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TÖRTÉNETÍRÁS „RENEGÁTJA”:
HAYDEN WHITE

A március 5-én kaliforniai otthonában 89 éves ko-
rában elhunyt amerikai történeti elméletalkotó for-
radalmian új értelmet adott a történetírás szok-
ványos fogalmának, amikor megkérdőjelezte a
Leopold von Rankétól származó történetírói kré-
dót, mely szerint a historikus feladata úgy elbeszélni
a múltat, ahogyan volt („wie es eigentlich ge we -
sen”).1 Ahogy a Metatörténelem című könyve
Ran kénak szentelt fejezetében bővebben is kifej-
ti, Ranke és Michelet, az új, a valóságelvű („rea -
listic”) történetírás két korabeli eminens képvi-
selője szentül meg voltak róla győződve, hogy a
történelmi folyamat saját részleteiben és válto-
zataiban való egyszerű leírása is kellő magyará-
zatát adhatja annak, mi miért történt a múltban.
A történész, elmerülve a levéltári iratokba foglalt
kaotikus adatokban, túllendülhet a részleteken,
hogy legyűrje a káoszt, és felfedezze a teljes va-
lóságot, melyet a fejlődés folyamatának az „ideá -
jából” következtet ki.2 Amikor ezt a megállapítást
idézzük, már ott is vagyunk a White-féle repre-
zentációelmélet magvánál, ami tény, fikció és dis-
kurzus kapcsolatát, valamint a történelmi empí-
ria és az elmélet (a történetfilozófia) találkozását
érinti közvetlen közelről. Ez pedig — a Meta -
történelem bevezető fejezetének a címét kölcsön-
véve („The Poetics of History”)3 — a történetírás
fikcionalizálásának a tanát foglalja magába. Mi-
előtt közelebbről bepillantanánk e teória rejtel-
meibe, röviden be kell, hogy mutassuk Hayden
White-ot.

A Tennessee államban munkáscsaládba szü-
letett és a Michigan állambeli Detroitban felnövő
White rövid világháborús katonáskodás után
előbb a detroiti egyetemen szerzett történelem BA,
1952-ben pedig a michigani egyetemen MA fo-
kozatot.4 Két évi római Fulbright ösztöndíjasként
a középkori egyháztörténetet kutatta, majd 1956-
ban a michigani egyetemen doktorált a témából.
Ezt követően különböző kaliforniai egyetemeken
oktatott, és amikor az 1960-as években történeti
elméletalkotóként „pályát váltott”, a Connecticut
állambeli Wesleyan Egyetemre került, hogy vé-
gül a Stanford Egyetem összehasonlító iroda-
lomtudományi tanszékének a professzoraként vo-
nuljon nyugdíjba (2014-ben azonban oktatóként
visszatért a Wesleyan Egyetemre).

Az 1966-ban A történelem terhe címen közzétett,
a History and Theory című folyóirat kérésére szü-
letett írásával jelentkezett White első alkalommal

mint teoretikus. A szerző itt kemény kritikával
illette „az egyfajta szándékos módszertani naivi-
tást tettető”, önreflexióra képtelen akadémiai tör-
ténetírást. Ebben az esszéjében is már megpendí-
tette részleteiben később kifejtett metatörténeti
felfogását, kijelentve: a rendszerint a tények tu-
dományaként tisztelt történetírás éppúgy a mű-
vészi invenció jegyében alkotott elbeszélésekkel
rukkol elő, mint a fikcionális beszédmód. A „mik
is a tények valójában” megállapítása során a tudo-
mány rendszerint abba a problémába ütközik,
„amelyet a történész, miként a művész, annak a
metaforának a kiválasztásával próbált megol-
dani, amelynek segítségével világát, múltját és jö-
vőjét rendezi el”.5 A történetírásra így egyszerre
nehezedik a racionális megismerésből, az etikai
beállítódásból és az esztétikai megjelenítésből fa-
kadó terhek sokasága.

