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A historiográfia fogalma.1 
 

 

E tanulmányt, amely elsősorban egyetemi előadásokra épül, egy készülő 

historiográfiai összefoglaló bevezető fejezetéül szánom. Az összefoglalásnak 

eddig már számos fejezete jelent meg különböző folyóiratokban és egyéb 

kiadványokban, megfelelő helyeken utalni fogok rájuk. A historiográfia itt 

következő vizsgálatában mindenekelőtt az újkori historiográfia történetére 

összpontosítok. Természetesen ez nem jelenti például az ókori történetírás 

alábecsülését, ugyanakkor a tanulmány tárgyát képező jelenség(ek) inkább az 

újkori európai történetírás fejlődésén/alakulásán keresztül mutatható(k) be. 

Az első és egyik legfontosabb kérdés, amit historiográfiával foglalkozóknak 

tisztáznia kell, hogy a történetírás vagy a történettudomány történetét akarják-e 

megírni.2 Aki szerint a historiográfia a történetírás történetét jelenti, annak 

hallgatólagosan az az előfeltevése, hogy a történelem az irodalomhoz és a 

művészetekhez áll közel. Nincs különbség például professzionális történészek és 

kívülállók, műkedvelők vagy filozófusok történetértelmezése között – ezért 

                                                   
1 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A 
projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A 
szöveg a 2011. április 6-án a Debreceni Egyetem Történeti Intézetében  tartott  habilitációs előadás 
alapján készült. 
2 A historiográfia irodalmához lásd főként E. Fueter, M. Ritter, H. E. Barnes, J. W. Thompson, 
O. Carbonell, G. G. Iggers, D. Kelley, M. Gross, E.  Breisach, R. Lutz, Ch. Simon, H. Blanke, 
J. Rüsen, M. Völkel, J. Burrow köteteit. A  szöveggyűjtemények közül kiemelem F. Stern, F. Wagner, 
D. Kelley, P. Gardiner, Adam Budd munkáit. Szemelvényes jelleggel lásd még: ERŐS Vilmos: 

Mit jelent a történetírás-történet és miért írunk ilyet? Aetas 15, 2000, 4. sz. 142-147. UŐ: Egyedi-
egyetemes történetírás. (Megjegyzések Ernst Breisach könyvéhez.) In: Történeti Tanulmányok, XII. 
Szerk. VELKEY Ferenc. Debrecen, 2005. 7-25. UŐ: GUNST Péter: A magyar történetírás története. 
Budapesti Könyvszemle 8, 1996, 3. sz. 334-336. UŐ: A historiográfia legújabb szintézise. Klió 9, 
2000, 1. sz. 25-32. UŐ: A történetírás-történet paradigmái. (Előadás. Historiográfiai konferencia, 
Debrecen. 2010. november 25.) In: Történeti Tanulmányok, XIX. Szerk. VELKEY Ferenc. Debrecen, 
2011.  
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természetesen az ő történelemmel kapcsolatos nézeteik, „történészi” működésük 

is hozzátartozik a történetírás történetéhez, fejlődéséhez.3 

Mások úgy vélik, hogy a „történelem” a tudományos megismerés egyik 

módja, s elsősorban arra kell összpontosítani, hogy ez milyen fejlődésmenetben 

vált önállóvá, hogyan emancipálódott fokozatosan a vallástól, filozófiától, 

irodalomtól, stb. A második álláspont képviselői e változási folyamatok 

bemutatásában látják a historiográfia lényegi feladatát. Jelenlegi kutatások, 

illetve a kérdéskörrel kapcsolatos megfontolások alapján négy nagyobb 

korszakra, paradigmára lehetne osztani a történettudomány fejlődését. Az első 

korszak a középkori (benne az ókorral) történetírás lenne. Ennek ebben a 

rendszerben az a fő „differentia specifica”-ja, hogy – természetesen – ekkor még 

„csak” történetírásról beszélhetünk, azaz az önálló történettudomány még nem 

alakult ki. A történetírás a középkorban (mint ahogy alapvetően az ókorban is) 

az irodalom egy formája, morális és retorikus jellegű, amit bizonyít az is, hogy 

irodalomnak és történetírásnak alapjában ugyanazok a műfajai.4  

A középkori történeti gondolkodást általában is egyfajta ahistorizmus, 

történelemellenesség jellemzi, mert bár létezik (sőt, ekkor alakul ki) a 

történetfilozófia, rendkívül gyérek a történelem mibenlétéről való elmélkedések. 

Általában a történelmet nem tekintik önálló megismerési módnak (mint 

ismeretes, Cicero5 is a retorika egyik válfajaként tárgyalja), nem tanítják 

önállóan az egyetemeken, nem tartozik bele a hét szabad művészetbe. Hiszen a 

legmagasabb rendű tudás az Istenről való tudás (azaz a Biblia ismerete és 

magyarázata); az emberről való tudás, az emberi cselekedetek nem úgy fontosak, 

                                                   
3 Természetesen egyéb lehetőségeink is vannak a történetírás/történettudomány történetének 
korszakolására, s valamennyi tükrözi a kérdéskörrel foglakozó történész saját felfogását is a 
történettudomány/történetírás mibenlétéről. A historiográfia fejlődése bemutatható szellemtörténeti 

alapon, azaz például művészettörténeti kategóriák segítségével, s ennek nyomán beszélhetnék 
reneszánsz, barokk, felvilágosodáskori, romantikus, liberális, stb. történetírásról (s a sor 
előzményeként a középkorban román és gótikus stílusról és gondolkodásról – bár itt már 
érzékelhetőbbek a nehézségek). E felfogással az a gond, hogy a szellemtörténeti/művészettörténeti 
sor logikus folytatásaként beszélnünk kellene naturalista, impresszionista, expresszionista, kubista, 
stb. történetírásról, ami nyilvánvaló képtelenség. Ráadásul a szellemtörténeti sor – Ranke „Jede 
Epoche ist unmittelbar zu Gott” elvének megfelelően – azt is sugallja, hogy e korszakok 
egyenértékűek, s azonos súllyal kellene kezelnünk a középkori és a modernkori történetírást. Ez 
pedig ismét csak képtelenség, hiszen utóbbi apparátusa csak a 19-20. században fejlődik ki. 
4 Ezt a felfogást részben vitatják G. Spiegel, B. Guenée és mások. Tanulmányaik szerint, főként a 
XIII. században, a későbbi forráskritikán, illetve világias szemléleten alapuló művek számos 
előzményével találkozhatunk. Mindez persze alapvetően nem változtatja, csak módosítja az itt 
kifejtett álláspontot. Vö. Gabrielle M. SPIEGEL: The Past as Text. (The Theory and Practice of 
Medieval Historiography.) The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1997. 
Bernard GUENÉE: Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval. Aubier Montaigne, Paris. 1980.  
5 M. Tulli Ciceronis De Oratore. Ed. Kazimierz F. KUMANECKI. Teubner, Leipzig. 1969. 
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ahogy azok valóban megtörténtek, hanem csak annyiban, amennyiben morális 

példázatokként szolgálnak, melyeket retorikai eszközökkel kell még díszesebben 

felruházni. Tegyük hozzá: egyes értelmezések szerint a középkori (sőt az ókori) 

történetírás is a historiográfiai folyamat szerves része, illetve ezen interpretációk 

szerint a középkori (alkalmanként az ókori) gondolkodást is éppenséggel 

historikus/történelmi látásmód jellemzi. Ennek kapcsán beszélnek például a 

keresztény történeti gondolkodás forradalmáról (mindenekelőtt a keresztény 

egyházatyák képviselnék ezt), amely az ahistorikus ókorral szemben radikális 

fordulatot hajtott végre, amikor a történelmet birodalmak egymásutánjaként (tehát 

