
TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XIII. Debrecen, 2005. 

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 

Erős Vilmos 

 

Egyedi-egyetemes történetírás. 

(Megjegyzések Ernst Breisach könyvéhez.)1 
 

 

Tanulmányomban Ernst Breisach historiográfiájának legfontosabb gondolatait, 

illetve – ehhez szorosan kapcsolódó – „differentia specifica”-it vizsgálom. Itt 

természetesen a nagy vállalkozásnak csak néhány – általam legfontosabbnak vélt 

– elemét villanthatom fel; úgy gondolom azonban, hogy ez Bresiach törekvé-

seinek érzékeltetéséhez, és a szakmai-oktatói tanulságok megfogalmazásához 

bőven elegendő lesz. Az ilyen típusú elemző ismertetésekben a szerzők rövid 

áttekintést szoktak adni a kérdéskörrel kapcsolatos korábbi irodalomról. Jóma-

gam két korábbi cikkemben már megtettem ezt,2 ezért a jelen írásban – nem 

kívánván ismételni önmagamat – erről lemondanék. Ami természetesen nem 

jelenti azt, hogy korábbi áttekintéseim ne szorulnának bővítésre, esetlegesen tel-

jes átdolgozásra; mindezt azonban nem ebben a tanulmányban szeretném elvé-

gezni. A korábbi két cikk utalásaihoz ezúttal csak azt szeretném hozzáfűzni, 

hogy az itt ismertetendő historiográfiai összefoglalásnak is vannak némelyest 

magyar előzményei. Ezek persze inkább az újkori historiográfia történetére össz-

pontosítanak, ráadásul azt polémikusan, egy elavultabb s így meghaladandó 

fokot jelentő „polgári” történetírásként mutatják be, amihez képest a mérce, az 

igazságot megfogalmazó marxista történetírás.3 Vannak azonban olyanok is, 

melyek egy bizonyos időszak/irányzat historiográfiai törekvéseit dolgozzák fel, s 

ezekben kevéssé vagy egyáltalán nem üt át a jelzett pozícióból támadó polé-

mikus él.4 Találhatók azután olyan jellegű összefoglalások a korábbi magyar 

                                                        
1 Ernst BREISACH: Historiográfia. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 468. 
2 Vö. ERŐS Vilmos: Gunst Péter: A magyar történetírás története. BUKSZ, 1996/3. 334-336.; ERŐS 

Vilmos: Mit jelent a történetírás-történet és miért írjunk ilyent? Aetas, 2000/4. 142-147. 
3 Vö. KOVÁCS Endre: A mai polgári történetírás. Budapest, 1962.; LÉDERER Emma: A magyar 
polgári történetírás rövid története. Budapest, 1969.; ELEKES Lajos: A történelem felfogása korunk 
polgári tudományában. Budapest, 1975. 
4 R. VÁRKONYI Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. I-II. Budapest, 
1973; Georg G. IGGERS: A német historizmus. Budapest, 1988; újabban GYÁNI Gábor: Emlékezés, 
emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest, 2000; Gérard NOIRIEL: A történetírás „válsága”. 
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szakirodalomban, melyek – Breisach könyvével összhangban – főként egyetemi, 

főiskolai oktatás segédleteként készültek, s a historiográfia teljes történetét 

mutatják be egészen a görög kezdetektől napjainkig.5 E jegyzetek azonban már 

technikai, akár helyesírási szempontból is minősíthetetlenek, sőt szégyenletesek, 

s már ezért sem lehet az egyetemisták kezébe adni, mert ez önmagában a tanul-

mányozandó tárgy lejáratását jelentené. Nem szólva tartalmukról, melyek vagy 

mindenféle szempont szerinti adathalmazt, „telefonkönyv”-et adnak; vagy – 

hasonlóan a jelzett „irányadó” művekhez – polémikus éllel, valamiféle naiv, 

mondhatnánk házilag fabrikált „történetfilozófia” jegyében bírálják és rendezik 

el tárgyukat. Summa: a legfőbb ideje volt egy valóban korszerű, európai mércé-

ket érvényesítő és a tudományág komolyságát reprezentáló historiográfiai össze-

foglaló „magyarításának” már csak azért is, mert – mint ez a jelzett összefogla-

lásból szintén kitűnik6 – ilyennel fölös számmal rendelkezünk.7 

A chicagói egyetemen tanító szerző az európai, kitüntetetten nyugat-európai 

történetírás kialakulását és „fejlődésének”, kibontakozásának legfontosabb 

korszakait, illetve tendenciáit vázolja fel:8 A görög-római történetírástól kezdve 

                                                                                                                                         
(Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig.) Budapest, 2001. 
5 Vö. KRISTON Pál: A történetírás története. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.; Dr (!) CZAKÓ 
Kálmán: A történetírás fejlődés. (Házi könyvtáramban a 10. változatlan utánnyomás található.) 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 
6 Vö. ERŐS 2000. 
7 A magyar nyelven megjelent történetírás-történeti áttekintések közül még Robin Georg 
COLLINGWOOD (vö. A történelem eszméje. Bp., 1987.) művének történeti összefoglaló részére 
utalnék. Itt az angol filozófus áttekintést ad szintén a görög történetírástól a saját koráig tartó 
folyamatokról. Kissé Croce szintézisére hajazva azonban művében a középpontban a 
történetfilozófia, ezen belül is a hegelianizmus (Vico, Hegel, Croce) reprezentánsai állnak. Ezért, 
bár a stúdiumhoz alapvetőek, annak természetesen csak egy részét alkothatják. 
8 Itt szeretnék mindjárt utalni Breisach könyvének/gondolatainak egyik kulcsmomentumára, 

melyet a jelen kiadás Előszavában fejt ki. Eszerint egy ilyen jellegű historiográfiai összefoglaló 
megírásának egyik fő indokát az adja, hogy a történészek nagy része – különösen a 20. század 
második felében, illetve annak 21.századba történő fordulóján – bár előszeretettel beszélnek, 
mondjuk a történettudomány kríziséről, a paradigmák válságáról stb., fel sem merül bennük – 
jóllehet hivatásuk erre ösztökélné őket –, hogy mindezt történeti alapon, egy szélesebb történeti 
horizont birtokában tegyék meg; azaz a „történettudományt” annak történetiségében vegyék 
szemügyre. Holott – tehetjük hozzá – például a paradigmák válságának mibenlétéhez talán azt is 
tisztázni kellene, hogy egyáltalán empirice mi bizonyult paradigmának a történetírás/tudomány 
fejlődésében. De ugyanez érvényes a történelem tudományos jellegével kapcsolatos vitákra is: az 

ez ügyben hevesen disputálók gyakran elfelejtik, hogy a történésznek (éppen neki), mielőtt ez 
ügyben nyilatkozik, ennek történetiségét, történeti alakulását is figyelembe kellene venni. Sőt, 
lehet, hogy éppen ez a legfontosabb, amivel hozzá tud járulni a történettudomány mibenlétével 
kapcsolatos kérdések tisztázásához.  

„A 20.század végén azonban – olvashatjuk Breisach könyvének előszavában – , mikor oly 
sokat beszélnek a történettudomány válságáról, a történészek pedig újabb és újabb elméletekkel 
állnak elő a történetírás igazolására, és hogy megvédelmezhessék tudományterületüket más 
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a középkori keresztény történetíráson, valamint mondjuk a reneszánsz és a 

reformáció, illetve a 16. században felbukkanó erudita irányzatokon és – mond-

hatnánk – burjánozni kezdő történetfilozófiai interpretációkon keresztül egészen 

a „modern” történettudomány felemelkedéséig. Utóbbin természetesen a 19. 

században kibontakozó, ún. professzionális történetírást, illetve a huszadik 

században felbukkanó „szcientista” történetírói iskolákat értve. Breisach azon-

ban nem csak ezekkel foglalkozik, hanem behatóan és részletesen elemzi pl. a 

marxizmust, illetve – művének korábbi fejezeteihez hasonlóan – a különböző 

történetfilozófiai irányzatokat, történetelméleteket is, benne a pozitivizmussal, a 

századfordulón kibontakozó ismeretelméleti vitákkal (egészen a posztmodernig 

elhúzódóan), illetve átfogó történetfilozófiai víziókkal, Spenglerrel és Toynbee-

val zárva a sort. Nem feledkezik meg természetesen az amerikai történetírás 

bemutatásáról sem, tekintve, hogy – sejtésem szerint – mondanivalója kifejtésé-

nek egyik apropója az amerikai egyetemistáknak tartott előadássorozata volt. 

Nemigen vádolható azonban valamiféle a történetírás „nemzeti látószögé”-t eről-

tetni kívánó szemlélettel, mivel – amennyiben nemzeti keretekben rendezi el 

mondanivalóját – kitér az angol, francia, német, sőt alkalmasint az olasz törté-

netírás felelevenítésére is. Európa többi részének – pl. Kelet Európának – histo-

riográfiája9 alapvetően nem foglalkoztatja a szerzőt, s nem tartja érdeminek az 

Európán kívűli történetírás bemutatását sem. Felfogását konzekvensnek (még ha 

esetlegesen vitathatónak is) tarthatjuk, Breisach ugyanis meggyőzően érvel 

amellett, hogy a történetírás par excellence európai (pl. történetfilozófia is 

alapvetően csak itt van), kitüntetetten nyugat-európai találmány. 

