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Böhm Károlyt a magyar filozófiatörténet egyik kiemelkedő alakjaként tartják 

számon. A kolozsvári professzor volt az első Magyarországon, aki önálló 

filozófiai rendszert alkotott, s az ő tanítványai révén jött létre a Kolozsvári 

Iskolának nevezett szellemi műhely is. Mindezek ellenére munkássága sokáig 

nem került be a köztudatba. Szépen jelzi ezt Egyed Péter szerint az, hogy még az 

1977-ben megjelent A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn című 

kiadványból is kimaradt a neve.1 A mellőzés okait több tényezőben kereshetjük. 

Szerepet játszhatott benne egyrészt az, hogy a 20. századi magyar 

filozófusnemzedék számára már Lukács György volt a követendő példa.2 

Másrészt Kolozsvár Budapesthez képest margón lévő, elszigetelt területnek 

számított ekkor. 

Nézeteit Böhm Az Ember és Világa című többkötetes munkájában fejtette ki. 

Ahogyan arra a szakirodalom is rámutat,3 a filozófus sok tekintetben megelőzte 

a korát, s munkái elsősorban ezért maradtak szinte visszhangtalanok 

megjelenésükkor, s nem bontakozott ki körülöttük a Böhm által vágyott szakmai 

vita. Böhm sok szempontból visszatért a 19. századi német idealizmus 

örökségéhez. Ez egyrészt a szellem középpontba állításában, másrészt a fejlődés 

gondolatának átvételében nyilvánult meg. Elhatárolta magát mind a materialista, 

mind a metafizikai állásponttól,4 s lényegében neokantiánus, ismeretelméleti 

pozíciót foglalt el. Alapvető kiindulópontja Kant volt, de tovább is lépett rajta.5 

                                                   
1 EGYED Péter: Bevezetés. In: Böhm Károly és a „kolozsvári iskola.” Pro Philosophia, Kolozsvár-
Szeged, 2000. 7-15.  
2 Vö. ua. 
3 Vö. JOÓ Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. Szeged, 1929.; KAJLÓS 
(Keller) Imre: Böhm Károly élete. In: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. I. köt. Szerk. KAJLÓS 
(Keller) Imre. Mikes International, Hága, 2006. [Online: Bibliotheca Mikes International, 
http://www.federatio.org/mikes_bibl.html]  Különösen 113-124.  EGYED: i. m. 
4 KAJLÓS (Keller) Imre: i. m. 113-114. 
5 Vö. KISSNÉ Novák Éva: Az érték, az öntét és a szabadság Böhm Károly filozófiájában. In: Böhm 
Károly és a „kolozsvári iskola.”, i. m. 55-68.  
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Már mindezekből világosan kitűnik, hogy Böhmnél ugyanaz a fordulat 

játszódott le, amely Diltheynél, valamint a neokantiánus Windelbandnál és 

Rickertnél.6 Rendszere számos hasonlóságot mutat velük (de tőlük függetlenül 

jött létre), s leginkább Windelbandéval rokonítható.7 Jól illusztrálja nézeteik 

hasonlóságát az a tény, hogy Windelband számára a történelem az értékelmélet 

organonja, míg Böhm szerint a történelem az értékelés phaenomenológiája.8 

Emellett ki lehet még emelni, hogy a neokantiánus felfogásra jellemzően, 

Böhmnél is központi helyet foglal el az érték fogalma és a szabadság kérdése, 

valamit ismeretelméleti kiindulópontjából fakadóan alapvetően a megértés és 

nem a magyarázat a célja. 

Tanulmányomban elsősorban azt kívánom vizsgálni, hogy miként hatott 

Böhm Károly filozófiai munkássága Ifjabb Révész Imre történetfilozófiájára. A 

kérdésfelvetés jogosságát Révész teológiai önéletrajzában tett kijelentése is 

igazolja. Az ekkor már 55. életévében járó historikus ugyanis a következőket írja 

egykori tanárára visszaemlékezve. „Így lehettem szerencsés, hogy hallgathattam 

a máig legnagyobb magyar filozófust, Böhm Károlyt. Nem tehetett róla ez a 

csodálatosan mély és mégis tündöklően tiszta elme, hogy még ő sem tudott 

filozófussá tenni, mert nem születtem annak. De a szellem és a kultúra lényegét 

és értékét ma sem tudom másnak látni, és érteni, mint ahogy tőle megtanultam, s 

történetszemléletem – az emberi megismerés legvégső lehetőségei oldaláról – 

mindörökre az övében gyökerezik.”9  

A vizsgálat tárgya Révész 1913-as magántanári értekezése, amely A 

tudományos egyháztörténetírás címet viseli.10 A munka két nagyobb egységre 

tagolható. Az első rész a történelem logikai alkatának meghatározását foglalja 

magában. Ezen belül külön tárgyalja Révész az általános történetfilozófiát és az 

egyháztörténet-filozófiát. A második nagy egység a Történelmi áttekintés címet 

viseli, s itt Révész lényegében az egyháztörténet-írás történetét mutatja be. 