valamiféle fejlődésként) s egy végcél felé mutató folyamatként értelmezte. Ismét 

mások (pl. Denis de Rougemont vagy Mircea Eliade) az ókortól kezdődő egységes 

európai hagyományként tekintik a keleti gondolkodásmóddal szemben, amely a 

körforgáson és így „az örök visszatérés” mítoszán alapul, az emberi történelemnek 

valamiféle haladásgondolaton, linearitáson alapuló értelmezését. Természetesen itt 

nincs tér a kérdés részletesebb taglalására, egyelőre csak azt kívánom leszögezni, 

hogy megfontolandó érvei vannak még H. White-nak is, amikor a középkori 

történeti munkákat koncepció (emplotment) nélküli kompilációknak tartja s nem 

tekinti őket a historiográfiai folyamat részének. Az is nehezen cáfolható, hogy 

„modern” értelemben vett történészi intézményrendszerről sem az ókorban, sem a 

középkorban nem beszélhetünk. Minthogy olyan jellegű történetfilozófiáról sem, 

mint a 18. századtól kezdődő, amely középpontba helyezi a történeti tudás 

önállóságának, tulajdonképpeniségének boncolgatását, illetve a változóban, a 

levésben, a létesülésben, tehát a történelemben megvalósuló igazság feltárását. 

Mindezért vizsgálódásaink a következőkben (a címben jelzetteknek megfelelően) 

az újkori történetírás történetére irányulnak.6 

A historiográfia fejlődésének következő nagyobb periódusa a 16-18. század 

időszaka. Erre a korszakra esik az ún. „kritikai” történetírás kialakulása.7 Ezt a 

                                                   
6 Lásd Breisach és Burrow munkáit, ill. konkrétan Hayden WHITE: A történelem terhe. Osiris Kiadó, 
Bp., 1997. Mircea ELIADE: Az örök visszatérés mítosza. Avagy mindenség és történelem. Európa 
Könyvkiadó, Bp., 1998. Karl LÖWITH: Világtörténet és üdvtörténet. (A történelemfilozófia teológiai 
gyökerei.) Atlantisz, Bp., 1996. ERŐS Vilmos: Hegel és Kierkegaard között. (Denis de Rougemont és 
a történelem.) In: Világosság 49, 2008, 5. sz. 81-88. 
7  Vö. F. Smith FUSSNER: The Historical Revolution. English Historical Writing and Thought 1580-1640. 
London Routledge, 1962. D. KELLEY: Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, 

Law and History in the French Renaissance. New York, 1970. Erich HASSINGER: Empirisch-rationaler 
Historismus. (Seine Ausbildung in der Literatur Westeuropas von Guicciardini bis Saint-Evremond.) 
Bern-München, 1978. Blandine Barrett-KRIEGEL: Les historiens de la monarchie. I. Jean Mabillon. 
(Paris, 1988); II. La defaite de l’érudition. (Paris, 1988); III. Les académies de l’histoire. (Paris, 1989); 
IV. La république incertaine. (Paris, 1989). Horst Walter BLANKE: Historiographiegeschichte als Historik. 
(Fundamenta Historica 3.) Stuttgart-Bad Canstatt, 1991. Ulrich MUHLACK: Geschichtswissenschaft 
im Humanismus und in der Aufklärung. (Die Vorgeschichte des Historismus.) Verlag C. H. Beck, 
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fogalmat többféleképpen lehetne meghatározni. Fő tartalma mindenesetre az, 

hogy egyfajta átmenetiséget jelent az alapvetően történetellenes (vagy inkább a 

történelem iránt közömbös, ahistorikus) középkor és a történetírás szak-

szerűsödését, professzionalizálódását jelentő 19. századi történetírás között. Ez 

az átmenetiség több formában jelentkezik. Létrejönnek egyrészt az ún. kritikai 

történetírói iskolák (itáliai humanizmus, jezsuita forrásgyűjtő iskolák, stb.), 

amelyek onnan kapták a nevüket, hogy forrásaikat, kútfőiket már nem fogadták 

el feltétlen tekintélyként (a collingwoodi „olló és ragasztó” értelmében8) – 

hanem már összevetették egymással, megpróbálták kibogozni az esetleges 

ellentmondásokat, sőt, már felvetődött a források eredetiségének, azaz igaz vagy 

hamis voltának ellenőrzése is. A történetírás ezzel kezd leválni az irodalomról, 

igyekszik megteremteni saját apparátusát és módszereit. Műfaji tekintetben 

viszont még nem tud megszabadulni irodalmi és vallási kötöttségektől: a 

kifejezetten „tudományos”, erudita műfajok (forrásgyűjtemények, Staatenkunde) 

mellett meghatározóak az alapvetően irodalmi műfajok is, így például a 

kortörténet, a memoárok vagy a sajátosan magyar históriás énekek.9 A vallási, 

teológiai szempontok regnálását pedig többek között az jelenti, hogy nincsenek 

még önálló történeti tanszékek (bár már kialakultak a történelem szakszerű 

művelését előkészítő segédtudományok – nálunk pl. címertan, pecséttan, 

éremtan, stb.), a történelmet elsősorban még mindig egyháztörténeti keretekben 

adják elő. Azaz az Istenről való tudás még mindig fontosabb, mint az emberről 

való tudás, az emberi cselekedetek és ennek mozgatórugói még mindig 

másodrangúak. A 16-18. századi történetírás átmeneti jellegének további fontos 

eleme, hogy megjelennek a történetfilozófiák (francia felvilágosodás, Vico, 

Herder, stb.10). Azaz a filozófia részéről is kísérlet történik a történelem 

tárgyának, módszerének meghatározására, ami szintén elősegítette a történetírás 

emancipálódását. (Egyes filozófusok már nemcsak az irodalomtól és a vallástól, 

                                                                                                                             
München, 1991. Anthony GRAFTON: The Footnote: A Curious History. Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1997. Les lieux de l’histoire. Sous la direction de Christian AMALVI. 
Armand Colin, Paris, 2005. 
8 Vö. Collingwood A történelem eszméje idézett művével. 
9 Vö. ERŐS Vilmos: A XVI-XVIII. századi történetírás I. Világosság 50, 2009, 2. sz. 111-125. UŐ: 
A XVI-XVIII. századi történetírás II. A magyar történetírás a XVI-XVIII. században. Világosság 

50, 2009, 3. sz. 127-137. 
10 Lásd újabban: Történetelmélet I-II. Szerk. GYURGYÁK János-KISANTAL Tamás. Osiris Kiadó, Bp., 2006; 
PENKE Olga: Filozófikus világtörténetek és történetfilozófiák. (A francia és a magyar felvilágosodás.) 
Balassi Kiadó, Budapest, 2000. „A történetírás a tizennyolcadik században irodalmi tevékenységnek 
számított.” Interjú Catherine Volpilhac-Aager-val. (Az interjút készítette: KOVÁCS Eszter). Aetas 20, 
2005, 3. sz. 188-193. KONTLER László: Idő és fejlődés – az idő mint fejlődés: William Robertson 
felvilágosult prédikációja. Aetas 20, 2005, 3. sz. 38-54. 
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hanem az ekkoriban megalapozott természettudományoktól is függetlenítették, s 

a legmagasabb rendű megismerési módnak tekintették a történelmet.)11  

A történetírás fejlődésének következő nagyobb periódusa a 19. századi 

történetírás, az ún. „professzionális” vagy szakszerű történetírás kialakulásának 

időszaka.12 Az új irányzat elveinek megfogalmazása és a gyakorlatba történő 

átültetése Németországban, illetve német területeken történik meg először. Így 

Németország (kitüntetetten Leopold von Ranke) válik a történetírás 

középpontjává s ezt követik a nyugat-európai történetírói iskolák, illetve több-

kevesebb késéssel – egész Európa történetírói gyakorlatát a német minta 

határozza meg. A rankei típusú, azaz professzionális történetírás több tekintetben 