A kérdés, amely Breisach könyvével kapcsolatban szinte automatikusan 

felvetődik: lehet-e egyetemi oktatás céljából felhasználni, azaz betölti-e azt az 

űrt, amit az említett szintézisek sajnálatos módon nem voltak képesek megtenni? 

A kérdést egy árnyaltabb igennel és nemmel válaszolhatjuk meg. Igen a 

válasz annyiban, hogy Breisach könyve valóban hatalmas anyagmennyiséget 

mozgat meg, s joggal mondható, hogy a történetírás történetének szinte minden 

reprezentánsáról (beleértve az egyes intézményeket, irányzatokat is) említés 

                                                                                                                                         
diszciplínák hódításaitól, egy átfogó historiográfiai mű hiánya már több mint kellemetlenség. Azt 
eredményezi ugyanis, hogy a történelem természetét és elméletét illetően még a történészek is ad 
hoc ítéletet hoznak, melyek – s éppen ez a sors valódi iróniája – a történetírást nem annak 

történetiségében (Az én kiemelésem – E.V.) szemlélik.” (I. m. 9.) 
9 Szerző Kelet-Európa/Közép-Európa történetírására két ízben utal, mindkétszer marginálisan. 
Egyrészt a középkori történetírást elemző fejezetekben, ahol a krónika európai példái között 
megemlíti Cosmast, a lengyel krónikákat (ezek persze geszták), illetve az orosz történetírást, majd 
a Nestor krónikát. Másodízben a huszadik századi marxista történetírás elfajzását analizálva utal 
Pokrovszkijra, illetve a szovjet és a kelet európai szatellita államok historiográfiájára, érintve 
röviden Lukács Györgyöt is.  
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történik a műben, tehát az enciklopédikus kívánalmaknak messzemenően eleget 

tesz a szerző. Ráadásul mindezt alkalmasint kitűnő szemléltető eszközökkel 

teszi. Ezek közül mindenekelőtt a különböző történészek, de főként történetfilo-

zófusok nézeteit (pontosabban rendszerük vezérfogalmait) összefoglaló tábláza-

tokat emelném ki. E táblázatok Polübiosszal kezdődnek s Szent Ágostonon, 

Joachimus de Fiore-n, Bacon-on, Vico-n, Comte-on, Marx-on keresztül egészen 

Spenglerig és Toynbee-ig húzódnak. De van közöttük olyan is, amely a 19. 

század nagy európai s általában igen nehezen áttekinthető német, francia és 

angol forrásgyűjteményeket sűríti egybe.10 E táblázatok valóban jelentős mérték-

ben megkönnyítik az egyetemi előadók (s így a vizsgára készülők) dolgát, hiszen 

elég felvázolni/felidézni a kulcsfogalmakat, a szkémát és a mögöttük meghúzó-

dó gondolati tartalmat. Az egyes fogalmak pontosítása, bővítése, más területekre 

való kiterjesztése (a forrásgyűjtemények esetében egyáltalán a kvantitás érzékel-

tetése) azután e táblázatok segítségével történhet, ami a későbbi felidézést, a 

rendszer összerakását is nagyban elősegítheti. Ráadásul e rendszerek/táblázatok 

sok tekintetben egymásra is vonatkoznak, tehát egyfajta egymásutániságban 

történő bemutatásuk az egész anyag, az egész folyamat áttekintését is nagyban 

elősegítheti.11  

Breisach könyvéről mégis azt kell mondanunk, hogy jelen formájában 

egyetemi oktatás céljára kizárólag tanári, előadói segítséggel használható. Leg-

főbb gond ugyanis a szintézissel, hogy hiányzik belőle egy többé-kevésbé át-

tekinthető rendszer (és ehhez kapcsolódó fogalmi apparátus), amire azért az 

egyetemistáknak, illetve a kérdéskörrel először találkozóknak feltétlenül szük-

ségük van. Állításom igazolására leginkább az újkori a modern történetírással 

kapcsolatos fejezeteket hoznám fel, hozzávetőlegesen a 12. fejezettől kezdődő 

részeket. (Már csak azért is, mert jelen sorok írója inkább ezzel kapcsolatban 

rendelkezik oktatói tapasztalatokkal, illetve szélesebb olvasottsággal.) 

Breisach itt mindenekelőtt a 16-18. századi folyamatokról ír, benne a rene-

szánsz és a reformáció által hozott fordulatról, majd a 18. századról, mely egy új 

történetírás elvei/mintái keresésének epochája lenne. Erre lenne három nemzeti 

                                                        
10 Vö. a 273. oldalon található összefoglalás. 
11 Egy példa minderre a történelemnek a filozófusok által kedvelt háromosztatú felosztása, már 
Polübiosznál, de különösen Joachimus de Fiore-nál, Vico-nál, Hegelnél és mondjuk Comte-nál. Itt 

nagyban kvadrálhatnak a felosztások alapjául szolgáló hármasegységek, pl. Comte vallási-
metafizikai-pozitív stádium elmélete majdhogynem inverziója Vico istenek, hősök, emberek kora 
osztatának. Az összefüggés alapjául szolgáló racionalizációs folyamat megítélése, ellenkező 
előjelű értékelése ugyanakkor kiadja a rendszerek mögött meghúzódó, diametrálisan ellentétes 
gondolati tartalmat. Jelen esetben történetesen a pozitivizmus és szellemtörténet radikálisan 
szembenálló kiinduló pozícióját. Ezeknek táblázatok alapján történő egybevethetősége – amire a 
könyv lehetőséget ad – egyenesen didaktikai bravúrnak számít. 
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válasz a brit történetírás (Gibbon, Hume, Robertson), a német felvilágosodás, 

majd a születőben lévő amerikai történetírás minderre adott reakciója. Meggyő-

ződésem és tapasztalatom szerint mindegyik esetben – különösen, ha a könyvben 

tárgyalt egyéb alfejezeteket is górcső alá vesszük – a fenti címszavak alapján 

lehetetlen az egyetemisták számára elrendezni az anyagot (a felvetett téma-

köröket önállóan nem tudom „tétel”-ként megfogalmazni). De különösen és 

hatványozottan igaz mindez a történet további részére, azaz a 19-20. századi, a 

modern történettudomány felemelkedése, kialakulása szempontjából kulcsfon-

tosságú fejezetekre. Itt ugyanis még inkább olyan fejezetcímek találhatók – mint 

pl. „A történészek, mint a haladás és nemzet teoretikusai I.”, „A történészek, 

mint a haladás és a nemzet teoretikusai II”, „Első bevezető megjegyzés a modern 

történetíráshoz (1860-1914)”, „A történészek találkozása a tömegekkel”, „Máso-

dik bevezető megjegyzés a modern történetíráshoz (1914 után)”, „A pánöko-

nomista modell elhalványulása”, „A tudományos történetírás két új keletű 

szemlélete”, „Két nemzeti történetírás újraértelmezése” – melyek – per se nem 

lehetnek előadói témakörök, vagy vizsgatételek, illetve bizonyos esetekben csak 

a nevetségesség vagy értelmetlenség stigmáját kockáztatva.12 

Mi lehetne a megoldás a problémára? (Jelen sorok szerzője ismét csak oktatói 

tapasztalatára támaszkodva fejti ki az itt következőket, de álláspontomat vég-

eredményben mégiscsak sikeres historiográfiai összefoglalók is alátámasztják.13) 

Az egyik szempont az lehetne, hogy az egyes nemzetek történetírása szerint 

rendeznénk el a mondanivalót. (Az már bizonyosan értelmes kérdés egy vizsgán, 

hogy a német történetírás/historizmus a 19. században.) E szempont felvetése 

már csak azért is releváns, mert ezt Breisach itt-ott maga is alkalmazza (V. ö. a 

„Három nemzeti válasz”, vagy a „Két nemzeti történetírás újraértelmezése” 

című fejezetek14). Ez az elrendezés ráadásul abból a szemszögből is tartható (s 

ez túlmutat a nemzeti látószög keretein), hogy a 19. századi történetírás para-

digmájaként megfogalmazható „professzionális” történetírás programját, az un. 

rankei típúsú történettudományt, a németek valósították meg először és teljes 

apparátussal. A 19. századi német történetírás egységes keretekben való tárgya-

lása mindezen felül (tehát a professzionalizmus fogalmának tisztázásán és mond-

juk a pozitivizmushoz való viszonyának tárgyalásán kívűl) lehetőséget adna 

egyéb kérdéskörök, így a historizmus (Hegel, Humboldt, Fichte, Schleier-

macher), antihistorizmus (Nietzsche) vagy a század utolsó harmadában a külön-

                                                        
12 Vö. I. m. 235., 255., 275., 310., 330., 357., 346. és 386. 
13 Vö. Christian SIMON: Historiographie. Eine Einführung. Stuttgart, 1996. Erről ismertetésem: A 

historiográfia legújabb szintézise. Klió, 2000/1. 25-32. 
14 Vö. i. m. 222-234. és 386-403. 
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böző résztudományok kialakulásának, s főként a Lamprecht-vita felvetésére is. 15 

Hogy ebben a formájában – s most didaktikus szempontról beszélek – 

mennyire megkérdőjelezhető Breisach felosztása, elrendezése, azt tanúsítja az 

amerikai történetírás bemutatása is. A kérdés már csak azért is alapvető, mert – 

mint szó esett róla – Breisach ezt bizonyos esetekben nemzeti keretek között, 

sajátos amerikai problémaként tárgyalja, tehát itt igazán elvárható lenne egy 

összefüggő kép kialakítása a teljes amerikai történetírásról. Középpontba állítva 

természetesen a huszadik századot, hiszen ebben az időszakban vált a világ 

egyik vezető történetírásává, s ekkor fogalmazott és valósított meg egy olyan új 

paradigmát, a „tudományos” történetírás mintáját, amely példaképként szolgált 

immár az európai történetírás számára is. De legalábbis párhuzamos volt annak a 

történettudomány modernizálását elvégezni kívánó törekvéseivel. 