Ennek felépítése és gondolatmenete egy az egyben Böhm, Az értékelés 

phaenomenologiája a XV. századig című munkájának logikáját követi.11 

Írásomban én is külön elemzem a két nagy egységet, előbb azonban Joó Tibor 

munkájára alapozva röviden összefoglalom, melyek voltak Böhm rendszerének a 

                                                   
6 JOÓ Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe. Franklin Társulat kiadása, Bp., 1935. 103.  
7 Vö. EGYED: i. m.; UNGVÁRY Zrínyi Imre: Böhm Károly értékelmélete. In.: Böhm Károly és a 

„kolozsvári iskola.”, i. m. 182-196.; JOÓ: Történetfilozófiai alapok…, i. m. 
8 Uo. 7-8. 
9 RÉVÉSZ Imre: Vallomások. Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok 1944-1949. 
Szerk. BARCZA József. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp., 1990. 25-26. 
10 RÉVÉSZ Imre: A tudományos egyháztörténetírás. Kolozsvár, 1913. 
11 BÖHM Károly: Az értékelés phaenomenologiája a XV. századig. Hornyánszky Viktor cs. és kir. 
udv. könyvnyomdája, Bp., 1912. 
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történetfilozófia terén alkalmazható elemei, illetve kitérek arra is, hogy miként 

hatott Böhm (Révész mellett) a Kolozsvári teológiai fakultás más alakjaira, 

Ravasz László teológusra és Makkai Ernő történészre. 

Böhm maga soha nem írt tisztán történetfilozófiai munkát, azonban művei, 

ahogyan arra Joó Tibor rámutatott,12 számos olyan, a történetre való utalást és 

fejtegetést tartalmaznak, amelyek hasznosíthatók a történetfilozófia számára is. 

Alapvetően historikus beállítódottságúvá teszi rendszerének egyik központi 

fogalma, az Öntét. Ez az öntét ugyanis nem más, mint szellemi valóság, 

önállítás, önkifejlés. Ebben pedig egyértelműen az idealizmus által 

megfogalmazott fejlődés gondolata nyilvánul meg. Böhm azonban már a 

pozitivizmus és a biologizmus tanulságait is felhasználta, s az idealizmus 

fejlődésgondolatát a biológiai evolucionizmussal keresztezte.13 Ennek 

következtében számára nem csak az ember, hanem a növények és az állatok is 

öntétként jelentek meg. Mindegyik Én, de különböző fejlődési fokon. 

„Ilyenformán az egész kozmosz életét egy roppant históriává oldja fel, melynek 

folyamán az öntét ösztönei fejlenek ki az eddigi legmagasabb fokig, az öntudatos 

emberig, kiben aztán az önértékek fejlenek tovább alkotásaiban.”14 

Ez a fejlődés tehát az egyénhez, azaz a cselekvő szubjektumhoz van kötve. 

Böhm ennek megfelelően gondolatmenetében elkülönítette egymástól a logikai 

Én és Nem-Én kategóriáit. Ahol az Én nem más, mint a megismerő alany (azaz a 

szellem), amelyre a külvilág (Nem-Én) kényszerű hatást gyakorol.15 Ennek 

egyik eredménye az Én ismerő funkciója általi projekció, a másik pedig a 

cselekvés, az alkotás, mivel a megismerés sohasem passzív folyamat. Az alkotás 

viszont magával hozza az érték szempontjának megjelenését, amely Böhm 

rendszerének másik alapvető fogalma. Minden esetben az értéket tartja az 

alkotás alapjának, s véleménye szerint maga a fejlődés is az értékekre utal. 

Hiszen az értékelés a tudatosság sajátos jellemzője, a hiány tudatos kielégítése. 16 

Joó Tibor szerint ez az értékfogalom nem csak az alkotástól, hanem magától a 

történet fogalmától is elválaszthatatlan, s Böhm egyik legnagyobb érdemét 

éppen abban látja, „hogy nem csupán a történelmi megismerés logikájában 

ismerte fel az értékszempont döntő voltát, hanem mélyre hatoló tekintetével még 

szorosabb kapcsolatot vett észre a történet tartalma és az érték között, éspedig 

olyan kapcsolatot, mely rendkívül biztos magyarázati alapot szolgáltat a 

történetfilozófia számára és egyben szilárd bázisa lehet a történelmi 

                                                   
12 JOÓ: Történetfilozófiai alapok…, i. m. 
13 Uo. 9. 
14 Uo. 13. 
15 Uo. 16. 
16 Uo. 28-29. 
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optimizmusnak, az emberi méltóság öntudatának. Mert az érték nem kívülről 

kerül be a történet folyamatába, nem misztikus transzcendens hatalom, melyet 

hiszünk vagy nem hiszünk, hanem teljesen immánens motívum.”17  

Böhm ugyanis az értékelést nem szubjektív tevékenységként értelmezi, 

hanem objektív, értelmi aktusnak tartja, amely minden esetben kvalitatív.18 

Véleménye szerint minden értékelés feltételezi az abszolút értékes gondolatát, s 

az érték pedig olyasvalamiből ered, amely önmagában is értékes. Ez pedig 

egyedül a szellem, azaz az önmagáról tudó, önmagát állító Én. „Az öntudat 

nemcsak azért értékes, mert nélküle az ideálok soha sem kerülhetnének a 

világba, hanem azért is, mert nélküle a benne élő substantialitás, való erő 

nélkül, semmi sem léteznék. Ha mi az öntudatot abszulute értékesnek nevezzük, 

akkor azt a valóságot imádjuk benne, amely az Énben önmaga tudatára ébredett. 