A történetírás poétikai fogalmának ekkor még
legföljebb csíra formájában felvetett elképzelése
az 1973-ban napvilágot látott főmű, a Metatör té -
nelem lapjain nyerte el kidolgozott, ha nem is épp
végső formáját. A történetírás ezek szerint olyan
reprezentáció, amely nem a valóság reproduká-
lására, utánzó jellegű megjelenítésére, hanem tu-
dományos eszközökkel véghezvitt megalkotására
(konstruálására) irányul. A valóság — önnön ku-
szaságával és kaotikusságával — nem írja elő a
történész számára, hogy miként kell róla gon-
dolkodnia, jóllehet a hátrahagyott nyomok, a tör-
téneti források révén van némi befolyása erre is.
A történész a „tények”-et azonosítva szembesül
a valamikori valóság lenyomataival; a tényekből
felépített elbeszélése viszont saját szuverén szel-
lemi alkotása, amely így szimbólumok összetett
rendszereként létesül. A történelmi események
megjelenítése során a historikus — a tényekre ha-
gyatkozva — cselekményformába öntve beszéli
el a múltat. Az elbeszéléshez kiválasztott cse-
lekményforma azonban közvetlenül nem a tény-
szerűen adott múltból, hanem a történészi vi-
láglátásából (ideológiai beállítottságból), etikai
irányultságból és esztétikai érzékenységből fakad.
Amikor a historikus formailag zárt történeteket
alkot, hogy jelentéssel ruházza fel a múltat, az iro-
dalmi ábrázolás 19. századból ismert „stílusaira”
épít. Nem a történelem szólal meg tehát az ő jó-
voltából, hanem a történész beszél a múltról, hogy
ne a felejtés legyen úrrá ez utóbbin. A múlt hát-
rahagyott töredékeiből megalkotott elbeszélés
azonban nem az elmúltat, hanem az elmúltról a
jelen távlatában előadható „igazságot” képvise-
li. A történeti elbeszélések, amiknek mindig van
elejük, közepük és végük, a valóság olyan konst-
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rukciói, amelyek bár történeti tényeken alapulnak,
de a számtalan résztörténet és egyedi adat ösz-
szekapcsolása és koherens sztorivá alakítása
folytán a történész teremtményeiként közvetítik
a múlt elvont világát a jelen számára. White-nak
a történeti megismerés és a reprezentáció kérdé-
séről kialakított elképzeléseit heves bírálatok ér-
ték, a rájuk adott válaszokkal elmélete tovább fi-
nomodott a későbbiekben.6

Mi végre a történetelmélet — tehető fel a kér-
dés azok után, hogy napnál világosabb: White és
a posztmodern megannyi más elméleti felvetése
többnyire hidegen hagyja a történészeket, lega-
lábbis meghatározó többségüket, sőt olykor a ha-
ragjukat is kiváltja. White válasza erre a kérdés-
re: a történetelmélet semmiképp sem arra való,
hogy az útmutatását követve írják a történészek
ezentúl a történelmet; nem ír elő számukra sem-
milyen követendő szabályt. A történetelmélet —
analitikus tükröt tartva a gyakorló történészek elé
— csupán reflektál a történetírói gyakorlatra, hogy
tudatosítsa bennük: ténylegesen mit csinálnak és
hol húzódnak a (történeti) megismerés határai.7
Nem a történelemnek, legföljebb a történetírásnak
van vagy lehet elmélete, ahogy a tudomány nak is
van elmélete, amit a tudományfilozófia képvisel.
Ez utóbbi művelői sem írják elő, mondjuk, a fi-
zikusoknak, hogy miként műveljék a tudomá-
nyukat, kizárólag arról elmélkednek, hogy mit csi-
nál valójában a fizikus, amikor éppen kutat.8

A White szája-íze szerinti történetelmélet a tör-
ténelmi (történetírói) diskurzus retorikai fogal-
máról szól.9 S miért retorikai, miért nem logikai
jelentést vagy tartalmat tulajdonít White a törté-
netírásnak, hiszen a tudományfilozófia a tudo-
mányos megismerés logikai szerkezetét írja le és
foglalja modellbe?10 Azért, mert White szerint a
történetírás elbeszélő jellegű megnyilatkozás,
ezért nem a diszkurzív logika, hanem a retorika
szabályai a mérvadók benne.11