folytatja, illetve kiteljesíti és intézményesíti a 16-18. századi kritikai iskolák 

eredményeit és újításait. A történetírás professzionalizálódásának legfontosabb 

elvi szempontja Ranke híres „wie es eigentlich gewesen”-tézise volt. Azaz 

szerinte a történelmet úgy kell megírni, ahogy az valóban/tulajdonképpen 

megtörtént.13 Ennek mélyebb értelme: a történelemben igaz az, amire van forrás, 

                                                   
11 Felvilágosodás és erudíció ellentétére vö. Chantall GUELL: L'histoire entre éruditon et philosophie. 
(Etude sur la connaissance historique á l'age des Lumieres.) Presses Universitaires de France, Paris, 1993. 
Az ellentét jórészt abban állt, hogy a felvilágosodás képviselői nem tartották fontosnak a forráskritikát 
(nem is voltak járatosak abban), munkáik így ellenfeleik (pl. a jezsuiták) szemében merő kompilációnak, 
dilettantizmusnak tűntek. A francia felvilágosodás reprezentánsai (de részben pl. a skóté is – lásd 

az ún. „conjectural history” fogalmát) sok tekintetben egyébként is történetellenesek voltak, hiszen 
fő céljuknak nem a múlt megértését, hanem megítélését (vö. a sötét középkor dogmájával), illetve 
alkalmanként (pl. Condorcet) a jövő előrevetítését tartották. Hozzájuk képest mindenképpen a 
kezdődő historizmus reprezentálói az említett Herder és Vico, akik alapvető álláspontjaikban egyenesen 
történelempártinak minősülnek. Erről bővebben ERŐS Vilmos: A XVI-XVIII. századi történetírás I. 
Valamint The Modern Historiography Reader. Western Sources. Edited by Adam BUDD. 
Routledge, London and New York, 2009. 
12 Professzionalizmushoz lásd Felix GILBERT: The Professionalisation of History in the Nineteenth 

Century. In: History. The Development of Historical Studies in the United States. Ed. HIGHAM, G. John 
et a. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. 320-339. DOSSE, François: La professionnalisation de 
l’histoire. In: UŐ: L’histoire. Armand Colin, Paris, 2000. LAJTAI L. László: A filozófia, az irodalom, 
valamint a pozitivista tudományosság szirénhangjai és a történészi diszciplína intézményesülése a 
XIX. századi Franciaországban. Bevezető. In: A történetírás mint tudomány. 11-57. R. VÁRKONYI Ágnes: 
A pozitivizmus a magyar történettudományban. Bp., 1976. TÓTH Zoltán: Elfelejtett előzmények. 
A régi társadalomtörténet sajátos kérdéseinek kialakulásáról. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
(Hagyományok, irányzatok, módszerek.) Szerk. BÓDY Zsombor – Ö. KOVÁCS József. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003. 57-109. Ö. KOVÁCS József: A társadalomtörténet németországi útjai. In: Bevezetés 

a társadalomtörténetbe. 167-186. Robert HARRISON, Aled JONES and Peter LAMBERT: The Institutionalisation 
and Organisation of History. In: Making History. (An Introduction to the History and Practices of a 
Discipline.) Edited by Peter LAMBERT and Phillipp SCHOFIELD. Routledge, London and New York, 
2004. 9-25. 
13 Lásd erről főként Iggers és Ricoeur munkáit. Amint arra Paul Ricoeur rámutatott: e fogalommal 
számos visszaélés történt, főként angol fordítások nyomán. Az angolban ugyanis az „eigentlich”-et 
teljesen és önkényesen figyelmen kívül hagyják, többnyire „valójában”-t, „ténylegesen”-t (really, 
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amit forrásszerűen bizonyítani és ellenőrizni lehet. A történészi munka lényege 

ennek megfelelően a forráskritikában való jártasság, s az különbözteti meg a 

képzett, hivatásos történészt a laikustól – írótól, újságírótól, filozófustól, stb. –, 

hogy el tudja dönteni például egy oklevélről: eredeti-e vagy hamisítvány. 

Mindebből következően a történészi professzionalizálódás egyik legszembetűnőbb 

jele (és egyben ösztönzője) a nagy forrásgyűjtemények megindítása. Mintájuk a 

német Monumenta Germaniae Historica, mely a középkori (majd újabbkori: 

Acta Borussica) német történelemmel kapcsolatos legfontosabb okleveles, 

elbeszélő, majd aktajellegű forrásokat tette közzé. Ennek előzménye a 

bollandista, jezsuita iskola „Acta Sanctorum” című forrásgyűjteménye volt. Ez 

azonban csak az egyháztörténettel kapcsolatos forrásokat tett közzé. A német 

példa ragadósnak bizonyult, hiszen hasonló jellegű forrásgyűjteményekkel 

találkozunk szerte Európában: ilyen a francia „Recueil”, az angol „Rolls” a 

magyar Monumenta Hungariae Historica, a lengyel Monumenta Poloniae 

Historica, a román Hurmuzaki, stb.14 

A történészi professzionalizálódás következő – az előzőekkel szorosan 

összefüggő – eleme a szemináriumi rendszer kialakulása. Ezt (bár voltak 

előzményei pl. Göttingenben)15 szintén Leopold von Ranke teremtette meg a 

berlini egyetemen. Korábban ugyanis a történelem „feldolgozása” csak előadás 

formájában történt, azaz alapvető volt a tekintélyek elfogadása, értelmezésük 

követése. Most azonban – Ranke új elveinek megfelelően – középpontba került a 

forráskritika, az eredeti szövegek megfejtése és értelmezése, s ennek lettek 

intézményei a szemináriumok, ahol a források megfejtését, kritikáját elősegítő 

fogásokat lehetett elsajátítani. Ennek első feltétele pedig a segédtudományokban 

(diplomatika, szfragisztika, genealógia, kronológia, paleográfia, stb.) való 

jártasság volt, a szemináriumok lényegében ehhez nyújtottak ismereteket. (S 

jegyezzük azért meg: a kútfőkritika fogásainak megtanulására a sajátos egyetemi 

keretek mellett önálló intézetek is alakultak. Így a franciáknál az École des 

                                                                                                                             
actually)-t írnak, holott Ranke is tisztában volt a források részleges, töredékes voltával, s így az 
„eigentlich”-et meg kell hagyni annak eredeti jelentésével, azaz a források mellett szükséges az 
interpretáció, alkalmanként a fantázia és a konstrukció is. Vö. mindezzel ismertetésemet: ERŐS Vilmos: 
Das Textbuch als „kulturelle Repräsentation“. (Über die historiographische Sammlung von Adam Budd.) 
Kakanien Revisited. 2011. július. 1-6. [Online: http://www.kakanien.ac.at/rez/VEroes1.pdf.] Rankéhoz 

lásd még: Georg G. IGGERS: The Image of Ranke in American and German Historical Thought. 
History and Theory 2, 1962. No. 1. 17-40. 
14 Vö. Ernst BREISACH: Historiográfia, i. m. 273. stb. Valamint pl. Les lieux de l’histoire, i. m. Illetve 
Matthias MIDDEL – Gabriele LINGELBACH – Frank HADLER: Historische Institute im internationalen Vergleich. 
Akademische Verlagsanstalt, Leipzig, 2001. 149-171. 
15 Erről legújabban: Atlas of European Historiography. (The Making of a Profession.) Edited by 
Ilaria PORCIANI and Lutz RAPHAEL. Palgrave Macmillan, New York. 2010. 
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Chartes, vagy az osztrák Institut für die österreichische Geschichtsforschung – 

folyóiratával a MiöG-gel –, melyek kifejezetten, sőt kizárólagosan a 

kútfőkritikával, illetve az ún. elsődleges források kezelésével kapcsolatos 

diplomatikai, paleográfiai, levéltári és egyéb ismeretek elsajátítására 

specializálódtak, egyáltalán erre jöttek létre.)16 

Fontos feltétele a történettudomány kialakulásának az önálló történész-

folyóiratok (melyeknek persze már voltak előzményei, így a franciáknál a Journal 

des Savants, vagy a németeknél a Göttingische Gelehrte Anzeigen) létrejötte.17 Az 

első kifejezetten szakmai lapnak az 1859-ben alapított „Historische Zeitschrift”-et 

számíthatjuk, melyet a század további részében követ a „Revue historique”, az 

„English Historical Review”, a „Rivista storica Italiana”18 vagy akár a mi 

„Századok” című folyóiratunk is. A szakfolyóiratok megindításának az a 

jelentősége, hogy már kizárólag megfelelő szakmai apparátussal, azaz pl. 

lábjegyzetekkel ellátott (tehát ellenőrizhető) cikkek jelenhettek meg. A történelem 

leválása pl. az irodalomról itt végleges, hiszen a pusztán jól megírt, főleg 

esszéisztikus – azaz irodalmi szempontból értékelhető – írások háttérbe szorultak. 