Nincs pedig más öntudatos, mint az intelligentia, a szellem. Az öntudatot azért 

mondjuk a legfőbb értéknek, mert intelligentia, mert szellem.”19 

Böhm tézise szerint az értékelés módjai minden esetben a szellem három 

fejlődési fokát (érzékiség, értelem, ész) tükrözik, s ennek megfelelően ezek 

mellé állította a három különböző értékelési fokot: 

  

1. Érzékiség: a szellem fejlődésének első szintjén az érzékek uralkodnak. 

Kép és jelentés még nem válnak szét, tehát még nem történt meg az Én és Nem-

Én elkülönülése. A tevékenységek reflexszerűek, a fantáziának tág tere van.20 

Ezen a fokon egyedül a hedonisztikus értékelés lehetséges. Ekkor az Én magánál 

marad, csak a saját funkcióit veszi tudomásul. Az érzéki funkció a domináns, 

értékes az, ami élvet okoz.   

 

2. Verstand (értelem): a kép és a jelentés már elválik, az értelem az eddigi 

alkotásokkal szemben bíráló állást foglal el. A valóság és nem a fantázia dönt, az 

ok-okozati viszonyok válnak meghatározóvá. Az értelem egész világát teszi 

objektumává és arra törekszik, hogy egységben lásson.21  Ezen a fokon már 

megvalósulhat az utilisztikus értékelés, ugyanis az értelem már annyira 

kifejlődött, hogy az Én háttérbe szorul és a tárgyak önállóan tűnnek fel. A 

                                                   
17 Uo. 29.  
18 BÖHM Károly: Az ember és világa III. rész: Axiológia vagy értéktan. Kolozsvár, 1906. 55. és 

passim; BÖHM Károly: Az értékelmélet feladata és alapproblémája. Magyar Tudományos 
Akadémia, Bp., 1900. 18. és passim 
19 BÖHM: Az értékelmélet…, i. m. 39. Ezt a gondolatot érzékelteti nagyon szemléletesen Böhm 
alábbi példája: „Az »Ich bin« az öntudat, de az érzés azt jelzi, hogy nemcsak vagyok, hanem 
valahogyan is vagyok.” BÖHM: Az ember és világa III. rész…, i. m. 64-65. 
20 BÖHM: Az ember és világa III. rész…, i. m. 111-113.; JOÓ: Történetfilozófiai alapok…, i. m. 45-46. 
21 BÖHM: Az ember és világa III. rész…, i. m. 113-114. 
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valóság objektív mivoltában domborodik ki és a viszonyaikat is objektív módon 

emelik ki.22  Nem az élv, hanem a haszon válik központi értékfogalommá. 

 

3. Vernunft (ész): Böhm szerint a szellem életében ez a jelenleg 

megvalósult legmagasabb fejlődési fok.23 Ekkor a szellem saját maga tudatára 

ébred és a külvilág alkotásaiban is önmagát ismeri fel, azaz szubjektum és 

objektum nem különül el egymástól. Ezen a fejlődési fokon válik lehetővé az 

idealisztikus értékelés, amely „objektíven állapítja meg a dolgok értékességét 

azáltal, hogy a maga „haszontalan,” de salaktalan minőségével összeméri.”24 A 

központi értékfogalom a nemesség. 

 

Böhm ezen megállapításainak nem csak az axiológiára, hanem a történelemre 

nézve is fontos következményei vannak. Böhm szerint ugyanis az értékelés a 

szellem fejlődési fokától (azaz reflexiófokától) függ, amin pedig a választásunk 

alapul, amely meghatározza a tetteinket. Ennek következtében az emberi 

cselekedetekből, tehát a különböző alkotásokból következtethetünk a reflexió 

fokára.25 Mindezek alapján Böhm az alábbi megállapítást teszi a történelemre 

vonatkozóan. „Ha az értékelmélet ki tudja mutatni, hogy az Én különböző 

fokaival mikép függnek össze az egyes functió értékei; akkor az emberek egyéni 

és faji alkotásaiból meg lehet állapítani az egyesnek és az emberiségnek 

abstractió-fokait vagyis fejlődését. A mívelődés történelme ezen munka nélkül 

alaptalanul tétovázik a történelmi tények útvesztőjében; - az egyes charakter 

megértése sem lehetséges e nélkül. Ennek az elvnek az alkalmazása a história 

philosophiája, mely lényegében nem egyéb, mint az értékelés 

phaenomenológiája.”26  

Ahogyan fentiekből már világosan kitűnik, Böhm az egyénnek, a szubjektumnak 

juttatott döntő szerepet, amely szintén historikus beállítottságra utal, hiszen a 

történet fogalma alatt az ember mindig olyan eseményeket ért, amelyeknek az 

alanya ő maga.27 Fontos kiemelni, hogy az egyén és társadalom viszonyának 

meghatározásakor is előbbit helyezi előtérbe, mert egyedül az individuumot 

tartotta a valóság konkrét formájának. Ebből következően – ellentétben például a 

Durkheim-féle szociológiai felfogással – a társadalmat nem tekintette önálló 

organizmusnak, hanem az egyének projekcióinak összekapcsolódását 

                                                   
22 BÖHM: Az értékelés phaenomenologiája…, i. m. 3.  
23 BÖHM: Az ember és világa III. rész…, i. m. 114.   
24 Uo. 182.  
25 Uo. 191. 
26 Uo. 
27 JOÓ: Történetfilozófiai alapok…, i. m. 24.  
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(hatásfonatát) látta benne,28 amelynek feladata az egyéni fejlődésből következő 

