelemtudomány történetét hívja segítségül. Úgy véli, hogy ez nyújthat 

áttekintő képet a történelemtudomány „széthullásáról”, a paradigmák „elburjánzásáról”, 

a történeti tudás „természetéről”, „objektivitásáról”, a történészi mesterség és a történeti 

tudás alakulásáról, illetve a diszciplína válságáról.  

A könyv első részében Noiriel azon tényezőket világítja meg (1. fejezet: A kétségek kora), 

amelyek a válság, a szétforgácsolódás érzését keltették, erősítették fel. Így elsőként az 

„utódlási válságról” szól. Az egyetem mind a történelem művelőinek, mind a történelem 

iránt érdeklődőknek széles körét alakította ki. A tudományág saját szakmai elitjének 

kitermelésével a kezdeti kedvező szakmai lehetőségek beszűkültek, az oktatói-kutatói 

státusz a megnövekedett hallgatói létszám miatt a feladatok prioritását tekintve megfordult, 

a társadalom és a politika által támasztott változó elvárások pedig elbizonytalanították az 

egyetem szerepét, feladatát. 

Noiriel következő gócpontnak véli a történeti kutatások nemzetközivé válását, és 

a történelemtudomány iránti felfokozódott társadalmi igényt. A történelemtől elvárt 

ismeretterjesztési feladat ugyanis komoly belső feszültséget okoz, sőt az egységes 

tudományos nyelvhasználat kérdését és a „jelen” túlzott kiszolgálásának problémáját is 

felveti.  Nem lehet elvitatni a „történeti tudás válságát”, és a szakmai közösség szereplőinek 

eltávolodását sem. Ezen utóbbi a kollektív munka visszaszorulását, az individualizmus 

előtérbe helyeződését, a szerzői és kutatói szerepkör átfordulását eredményezi.
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A szerző a válságot előidéző tényezők megrajzolását követően a tudományág 

kialakulásától kezdve nyomon követi a főbb irányzatokat, valamint a történelem 

kérdéseiről gondolkodók legfőbb állításait (2. fejezet: Egy tudományág kialakulása). 

A tudományág megjelenését a 19. századig vezeti vissza, ahol a történelem 

fogalma egyszerűen a múlt „valóságának” feltárását és annak „reprezentációját” 

jelentette. Noiriel fontos állomásként tekint az August Comte nevéhez kapcsolható 

pozitivizmusra, ahol már a történelemfilozófiával szemben a tudományfilozófia válik 

hangsúlyossá. A szerző hosszan időzik Gabriel Monod Revue Historique-ban 1876-ben 

megjelent kiáltványánál, hiszen már itt úgy tűnik, hogy a történelem végképp elválni 

látszik a filozófiától, és a történelemtudomány lényege módszereiben, alkalmazott 

induktív eljárásában megragadható. Míg Monod az analízist és a szintézist az 

egymást követő generációk elkülönült feladataként értelmezi, addig Claude Lauglois 

és Charles Seignobos a szakmai közösség különböző szintje közötti viszonyokat 

szervező „horizontális” munkamegosztás termékének tekinti azokat. A közös munka 

gyümölcse, az általános szintézis megalkotásának képessége későbbi fejezetekben 

is nyomatékosan szerepel, hiszen valójában csak a szakmai közösség teremti meg a 

tudományág önállóságát, legitimitását, a történetírás „igazát”, „objektivitását”, sőt a 

tudás szétforgácsolódásának kiegyenlítését is jelenti. 

Noiriel a következőkben Émile Durkheim, Max Weber és Marc Bloch gondolatait 

emeli ki. Bloch A történelem védelmében c. munkája kitüntető figyelmet kap, hiszen Noiriel 

a pragmatista út elindítójaként tekint rá, s munkáját a történész „testamentumának” 

véli. Maga Marc Bloch a Lauglois és Seignobos által kijelölt irányt követte, a 

történelemtudományi ismeretelmélet és tudományfilozófia újabb fejleményeire 

támaszkodva elutasította a pozitivizmust. Az „interdiszciplínaritás” alatt különböző 

tudományágak szaktudásának az együttműködését és nem a humántudományok 

egyesítésének az elősegítését értette. Épp ezért a filozófiára is úgy tekintett, mint a 

történelem kérdésfelvetésének segítőjére. Szerinte a történelem tudományossága saját 

jelrendszer, közös nyelv megteremtésén nyugszik, és társadalmi szerepe – a tudás 

gyarapítása, az emlékezés – nem elhanyagolható. Talán azt mondhatjuk, hogy Bloch 
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számára a történelem kísérlet arra, hogy megpróbálja megérteni a változásban lévő 

emberi valóságot. Szemben a 19. században kialakult uralkodó felfogással a történelmi 

adatok, források és szövegek nem maguktól értetődőek, és nem egyszerűen ezek 

összefűzéséről van szó.

A háború után újra fontos kérdéssé vált a tudomány lehetséges megújulása (3. 

fejezet: A szerző visszatérése). Ekkor leginkább a történelem egységét, szintézisre való 

képességét igyekeztek kiemelni, főképpen azért, hogy bizonyítsák, a tudományág 

égisze alatt a diszciplínák egyesíthetőek. Voltak, akik viszont (lásd Paul Veyne: Hogyan 

írjuk történelmet c. munkája) a történelem tudományként való elismerését újra csak 

megkérdőjelezték. 