Ehhez képest Breisach összefoglalásában kapunk egy ízelítőt az amerikai 

történetírás megszületéséről a 201-205. oldalakon, majd a 231-234. oldalon. 

Azután felvázolja az amerikai New History születését a 320-325. oldalakon, és 

szintén erről értekezik (főként ennek progresszív változatáról) a 370-378. oldala-

kon, majd a háború utáni folyamatokról (új konszenzus, kritikai liberális törté-

netírás, New Left) a 394-403. oldalakon. Azután érintőlegesen a „Tudományos 

történetírás két újkeletű szemlélete” című fejezetben Fogelről, a kliómetriáról, 

illetve Eriksonról és a psychohistoryról is. Ráadásul van még egy – véleményem 

szerint szintén szerencsétlenül beillesztett – alfejezet Becker és Beard relativisz-

tikus nézeteiról a történeti metodológia filozófiai vitáit összefoglaló – egyébként 

magas színvonalú – fejezetben is. 16 

Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nyugodtan lehetne egy összefüggő 

képet felvázolni az amerikai történetírás fejlődéséről egészen máig. (A kezdeti 

két időszakot a magam részéről el is hagynám; az amerikaiakon kívűl mások 

számára ez kevésbé érdekes.) Több amerikai historiográfia összefoglaló felfogá-

sával összecsengően ugyanis 4 nagyobb fejlődési korszak egymásutánjában 

lehetne bemutatni az amerikai történetírás fejlődését: a 19. század a professzio-

nalimus és a konszenzus időszaka; alapvetően ennek modernizálására irányuló 

törekvés a New History (és az ezzel lényegében megegyező progresszív törté-

netírás); az ötvenes évek az új konszenzus időszaka a kritikai liberális történet-

írással színezve; míg a hatvanas évek a szintén az amerikai történelem konflik-

tusosságára összpontosító New Left érája.17 Ez utóbbi korszakban történik meg 

                                                        
15 Vö. ehhez még a 19. sz. lábjegyzet. 
16 Vö. i. m. 338-340. 
17 John HIGHAM-Felix GILBERT-Leonard KRIEGER: History. (The Develepoment of Historical 

Studies in the United States.) New Jersey, 1965. Érdekes módon nem szerepel Breisach 

bibliográfiájában. Michael KRAUSS-David D. JOYCE: The Writing of American History. New 
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ráadásul a New History elveinek metodikai szemszögből is a történetírás gyakor-

latába való nagyfokú átültetése, ami az új történetek – pszichohistory, kliomet-

ria, új politika történet, New Economic History, New Urban History, ethno-

history, majd az antropometria és társai – elburjánzását hozza magával, tehát 

ebbe Fogel és Erikson, de Gerschenkron és Wallerstein is beleszőhető. Ehhez 

azután könnyedén kapcsolható és kapcsolandó az 1970-es évek elejétől kibon-

takozó újabb – 5. – periódus, a posztmodern időszaka, amelynek bemutatására 

Amerikában különösen kézenfekvő terep kínálkozik. Hiszen ez lényegében a 

New History társadalom- és gazdaságtörténet-centrikus, szcientista és moder-

nista felfogására adott reakció, középpontban White-al, Geertz „sűrű leírásá”-val 

és mondjuk Darntonnal, Natalie Zemon Davis-sel, Schorskével, és másokkal. 

Érdekes az utóbbiakat Breisach nem is említi, pedig művének második kiadása 

(amiből jelen fordítás készült) 1992-ben jelent meg.18 Az összefüggő kép kiala-

kításának hiánya mellett tehát kifogásolható a hetvenes évektől, a „linguistic 

turn”-től terjedő időszak bemutatásának elmulasztása, s mondjuk a szóban forgó 

szerzők megemlítése, netán elemzése is. Éppen Amerikában.19 

                                                                                                                                         
York, 1953. (1. Ed.); Peter NOVICK: That Noble Dream. (The „Objectivity Ouestion” and The 
American Historical Profession.) Cambridge, University Press, 1988.; Joyce APPLEBY-Lynn 
HUNT-Margaret JACOB: Telling the Truth about History. New York-London, 1994. 
18 Hozzá kell tenni, hogy új könyvében a szerző e hiányosságot pótolja, s igen alapos áttekintést ad 
a történetírás történetének hetvenes évektől kezdődő új folyamatairól, középpontban a 
posztmodernnel. Vö. Ernst BREISACH: On the future of history. (The postmodern challenge and its 
aftermath.) The University of Chicago Press, Chicago and London. 2003. A könyv így a nagy 
szintézis egyfajta supplementumaként is tekinthető, s kívánatos lenne a magyar fordítása. 
19 Hogy ebben a formájában – hangsúlyozom egyelőre didaktikus szempontból – mennyire 
kérdéses és feltétlenül kiegészítő munkát igénylő Breisach narratívája, arra még két példát 
szeretnék felhozni. Az egyik az említett 19. századi német történetírás (historizmus) kérdése, 

melynek kapcsán a 236-245. oldalakon kapunk egy áttekintést Hegelről, Rankéról, a liberális 
német történetírókról, majd a borussziánusokról a 269-273. oldalon (amikor is rámutat a 

professzionális történetírás Breisach terminológiájában: Geschichtswissenschaft kialakulására és 
elemeire, közte az említett valóban jó és tanulható áttekintéssel a 19. századi nagy és nem csak 
német forráskiadványokról), majd a 285-291. oldalon a pozitivizmusra adott német válaszról, 
benne természetesen a Lamprecht-vitáról. (Szintén ehhez kapcsolódhat még azután a 19. 
fejezetben a Marxról szóló rész a 301-304. oldalakon, illetve a Marx utáni gazdaságtörténet, a 
Schmollerhez kötődő „Methodenstreit”-al.) Világos, hogy ez itt csak valamiféle segítséggel 
rendeződhet el egységes képpé; tekintve például azt is, hogy a pozitivizmusra adott német választ 
elemző szövegben (285-291.) Droysen és a Lamprecht-vita ismertetése után a szerző nyomban 

áttér Diltheyre és Windelbandra (az elméleti szempontból Windelbandnál jelentősebb Rickert 
fájdalmasan hiányzik a szövegből), jóllehet ők már inkább a szellemtörténethez tartoznának. 

Mutatis mutandis érvényes mindez a huszadik századi történetelméleti vitákat elemző fejezetre 
is. (Vö. „A történeti igazság kérdése – elméleti viták” c. fejezet 334-346.) Itt azonban leginkább 
azt lehet kifogásolni, hogy szerző a neopozitivizmusból, Popperből és Hempelből kiindulva 
vázolja fel a főbb vitatkozó feleket. (Az autonomista, asszimilacionista pozíció felvázolása persze 
kitűnő. Vö ehhez Gardiner szöveggyűjteményét: Theories of history. Edited with Introductions and 
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Mindezen kritikai észrevételek után (amelyek azonban csak a könyvnek az 

oktatás számára történő, didaktikus felhasználását érintik) joggal vetődik fel a 

kérdés: mi tehát Breisach könyvének igazi értéke, s végül is mi legitimálta a 

könyv magyar nyelvre történő lefordítását?  