eredmények fenntartása/megőrzése. „Az egyesnek (individuumok) functiói 

magukban bírják értelmüket… ellenben a társadalmi functiók magukban tekintve 

értelmetlenek, értelmet csak az egyesnek valamely ösztönétől nyernek…. Végre 

az egyesnek functiói egymást tartják fenn.”29 A fejlődés ugyanis csak az 

egyénben mehet végbe, s ennek fő képviselőit az ún. „történeti 

individuumokban” találta meg, akik képesek ráeszmélni a fejlődést jelentő 

ideálra, s ők azok, akik az eredményeket közvetítik az alsóbb rétegek felé. Itt 

kell megjegyezni, hogy Böhm ezt a fejlődést nem lineárisan fogja fel, hanem 

megtorpanást és visszaesést is feltételez benne, azaz nem azonosítja a haladással. 

Amely szintén történeti látásmódra vall, hiszen ezzel eleve kizárja a törvények 

keresését a történelem folyamatában. „A történelem nem lineáris úton halad, 

hanem több helyről indul ki egyszerre, amint több helyen volt az emberiség 

bölcsője is, annál biztosabban jut el a magaslatra, minél több völgyből és minél 

többen kapaszkodnak fel.”30       

Mindezek mellett fontos még kiemelni, hogy Böhm alapvetően 

hermeneutikus álláspontot képviselt. Ez nyilvánul meg akkor is, amikor az 

ontológia és axiológia közös gyökerét hangsúlyozza az érték fogalmának 

meghatározásakor. A történelemre és a megértés természetére vonatkozóan azt 

mondhatjuk el, hogy az ember csak azért értheti meg múltját, mert azt is ember 

hozta létre, alkotta meg, s ezekben az értékes alkotásokban önmagára ismer 

(tehát szubjektum és objektum nem esik szét). „Amennyiben már most a mi 

világképünk tartalmilag és formailag a mi alkotásunk, - annyiban ezen 

fejtegetések a világfelfogás végső gerincfogalmaira fognak vezetni. Az elért 

pontból fognak fakadni azon kategóriák, melyekből a kész tárgyi képek állnak; 

ezen pontban lesz ennélfogva a megismerés ultima ratiója vagyis az ontológia 

forrása. De mivel ugyanő az, aki a világot alkotta, azért benne lesz az alkotások 

forrása is, amely annak értéket kölcsönöz vagyis itt lesz az axiologia forrása.”31  

Böhm filozófiai munkássága nem csak a történetfilozófiára hatott 

termékenyítőleg, hanem a teológiai gondolkodásra is. Minderre Makkai Sándor 

szerint az adott lehetőséget, hogy Böhm kritikai idealizmusa és szubjektív 

rendszere alkalmas volt a vallásos élmény egészének átfogó tudományos 

rendszerben való kifejtésére, s úgy volt tudományos és modern, hogy eközben 

                                                   
28 Uo. 30.  
29 Uo. 37.  (Kiemelés az eredeti szövegben.) 
30 BÖHM: Az értékelés phaenomenologiája…, i. m. 45.  
31 BÖHM: Az ember és világa III. rész…, i. m. 205. 
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nem kívánt koncessziókat a vallástól.32 Ennek ékes példáját adja a Böhm-

tanítványok, s a Kolozsvári Iskola tagjai közé sorolható református teológus, 

Ravasz László korai munkássága is. Ravasz ugyanis Böhm-rendszerére alapozva 

fogalmazta meg saját értékteológiai álláspontját,33 1907-ben megjelent Bevezetés 

a gyakorlati theologiába34 című írásában. Ebben Böhm azon megállapításából 

indul ki, miszerint a tudományok ontológiai (elméleti) és axiológiai (gyakorlati) 

tudományokra oszthatók. S a kivételes böhmi koncepciójára alapozva úgy véli, 

hogy „a kereszténység, illetve a protestantizmus tartalma és igazságai is az 

egyén élményeként átélt tapasztalataiban nyilatkoznak meg.”35 Így Ravasz egy 

olyan kereszténység- és vallásfelfogást határozott meg, amelynek 

középpontjában a történeti Krisztus alakja és a vallás értékközpontú 

megfogalmazása állt.36 

Böhm Károly köréből mindössze két történész került ki, az egyik Makkai 

Ernő, aki A történelem megértése37 című tanulmányában ismertette a Böhm 

bölcseletére felépíthető történetfilozófia alapelveit. Ahogyan arra Joó Tibor 

rámutat, már a munka címe (ti. a megértés hangsúlyozása) is jelzi, hogy Makkai 

a történeti megismerés kérdéseit a kortárs külföldi gondolkodók 

problémafelvetéseihez hasonlóan tárgyalja. Makkai történészként saját kora 

történetelméleti problémáira és vitáira reflektált. Mindezt teljes egészében Böhm 

filozófiájára, elsősorban axiológiai fejtegetéseire építve tette, de lényegében 

Dilthey, Windelband, Rickert és Simmel gondolataival rokon nézeteket 

fogalmazott meg.38 Véleménye szerint, ha elfogadjuk Böhm felfogását, a 

történetfilozófia (miként a filozófia is) kizárólag ismeretelméleti alapon 

valósítható meg, ugyanis a filozófia egyetlen célja a megértés, a magyarázat.39 

Ennek következtében vonja meg Makkai a történetfilozófia elnevezést egyrészt a 

pozitivista történetírás képviselőitől Buckle-tól és Taine-től, másrészt a történeti 