Fontos része volt e folyóiratoknak az ún. recenziós rész, ahol a szerzők az újabban 

megjelent történelmi irodalomról tájékoztattak, illetve tüzetes szakmai kritikának 

vetették azt alá. A történészi professzionalizálódás 19. századi folyamatának több 

más elemét lehetne még felsorolni, itt azonban csupán a különböző történeti (ókor-, 

középkor, újkortörténeti) tanszékek létrejöttét említem meg.19 A specializálódás 

megjelenésével kezd aggályossá válni, ha egy történész egyformán ért a 

gyökeresen eltérő forrásbázison rekonstruálható (vagy konstruálható), s így 

jelentősen különböző történeti korszakokhoz. Ugyanezen kérdéskörbe tartozik a 

történelem ún. „résztudományainak” (alkotmány- és intézménytörténet, település-

történet, gazdaságtörténet, népesedéstörténet, egyháztörténet, művelődéstörténet, 

                                                   
16 Lásd az előző jegyzetet, illetve példaképpen Alphons LHOTSKY: Österreichische Historiographie. 
Verlag für Geschichte und Politik, Wien, 1962. Valamint G. NOIRIEL: A történetírás „válsága”. 
(Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig.) Napvilág Kiadó, 

Bp., 2001. 
17 Vö. Barrett KRIEGEL: i. m. Herbert BUTTERFIELD: Man on His Past. The Study of the History of 
Historical Scholarship. Cambridge University Press Archive, 1955. 
18 Felix GILBERT: i. m., illetve a 19. századi német historizmusról és a nyugat-európai történetírásról 
szóló alábbi fejezetek. 
19 Erről lásd: M. BENTLEY. Modernising England’s Past: English Historiography in the Age of 
Modernism 1870-1970. Cambridge, 2005. 
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stb.) markáns megjelenése is.20 Ez elsősorban a politikai eseménytörténetet 

meghaladó s egy analitikusabb, elemzőbb történeti megközelítés felé nyit utat.21 

 

Alapvető kérdés a 19. századi professzionalizálódás jelenségének megértésénél, 

hogy miként viszonyul ez a kor másik nagy tudományos irányzatához/ tudományos 

paradigma kialakítására törekvő kísérletéhez: a pozitivizmushoz.22 Auguste 

Comte és követői ugyanis gyökeresen ellenkező álláspontból (de hasonló 

metodikai bázison, értsd a „tudományos” történetírás/társadalomtudomány 

megteremtésének igényével) léptek fel.23 Alapvető elképzelésük azonban az volt, 

hogy egyetlen tudományos modell létezik, a természettudományoké, s a 

történelem, illetve a társadalommal foglalkozó megismerési kísérletek is akkor 

válnak igazi, pozitív tudománnyá, ha természettudományos módszereket 

alkalmaznak. A fő célkitűzés ennek megfelelően az általános, az ismétlődő 

jelenségek bemutatása, a törvényszerűségek feltárása/felfedezése volt. 

Közismert, hogy Comte ezt a törvényszerűséget a történelemben az ún. három 

stádium törvényében találta meg. Azaz szerinte az emberi nem történelme egy 

racionális fejlődési folyamat, melynek végső célja egy a természettudományos 

ismereteken alapuló, harmonikus, az emberi boldogságot (értsd anyagi gyarapodást) 

biztosító társadalmi berendezkedés létrehozása. Comte szerint a 

természettudományos eszményt (mely szerint a történelemben is az állandó, az 

ismétlődő, a törvényszerű, a modellekben kifejezhető igaz) a társadalommal 

foglalkozó megismerési módok közül a szociológia fogalmazza meg. Így a 

történelem is akkor lesz igazán tudományos, ha szociológiai alapúvá válik, 

aminek egyik valóban pozitív következménye a társadalomtörténeti 

megközelítés elősegítése volt. Szintén bővebben szólunk arról, hogy a pozitivista 

nézőpontnak egyéb előnyös hozadékai is voltak, így a progresszió gondolata, a 

társadalmi kritika előtérbe kerülése, a rankei iskolában regnáló állami-hatalmi 

szempontoknak / a külpolitika elsőbbségének háttérbe szorítása, stb. A fő kérdés 

                                                   
20 G. P. GOOCH: History and Historians in the Nineteenth Century. Beacon Press, Boston, 1913. 
Donald R. KELLEY: Fortunes of History. Historical Inquiry from Herder to Huizinga. Yale University Press. 
New Haven-London, 2003. 
21 Természetesen ennek az intézményesülésnek, illetve professzionalizálódási folyamatnak még 
több egyéb momentuma is megemlíthető, így a történelmi társulatok, a múzeumok, a nemzeti 

bibliográfiák vagy a nagy nemzeti szintézisek (mint pl. a „Lavisse” vagy a Cambridge Modern 
History, stb.) létrejötte. Ezeket a megfelelő helyeken behatóan tárgyalom a későbbiekben. Vö. 
mindezekről is legújabban Atlas of European Historiography című idézett mű. 
22 A pozitivizmussal kapcsolatos vitákról és félreértésekről lásd Lajtai L. László, Donald R. Kelley 
(Fortunes of History), Tóth Zoltán idézett műveit, valamint ERŐS Vilmos: A 19. századi nyugat-európai 
(francia és angol) történetírás. (Valóság 52, 2009, 8. sz. 46-63.) c. írását. 
23 Uo. 
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azonban: a két nagy paradigma-alapítási kísérlet közül melyik vált általánossá, 

valóban jellemzővé, uralkodóvá a 19. század folyamán? A problémával 

kapcsolatban több nagy vita is kialakult (pl. a Buckle-vita Angliában, a 

Lamprecht-vita Németországban, a Seignobos-Simiand vita Franciaországban),24 

s a pozitivista paradigma a viták folyamán lényegében vereséget szenvedett.25 

Ennek legfőbb előidézője pedig az volt (röviden summázva), hogy a 

professzionális történetírás reprezentánsai a pozitivizmus szószólóit merő 

dilettánsoknak tekintették. A dilettánssá minősítésnek pedig főként az volt az 

oka, hogy Comte-ék, illetve a pozitivizmus képviselői nem voltak járatosak a 

rankei típusú forráskritika/kútfőkritika fogásaiban. Műveikben ennek 

megfelelően csak másodlagos forrásokra hivatkoztak s ezek közül – 

meglehetősen önkényesen – pusztán azokat választották ki, melyek saját 

véleményüket alátámasztották.26 

Hozzá kell fűznünk nyomban, hogy a 19. századi professzionális 

történetírásnak (vagy historizmusnak) volt egy nem elsősorban metodikai, 

hanem ideológiai kérdésekkel összefüggő vonása is. Ranke fogalmazta meg az 

ún. külpolitika elsőbbségének tételét (Der Primat der Aussenpolitik), amit 

nagyrészt követtek a módszertani elveit a történetírás gyakorlatába átültetni 

kívánók, szinte kivétel nélkül. A külpolitika elsőbbsége elvének természetesen 

több olvasata van, de leginkább talán azt jelenti, hogy mind a politikusoknak, 

mind a történészeknek főként a külső hatalmi viszonyok alakulására kell 

összpontosítania (külpolitikai akciók, hatalmi szövetségek stb.), hiszen a 

nemzetközi életet általában is a hatalmi kérdések, a hatalomért folytatott 

küzdelem irányítja, amelynek alárendelődnek a belső társadalmi problémák (pl. 