A válaszadást többféle irányból kísérelhetjük meg. Egyrészt egybevethetjük 

az amerikai szerző művét a már korábban említett, az egyetemes historiográfiát 

érintő korábbi magyar irodalommal, s akkor a válasz annyira nyilvánvaló, hogy 

nem is szükséges több nyomdafestéket pazarolni erre. Egybevethetjük azonban 

Breisach könyvét a korábbi – már igencsak komolyabban vehető – 

historiográfiai összefoglalásokkal s akkor művének „független szelleme” és legi-

timitása ugyancsak egyértelmű. Breisach szintézise ugyanis nagymértékben 

különbözik (előnyére) azoktól a historiográfiai összefoglalásoktól,20 amelyek 

                                                                                                                                         
commentary by Patrick GARDINER. The Free Press, Glencole, Illinois, 1959.) Ezután azonban 
kitérőt tesz Becker és Beard „kedélyes relativizmus”-ára, akik metodikai szempontból lényegesen 
kevésbé jelentősek, mint az autonomista pozíció fő apostolai, Croce és Collingwood (ezekhez tér 
vissza azután a szerző.) Majd a posztmodern, a „linguistic turn”, White (meglepő módon szintén 
kurtán), Derrida következik. Végül külön fejezetben („A világtörténelem talánya” 404-412.) 
található Spengler és Toynbee, valamint „A pánökonomista modell elhalványulása” című 

fejezetben (361-383.) rövid utalás a Frankfurti Iskolára és Lukács Györgyre.  
Ez így – meglátásom szerint – feltétlenül szétesik és mindenképpen szükséges lenne valami 

összkép kialakítása. Ez történhetne, mondjuk oly módon, hogy külön lehetne egységes képet adni 
a szellemtörténetről, illetve valamilyen időbeli, de egyúttal logikai rendbe lehetne szedni a jelzett 
iskolákat. Ez utóbbi már csak azért is lehetséges, mert ezek az iskolák több tekintetben egymással 
vitatkoznak, pozícióikat nem egyszer egymással szemben fogalmazzák meg. Így lehetne kezdeni a 
huszadik század elején, mondjuk a neokantiánus irányzattal, majd kitérni Toynbee-re, ezután a 
vele gyökeresen szembenálló Popperre és a neopozitivizmusra, ehhez képest ismét más pozíció a 

Frankfurti Iskola (ennek előzménye Lukács a maga „Történelem és osztálytudat”-ával). Ez utóbbi 
hármas generációjával (Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Erik Fromm, Marcuse, Habermas) 
már a hatvanas-hetvenes évekig elvezet bennünket. Közbevetésként lehetne utalni arra (s ez 
egyfajta időbeliséget sem borítana fel), hogy a század közepe táján jó néhány ún. történetellenes, 
de legalábbis a történeti nézőpont iránt érzéketlen, ahistorikus irányzat alakul ki, például a 
strukturalizmus, a fenomenológia, a különböző teológiai felfogások, (Löwith, Teilhard de Chardin, 

Bultmann), illetve mondjuk a freudizmus és az egzisztencializmus különböző változatai. Érdekes 
módon – és ez feltétlenül megjegyzendő – ezek közül az alapvetően történetellenes, vagy 
ahistorikus pozíciók közül jó néhány metodikai szempontból gyümölcsöző módon átment a 
történetírás gyakorlatába. Kézenfekvő itt a braudeli longue durée és a strukturalizmus 

összefonódása, de ugyanilyen legitim módon utalhatunk a fenomenológia és Nolte 
összekapcsolódására, vagy a freudizmus bőven tenyésző változatait magába ömleszteni kívánó 

pszichohistory-ra. A század második felében azután folytatni lehetne a történeti-perspektivikus 
szemlélet revideálásáért oly sokat tevő hermeneutikával és persze Gadamerrel, a hetvenes évektől 
kezdve pedig persze (a Breisachnál elegendően tárgyalt) posztmodernnel, de főként White-al, s a 
sort a 80-90-es évek posthistoire-ával lehetne zárni, természetesen mindenekelőtt Fukuyamával. 
Utóbbiról Vö. JUHÁSZ Anikó-CSEJTEI Dezső: Történelem – kulcsra készen? Veszprémi Humán 
Tudományok Alapítvány. Veszprém, 2000. 
20 Vö. pl. James Westfall THOMPSON: A history of historical writing. I-II. New York, 1942. 
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enciklopédikus teljességre törekszenek, ugyanakkor hiányzik belőlük valamiféle 

vezérfonal, összkép kialakítására irányuló törekvés. Jelentősen elüt azonban 

Breisach azoktól is, akik a történeti tudat alakulását azonosítják a történet-

filozófia fejlődésével, illetve annak alárendelik, s ehhez képest elhanyagol-

hatónak tekintik a konkrét történetírói irányzatok, akár személyiségek, de intéz-

mények elemzését is.21 (Úgy gondolom, mivel történeti stúdiumról van szó, nem 

mondhatunk le arról, hogy az általános „fejlődést”, alakulást, ne egyedi példák 

hosszú során mutassuk be.) Ugyankkor jelentősen különbözik a chicagói egye-

tem professzorának szintézise azoktól az összefoglalásoktól is, amelyek minde-

nekelőtt azokat az irányzatokat állították műveik középpontjába – pl. a francia 

felvilágosodást vagy a pozitivizmust –, amelyek megelőlegezték a modern 

társadalomtörténet kialakulását, s egyfajta szcientista, a természettudományos 

módszerekre felesküvő, progresszivista szemléletet képviseltek.22 (Jó példa erre 

a New History-hoz tartozó Harry Elmer Barnes összefoglalása, aki a korábbi 

historiográfia megkoronázásának tekintette saját iskoláját. Így az előzmények 

közül főleg azokat emelte ki, amelyek azt előkészítették.)23 

Breisach műve jelentősen különbözik mindezektől; ugyanis – bár elemzi pl. a 

modern társadalomtörténet fogalmát, és felemelkedésének konkrét körülményeit, 

valamint jelentőségét – nem kíván egyetlen történetírói paradigmához sem 

egyfajta „historika”-ként szolgálni. Így kitér például a társadalomtörténeti, 

eszmetörténeti, történetfilozófiai aspektusokra is, de nem felejtkezik meg az 

intézménytörténeti, mondhatnánk tusdásszociológiai összetevőkről sem, s bár 

nem merül ki ebben (mint az első historiográfia összefoglalók jelentős része24) 

alkalmasint az egyes történészekről, illetve műveikről is részletezőbb képet ad.  

Breisach művének, véleményem szerint, mégis igazából az az igazi érdeme, 

hogy bár nem ad historikát, de – művének bevezetőjében kifejtett szándékával 

tökéletes összhangban – egy olyan horizontot ad, amelyet csak a historiográfia 

adhat, amivel azután egyértelműen bizonyítható egy ilyen jellegű stúdium auto-

nómiája és legitimitása.25 
                                                        
21 Vö. Collingwood már idézett műve, de hasonló felfogású Benedetto Croce, alkalmasint White 
is. Vö. Benedetto CROCE: Theorie und Geschichte der Historiographie (und Betrachtungen zur 
Philosophie der Politik.) Tübingen, 1930. Illetve Hayden WHITE: A történelem terhe. Budapest, 
1997.  
22 Pl. Fueter, Harry Elmer Barnes, de akár Georg G. Iggers műveire is gondolhatunk. Vö. Eduard 

FUETER: Geschichte der neueren Historiographie. München, 1911.; Georg G. IGGERS: A német 
historizmus. Budapest, 1988. 
23 Vö. Harry Elmer BARNES: A history of historical writing. New York, 1963. (Első kiadása 1937.) 
24 Vö. pl. Franz X. von WEGELE: Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des 
Humanismus. München-Leipzig, 1885.; vagy magyarul LÉDERER Emma: i. m. 
25 Hogy erre a historiográfiai horizontra azután milyen nagy szükség van, azt világosan 
alátámasztja, pl. a pozitivizmus vagy historizmus és egyéb fogalmakat érintő mérhetetlen zűrzavar 
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és visszaélés is. Példaként csupán Gyáni Gábor számos alkalommal kifejtett felfogására szeretnék 
utalni, akinek véleménye azért is fontos (s a historiográfiai horizont hiánya azért is szembetűnő), 
mert jelenleg – bízvást mondhatjuk – a történetírás elméleti kérdései iránt ő a leginkább fogékony 
történész, és ő a leginkább tájékozott is. Ehhez képest Gyáni számtalan alkalommal úgy határozza 
meg a posztmodern történetírásnak a tényekkel, a tudományos objektivitással kapcsolatos 
szkepszisét, hogy az a rankei, professzionális történetírás alapelveivel, a „wie es eigentlich 
gewesen”-el való szembeszegülés és leszámolás. (Ez lenne ugyanis a „tudományos” történetírás.) 
Gyáni azonban megfeledkezik arról – s ez Breisach könyvéből egyértelműen kiderül –, hogy a 

rankei típusú professzionális történetírás, illetve a „wie es eigentlich gewesen” elve, nem 
utolsósorban a pozitivizmussal szemben értelmezhető és kialakított pozíció. A pozitivizmus pedig 
(s itt a tudományos, szakmai közfelfogásban széleskörűen elterjedt másik zavar) éppen hogy nem 
faktológiát, tények, adatok öncélú felhalmozását jelenti (ez inkább a professzionalizmusra lenne 
jellemző), hanem a természettudományos, „objektív” módszerek átvételét, a pozitív tudományok 
elveinek alkalmazását, azaz a törvényszerű általánosítások, modellek felállítását (Vö. Comte 
három stádiuma, Herbert Spencer integráció–dezintegráció-ja stb.), a társadalmi haladás elvének 
deklarálását, valamint a szociológia centrumba helyezését. (Ez utóbbi biztosítaná a történelem 

tudományos jellegét is.)  
A Ranke elveire építő szakszerű történetírás/historizmus viszont abból indul ki (Vö. erre 