materializmus híveitől, Marxtól, és a Makkai szerint annak koncepcióját 

továbbgondoló Lamprechttől is. Előbbiek Comte és Spencer filozófiájára építve 

                                                   
32 Vö. EGYED: Bevezetés, i. m. 14.; illetve MAKKAI Sándor: Az erdélyi református egyházi 
irodalom 1850-től napjainkig. Kolozsvár, 1925. 
33 TÓTH-MATOLCSI László: Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz 
László életművében. Argumentum Kiadó, 2005. 95.  
34 RAVASZ László: Bevezetés a gyakorlati theologiába. Kolozsvár, 1907. 
35 TÓTH-MATOLCSI: i. m. 106. 
36 Uo. 107.  
37 MAKKAI Ernő: A történelem megértése. (Böhm Károly bölcselete alapján felépíthető 
történetfilozófia alapelve.) In: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. 3. kötet. A „Madách-
Társaság” kiadása, Besztercebánya, 1913. 115-142.  
38 JOÓ: Bevezetés a szellemtörténetbe, i. m. 104. 
39 MAKKAI: i. m. 116-119. 
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állították, hogy nem lehetséges a dolgok lényegének megismerése (csak a 

tüneményeké), ebből következően lehetetlenné tették a megértést.40 Az utóbbi 

felfogás képviselői pedig nem is kerestek magyarázó elvet a történelemben, 

hanem minden társadalmi jelenséget az ember önfenntartási ösztönére építő 

gazdasági alkotásokra vezettek vissza.41 Ezzel szemben Makkai a szubjektum és 

objektum azonosságát kiemelve, az ember alkotásaiból megállapítható értékek 

felmutatásában találja meg a kulcsot. Véleménye szerint ugyanis „a történelem 

megértése az értékelő végfunkciókban bírja magyarázó elvét”42   

Ahogy a fentebbiekből most már világosan kitűnik, Böhm filozófiai 

rendszerének átvétele gyakorlatilag egyet jelent Windelband és Rickert 

felfogásának elfogadásával is, s ebből következően az is elmondható, hogy a 

böhmi rendszer, egyenesen a szellemtörténeti álláspont elfogadására „kötelez”. 

Ennek adja szép példáját az általam vizsgált másik Böhm tanítvány, Ifjabb 

Révész Imre, aki egyháztörténészként vált a két világháború közt regnáló 

szellemtörténet meghatározó alakjává. Révész a történetelmélet kérdéseinek 

rendszeres kifejtését adta már említett 1913-as kolozsvári magántanári 

értekezésében.43 Révész ezen írásának történetfilozófiai része filozófiai 

szempontból nem tekinthető eredetinek, mivel szinte mindent közvetlenül 

Böhmtől vesz át. Néha oldalakon keresztül majdhogynem szó szerint idézi a 

filozófust, s sok esetben ugyanazt a gondolatmenetet, példákat és levezetést 

találjuk nála. Ami mégis újjá és határozottan eredetivé teszi Révész munkáját, 

hogy Böhm filozófiai rendszerét a történelemre alkalmazza, s olyan elméleti 

megalapozását adja a szellemtörténeti beállítódásnak, amelyre nem találunk 

példát az irányzat még olyan jelentős képviselőinél sem, mint Szekfű Gyula vagy 

Hóman Bálint. Ezt az újító szempontot emeli ki Rácz Lajos is, Révész 

munkájáról írott bírálatában. „Szerző a Böhm Károly hatalmas, meggyőző 

philosophiai rendszerének alapján, a legújabb philosophiai vezérelv: az érték 

fogalmának felhasználásával egységes és mélyenjáró philosophiai alapot vet a 

szellemi élet, szellemi történés, szellemi alkotások kimagyarázására, a melyre 

aztán mint biztos és szilárd talajra építheti fel a történelmet, történetírást s 

közelebbről az egyháztörténetírást. Előadásának, fejtegetéseinek egyes részei 

logikusan folynak egymásból, azok a philos. gondolkodásban jártas, 

fegyelmezett főre vallanak. Alaptételeit nemcsak újdonságuk, hanem szilárd 

megalapozásuk is ajánlatosakká teszi; s ha egyikük – másikuk még talán 

hypotetikus értékű is, de bizonyos, hogy azokkal a szerző a legújabb és 

                                                   
40 Uo. 122. 
41 Uo. 133. 
42 Uo. 142. 
43 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 
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legmélyebben járó tudományos fejlődés irányában halad. A történelemről s 