Noiriel a következő fejezetben a 20. század második felében kibontakozó 

fordulatokat, új irányokat mutatja be (4. fejezet: A „paradigmák” válsága). Így az 1980-

as években útjára indított „nyelvi fordulatot”, mint az intellektuális történetírás 

újragondolását (Dominick LaCapra); a feminista történetírást (Jean Scott, Laura Down); 

a Németországból kiinduló Alltagsgeschichte-t, azaz a „mindennapok történelmét” 

(Clifford Geertz, Hans Medick); végül pedig a „kritikai fordulatot” ismerteti az Annales 

két szerkesztőségi cikke alapján (Bernard Lepetit, Mauricio Gribauid). Noiriel legfőbb 

célja az I. rész tüzetes áttekintésével, hogy ismertesse a véget nem érő belső viták 

hogyan súlyosbították a diszciplína megoldásra váró problémáját, miként táplálták 

a történelem „válságáról” folyó vitákat felgyorsítva ezzel a történelemtudomány 

atomizálódását.

Az első részt záró fejezetben a szerző (5. fejezet: Tudás, emlékezet, hatalom. Adalékok a 

történelemtudomány „pragmatista” értelmezéséhez) újra csak Bloch és Weber gondolataihoz 

nyúl vissza, és a hatalom, illetve a nagyközönség történelemtudományt szervező 

és befolyásoló erejére hívja fel a figyelmet, hiszen mindkettő sokban meghatározta, 

meghatározza a történeti kutatások irányát. A tudományág ezen függősége azonban a 

diszciplína önállóságát veszélyeztetheti. Továbbá ezen áttekintés kapcsán ragadja meg 

Noiriel a pragmatista történész fogalmát, aki a történelemtudomány hatalmi, tudásbeli 

és emlékező-emlékeztető tevékenységek kombinációjában és kombinációjával él.
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A második részben a szerző négy tanulmányt közöl a francia történészekről „az 

eljárások tisztázásának érdekében”. Az első két tanulmányban (6. és 7. fejezet) a történész 

mesterség születésére, a professzionalizált szakmai közösség kialakulására, a tudomány 

belső szabályrendszerének, normáinak, kollektív értékeinek bemutatására fókuszál. A 

további két fejezetben (8. és 9. fejezet) az Annales folyóirat kapcsán a „hatalmi harc” 

aspektusait, illetve az Univers Historique történeti könyvsorozat példáján keresztül 

pedig a népszerűsítő tevékenység alakító folyamatát írja le. Ezen egybegyűjtött 

négy tanulmány igazolja, hogy a történelemtudomány története képes hozzájárulni 

a magyarázó munkákhoz, illetve a történészi mesterség a tudás, az emlékezet és a 

hatalom dimenzióin alapul.

A történelemtudomány válságáról tehát egyrészt a történész mesterség átalakulása, 

másrészt a történeti tudás elbizonytalanodása miatt beszélhetünk. A történelmet 

tudományként a 19. század végén határozták meg: tudománynak tekinthető, hiszen 

képes igazolható tények kidolgozására, és gyakorlati szerveződésen nyugszik. 

Önálló tudománnyá alakulni azonban csak kettős szakítás árán volt képes. Egyfelől a 

„történeti módszer” és „forráskritika” kialakításával szakított a filozófiával, másfelől 

a történészek intézményesült szakmai közösségbe szerveződtek az állam segítségével. 

Ez a szakítás azt is eredményezte, hogy a válság kérdése kapcsán már nem különböző 

tudományágak képviselői csaptak össze, hanem a történelemtudományon belüli 

kérdéssé vált. 

Úgy tűnik azonban, hogy a történelemtudománynak tudományos 

eredményei ellenére sem sikerült igazolást nyernie, nem úgy, mint például a 

természettudományoknak. Sajnos az is látható, hogy a 19–20. századon átívelő belső 

viták kérdései alig változtak vagy oldódtak fel. Persze sokan nem is a valódi tények 

kimutatásának a képességét, hanem a tények használhatóságát vonják kétségbe. 

Noiriel hangsúlyozza továbbá, hogy könyve leginkább a pragmatista perspektíva 

mellett száll síkra. A központi kérdés ugyanis nem a történelemtudomány tárgya, 

hanem a történész mesterségének az elemzése. Épp ezért fel kellene hagyni végre a 

valóságról és az arról alkotott képzetek vitájával, mert a történeti kutatás gyakorlatát 
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tekintve terméketlenek. A történészi mesterség két elemével kell leginkább foglalkozni. 

Az egyik a történeti módszer, amit minden történész ismer, és a közösen megalkotott 

nyelv által képesek egymás megértésére, az eredmények szakmán belüli közvetítésére. 

A másik fontos elem, hogy a tudományág eredményeivel a nagyközönség felé is el 

tudjon számolni, épp ezért fontos a befogadás kérdésével is foglalkozni, a tudáskörök 

elkülönítésével, továbbá a történelem és az emlékezet megkülönböztetésével. A könyv 

természetesen nem ad valódi lezárást, vagy a viták feloldását, sokkal inkább célja egy 

közös gondolkodás elindítása, amely kérdések megfontolása nemcsak a történészek 

kicsiny frakciójának az ügye.
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