az alkotmányosság), illetve általában is a társadalmi szuverenitás kérdései. A 

rankei iskolával szemben így a pozitivizmus alapvetően jogosan mutatott rá arra, 

hogy a történelemben a belső társadalmi haladás, esetenként a társadalmi 

konfliktusok, de mindenképpen a kollektív jelenségek vizsgálata, pl. a 

városiasodás, technikai fejlődés, művelődési-műveltségi viszonyok bemutatása a 

fontosabb (de legalábbis egyenrangú tényező). (Mindennek szoros 

következménye volt, hogy – persze leegyszerűsítve – a rankei iskola megragadt 

                                                   
24 A Simiand-Seignobos vitához: TAKÁCS Erzsébet: Egy vita története. A szociológusok és 
történészek viszonya a fin de siècle Franciaországában. Korall, 19-20. sz. 2005. május. 5-36. 

Megemlítem a Bury-Trevelyan vitát is Angliából, amely részben hasonló kérdések körül forgott. 
Erről The Varieties of History. From Voltaire to the Present. Edited, Selected and Introduced by 
Fritz STERN. Vintage Books, New York, 1973. 
25 Ld. főként Eckhardt FUCHS: Wissenschaft, Positivismus und Geschichtsschreibung in England. 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 42, 1994, 3. sz. Erről lásd még 
ismertetésem: Eckhardt FUCHS: A pozitivizmus Angliában. Klió 5, 1996, 2. sz. 17-19. 
26 ERŐS Vilmos: A 19. századi nyugat-európai (francia és angol) történetírás, i. m. 
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a politikai eseménytörténetnél s Ranke számára a diplomáciai iratok és a 

követjelentések alkották a legfontosabb forrásbázist.27) 

A történetírás történetének utolsó nagyobb paradigmája a 20. században 

alakult ki. Ezt a történetírás modernizálását, modern társadalomtudománnyá 

tételét megfogalmazó paradigmát az ún. „szcientista” történetírói iskolák 

fogalmazták meg28. Ezek közül a leglényegesebbek az amerikai New History, a 

francia „Annales” című folyóirat, az angol „Past and Present”, a német 

„Geschichte und Gesellschaft” (ez utóbbiak már a háború után, 1952-ben, illetve 

1975-ben), valamint egyes szerzők szerint a marxizmus 20. századi, főleg 1945 

utáni változatai voltak. (E törekvésekhez kapcsolhatjuk bizonyos fokig az olasz 

„Quaderni di storia” című folyóirat programját is.29) 

Az ún. szcientista történetírói iskolák közös jellemzője az volt, hogy – s 

ebben a 19. századi pozitivizmushoz kapcsolódtak – a természettudományos 

mintát követték.30 Azaz szerintük egyetlen tudományos modell létezik s a 

történészeknek is fő feladatuk a törvényszerű, ismétlődő, tömegszerű jelenségek 

rögzítése, modellek, elméletek, hosszú távú struktúrák megállapítása. Úgy 

vélték: bármennyire emancipálódott is a rankei típusú történetírás az 

irodalomtól, a vallástól és/vagy a filozófiától (s teremtette meg a modern 

forráskritika alapjait), a „Wie es eigentlich gewesen” elvével még mindig 

alapvetően elbeszélő, eseménytörténet-centrikus maradt, ráadásul az egyoldalú 

politikai történetet preferálta. Az igazi tudományos megismerés fő kritériuma 

azonban, gondolták, nem az események egyszerű (bármilyen egzakt) 

rekonstrukciója, – hanem magyarázatokra, értelmezésekre, elméletekre, 

összefüggések, törvényszerűségek bemutatására van szükség. Fő szempont 

                                                   
27 Minderről lásd ERŐS Vilmos: A XIX. századi német historizmus. Valóság 50, 2007, 12. sz. 1-15., 

ill. az ott megjelölt irodalmat. 
28 Lásd erről főként Georg G. IGGERS: New Directions in European Historiography. Wesleyan 
University Press, 1975. UŐ: Historiography in the Twentieth Century. (From Scientific Objectivity 
to the Postmodern Challenge.) Wesleyan University Press, Hanover and London, 1997. Horst 
Walter BLANKE: i. m. Donald R. KELLEY: Frontiers of History. Historical Inquiry in the Twentieth 
Century. Yale University Press, New Haven&London, 2006. Gérard NOIRIEL: i. m. Lutz RAPHAEL: 
Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. (Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis 
zur Gegenwart.) Verlag C.H. Beck, München, 2003. 
29 Erről elsősorban Jacques Le GOFF: Histoire et mémoire. Gallimard Paris, 1988. 326-353. passim. 

Valamint SZEKERES András: Az ’ellentörténettől’ a mikroelemzésig: társadalomtörténet Olaszországban. 
In. Bevezetés a társadalomtörténetbe, i. m. 187-207. 
30 Lásd pl. François SIMIAND: Történeti módszer és társadalomtudomány. Kritikai tanulmány 
Lacombe, illetve Seignobos urak újabban megjelent könyveinek apropóján; Henri BERR: Szintézis 
a történettudományban. A történelem jövője. In: Az Annales. (A gazdaság-, társadalom- és 
művelődéstörténet francia változata). Szerk. Benda Gyula és Szekeres András. L’Harmattan-
Atelier, Bp., 2007. 33-73, illetve 75-97. 
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ennek megfelelően nem a „wie es eigentlich gewesen”, hanem – ezzel szemben – 

a „warum es eigentlich gewesen”, mert ez segíti elő a dolgok megértését, a 

mélyebb, a narratív leírást meghaladó analízist.31 

Ez az alapvető elvi kiindulópont azután alaposan megváltoztatta az egész 

tudományos rendszer 19. századi, rankei típusú apparátusát (tudományos mátrix).32 

A segédtudományok helyett ugyanis – a fenti elvből következően – lényegesen 

nagyobb szerepet kaptak a rokontudományok (földrajz, nyelvészet, antropológia, 

néprajz, szociológia, közgazdaság, pszichológia, stb.), ami a történészképzés 

metódusában is tükröződött, hiszen ezentúl lényegesen nagyobb szerepet kapott 

az ezen rokontudományokban való jártasság megszerzése. A rokon-

tudományokra (interdiszciplinaritás) a történészeknek két szempontból volt 

szükségük. Egyrészt e tudományok szállították a történelem tudományosságához 

nélkülözhetetlennek tekintett elméleteket, modelleket: a közgazdaság vagy a 

pszichológia például megállapítja a gazdasági vagy lelki élet fő elméleteit, 

modelljeit s a történésznek az a feladata, hogy ezt saját kutatott korára, annak 

konkrét körülményeire alkalmazza. (Azaz gyakorlatilag a rokontudományok 

biztosítják a történelmi magyarázatok elméleti megalapozottságát.)33 Másrészt 

viszont a rokontudományok a forrásbázis megváltozása szempontjából is 

alapvető szerepet játszanak: a rankei típusú történetírás ugyanis elsősorban az 

írott, főként okleveles vagy aktajellegű forrásokból építkezik (az oklevéltan, a 

diplomatika köré építkezik szinte az összes többi ekkori segédtudomány.) Az új 

történetírások azonban, mivel elsősorban a társadalom, az anyagi civilizáció és 

művelődés történetét helyezik középpontba, jelentősen kiterjesztik, sőt, 

megváltoztatják a rankei forrásbázist. A szélesebb értelemben vett társadalom 

történetéhez, illetve az alsóbb társadalmi rétegek történetéhez ugyanis az 

oklevéltanon kívül legalább ilyen fontos az írott, de nem okleveles jellegű 

források (urbáriumok, egyéb összeírások, lajstromok, választói névjegyzékek, 

könyvek, ikonok), valamint a nem-írott forrásoknak (térképek, városalaprajzok, 

de bútorok, öltözködés, különböző használati tárgyak) történetírásba való 

bevonása is. A rokontudományoknak pedig itt az a szerepe, hogy a nem-írott 

források hasznosítása igen sok esetben az ő segítségükkel történhet, hiszen pl. az 