közelebbről az egyháztörténelemről való felfogása oly ideális magaslaton 

mozog, a melyhez majd csak a jövő történetírása fog közeledni.”44 

Révész, ahogyan azt Rácz Lajos is kiemeli, elsősorban Böhm axiológiáját 

használta fel, s az érték fogalma válik nála meghatározóvá a történettudomány 

helyének kijelölésénél és tárgyának megállapításánál. Diltheyhez, 

Windelbandhoz és Rickerthez hasonlóan Révész is élesen elhatárolja a 

történettudományt a természettudományoktól, mégpedig az értékszempont 

hiányára hivatkozva. Levezetése viszont egy az egyben Böhm ismeretelmélete 

és értéktana alapján halad.45 Ennek értelmében Révész is a logikai Én-t, azaz a 

szubjektumot helyezi a középpontba – az ismerés és az alkotás funkcióit 

tulajdonítva neki – amellyel a Nem-Én világát, azaz a természetet állítja 

szembe.46 Az Én világát az különbözteti meg az előbbitől, hogy képes projekció 

által utánaképezni és ezáltal megérteni a külvilág képeit. A szellem következő 

fokán pedig megjelenik az önreflexió képessége, amely nem más, mint az 

öntudat, amely az értékszempont megjelenését is magával hozza. Ez az öntudat, 

amely pszichológiai és fiziológiai ösztönökből épül fel, a hiány és kielégedés 

törvényeinek érvényesülése során a hiány pótlására megalkotja az értékes 

valót.47  

Nincs itt másról szó, mint a Böhm által elkülönített ontológia-deontológia, 

azaz a Sein (van) és a Müssen (kell) világáról.48 Ezt a gondolatot viszi tovább 

Révész, amikor a Sein-t, a tények világát azonosítja a természettel, amelynek 

megismerésére a természettudományok hivatottak, és szembeállítja vele a 

Müssen, azaz az alkotások világát, amellyel a történettudomány is foglalkozik. 

„Amott a lélekre ridegen ránehezedő, Énünktől független vastörvény rendezte 

tények, emitt ezeknek a tényeknek szabad kombinációjából szőtt alkotások, 

amelyekben a szellem a saját szülötteire önismer. Amazoknak összességét joggal 

nevezhetjük természetnek (a puszta »Dasein der Dinge, sofern es nach 

allgemeinen Gesetzen bestimmt ist« a Kant meghatározása szerint) s a 

megismerésére törekvő tudományok egységét természettudományoknak; ennek a 

számára, ha tartalmával, jelentésével tisztában vagyunk is, egységes elnevezést 

találnunk nem oly könnyű.”49 Ez az a böhmi gondolat, amelyet Révész a 

történettudomány logikumának meghatározására alkalmaz. Véleménye szerint a 

                                                   
44 TTREL Révész hagyaték I. 8. d.  
45 Ezt maga Révész is megjegyzi egy jegyzetben. RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 7.  
46 Uo. 6-8.  
47 Uo. 8-9.  
48 Vö. BÖHM: Az értékelmélet…, i. m. 12.   
49 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 10. (Kiemelések az eredeti szövegben.) 
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szellem értékes és szabad alkotásainak világa, tehát az értékes való az, amely a 

természettudományoktól való elkülönítés alapját adja. Ennek okán elutasítja a 

Dilthey által megfogalmazott Naturwissenschaften-Geisteswissenschaften 

(természettudományok-szellemtudományok)50 megnevezést, s helyette 

Rickerthez hasonlóan a Naturwissenschaften-Kulturwissenschaften 

(természettudományok-kultúrtudományok)51 megkülönböztetését javasolja. „Mi 

ezt a szabad alkotást, mely differentia specificája a valóság mindent átfogó 

egészével szemben az értékes valóságnak, cultivatiónak tekintjük s a nyomán 

létrejövő világot a kultura fogalmával hisszük legjobban összefoglalhatónak. … 

Tény és érték világának, ontológia és axiológia álláspontjának különbözősége 

ennélfogva a természet és a kultura gyökeres megkülönböztetését követeli s 

természet-, és szellemi tudományok helyett a természet- és 

kultúratudományokra való alapvető felosztást viszi be a tudomány 

egységébe.”52 Ez egyben azt is jelenti, hogy Révész a történettudományt egy 

nagyobb tudományegységbe, a kultúratudományok közé sorolja be, tagadva a 

történettudomány önálló létét. Amiben mégis sajátosnak tartja, az a 

szempontrendszere és módszere. Böhm meghatározását átvéve a 

történettudományt olyan tudományként kezeli, amelynek „külön tárgya nincsen, 

hanem a többi tudományokból veszi s azért nem külön tudomány, hanem külön 

szempont, amelyből a tudományt tekinthetjük.”53 

Ezt a külön szempontot Révész a fejlődésben találja meg. S ezzel eljutottunk 

történetelméleti koncepciójának másik központi fogalmához. Alapvetően itt is 

böhmi gondolatokkal találkozunk. Révész ugyanis elfogadja Böhm azon 

megállapítását miszerint a szellem minden esetben arra törekszik, hogy teljes 

szabadságában kifejtse önmagát.54 Mindezt a cselekvő ösztöneinek kielégítése 

során létrejött értékes alkotásokon keresztül valósítja meg. Mivel azonban soha 

nem sikerül tökéletesen megvalósítania önmagát, ezért a szellem nem állapodik 

meg, hanem a folyamatos változás állapotában van. Ezt a gondolatot viszi át 

Révész a történelemre, amely véleménye szerint a levés, azaz a folyamatos 

alakulás, fejlődés állapotában van. Ennek megértéséhez egy összkép kialakítása 

szükséges, amely csakis akkor lehetséges, ha a külsődleges összefüggéseket 

belső fejlődésükből bontjuk ki. Tehát a múlt csakis fejlődésében tekintve érthető 