Johann Gustav Droysen: Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft. In Johann 
Gustav DROYSEN: Historik. Vorlesungen über Enzyklopaedie und Methodologie der Geschichte. 
München-Berlin, 1937. 386-405. A cikk eredetileg a Historische Zeitschrift 1861-es évfolyamában 
jelent meg s BUCKLE: History of civilisation in England című könyvének német fordítása alkal-
mából írt recenzió.), hogy a történelemben nincsenek ilyen általános törvényszerűségek (ezért 
illúzió a predikció is), sőt, aki ilyeneket próbál meg megfogalmazni, tehát jósolni, a jövőt előre-

vetíteni, az inkább madárjós vagy béljós. A történelem ugyanis a múltban megtörtént egyedi 
entitásokkal foglalkozik, ezt pedig kizárólag források alapján lehet megfogni és (persze sohasem 
tökéletesen) rekonstruálni. A „wie es eigentlich gewesen” tehát arra vonatkozik, hogy a törté-
nelemben nem az állandó, az ismétlődő, a törvényben megfogható az igaz, hanem az, amire van 
forrás, amit a források alapján rekonstruálni lehet. Ennek következtében vált a történészi munka 
alapjává a forráskritika, az elsődleges forrásokban való jártasság megszerzése, kitüntetetten pedig 
a filológia és a történelem segédtudományai (diplomatika, genealógia, heraldika, epigráfia, archon-
tológia, stb.). Mindezzel tehát Ranke éppen hogy nem az objektivitást, a természettudományok 

értelmében vett általános érvényűséget hangsúlyozza, hanem (s ezért vezet ez át Rickerthez, 
Windelbandhoz, Crocéhoz, de akár Collingwoodhoz vagy Herbert Butterfieldhez is) a történelem 
egyediségét, a történeti individualitás elvét, („Individuum est ineffabie” ismétli Schleiermacher 
nyomán számos alkalommal Meinecke) s a „wie es eigentlich gewesen” ezen egyediségek lehe-
tőleg pontos rekonstrukcióját tűzi ki célul. Vannak persze szerintük is a történelemben általános-
ságok, ez azonban nem a dolgokban, nem a tényekben rejlik, hanem a megismerőben és a kultú-
rában (ezek Ranke és Humboldt megfogalmazásában a századok vezető eszméi, vö. „Ideenlehre”) 
s ezekre vonatkoztatva, azaz a későbbi szellemtörténet szerint értékelve, kapják meg az egyes 
dolgok az „értelmük”-et és „jelentőségük”-et. Mindennek folytán a történészi munka alapvetően 

persze interpretáció, s így azután egyáltalán nincs nagy távolságban az ún. posztmodern által 
elfoglalt pozíciótól. 

Azaz a posztmodern – attól tartok – egyáltalán nem a rankei típúsú történetírás 
objektivitáshitével való szembeszállásból született, hanem, és sokkal inkább (és ez történetileg is 
bizonyítható) nagyjából a századfordulótól a hetvenes évekig regnáló szcientista történetírói isko-
lák paradigmájának válságából. Ez több tekintetben a pozitivizmus törekvéseit folytatta, általános 
érvényű struktúrák, számszerűsíthetőségek megfogalmazására törekedett, felesküdött a 



 
 

Egyedi-egyetemes történetírás 

 

 
 

17 

Kritikaként Breisach szintézisével szemben csak azt lehetne felhozni (s ez szoros 

összefüggésben áll a didaktikai szempontból elmondottakra; helyesebben az ott 

felvetett problémák egyik megoldási alternatívája), hogy az amerikai szerző 

elméletileg lehetne konzisztensebb, s talán jobban összpontosíthatna olyan fogal-

makra,26 illetve ezek definiálására, amelyek kijelölik az elméleti kereteket. 

Példaként leginkább a „tudományosság” fogalmának használata kínálkozik, 

mely számtalanszor felvetődik a könyvben (s a fordító valamint a szerkesztő 

számára is – láthatóan és nyilvánvalóan – gyakran okozott problémát). Egyrészt 

a 16-18. századi fejezetekben, ahol Breisach több alkalommal is az eruditus, 

erudita történetírás megjelenéséről, illetve felemelkedéséről beszél.27 Ez egyér-

telműen azokat az irányzatokat jelöli (maurinusok, legisták, itáliai humanizmus, 

Staatenkunde, Schlözerék), amelyek először alkalmazták módszeresen a forrás-

kritikát, kezdték meg rendszeresen a források (legalábbis bizonyos forrás-

típusok) összegyűjtését, a segédtudományok alapjainak lerakását, sőt folyóiratok 

megjelenésével és egyéb segédeszközök kiadásával (gondoljunk csak a Du 

Cange-ra) segítették a történetírás „tudományosabbá” válását.28 Mindennek 

megfelelően vannak olyan felfogások,29 melyek szerint ezt a „kritikai történet-

írás” időszakának lehetne nevezni, amely több tekintetben megelőlegezi a 19. 

századi nagy áttörést, a historizmus, illetve a professzionális történetírás 

                                                                                                                                         
szociológiára (vö. a „historische Sozialwissenschaft” wehleri ikonja), s progresszivista volt. Nem 
véletlen, hogy a posztmodern a gender-rel, a microstoria-val, a történeti antropológiával, a sűrű 
leírással, az „Alltagsgeschichte”-vel és egyebekkel éppen a társadalomtörténeti paradigma ellen 
hadakozik. Emblémája mindennek a „Gesellschatsgeschichte” kontra „Kulturgeschichte” 
diskurzus a kilencvenes évek német történetírásában. Vö. mindehhez pl. Geschichte zwischen 
Kultur und Gesellschaft. (Beitraege zur Theoriendebatte.) Herausgegeben von Thomas MERGEL 
und Thomas WELSKOPP. Verlag C.H. Beck, München, 1997. 
Gyáni Gábor szóbanforgó interpretációjára vö. pl. UŐ: A posztmodern esete a történetírással. 

Alföld, 2003/2. 88-99. 
26 Vö. a korábbi korszakolás. 
27 Vö. pl. i. m. 199-201. 
28 De intézmények is kialakulnak ez időszakban, így a különböző akadémiák (Pl. az Academie des 
Inscriptions et des Belles Lettres), sőt a történetelmélettel kapcsolatban híres metodológiai viták is 
szárnyra kapnak, így pl. a nevezetes trattatisti-erudizioni disputa Itáliában. Vö. mindezekről 
Blandine BARRETT-KRIEGEL: Les historiens de la monarchie, I, Jean Mabillon, Paris, 1988; II, La 
défaite de l’érudition, 1988; III, Les académies de l’histoire, 1989; IV, La république incertaine, 
1989.; D. KELLEY: Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law, History in the 

French Renaissance. New York, 1970; F. S. FUSSNER: The Historical Revolution, English 
Historical Thought and Writing. 1580-1640. London, 1962.; Erich HASSINGER: Empirisch-
rationaler Historismus. (Seine Ausbildung in der Literatur Westeuropas von Gucciardini bis Saint 
Evremond.) Bern-München, 1978.  
29 Vö. Ulrich MUHLACK: Die Geschictswissenschaft im Humanismus und in der Aufklaerung. 
München, 1991.; Peter REILL: The German Enlightenment and the Rise of Historicism. Berkeley, 
1975. 
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korszakát. Ez nem zárja ki a Breisach könyvében is bőségesen említett filozófus 

iskolák tárgyalását (így Voltaire, Condorcet, Vico, Herder, de persze mondjuk 

Montesquieu is idetartozhat), tekintve, hogy a „kritikai” történetírás nem egysze-

rűen a forráskritika megjelenését jelenti, hanem egyfajta átmenetiséget jelöl 

középkor és a 19. század között, amikor a történetírás a kritikai-erudita aspek-

tusok mellett sok tekintetben megőrzi irodalmi ingredienseit. (Ez egyébként a 

műfajokban is tükröződik, lévén, hogy a par excellence erudita műfajok forrás-

gyűjtemények, Staatenkunde mellett burjánoznak az irodalmias genré-k is, mint 

a „kortörténet”, illetve a memoárok különböző formái.) Ehhez az átmenetiséghez 

kapcsolódik azután a rendszeresebb történetfilozófiák megjelenése is, ami szin-

tén a 19. század megelőlegezése s ami szintén nóvum, tekintve, hogy a korábbi 

időszakban ilyesmi kevéssé fordul elő.30 

Úgy gondolom, hogy ehhez képest értelmezendő és kapja meg a jelentőségét 

a 19. századi történetírás, kitüntetetten Ranke és ennek professzionalizmusa. Ez 

ugyanis sok vonatkozásban a 16-18. századi kezdeményezéseket teljesíti ki, 

alapvetőn megcélozva és elősegítve a történelem emancipálódását.31 Ennek a 

professzionalizmusnak sokféle eleme volt, melyekről Breisach bőségesen meg-

emlékezik:32 forrásgyűjtemények, immár azonban nemzeti keretekben, szak-

folyóiratok, a szemináriumi rendszer kialakítása, a történeti tanszékek létrejötte, 