antropológia, az archeológia, de sok tekintetben a néprajz is nem-írott vagy nem 

okleveles-, de főleg nem aktajellegű forrásokat igényel. Fontos elem még a 

szcientista történetírói iskolákban az ún. földrajzi szemlélet térhódítása is. A 

tizenkilencedik századi történetírás alapvető kerete ugyanis az állam (azaz a 

                                                   
31 Hans Ulrich WEHLER: Geschichte als historische Sozialwissenschaft. Frankfurt am Main, 1973. 
32 A fogalom megalkotója Jörn Rüsen. Róla lásd: Történetelmélet II, i. m. 986-998. 
33 Vö. Robert William FOGEL: „Tudományos” és tradicionális történetírás. Világtörténet 8, 1986, 3-4. sz. 
7-39. 
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politikai egység) volt. Az új történetírások képviselői szerint ugyanakkor a 

civilizációs-művelődési jelenségek nem szűnnek meg a politikai határoknál, sőt, 

alapvetően nem is ezekben, hanem történetileg, földrajzilag szervesen létrejött 

egységekben, művelődési körzetekben nyilvánulnak meg. Ezért a történészek 

számára nélkülözhetetlen ennek analízise például a regionalizmus (franciák) 

vagy a szekcionalizmus (amerikaiak) formájában. Alapvető társjelenségei az új 

paradigmának a kutatóintézetek (EHESS, Institut für Zeitgeschichte, Cambridge 

Group for Population History, Max Planck Institut für Geschichte stb.) létrejötte 

és kollektív tudományos kutatói programok (franciául enquete) megvalósítása.34 

Megjegyzendő azután, hogy ezek a huszadik századi „szcientista” történetírói 

iskolák egy másik tekintetben, ideológiai vonatkozásban is alapvetően szemben 

álltak a rankei iránnyal, illetve általában a 19. századi történetírással, s itt is 

felfedezhető a pozitivizmus örökségéhez való vonzódásuk. Míg Rankéék 

ugyanis a maguk konzervatív módján az ún. „Primat der Aussenpolitik” elvére 

esküdtek, addig a huszadik századi, „modern” irányzatok ezzel szemben 

kifejezetten a belső viszonyok, a társadalmi konfliktusok prioritásának elvét 

hirdették meg, amelynek emblematikus jelszava az ún. „Primat der 

Innenpolitik”. Ez főként azt jelenti, hogy történésznek és politikusnak a 

külpolitikai problémák helyett sokkal inkább belső társadalmi folyamatokra: 

alkotmányosság és demokrácia kérdéseire, feloldatlan társadalmi problémákra, 

általában a társadalmi haladás és a modernizáció kérdéseire kell összpontosítania. 

Ez alapjában egy társadalmilag elkötelezett, progresszív, társadalomkritikus, 

nem ritkán baloldali történetírást jelent, amely hozzá kíván járulni/muníciót 

kíván szolgáltatni a társadalom megjavításáért folyó küzdelemhez, másrészt 

viszont a modernizációt (pl. iparosodást, városiasodást, technikai fejlődést) mint 

egyértelműen pozitív jelenséget, sőt mint a történelem általános értékmérőjét 

tekinti.35 

A történettudomány/történetírás fejlődésének e paradigmákon alapuló 

elmélete a hetvenes-nyolcvanas években keletkezett, s különösen a tizenkilencedik 

századi professzionalizmus és a huszadik századi szcientizmus éles 

elválasztására, szembeállítására törekedett, megteremtve ehhez előképként a 18-

19. századra vonatkozóan az ún. kritikai történetírás korszakát. Az angolszász 

irodalomban egyébként a megkülönböztetés szcientizmus és professzionalizmus 

között science-scholarship megkülönböztetésként ismert, és „scientification”-

nak szokták nevezni az egész folyamatot, tehát a történelem fokozatos 

tudománnyá válását, amely párhuzamosan halad a „modernisation”-nal, azaz a 

                                                   
34 A tudományos programokról lásd: Az Annales, i. m. 
35 Lásd ehhez pl. Georg G. IGGERS: New Directions in European Historiography, i. m., valamint a 
Bevezetés a társadalomtörténetbe tanulmánygyűjtemény vonatkozó fejezeteit. 
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társadalmi modernizációval. Ennek megfelelően azokon a területeken figyelhető 

meg, megy végbe elsősorban, amelyek élen járnak a társadalmi haladásban és a 

modernizációban (azaz természetesen Nyugat Európában).36 

Ezen értelmezésekkel szemben a hetvenes évektől kezdve – összhangban 

általános társadalmi, kulturális, politikai és tudományos folyamatokkal – óriási 

kihívást támasztott az úgynevezett posztmodern és a „nyelvi fordulat”, a 

linguistic turn.37 A maguk helyén ezekről még bőségesen esik szó, itt elég annyi, 

hogy a posztmodern lényegében két szempontból kérdőjelezte meg a korábban 

vázolt pozíciókat, fogalmi találmányával „narratívákat” (vagy mesternarratívákat). 

Egyrészt a poszmodern (leginkább természetesen Foucault,38 de számosan 

mások is) alapvetően kétségbe vonta a felvilágosodástól kezdődő modernitás és 

polgárosodás projektumát, sőt, tagadta (megint főként Foucault), hogy a 

modernitás (tehát az ipari-technikai fejlődés, a parlamentáris-demokratikus 

berendezkedés) az emberiségnek valamilyen felszabadulását, emancipációját 

teremtette volna meg. Ezzel szemben egyenesen azt állította, hogy az 

elnyomásnak, a hatalomnak, a hatalmi érdekérvényesítő és manipulációs 

lehetőségeknek egy soha nem látott koncentrációját hozta létre, amelynek 

következtében a „modern” ember sokkal jobban kiszolgáltatott e hatalomnak, 

mint bármely korábbi. Hogy mennyire nem hozta meg ezt a hőn áhított általános 

emancipációt a modern, azt világosan jelzik az ún. modernizációból, 

polgárosodásból kimaradtak tömegei, így az Európán kívüliek, az etnikai 

kisebbségek, az akár szexuális szempontból is másként gondolkodók és élők, a 

nők stb. Mindennek megfelelően a posztmodern élénken érdeklődik a 

társadalom peremén élők iránt, hiszen ők jelzik leginkább a társadalom határait, 

annak hatalmi-elnyomó-kirekesztő-intoleráns jellegét, vagy egyenesen annak 

                                                   
36 Vö. mindezekre Georg G. IGGERS: Historicism. The History and the Meaning of the Term. 
Journal of the History of Ideas 56, 1995, 1. sz. Erről ismertetésem: Klió 4, 1995, 2. sz. 10-14. 
Valamint Georg G. IGGERS: Ist es in der Tat in Deutschland früher zur Verwissenschaftlichung 
gekommen als in anderen europäischen Ländern? In: Geschichtsdiskurs. Band 2. Fischer Taschenbuch 
Verlag, Frankfurt am Main, 1994. 73-86. Hans SCHLEIER: Fragen zum Verwissenschaftlichungsprozess 
der modernen Geschichtswissenschaft. Uo. 67-72. Friedrich HAUER: Verwissentschaftlichung der 
Geschichte. Uo. 87-91. 
37 Vö. ERŐS Vilmos: Történetfilozófiai iskolák a huszadik században. In: Történeti Tanulmányok 
XVI. Szerk. VELKEY Ferenc. Debrecen, 2008. 7-30. Valamint pl. Ernst BREISACH: On the Future of 