meg, s a történelem ezért Révész számára nem lehet más, mint a fejlődés 

                                                   
50 Vö. Wilhelm DILTHEY: Bevezetés a szellemtudományokba. In: Történetelmélet. II. Szerk. 
GYURGYÁK János – KISANTAL Tamás. Osiris, Bp., 134-152.  
51 Vö. Heinrich RICKERT: Kultúrtudomány és természettudomány. In: Történetelmélet. II., i. m. 191-268.  
52 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 11. (Kiemelések az eredeti szövegben.) 
53 Uo. 21.  
54 BÖHM: Az értékelmélet…, i. m. 53.; Az ember és világa III. rész…, i. m. passim 
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szempontjából vizsgálódó kultúratudomány.55 „A kultura tudományai a maguk 

positiv és normativ törvényeinek megállapítására kénytelenek felölelni a kultura 

valóságának egészét, annak tehát nem csak jelenét és (a szabályozás 

idealitásában, jövendőjét, hanem múltját is. Jelen és múlt különben is 

elkülöníthetetlenül torkollik a kultura világában egymásba. Mihelyst valamely 

kulturadisciplina a tárgyáúl szolgáló kulturális alkotást – a társadalmi 

intézményt, a tudományos rendszert vagy a műremeket – nem csak a puszta létel, 

hanem a levés szempontjából is vizsgálni kezdi, azonnal, szükségképpen a 

múltjára is reáveti szemét: legyen az a múlt akár egynapos, akár tízezer 

esztendős. Tudományosan magyarázni valamely jelenséget, a mi esetünkben 

valamely kulturális alkotást csakis előállásának törvényeiből lehetséges, 

amelyekben a közvetlenűl érthető ismerési alapelvek speciálisan érvényesülnek: 

az előállás pedig maga a múlt, amelyet elszórt, töredékes adatokból a fejlődés 

gondolata sodor össze egyetlen nagy aranyszállá. Ez az aranyszál, a múlt a 

maga fejlődésében felfogva: a történelem.”56  

Ennek tudományos vizsgálatához a kiindulópontot Böhm általános 

értékelmélete adja. Eszerint az emberi szellem életében három különböző 

fejlődési fok különíthető el (érzék, értelem, ész), hozzájuk társul három 

különböző értékelési mód (utilisztikus, idealisztikus, hedonisztikus), amelyek az 

ember értékes alkotásaiban jutnak kifejezésre.57 Böhm szerint, – ahogyan arra 

történeti példát is ad Az értékelés phaenomenológiája a XV. századig című 

munkájában – az egyes emberek, s ezáltal a társadalmak különböző szellemi 

fejlődési fokon állnak, melyet kulturális alkotásaik tükröznek. Ez tehát azt 

jelenti, hogy a kulturális alkotásokból közvetlenül következtethetünk a bennük 

megnyilvánuló értékszempontra és a szellem fejlődési fokára. Révész ezt 

elfogadva véli úgy, hogy a történelem csak akkor válik tudományossá, ha sikerül 

az értékelés phaenomenológiájává válnia,58 amely egyedüliként teszi lehetővé a 

történelem megértését. Az alap pedig, amelyre mindezt fel lehet építeni nem 

más, mint a történelemben megvalósuló eszme. Révész itt ismét Böhmre 

támaszkodik, mégpedig annak az idea és ideálról vallott felfogására.59 Böhm 

szerint az idea nem más, mint egy olyan fogalom, amely soha nem valósulhat 

meg, de egy megvalósítandó valóságra vonatkozik, s a tárgya mindig valamiféle 

érték. Mivel tehát az idea soha nem valósulhat meg, ezért pótlására a szellem 

                                                   
55 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 24-25. 
56 Uo. 20. (Kiemelések az eredeti szövegben) 
57 Vö. a korábbiakkal. 
58 Uo. 24-25.  
59 Vö. BÖHM Károly: Az «idea» és «ideál» értékelméleti fontossága. A Magyar Filozófiai Társaság 
Közleményei, XV. füzet, 1905. 
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létrehozza az ideált, amely úgy jön létre, hogy az öntudat a megalkotott képet a 

fennálló hiány pótlékképével egészíti ki.60 Révész azonban munkájában ideák 

helyett már a történelemben megvalósuló eszmékről beszél. Véleménye szerint 

ezek az eszmék azok, amelyek a kultúra életét és az értékes alkotásokat vezetik 

„a maga fejlődésében s egyúttal azok lesznek értékeinek indexeivé e fejlődés 

minden fokán. Sem az egyéni sem a socialis alkotások nem mások, mint a 

mindenkori uralkodó ideák organizált kifejezései, amelyeket tartalmilag a 

valóság, az élet, a szellem eszméje, formailag korlátlan önkifejtés: a szabadság 

ideája, mint a két legfőbb idea foglal egybe.”61 A tudományos történetírás pedig 

ezeknek a történelemben megnyilvánuló eszméknek a megismerése által válhat 

megértő tudománnyá, s juthat el az értékelés phaenomenológiájáig. Révész 

szerint ez a módszer vonatkozik a történetírás minden ágára. Így az egyetemes 

kultúratörténetre, a nemzeti kultúrtörténetre, az egyes kulturális alkotások 

vizsgálatára és a biográfiára is.62 

Ahogyan a fenti gondolatmenetből láttuk, Révész a kultúrtudományok, azon 

belül a tudományos történetírás alapját a böhmi általános értékelméletben találta 