a módszertani kézikönyvek megjelenése, a résztudományok (gazdaság- és társa-

dalomtörténet, szellemtörténet, településtörténet, intézménytörténet, de akár 

ókortörténet, stb.) kialakulása. Úgy vélem, hogy Breisach könyvében nem kap 

elég hangsúlyt az, hogy ez a 19. századi történetírás alapvető paradigmája.33 

Ettől még nyugodtan hozzá lehet tenni, hogy ez a professzionalizmus nem 

jelentett kizárólag módszertani szempontokat, hiszen a szakszerű forráskritika 

mellett (de azzal azért szoros összefüggésben) legalább olyan alapvető konstitu-

áló tényezője ennek pl. „A külpolitika elsőbbségé”-ről való tézis, vagy a száza-

dok vezető eszméiről való elképzelés (az ún. történeti eszmetan, „Ideenlehre”), 

                                                        
30 Fontos kérdés természetesen az is, hogyan kapcsolódik mindehhez az ókor és a középkor 
történetírása és történetfelfogása. Nézetem szerint mindkét időszakban (a későbbiekhez képest 
biztosan) csak elemi szinten beszélhetünk a tudományosság bármiféle formájáról. Breisach 
könyvében is ezek morális és retorikus elemein van a hangsúly (máson nem is lehet), s alapvetően 
gyér a történetfilozófia is. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy az ókor és a középkor 
sok tekintetben ahistorikus. Ezért talán Breisach is túlságosan részletekbe menően tárgyalja ezeket 

a korszakokat, s ember legyen a talpán az az oktató, aki ezt ebben az elrendezésben számon tudná 
kérni a tanítványaitól. 
31 A „wie es eigentlich gewesen”-ről vö. korábbi lábjegyzet. 
32 Vö. „A történetírás aranykora” c. alfejezet. 269-274. 
33 Vö. Erhadt FUCHS: Wissenschaft, Positivimus und Geschichtschreibung in England. Mitte de 19. 
Jahrhunderts. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1994/3. A cikkről ismertetésem: A 
pozitivizmus Angliában. in: Klió, 1996/2. 17-19. 
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illetve a „jede Epoche ist unmittelbar zu Gott”-ról szóló toposz, amihez még – 

mondjuk Meinecke nyomán – nyugodtan hozzátehetjük az „individuum est 

ineffabile” tézist, vagy a „forschend zu verstehen” droyseni pozícióját.34  

Ehhez képest a „tudományosság”-nak egy homlokegyenest új modelljét 

fogalmazzák meg a huszadik századi ún. „szcientista” történetírói iskolák.35 Ezt 

a szcientista programot több nagy vezető történetírói iskola fogalmazta meg, így 

az amerikai New History, az Annales, a Past and Present, a Geschichte und 

Gesellschaft köre, valamint egyéb más (alkalmasint Közép vagy Kelet-európai) 

marxista/marxizáló iskolák. Ezek megkísérelték a történetírás modernizálását (itt 

hangsúlyozni kell, hogy a rankei típusú, tehát szakszerű „történettudomány” – 

tehát, amit Breisach Geschichtswissenschaft-nak nevez – modernizálásáról van 

szó), azaz modern társadalomtudománnyá tételét, amivel egyúttal a történelem 

egy új paradigmájának alapjait is lefektették. Ez a szcientizmus jelentős mérték-

ben természettudományos mintát követ, amennyiben a „wie es eigentlich 

gewesen” helyett fő kérdés az analízis, elméletek, modellek alkotása, struktúrák, 

hosszú távú/időtartamú összefüggések bemutatása, tehát a leírás/narratívum 

helyett az analízis, a „warum es eigentlich gewesen”, vagy a „wie es eigentlich 

geworden” problémája. Ezzel már nem a forráskritika áll a középpontban, s a 

történelemben nem az tartják igaznak, amire van forrás, hanem azt, ami állandó, 

ami ismétlődik, amit törvényszerűségekben lehet kifejezni, a kollektív á lá 

Comte, vagy Buckle. Mindez maga után vonja a forrásbázis kibővülését vagyis 

jellegének alapvető megváltozását, hiszen a végső cél és műfaj, egy a szélesebb, 

de főként az alsóbb társadalmi rétegek történetére összpontosító társadalom- és 

művelődéstörténet, s e szélesebb kontextus analízise főként a nem okleveles, de 

írásos forrásokkal (pl. urbáriumok, választói névjegyzékek, de hagyatéki iratok, 

falutörvények, naptárak, kalendáriumok) vagy a nem írásos források applikáció-

jával mutatható be. Fontos eleme e paradigmaváltásnak, hogy a segédtudo-

mányok helyett alapvető a rokontudományokban való jártasság és a velük való 

kooperáció (az interdiszciplinaritás jegyében), hiszen a nem írásos források 

nagyrészt a velük való együttműködés során vonhatók be a történetírásba (vö. 

néprajz, antropológia, régészet, vagy nyelvészet és földrajz mondjuk a nem 

                                                        
34 Azaz azt, hogy ebben a professzionalizmusban számtalan „irodalmi”, homiletikus és retorikus 
elem maradt, amire kitűnő példa Mommsen, az epigráfia tulajdonképpeni megalakítója, aki 1903-

ban kapott irodalmi Nobel-díjat a „Römische Geschichte”-ért (par excellence irodalmi mű is), s 
aki ismeretesen heves vitákat folytatott Fustel de Coulanges-al a nemzet fogalmáról, Elzász és 
Lotharingia hovatartozásának ürügyén. Mommsenre vö. Albert WUCHER: Theodor Mommsen. 
(Geschichtsschreibung und Politik.) Göttingen, 1956. 
35 Vö. bővebben mindehhez a szakirodalom science és scholarship megkülönböztetése. Erről 
részletesen Georg G. IGGERS: Historicism. The History and the Meaning of the Term. Journal of 
the History of Ideas. 1995/1. 129-152. 
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okleveles források felhasználásához). Másrészt e rokontudományok (politológia, 

szociológia, közgazdaságtan, pszichológia... s a sor igen hosszan folytatható) 

szállítják a történész számára az elemzés alapjául szolgáló fogalmakat, elmélete-

ket, hosszú időtartamú modelleket. Fontos összetevője lehet ennek a paradigma-

váltásnak a földrajzi megközelítés (szekcionalizmus, regionalizmus), hiszen az 

állami, politikai keretekre összpontosító rankei tudománnyal szemben a társadal-

mi-gazdasági (tehát művelődéstörténeti) jelenségek e felfogás szerint inkább 

történetileg-földrajzilag szervesen kitapintható művelődési körzetekben kinyil-

vánítása. (Ami alkalmasint a nemzeti keretek meghaladásához és egy egyetemes 

történeti orientációhoz vezethet, például a blochi komparatisztika jegyében.).36  

Azt is hozzá kell fűzni ugyanakkor mindehhez, hogy ezek az ún. szcientista 

történetírói programok számos retorikus momentumot foglaltak magukban. Ezek 

közül a legfontosabb a Ranke által megfogalmazott „der Primat der Aussen-

politik” elvetése, sőt ezzel szemben kifejezetten a „der Primat der Innenpolitik” 

elvének a kinyilvánítása. Ez pedig azt jelenti, hogy – szerintük – a történésznek 

nem a külső hatalmi viszonyokkal, hanem ellenkezőleg, a belső társadalmi hala-

dás, a társadalmi reformok, a modernizáció kérdéseivel kell elsősorban foglal-

koznia. Helyesebben: munkáikban ezek történeti aspektusait kell a középpontba 

állítani, s ezzel szolgáltatnak muníciót saját koruk politikai küzdelmeihez. Mivel 

az amerikai szerző bizonyos esetekben – mint utaltam rá – idézőjelbe teszi a 

„tudományos” jelzőt, nyilván tudatában van (sőt erre bőségesen utal is, illetve 

egész könyvében szkeptikus a popperi kummulatív haladást sugalmazó felfogá-

sokkal szemben37) e retorikus, homiletikus elemeknek itt is és általában a 

                                                        
36 Hogy Breisach könyvében (s általában a historiográfiában) feltétlenül tisztázást igényel a 
„tudományosság” fogalma, azt világosan bizonyítja szóbanforgó könyvének 24. fejezete. Ennek 
címe: „A tudományos történetírás két újkeletű szemlélete”, azonban nem történik utalás arra – 

pedig legalább egy lábjegyzetet megért volna – , hogy itt gyökeresen más jellegű és célkitűzésű 
tudományosságról van szó, mint a rankei professzionális történetírás/tudomány esetében. Erre már 
csak azért is nagy szükség lett volna, mert a fejezetben Breisach a hatvanas-hetvenes években 
(főként az új gazdaságtörténet/kliometria és pszichohistory jegyében) megújult gazdaságtörténetről 
és pszichohistóriáról ír, s ezek mindegyike ennek a szcientista megközelítésnek a par excellence 
képviselője. Legfőbb innovációjuk ugyanis egy rokontudománnyal való kooperáció, a kliometria 
esetében ez a közgazdaságtan, illetve a matematika (ennek egy újabb hajtása lenne az 
antropometria), a pszichohistória esetében pedig természetesen a pszichológia, a maga 
szerteburjánzó elméleteivel. Mindkettő esetében világos, hogy a legfőbb innovációjuk az 

elméletalkotásra irányuló törekvés, de pl. a kliometria kitűnően reprezentálja az új, természetesen 
nem okleveles forrásbázison történő elemzést is. Hozzátenném még, hogy Breisach eredeti 
szövegében a „tudományos” minősítés így, tehát idézőjelben van (a fordításban viszont nem), ami 
nyilvánvalóan azt jelzi, hogy a szerző kétségeit fejezi ki e tudományos program realizálását 
illetően. Ezt a magyar fordításban is érzékeltetni lehetett volna, de szerkesztői magyarázat 
mindenképpen elkelt volna.  
37 Szerző talán ezért is helyez jelentős hangsúlyt az ókorra és a középkorra.  
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historiográfia fejlődésében. Azaz e retorikus elemeket a historiográfiai koncep-

ció és programalkotás integráns (és így nem dehonesztáló) részének tekinti. 