History. (The Postmodernist Challenge and Its Aftermath.) The University of Chicago Press, 
Chicago and London, 2003. 243. KISANTAL Tamás – SZEBERÉNYI Gábor: A történetírás „nyelvi fordulata”. 
In: Bevezetés a társadalomtörténetbe, i. m. 413-442. 
38 Foucault-hoz lásd: UŐ: Szavak és dolgok. In: Történetelmélet I, i. m. 100-105. Ugyanott 
részletes összefoglalás a Foucault-ról szóló irodalomról, 98-100. SUTYÁK Tibor: Michel Foucault 
gondolkozása. Attraktor Kiadó, Máriabesenyő-Gödöllő, 2007. Különösen pedig Alun MUNSLOW: 
Deconstructing History. Routledge, London and New York, 1997. 
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hazugságait.39 S ezekkel szoros összefüggésben a posztmodern (a 

legkülönbözőbb változatokban) tagadja a történelem tudományos jellegének 

mind rankei, mind szcientista változatát (mindkettőben inkább az ideologikus, 

retorikus jelleget látja.) Foucault – persze mindenekelőtt Nietzsche nyomán – 

egyenesen úgy véli, hogy a fentiek következtében alapvetően a tudomány is csak 

a különböző hatalmi mechanizmusok és manipulációk leképezése, ennek 

megfelelően a megismerés sem egyéb, mint a különböző „tudományos” 

álláspontok mögötti hatalmi-legitimációs-intézményes identifikációs törekvések 

leleplezése, dekonstruálása (Derrida40) s ezzel például jelen és múlt lehető 

legradikálisabb szétválasztása. („A tudás archeológiája”, illetve dokumentum-

monumentum megkülönböztetés41). Természetesen nem a foucault-i eszköztárral, 

de sok tekintetben párhuzamos nyomvonalon számol le a hagyományos 

történetírói, történészi gyakorlattal H. White, ma már forradalminak tekinthető 

művével.42 White ebben azt bizonyítja, hogy a történelem lényege alapvetően 

mindig az ideologikus-retorikus jelleg, a történészi munka nem a valóság 

rekonstrukciójára, hanem annak megkontsruálására irányul, így irodalom és 

történelem között lényegi különbség nincsen. Mindkettőben történeteket 

(narratívákat) mondunk el, a különböző narratívák összemérhetetlenek, 

inkommenzurábilisak, a saját maga előfeltevései, kiindulópontja alapján mindegyik 

egyformán érvényes és igazolható, amiből következően a történelemnek 

többfajta (esetenként számos) narratívuma, elbeszélése lehetséges. 

Természetesen a historiográfia fogalmához (jelen sorok szerzője szerint) 

szervesen hozzátartozik a történetelmélet, illetve a történetfilozófia is, hiszen 

például a korábbiakban egyáltalán nem esett szó a szellemtörténetről (hol a helye 

például az említett paradigmák rendszerében), jóllehet a magyar nyelvű 

irodalom jelentős része foglalkozik a problémával43. Számos historiográfiai 

összefoglaló (pl. Ch. Simon, Thompson, Völkel44) egyébként teljesen ki is zárja 

a problémát a historiográfia tárgyköréből, amivel természetesen nehéz egyetérteni. 

Herder, Vico, Hegel, Comte, Nietzsche, Dilthey, Rickert, Ortega, Spengler, 

                                                   
39 Mindezekhez lásd pl. „Posztkoloniális értelmiséginek tartom magam”. Beszélgetés Ewa Domanska 
lengyel történésszel. (Az interjút készítette ERŐS Vilmos.) Aetas 25, 2010, 4. sz. 156-164. 
40 Derridához magyarul Jacques DERRIDA: Ki az anya? Jelenkor Kiadó, Pécs, 2005. UŐ: A disszemináció. 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998. UŐ: Esszé a névről. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997, 2005. 
41 Lásd például KISANTAL Tamás-SZEBERÉNYI Gábor: A történetírás „nyelvi fordulata”, i. m. 
42 Hayden WHITE: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. The 
John Hopkins University Press, Baltimore&London, 1973. 
43 ERŐS Vilmos: A szellemtörténet. Valóság 51, 2008, 5. sz. 20-35. 
44 Christian SIMON: Historiographie. Eine Einführung. Stuttgart, 1996. Illetve Markus VÖLKEL: 
Geschichtsschreibung. (Eine Einführung in globaler Perspektive.) Böhlau Verlag, Köln – Weimar 
– Wien, 2006. 
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Popper, a Frankfurti Iskola, Foucault, Derrida, Ricoeur, White, Ankersmit, de 

akár Lukács György nélkül is minimum szegényebb lenne egy efféle áttekintés. 

Úgy gondolom azonban, hogy nem eshetünk az ellenkező végletbe sem, azaz a 

historiográfia nem oldható fel a történetelméletben és a történetfilozófiában 

(mint Croce, Collingwood vagy mondjuk Heller Ágnes esetében).45 Ez 

úgyszintén elszegényítést vagy redukciót eredményez, számos történetírói 

munka vérszegénnyé vagy jelentéktelenné válik (Ranke, de akár az egész 

magyar történetírás is), és ebből következően felesleges említeni és elemezni az 

intézményrendszert, alkalmanként a folyóiratokat. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy nem ragadhatunk meg a tisztán empirista 

faktológiában, tehát nem lehet cél minden történész, történetírói iskola vagy 

történetfilozófia kronologikus felsorolása. Ebben a vonatkozásban Lakatos Imre 

felfogását tekintem irányadónak. Lakatos Thomas Kuhn és Karl Popper egyfajta 

szintézisét kívánta megvalósítani a belső és külső történet megkülönböztetésével. 

Ebben a külső történet jelenti a kérdéskörben szóba kerülhetők (jelen esetben 

történészek stb.) lényegében extenzív jellegű felemlítését, míg a belső történet 

azoknak a mélyebb elemzését, akik egyfajta koncepció – tehát általános 

mondanivaló – hangsúlyozása szempontjából számba jöhetnek. Más szavakkal: a 

historiográfia nem olvadhat fel a historikában, de egyfajta belső történet 

megalkotásával igenis sugall valamiféle koncepciót.46  

 

A fentiekhez kapcsolódóan jelen sorok szerzője sok tekintetben követi és 

alkalmazza a „Verwissenschaftlichung” fogalmait (kritikai történetírás, 

                                                   
45 Vö. HELLER Ágnes: A történelem elmélete. Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, Budapest. 2001. 
46 Mindehhez ERŐS Vilmos: Van-e a történelemnek elmélete? In: Valóság 52, 2009, 11. sz. 66-72. 
(Az ELTE Atelier, Historiográfia és Európai Társadalomtudományi Tanszéke által rendezetett 

vitaülésen tartott előadás. 2007. november 16.) Valamint: Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. 
Atlantisz Kiadó, Bp., 1997. Illetve GURKA Dezső: Lakatos metafizika-értelmezésének popperi és 
kuhni előzményei. In: Értelem és történelem. Szerk. FEHÉR Márta, ZEMPLÉN Gábor és BINZBERGER 
Viktor. L’Harmattan, Bp., 2006. 60-71. KŐHEGYI Gergely: A történeti kutatási programok metodológiájának 
racionális dekonstrukciója. Uo. 72-100. Ez utóbbi mottóként idézi Lakatos egy alapvető mondatát, 
amely az itt jelzett problematikát kitűnően összegzi: „A tudományfilozófia a tudománytörténet nélkül 
üres, a tudománytörténet a tudományfilozófia nélkül vak.” Uo. 72. A történetfilozófiai irányzatokhoz 
lásd például Benedetto CROCE: Theorie und Geschichte der Historiographie (und Betrachtungen zur 
Philosophie der Politik.) Tübingen, 1930. Robin G. COLLINGWOOD: A történelem eszméje. Bp., 1987. 