Hogy miért a szóképek (amiket a tropológia tu-
dománya tárgyal) és nem a diszkurzív logika szü-
li az érvényes tudományos kijelentést, annak kü-
lön is figyelmet szentel.12 A megértés során a
szokatlant, az idegent és a felfoghatatlant isme-
rőssé, bensőségessé és értelmileg átláthatóvá
tesszük. Ez pedig kizárólag tropologikus és nem
logikai művelet, tekintve, hogy az ismeretlen is-
merőssé tétele a jelentés átvitele egyik formából
a másikba. Az alapvetően figurativ jellegű meg-
értés az alap- vagy mestertrópusok segítségével
folyik, amilyen a metafora, a metonímia, a szi-
nekdoché és az irónia. Ez White szerint a sajáto-
san emberi tudat (öntudat) általános alapja is
egyúttal, melyet Piaget tudományos megfigyelései
támasztanak alá empirikus eszközökkel. „Piaget
tanulmányai a gyermek kognitív fejlődéséről

arról tudósítanak, hogy milyen kapcsolat létesül
egyfelől a prefiguráló tapasztalat tropikus mó-
dozata, másfelől azon kognitív ellenőrzés között,
melyet a tropikus alapokon nyugvó prefiguráció
bármelyike egyáltalán megenged számunkra.”13

Ez az első olvasásra talán nehezen érthető meg-
állapítás, amely White tropológiaelméletének a
kulcsa, könnyebben érthető, ha egy másik White
tanulmányt is szemrevételezünk.14

A (történelmi) tények leírása nem (érték)sem-
leges művelet, már azért sem, mert szóképek alap-
ján, egy adott nézőpontnak megfelelő verbális
kódolással történik. „Ha így van, akkor a leírás me-
rőben más, mint benyomások véletlenszerű, ta-
lálomra történő regisztrálása. Egy történeti nar-
ráció cselekményének szerkezetére (hogyan
derültek ki úgy a dolgok, ahogy) és annak for-
mális kifejtésére vagy megmagyarázására, hogy
miért történtek vagy derültek ki úgy a dolgok, ele-
ve rávilágít az adott és domináns nyelvhaszná-
lati módban (metafora, metonímia, szinekdoché
vagy irónia) történt eredeti leírás (a megmagya-
rázandó »tények« leírása).”15 A pre-figuration elő-
zetesen alakot ad a vizsgálat tárgyának (a me-
zőnek, ahogy White gyakran nevezi), hogy ezzel
létrehozza a mentális percepció tárgyát. A Meta -
történelem bevezető elvi fejezetében White erről
ezt írja: „egy adott mező értelmezhetőségéhez
előbb mint felismerhető alakzatok által benépe-
sített teret kell megkonstruálni. (…) Röviden te-
hát a történész feladata, hogy egy nyelvileg for-
malizált, lexikai, grammatikai, szintaktikai és
szemantikai dimenziókkal rendelkező »nyelvi
protokollt« [nyelvi szabályt] alkosson, ami lehetővé
teszi, hogy a történeti mezőt és elemeit annak sa-
játos fogalmaival — és nem annyira a dokumen-
tumok nyelvhasználata szerint — jellemezze, va-
lamint ezzel a saját narratív ábrázolása számára
előkészítse.”16

Ez a pre-figuration, amely minden kognitív és
kritikai tevékenységet megelőz (és ezzel teljesí-
ti a nyelvi megelőzöttség kritériumát) olyan re-
torikai művelet, amely nyomban el is dönti a va-
lóság feldolgozásának (rendszerezésének, majd
pedig elbeszélésének) a további menetét. A me-
tafora, metonímia, szinekdoché és irónia felel meg
azoknak a szóképeknek, melyek felhasználásával
megkonstruálhatók a mezők vagy jelenségsorok
abból a célból, hogy „a narratív ábrázolás és a
diszkurzív elemzés lehetséges tárgyai”-ként le-
hessen őket megjeleníteni.17 S mit jelent mindez
a gyakorlatban? „Aki a világot eredetileg meta-
forikus módba kódolta, az hajlik arra, hogy
egyének, egyéni jellegzetességek halmazaként de-
kódolja azt — azaz narratívan »kifejtse« és disz -
kurzív módon elemezze. Azoknak, akiknek nem
létezik valódi hasonlóság [semblance] a világon,
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a dekódolás a megmutatás [disclosure] formáját
kell, hogy öltse, vagy a dolgok egyszerű össze-
függésének felfedését (a metonímia módját),
vagy az ellentétek, a kontrasztok feltárását,
amely minden látható hasonlóságban vagy egy-
ségben benne rejlik (az irónia módja).”18 Magya-
rán: „bár mely jelenség valamennyi eredeti leírá-
sa már eleve a jelenség szerkezetének a leírása,
hogy az a nyelvi mód, amelyben az adott mező
eredeti leírása (vagy osztályozása) megtörténik,
implicit módon kizárja az ábrázolás és a magya-
rázat bizonyos módjait […, míg] másokat viszont
hallgatólagosan megerősít.”19 Két dolog követ-
kezik mindebből: egynél több lehetőség adódik
valamely tény megállapítására („leírására”); a
tény meghatározás implicit módon megszabja
a továb bi feldolgozást, a tényeknek meghatáro-
zott történeti elbeszélésbe foglalását (a cselekmé -
nyesítésüket), ami viszont egyenértékű a tények
magyarázatával.