Annál inkább hiányolható és fájdalmas, hogy nem kezeli külön korszakként 

vagy irányzatként az ún. szellemtörténetet, vagyis „Geistesgeschichte”-t, jóllehet 

munkájában számos alkalommal utal valami hasonló meglétére. (Igaz többnyire 

az eszmetörténettel, intellectual history-val vegyítve, vagy abba beolvasztva.) 

Holott erről több historiográfiai összefoglaló38 külön irányzatként emlékezik 

meg, korszakként is jól elkülöníthető (a századfordulótól a két világháború 

közötti időszakig tart), s számos olyan kérdést, álláspontot fogalmaz meg, 

aminek egységes keretbe történő összefoglalása elősegítené a vele szemben 

megfogalmazott egyéb pozíciók (így pozitivizmus, neopozitivizmus, szcientiz-

mus) megértését. (Arról már nem is beszélve, hogy egyes szerzők – pl. Frank 

Ankersmit – jól megalapozott argumentációja szerint a Geistesgeschichte több 

tekintetben is a posztmodern egyik legfontosabb megelőlegezője). Itt is ugyanaz 

a probléma merül fel, mint a korábban jelzett esetekben: Breisach elszórtan 

említi Dilthey-t, a neokantiánusokat, Windelbandot, Burckhardot, Ortegát, 

Meineckét, Troeltschöt, Spenglert, Toynbeet stb. (s többször meglebegteti a 

szellemtörténet fogalmát), ugyanakkor egységes képet nem ad a jelenségről. 

Holott kitűnően rendszerbe lehetne foglalni, kezdve mondjuk a 18-19. századi 

előzményekkel, akár Vicoval, Herderrel, Hegellel, Nietzschével, Rankéval, 

Jakob Burckhardtal és másokkal. 

Azután lehetne folytatni egy ismeretelméleti pozíció felvázolásával, ahol 

persze nagy különbségek vannak Dilthey beleérzéstana (Erlebnis), Rickert érték-

vonatkoztatása, vagy Max Weber ideáltípusa között, mégis szinte azonos – s a 

szellemtörténetre módfelett jellemző – közös kiindulópontjuk: a természet-

tudományok determinista Erklaerung (magyarázat) elvével szemben a Verstehen 

(megértés) elvének körüljárása, s ezzel a kultúr- és történettudományok 

autonómiájának megalapozása.39 Úgy gondolom, hogy ezzel szoros összefüg-

gésben lehetne azután beszélni a szellemtörténet világnézet (Weltanschauung) 

                                                        
38 Vö. pl. Heinrich Ritter von SRBIK: Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur 
Gegenwart. I-II. Salzburg-München, 1950. Srbik könyvét egyébként Breisach is megemlíti 
irodalomjegyzékében jelen kiadás névmutatójában azonban nem találjuk a neves osztrák történész 
nevét. 
39 Vö. még minderre magyarul JOÓ Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe. Budapest, 1935; KORNIS 
Gyula: Történetfilozófia. Budapest, 1924; SZIGETI József: A magyar szellemtörténet bírálatához. 
Budapest, 1964; MÉREI Gyula: Szekfű Gyula történelemszemléletének bírálatához. Századok, 94. 
évf, 1960. 1-3. sz. 180-245.; Polgári történetfilozófia. I-III. (Szerkesztette: Dr. BALOGH József.) 
Budapest, 1964; Újabban, a 80-as évektől leginkább és legempatikusabban Lackó Miklós 
foglalkozott a kérdéskörrel, vö. pl. LACKÓ Miklós: Sziget és külvilág. (Válogatott tanulmányok.) 
Budapest, 1996.  
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fogalmáról, mely igencsak hajaz Ranke és Humboldt történeti eszmetanára. Ezt, 

azaz a különböző világnézetek változását, szembenállását, egymással szemben 

folytatott küzdelmét, a szellemtörténészek nagy része egyenesen a történelem fő 

mozgatórugójának tartotta, s aligha egyéb gyökerekből származik Max Weber, 

Troeltsch és Sombart korszakos felfogása kapitalizmus és protestáns etika 

összekapcsolódásáról. Legnagyobb hozadéka mindennek azonban az ún. művé-

szettörténeti korszakok alapján történő periodizáció, egyáltalán, reneszánsz, 

barokk, felvilágosodás, gótika fogalmainak körbejárása és kidolgozása és az 

ennek alapján történő szintéziskészítés.40  

Fontos eleme lehet (ez persze szintén vitatható) a szellemtörténetnek egyfajta 

konzervatív történetfelfogás, politikaelmélet, mondjuk Meinecke módján, aki 

egész életében hatalom és erkölcs (kratosz és ethosz) tragikus szembenállásának 

problémájával küszködött. Ha valaki azonban mindezt egyszerűen a hagyo-

mányos állam- és politkatörténet képviselőjének kívánná minősíteni,41 annak 

érdemes felidéznie Meinecke alapvető műveinek argumentációs bázisát: 

Fichtével, Arndttal, Humboldt-al, Machiavellivel, Nagy Frigyessel, Hegellel, 

Rankeval, Herderrel, Justus Möserrel, Goethevel. Mind eszmetörténeti, herme-

neutikus és probléma-centrikus fogantatásúak, tehát akár Skinnernek, Berlinnek, 

Pococknak, de Kosellecknek is közvetlen előképül szolgálhatnak. Integráns és az 

előzőkkel összefüggő összetevője a szellemtörténetnek a kultúrkritka, a kultúr-

filozófia és a kultúrpesszimizmus is (és itt jöhetne Spengler, Ortega, Toynbee, 

de persze számosan mások is Leopold Zieglertől Santayanaig és Evoláig). Ez az 

eltömegesedés, az egyoldalú technikai racionalizálódást, a hagyományos értékek 

felrúgást állítja a középpontba a kultúra és civilizáció szembenállásáról alkotott 

elméletében, illetve a történelem körforgásszerű, ciklikus „fejlődéséről” való 

elképzelésével. (Amivel azután szorosan kötődik a „posthistoire”-hoz.) 

Summaként a szellemtörténet történészek számára való mibenlétének tisztá-

zásához pedig azt lehetne megfogalmazni, hogy bár az előzőkben nagyrészt 

filozófusokról és filozófiai pozíciókról volt szó, (de nem egyoldalúan, hiszen 

Dilthey, Max Weber, Toynbee történésznek sem utolsó, nem beszélve mondjuk 

Meineckéről), felfogásuknak konkrét, empirikus lecsapódása is volt a történet-

írásra/történettudományra, tekintve, hogy a jelzett álláspontok par excellence 

                                                        
40 Egészen mondjuk Szerb Antal irodalomtörténetéig. Vö. SZERB Antal: A világirodalom története. 

Budapest, 1980. (6. kiadás.) 
41 Mint ahogy némelyek teszik ezt Crocéval. Vö. pl. Szekeres András. Az „ellentörténettől” a 
mikroelemzésig: társadalomtörténet Olaszországban. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
Szerkesztette: BÓDY Zsombor-Ö. KOVÁCS József. Budapest, 2003. 187-207. A szerző itt 
nagyvonalúan az állam és politikatörténet képviselőjének minősíti Crocet, megfeledkezve arról, 
hogy ez az olasz történetírásban is a 19. század paradigmája, s nem tudom mit kezd ilyen alapon 
mondjuk Croce „abszolút historizmus”-ával. 
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műfaja a „kultúrtörténet”.42 Ennek kiemelkedő képviselői – Burckhardt, 

Huizinga, Werner Kaegi, kisebb mértékben Egon Friedell (de ha már az 

osztrákoknál tartunk inkább a művészettörténészek, Max Dvorak, Alois Riegl, 

sőt Cassierer) – máig is a történetírás klasszikusainak számítanak. 

S külön lehetne megemlékezni arról, hogy a fenti pozíciók valamilyen szintű 

körbejárása nélkül a szó szoros értelmében „érthetetlen” Collingwood, Croce és 

mondjuk Bergyajev. De arról is, hogy több tekintetben jogos Ankersmit 

felvetése, ugyanis narrativizmus, „thick descreption” és a rickerti idiografikus 

módszer között egyértelmű a valamilyen fokú összefüggés.43 

Ismertetésem befejezéseként még a következő megjegyzéseket tenném 

Breisach szintézisének ügyén: először is most már feltehetőleg mindenki számá-

ra nyilvánvaló a 2000-es tanulmányomban fejtegetett tézis, miszeint a historio-

gráfia önálló stúdium, s nem lehet pusztán idősebb történészek egyfajta 

„levezetésként” szolgáló időtöltése.44 Nem kívánom ismételni a korábban 

kifejtetteket, itt csupán arra szeretnék még utalni, hogy a történelmi curriculu-

mokban ez az egyetlen olyan stúdium, ahol valamiféle rendszerességgel, vala-

milyen összefüggésben szó eshet olyan problémakörökről, amelyek jelenleg több 

magyar könyvkiadó, de legfőképpen az Atlantisz és Osiris kiadók könyvkiadási 

programjának centrumában állnak.45 Meglátásom szerint e művek azért állnak a 

jelzett könyvkiadási programok centrumában, mert a 80-as évektől kezdődően, 

de főként a rendszerváltás után ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a történet-

írás, a történeti gondolkodás és a történelmi megismerés elméletei irányában. 