I. S. KON: Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. (Kritischer Abriss.) I-II. Akademie 
Verlag, Berlin, 1964.; Theories of History. Edited with Introductions and Commentary by Patrick 
GARDINER. The Free Press, 1959. Philosophy of History in Our Time. An Anthology. Selected and 
Edited by Hans MEYERHOFF. Garden City, New York, 1959. Történetelmélet I-II, i. m. A történelem 
anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Szerk. TAKÁCS Ádám. L’Harmattan-Atelier, 
Bp., 2004. KELEMEN János: Az ész képe és tette. (A történeti megismerés idealista elméletei.) 
Atlantisz, Bp., 2000. 
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professzionalizmus, szcientizmus stb.). Már csak azért is, mert a magyar 

történetírás számos problémája ebben a keretben jól elhelyezhető. Három 

korszakot tartok ebben ugyanis kiemelten fontosnak: a 18. századi (alapvetően a 

jezsuitákhoz kötődő) forrásgyűjtő iskolákat, a dualizmuskori történetírást, amely 

lényegében a professzionális történetírás magyarországi megjelenése, illetve a 

két világháború közötti időszakot, amely a társadalomtörténeti, analitikus 

történetírás dominanciáját hozza. Ezekben a periódusokban a magyar történetírás 

sok vonatkozásban kötődött/együtt haladt az európai tendenciákkal (tisztázni 

kell persze, hogy melyek is e tendenciák/paradigmák).47 

Ugyanakkor – lehetőség szerint – kitérek a nem „szaktudományos” 

mozzanatokra (illetve a „szaktudomány” ideológiai-retorikai vonatkozásaira) is, 

főként a történetfilozófiákra, esetenként a „kívülállók” (marxizmus, polgári 

radikálisok, népiek) történelemmel kapcsolatos állásfoglalásaira. Különösen 

fontosnak gondolom ezzel összefüggésben például a „szellemtörténet” 

körüljárását (amely alapvetően kevéssé illik a „Verwissenschaftlichung” 

kategóriáiba) s számos historiográfiai összefoglalás meg sem emlékezik róla48 

(de a magyar nyelvűek többnyire igen). Pedig igen jól tömöríti és gondolja 

tovább a 19. századi historizmus több nem csak intézményes vonatkozását (pl. a 

„Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott” tézisét vagy a filológiai-kritikai módszert). 

Másrészt pedig Frank Ankersmit felfogása szerint a posztmodern legfontosabb 

előzményének tekinthető, akár a történetírás narratív/idiografikus szempontjai 

kiemelésével, az. ún. Sinnzusammenhang-ra való rákérdezéssel, vagy a lineáris 

haladás-gondolat elvetésével, illetve a kultúrtörténet műfajának középpontba 

állításával.49 

 

Úgy látom, hogy ezek a felvetések részben összhangba hozhatók G. Noiriel 

felfogásával50 (amelyre még visszatérek a huszadik századi francia történetírást 

tárgyaló fejezetben), aki szerint a történetírás tudás, hatalom, emlékezés 

hármasegysége. Eszerint ebben jelentősége van a szaktudományos kérdéseknek 

(források, intézmények), de – Foucault nyomán – a hatalmi/diszkurzív 

vonatkozásoknak (pl. a tudáshoz való hozzáférés lehetősége) is. Noiriel végül 

lényegesnek tartja a történeti emlékezet problémáját. Szerinte roppant fontos 

                                                   
47 ERŐS Vilmos: A magyar történetírás a két világháború között. Erdélyi Múzeum 71, 2009, 1-2. sz. 7-27. 
48 Lásd erről: Adam BUDD: i. m. 
49 Frank Ankersmithez: Ewa DOMANSKA: Encounters. (Philosophy of History after Postmodernism.) 
University Press of Virginia. Charlottesville and London, 1998. 67-99. MANNHEIM Károly: A historizmus. 
In: UŐ: Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris Kiadó, Bp., 2000. 125-182. Illetve ERŐS Vilmos: 
A szellemtörténet, i. m. 
50 Gérard NOIRIEL: i. m. 
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szerepet játszhat a történelemről való tudásnak az alakításában, hogy egy 

nemzeti/kulturális közösség hogyan kíván saját maga számára folytonosságot, 

identitást teremteni. Noiriel szempontjai sem merítik ki teljesen a historiográfia 

problémáit, de egy historiográfiai összefoglalónak természetesen erre is 

tekintettel kell lennie.51 

 

 

Vilmos Erős 

 

The Concept of Historiography 

 

Practice shows that historiography can be essentially studied in two different 

ways: by investigating and revealing the history of historiography and/or the 

history of historical scholarship. Therefore historians are forced to choose 

between the history of historiography and the history of historical science. The 

present study focuses on different phenomena of the Modern Era, and looks at 

the historical alterations of historiography and also the process of how historical 

science evolved and became independent. Among other things it states that the 

paradigm-based theory of the evolution of historical science/historiography 

came into existence in the 1970s and 1980s, and attempted to sharply separate 

19th century Professionalism and 20th century Scientism from each other. By 

doing so it ushered in the era of the so-called critical historiography as a 

precursor. The propositions of the author partially meet the concept of Gérard 

Noiriel, according to which historiography is the triple unity of knowledge, 

                                                   
51 Hozzá kell fűzni mindehhez, hogy újabban több, az előzőkben érvényesített szempontokat 
alapvetően nem osztó historiográfiai összefoglalás jelent meg. (Erről bővebben ERŐS Vilmos: A 

történetírás-történet paradigmái, i. m.) Kiemelkedik közülük Bonnie G. Smith nagyszabású és 
igen eredeti monográfiája, amely a történetírást a „gender” szempontjából s a női történetírókat 
középpontba állítva elemzi. Szintén említendő D. Woolf legújabb könyve, amely az európai 
historiográfiát a sok közül csak az egyiknek tartja s inkább az Európán kívüli (vagy Európában 
peremhelyzetet elfoglaló), így az indiai, kínai, japán, koreai, arab, burmai, dél-amerikai (indián) 
stb. történetírásokat mutatja be. Jelen sorok szerzője összefoglalásában utóbbira csak jelzésszerűen 
utalhat, a „gender” szempontjait pedig részben érvényesíti, de kizárólagosnak, vagy akár 
„mesternarratívá”-nak nem tudja elfogadni, hiszen akkor például (sok egyéb mellett) az általa 
roppant fontosnak tekintett történetfilozófiákat is másodlagosnak kellene tekinteni. Úgyszintén 

csak részlegesen osztja L. Gossmann alapállását, aki nemigen tesz különbséget történetírás és 
irodalom között (tehát nála teljesen elesnek az ún. „Verwissenschaftlichung” kategóriái), bár a 
posztmodern szélsőségesen konstrukcionista megközelítését nem osztja. Mindezekről Bonnie G. 
SMITH: The Gender of History: Men, Women, and Historical Practice. Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1998; Lionel GOSSMANN: Between History and Literature. Harvard 
University Press, 1990. Daniel WOOLF: A Global History of History. Cambridge University Press, 
Cambridge, 2011. 
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power and remembrance. This means that the questions of the profession 

(sources, institutions), the aspects of power (the prospect of achieving 

knowledge) and the question of how a nation/cultural community wishes to 

create its own continuity and identity all play significant roles in shaping (our) 

knowledge of the past. 