A történeti beszédmód ekként való megte-
remtése White szerint is a tény meghatározásával
kezdődik. S ez így rendjén is van, mely feltétele-
zés nem okoz, nem is okozhatna megütközést a tör-
ténészek részéről, ha White a tény meghatározását
nem poétikai aktusnak állítaná be. Egész pontosan:
a valóság tudatosításának a prefigu rá ciója — az el-
mélet szerint — az egyes retorikai alakzatok (a me-
tafora, a metonímia, a szinekdoché és az irónia)
kiválasztásával és alapul vételével zajlik, melyek
nyo mán a történész birtokba veheti végre a tör-
ténelmi tapasztalatot. Ez az, amit White a történeti
képzelet mélystruktúrájának tekint, melyhez a
pszichológiában keres és talál magának igazolást.
Két fontos következtetés adódik az előbbiekből. Az
egyik, korábban már említettük, hogy nincs, nem
lehetséges a tények értéksemleges leírása azt meg-
 előzően, hogy magyaráznák és elemeznék őket.
Minden erre irányuló feltételezés merő illúzió. Té-
zisét Darwinnak A fajok eredete című munkájában
követett ténymegállapítási (valójában osztályozási)
gyakorlatát elemezve bizonyítja.20 A másik kö-
vetkeztetés szerint a tények meghatározott néző-
pont, egy adott nyelvi protokoll szerint való leírása,
és ezzel az alternatív retorikai alakzatok kizárása
(vagy közöttük az időnkénti lavírozás) már előre
eldönti a tények lehetséges magyarázatát, ami az
elbeszélésbe foglalásukkal nyer egyébként meg-
oldást. Ez olyan zárt gondolati kört alkot, ahol lát-
szólag, de csak látszólag, a magyarázat dönti el
(utólag) a tények meghatározását is. „Nem az a kér-
dés itt, hogy Mik a tények?, hanem inkább az, hogy
Miként írandók le a tények annak érdekében, hogy
inkább az egyik magyarázatot igazolják, semmint
a másikat.”21

White elsőbbséget tulajdonít tehát a diskurzus -
nak, a nyelvi formába öntött képzeletvilágnak a

referált valósággal, a történelmi tapasztalattal
szemben. Ugyanakkor nem tagadja az utóbbi on-
tológiai státuszát, ha közvetlenül nem is a refe ren -
cialitásból vezeti le a történeti diskurzust, amit egy
többé-kevésbé önálló ismeretalkotó vállalkozás-
ként tételez. Ezért is éri őt gyakorta az a vád, hogy
úgymond tagadja a valóság létét és egyenlőség-
jelet tesz a fantázia (fikció), valamint a tény közé.
S mit mond ő maga erről?

Elsőként leszögezi, tény és fantázia különböz -
nek egymástól, és egyúttal pedig elismeri, „hogy
a történelmi események különböznek az elkép-
zelt, regénybeli eseményektől abban az értelem-
ben, ahogy különbözőségüket Arisztotelész óta
jellemezni szokták”.22 Nem foglalkozik azonban
tovább ezzel a kérdéssel, miután számára annak
van csupán jelentősége, hogy az egymástól elté-
rő valóságokról referáló irodalmi és tudományos
diskurzus egyaránt nyelvi közvetítéssel, ekként
kódolva jeleníti meg önnön tárgyi világát. Tény
és fikció azonossága, a kettő közeli rokonsága így
nem a referenciájukban, hanem egyes-egyedül a
reprezentáció mikéntjében leledzik. „Ha pusztán
nyelvi alkotásokként szemléljük őket, a történe-
ti írások és a regények nem különböztethetők meg
egymástól. Formai alapon nem könnyen tehetünk
köztük különbséget, hacsak nem speciális előfel-
tevéssel közelítünk hozzájuk — a tárgyukat ké-
pező igazságuk fajtáit tekintve.” Hiszen: „Mind-
kettő a »valóság« verbális képét kívánja nyújtani.”23