(Nem utolsósorban az egyöntetű marxista kánon összeomlása miatt.) Úgy 

gondolom, hogy a historiográfia stúdiuma a történészek számára az egyetlen (de 

mindenképpen az egyik leginkább kézenfekvő), ahol rendszeresen és módszere-

sen, történészi aspektusból szembesülni lehet az e művekben felvetett problé-

mákkal. Meglátásom szerint Breisach szintézise ehhez a szembesüléshez nagy 

segítséget nyújt.46 

                                                        
42 Vö. Gesellschaftsgeschichte kontra Kulturgeschichte érintett polémiáját. 
43 Vö. erre pl. Georg G. IGGERS már idézett 1995-ös tanulmánya. 
44 Vö. ERŐS 2000 
45 Olyan alapvető művekre gondolok itt, mint – csak ötletszerűen – John of Salisbury, Condorcet, 
Nietzsche, Humboldt, Kelemen János, Jacob Burckhardt, Dilthey, Adorno-Horkheimer, (de 
általában a Frankfurti Iskola), Marc Bloch, Fernand Braudel, A. Toynbee, Peter Winch, Iggers, 

Ortega, Collingwood, vagy az utóbbi időben R. Koselleck, Odo Marquard, L. Boia, G. Noiriel és 
mások művei. 
46 Megjegyzés Briesach bibliográfiájához: bár igazán kimerítő s jelen formájában (pl. a didaktikus 
célkitűzéseknek) tökéletesen megfelel, természetesen néhány munka (a korábban említetteken 
kívűl is) hiányzik. Különösen a francia nyelvű irodalomból, hogy csak a kezem ügyébe esőket 
említsem Louis HALPHEN: L’histoire en France depuis cent ans. Paris, 1914.; Jean ERHARD-Guy 
P. PALMADE: L’histoire. Paris, 1964; Georges LEFEBVRE: La naissance de l’historiographie 
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Másrészt Breisach könyvéből az is egyértelműen kiviláglik, hogy egyes 

vélekedésektől eltérően, a historiográfia nem egyenlő az eszmetörténettel, s az 

egyes történetírói irányzatok, de legfőképpen történészek (mondjuk Szekfű 

Gyula, vagy a két világháború közötti magyar történetírás, s így a szellem-

történet) nem értékelhetők és méricskélhetők azzal, hogy mennyiben voltak 

liberálisok vagy antiliberálisok, vagy hogy mennyiben minősültek a fennálló 

hatalom igazolóinak és kiszolgálóinak. 

Harmadrészt – s ezt tartanám a legfontosabb momentumnak, illetve itt vissza-

térnék a historiográfiai horizont problémájára – Breisach könyvének egyik legin-

kább szembeszökő facit-ja (amit a szerző Epilógusában világosan ki is fejt), ami 

a történetírás és pl. a történelmi megismerés jellegével és krízisével kapcsolatos 

jelenlegi viták esetében különösen fontos: a történésznek valószínűleg soha nem 

lesznek meg az eszközei ahhoz, hogy pl. a történeti tudás mikéntjével, krité-

riumaival kapcsolatban egyértelmű és egzakt kánont fogalmazzon meg (pl. hogy 

mitől objektív és mitől tudomány a történettudomány?). Ellenben – extenzív 

értelemben – végtelenül sok akcidenciát, eseményt, adatot, véleményt tud 

felhozni, bemutatni annak megértéséhez és megértetéséhez, hogy bizonyos 

időszakokban – jelenleg is – miért éppen így vetődnek fel a kérdések, és miért 

éppen ezek az ellentmondások merülnek fel.47 

                                                                                                                                         
moderne. Paris, 1971.; Jacques le GOFF: Histoire et memoire. Gallimard, Paris, 1986. illetve 
Blandine BARRETT-KRIEGEL említett négy kötetes monográfiája. A kérdés azért is lényeges, mert a 
francia historiográfiai irodalom újabban igencsak fellendülőben van, Magyarországon különösen 
Francois Hartog és Gérard Noiriel művei és nevei ismeretesek. Újabb műveikre vö. Francois 
HARTOG: Régimes d’historicité. (Présentisme et expériences du temps.) Seuil, Paris, 2003.; Gérard 
NOIRIEL: Penser avec, penser contre. Itininéraire d’un historien. Belin, Paris, 2003. De példaként 
említhetjük a L’histoire aujourd’hui című kötetet is. (Coordonné par Jean-Laude Ruano Borbalan. 
Paris, 1999.) 
47 „Egyes történészek úgy vélik – olvashatjuk Breisach Epilógusának első bekezdésében (413.) –, 
hogy a történetírás életpályájának bemutatása Kliótól a kliometriáig nosztalgikus vállalkozás, nem 
több, mint az elmúlt korok poros emlékei közti kutakodás. Ők inkább a történetírás átformálására 
és újratértelmezésére tesznek újabb és újabb kísérletet anélkül, hogy messzebbre tekintenének az 
elmúlt évtizedek eredményeinél, mintha nem lennének tisztában azzal, hogy eljárásuk éppen az 
általuk megvédeni kívánt történeti szemlélet és módszer termékenységét kérdőjelezi meg. A 
történetírás útjának feltárása hatalmas nehézségekbe ütközik, ezért érthető, hogy sokan inkább 
kerülik a feladatot; ez azonban aligha szolgál mentségül a mulasztásra. A történetírás történetének 
végigtekintése mindennél megbízhatóbb és tartalmasabb segítséget nyújt ahhoz, hogy 

meghatározzuk a történetírás előtt álló feladatokat, bemutassuk a történész szerepének alapvető 
fontosságát, és eloszlassuk napjaink kétségeit a történelem értelméről és életképességéről.” 

Ezt a történeti látószöget, historiográfiai horizontot különösen hiányolhatjuk a közelmúltban 
lefolyt (és persze látensen és nem látensen állandóan zajló) vitában a posztmodernnel 
kapcsolatban. Különösen Pritz Pál cikkét emelném ki. (Vö. PRITZ Pál: Történetírásunk egynémely 
problémájáról – különös tekintettel a posztmodernre. Múltunk, 2003/4. 246-279.) Itt a szerző 
részint valamiféle „közjó” nevében hadakozik a posztmodern relativizáló, elbizonytalanító 
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Mindez persze nem jelenti azt, hogy a historiográfiának meg kellene ragadnia a 

faktológiában, a létezési ítéletek rossz/hamis végtelenjében, s igenis szükséges a 

filozófiai irodalomban és problémákban való valamiféle olvasottság és jártasság. 

Ez utóbbi fájdalmasan hiányzik a historiográfia jelenlegi magyar művelőiban 

pedig enélkül – Breisach könyve egyértelmű bizonyíték erre – nem lehetséges 

egyetemes keretekre alapozott látásmód, s nem készülhet el a sürgető magyar 

historiográfiai szintézis sem. 

Azaz az ideálisnak tűnő megközelítés az egyedi-egyetemes látásmód, ame-

lyet Breisach is alapvetően sikeresen képvisel könyvében, amely ezért – a vázolt 

kririkai szempontok ellenére – kétségkívűl még hosszú ideig megkerülhetetlen 

szintézis lesz. 
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A unique world-history writing 

(Commentaries on Ernst Breisach’s book) 

 

The present study is a critical overview of Ernst Breisach’s large-scale 

historiographic outline. The review seeks to place Breisach’s work briefly in 

historiographic literature and indicate the issues on the grounds of which it is 

largely profitable, both in research and education. The paper yet points out from 

a critical point of view that the author takes no notice of certain tendencies, such 

as the school of the „history of the spirit”. Beyond that, it also strives to criticize 

that it raises difficulties if one is to apply the volume in practice since it has no 

consistent systematizing concepts. Nevertheless, the study states that the work 

will be inevitable for the scholars of the field, just because of its richness of data. 

                                                                                                                                         
(„nihilista”) pozíciója ellen, s vehemensen érvel a történelem tudományossága mellett. Ugyan-
akkor a történelem tudományosságának igazolására Croce, Collingwood és Szekfű Gyula nézeteit 
és műveit hozza fel igazolásként. Fel sem merül benne, hogy a Hegelhez kapcsolódó Croce és 
Collingwood történettudomány fogalma, történeti megismerés fogalma alapvetően a természet-
tudományokban való hadakozásban fogant, s jelentős mértékben hozzájárult a posztmodern 
kontsruktivista és perspektivikus szemléletének kialakításához. Szekfű Gyula Három nemzedékét 
pedig csak nem fogja a tudományosság mintájaként értékelni. 



 

 