Annyi csupán köztük a különbség, hogy amit a
regényíró közvetett nyelvi eszközökkel („inkább
ábrázolási technikákkal, mintsem közvetlenül”)
ábrázol, azt a történész „olyan propozíciók [ki-
jelentések] sorának a regisztrálásával [old meg],
amelyek feltehetően pontról pontra megfelelnek
[korrespondálnak] a történés szövegen túli tar-
tományának, ahogy azt a saját szakmai követel-
ményei” előírják számára.24 A kétfajta reprezen-
táció ennek ellenére egyöntetű, mivel a valóságnak
az a képe, amit a regényíró konstruál, „általános
vonalaiban” megfelel, meg kell, hogy feleljen az
emberi tapasztalatba foglaltaknak, így nem ke-
vésbé „valóságos”, mint amire a történész a ma -
ga beszámolóját vonatkoztatja. S nem is csupán
a valóságnak való megfelelés, a mimézis követel-
ménye, de a valóságról szóló beszámolók belső ko-
herenciája tekintetében is azonos követelmény áll
fenn mindkét oldalon. A kifejlett történet írás sem
elégszik meg a valóság leltárszerű verbális kife-
jezésmódjával, amelyből (teljességgel) hiányzik
az elbeszélés belső koherenciája, amit a valójában
a cselekményesítés visz véghez. Ezt a követel-
ményt teljesítendő a historikus azokra az átvitt ér-
telmű (tropológiai) elbeszélő stratégiákra kénytelen
hagyatkozni, a szókapcsolatok megjelenítésének
azokat a modalitásait kell, hogy használja értel-
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mező (osztályozó) munkája során, melyekkel
egyébként a költő és a regényíró is dolgozik. „A
feldolgozatlan történelmi feljegyzésekben és az
események krónikáiban, amelyeket a történészek
a feljegyzések alapján állítanak össze, a tények
csak egymáshoz csatlakozó töredékek halmazai.
Ezeket össze kell rakni ahhoz, hogy egy sajátos
és nem általános jellegű egészet alkossanak. És [a
történetírók] ugyanúgy illesztik őket össze, mint
ahogy a regényírók a képzeletük darabjait, hogy
egy rende zett világot ábrázoljanak, egy kozmoszt,
ahol a rendezetlenség és a káosz csak látszat.”25

Feltevése szerint a fikció (a költészet és a re-
gényírás), valamint a ténytudomány (a történet-
írás) egy és ugyanazon diskurzusnak két alfaja,
melyek a kaotikus, értelmetlen és rendezetlen va-
lóságot egyazon nyelvi eszköztár segítségével, a
verbális kódolás révén teszik érthetővé: „legalább
annyira létrehozzák ábrázolásuk tárgyait, mint
amennyire egyrészt a külső valóságra reflektál-
nak, másrészt belső érzelmi állapotot vetítenek
ki”.26 Így keletkezik mind a két oldalon a valóság
„nyelvi”, „nyelv általi megelőzöttsége”. 

S ezzel nyugodt szívvel félretolhatjuk a „tör-
ténelem poétikája” többnyire történész kritiku-
sainak legsűrűbben hangoztatni szokott vádját,
mely szerint White a valóság puszta létezését is
tagadja. Valójában csupán azt állítja, hogy a referált
valóság belső értelem nélküli entitás. A (történeti)
megismerő ahhoz fűződő viszonya a regény írói
(költői) és a történetírói oldalon egyöntetűen ab-
ban áll, hogy utólagosan értelemmel látja el a meg-
értendő (az ábrázolt) világot. S mivel az értelem-
adás itt is, ott is verbális (nyelvi) megnyilatkozás
formájában történik, aligha vonható kétségbe fik-
ció és tény diszkurzív összetartozása: „a történet -
írás nem kevésbé a fikció formája, mint a regény
a történelmi ábrázolásé”.27

White értő kritikája így abból indulhat ki
csupán, hogy az a járulékos kódolás, amely re-
torikai alakzatok „önkényes” kijelölésével zajlik,
amely ezúton teremt biztos alapot a jelentéstu-
lajdonítás számára, nem többet, csak többletje-
lentést társít a történelmi tapasztalatban már ele-
ve benne lévő eredeti jelentéshez, de semmiképp
sem maga hozza létre a jelentést (mondhat mint -
egy a semmiből). Ezzel a kritikai észrevétellel kö-
zelít White felfogásához a fenomenológiai érve-
lés jegyében Paul Ricoeur és David Carr is. Carr
hevesen vitatja a referált valóság értelemnélkü-
liségéről vallott, a White-i reprezentációelméle-
tet megalapozó elképzelést, mondván: „Az ese-
mények olykor kétségtelenül kaotikusak és
zavarosak, de csak azért, mert a koherencia olyan
mércéivel értékeljük és tapasztaljuk meg őket, me-
lyek a mindennapi életben vezérfonalul szolgál-
nak számunkra.”28 Az idő átélésének Carr szerinti

adekvát emberi módja éppen az elbeszélés maga,
következésképpen a narratív struktúrát nem va-
lahonnan máshonnan erőltetjük rá a valóságra,
mivel valójában az a cselekvés és a tapasztalás fő
szervezőelve.29 Ez azt is jelenti egy úttal, hogy csak
a mai (az utókort reprezentáló) mindennapi ta-
pasztalat (tudás és belátás) számára tűnhet fel-
foghatatlannak és értelmezhetetlennek a múlt
saját tapasztalati univerzuma.30

Paul Ricoeurnek a White reprezentációelmé-
letét érintő bírálata szintén ez irányba mutat. Kez-
detben több megértést mutatott ugyan Ricoeur
ezen elképzelés iránt, noha már akkor vallotta,
hogy bár közös a történeti és a fikciós elbeszélés
cselekvésstruktúrája, a referencialitás tekinteté-
ben egyértelmű és áthidalhatatlan a különbség kö-
zöttük.31 Az Idő és elbeszélés című munkájában ki-
fejtett „hármas mimézis” fogalom ugyanakkor
már a textualitás tekintetében is ellentmond
White elképzeléseinek. „Bármilyen nagy is a poé-
 tikai kompozíció megújító ereje időtapasztalá-
sunkban, a cselekmény (intrigue) kompozíciója a
cselekvés világának előzetes értésében gyökerezik:
intelligibilis struktúráinak, szimbolikus erőfor-
rásainak és időbeli jellegének előzetes értésében.”32

A mimézis hármasságában Ricoeur kulcs szerepet
juttat a refiguráció fázisának, amely kimondat-
lanul is White pre-figuration fogalmának az el-
lentettje, hiszen ez a fogalom nem megalapoz, ha-
nem csupán közvetít a valóság és a reprezentáció
között.33

Amikor élete utolsó nagy munkájában Ricoeur
újból visszatért a kérdésre, bár elismerte White
kétségtelen érdemeit a képzelet mélystruktúrájáról
szóló elmélet kidolgozásában,34 amely jól bizo-
nyítja a regények és a történeti dolgozatok cse-
lekményesítésének lényegi azonosságát, ugyan ak-
kor fontosnak tartotta hangsúlyozni a referen ciális
mozzanatok megkülönböztető szerepét is a tör-
téneti és a fikcionális szövegek egymásközti vi-
szonyában. Komolyan figyelembe ve endőnek
tartotta tehát a valóságról referáló nyomok, a ta-
núságtételek (a források) különbözőségét vala-
mint, hogy a rájuk alapozott magyarázat és
megértés szintén különbözhet egymástól. Mind -
ezen különbségekről vajmi keveset árul el Ricoeur
szerint a szövegek önmagukban vett retorikai sa-
játszerűsége.35

A vita ezen a szinten már úgy folyik Hayden
White és megannyi elméletalkotó társa között,
hogy eközben végérvényesen a süllyesztőbe ke-
rül a történetírói objektivitás naiv realista meg-
győződése; holott a történészek zöme máig ehhez
a krédóhoz ragaszkodik. Hayden White idővel
szinte fogalommá, élő szimbólumává lett annak
a mélyreható történeti és humántudományi
szemléletváltásnak, amely szabadulni kíván im-
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már a tudományos megismerés 19. századból örö-
költ szellemi poggyászától. Életműve hallatlanul
nagy érték, olyan inspiráció éltető forrása, amely
tartós hatást gyakorol a történelemről és a törté-
netírásról gondolkodó nemzedékek egymást kö-
vető hosszú sorára.
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