meg. Ezen az alapon szállt szembe többek között Dilthey álláspontjával, aki 

véleménye szerint hibásan keresi a szellemtudományok alapját a 

pszichológiában, figyelmen kívül hagyva az érték szempontját. Ugyanis a 

pszichológiai vizsgálatok éppen az érték és az értékelés természetéről nem adnak 

tájékoztatást, mivel a pszichológia a természettudományokhoz tartozik és ebből 

következően a lelki „tüneményeket” természettudományos módszerekkel 

vizsgálja.63 Hasonló okból kifolyólag fogalmaz meg kritikát Lamprechttel64 és 

Lacombe-bal65 kapcsolatban is. Mindkettejükben közös, hogy a történelemben 

pszichológiai magyarázatot keresnek. Előbbi Révész szerint bár alapvetően jó 

nyomon jár akkor, amikor a közösség lelki életének elemzésével foglalkozik, de 

épp az érték gondolatának központba állítása hiányzik nála. Munkáiban ugyanis 

a kultúra alapját alkotó értékes alkotások helyett a kielégedés világtörvényeire 

építő passzív lélektani folyamatokra helyezi a hangsúlyt.66 Nincs ez másként 

Lacombe esetében sem, aki teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az érték 

                                                   
60 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 28-29. 
61 Uo. 29. (Kiemelés az eredeti szövegben) 
62 Uo. 30. 
63 Uo. 12. 
64 Lamprechthez vö. Karl LAMPRECHT: Modern történettudomány. In: Történetelmélet. II., i. m. 269-280.  
65 Lacombe-hoz vö. Paul LACOMBE: A történetírás mint tudomány. In: A történetírás mint tudomány. 
A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban. Szerk. LAJTAI L. László. 
Napvilág Kiadó, Bp., 2007. 334-350. 
66 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 27. 
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szempontját az általa bevezetett intézmény67 fogalmának meghatározásakor.68 

Velük szemben Révész Böhm Károly általános értékelméletét tartja a 

tudományos történetírás egyetlen lehetséges alapjának. „Éppen azért mi a 

történelem psychologiai rugóinak kutatását egymagában még 

történetmagyarázatnak s így tudományos történetírásnak sem tarthatjuk: ilyen 

szerintünk csak azon az axiologiai alapon lehetséges, amelyet az előbbiekben 

vázolt módon a Böhm rendszere nyújt s amelynek a Rickert kultúraelmélete és a 

Grotenfelt vizsgálódásai csak más-más oldalról való igazolását szolgáltatják.”69  

Révész, miután ebben a formában meghatározta a professzionális történetírás 

logikai alapjait és követelményeit, tért át tulajdonképpeni tárgya: az 

egyháztörténet-írás kifejtésére. A legalapvetőbb probléma, amellyel szembe 

kellett néznie, hogy hogyan határozható meg tudományként ez az addig 

alapvetően szubjektívnak tartott diszciplína. Révész dolgozatában teljesen 

elhatárolta magát az egyháztörténet azon irányzatának képviselőitől (Weinel, 

Duhm, Rohde), akik kizárólag a szubjektív vallásos élmény vizsgálatára 

építettek.70 Velük szemben az egyháztörténet objektív voltának igazolására tett 

kísérletet, a böhmi értékphaenomenológiai alapokon felépített világi történetírás 

elveinek az egyháztörténet-írásra való kiterjesztésével/átültetésével. 

Révész a vallást is a kultúra összefüggésein belül helyezi el, s az 

egyháztörténet esetében is az érték fogalmát - mint a szabad alkotásokból 

felépülő kultúra egészének logikai alapját – állítja elemzése középpontjába.71 

Böhm megállapításait segítségül hívva igazolja, hogy a vallás nem külön érzék 

az emberben, amelyet vagy elfogadunk, vagy nem. Valamint, hogy speciális 

értékjelzője, a szentséges, és a vallásos szellem eszméje (ideája), az isteneszme 

ugyanúgy a szellem önfenntartását szolgálják, mint a tökéletes ideája. Böhm 

koncepciója szerint ugyanis az értékelés ontológiai feltétele a tökéletesség (az 

igaz, a jó és a szép összessége), illetve az arról való tudatunk.72 Ez azonban a 

                                                   
67 Lacombe az esemény és az intézmény fogalmait állította szembe. Szerinte eseményről beszélünk 
akkor, ha egy történelmi tényt az egyedisége szempontjából vizsgálunk. Ez azonban nem alkalmas 
a tudományos vizsgálatra, mivel a tudomány feladata a hasonlóságok (törvények) megállapítása, 
az esemény pedig lényegében véletlennek tekinthető. Ezzel szemben az intézmény emberi 
cselekedetekből áll. Bár minden intézményt egy ember hoz létre, ha általánossá válik, intézmény 
lesz belőle (pl. bencés rend). Lacombe szerint az intézmény tehát egy olyan esemény, amely 
sikerrel járt. A történettudomány feladatának pedig ezen intézmények vizsgálatát tekintette. 

LACOMBE: i. m.   
68 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 27-28.  
69 Uo. 28.  
70 Uo. 52. 
71 Uo. 38.  
72 BÖHM Károly: Az ember és világa. IV. rész: A logikai érték tana. Mikes International, Hága, 
2006. [Online: Bibliotheca Mikes International, http://www.federatio.org/mikes_bibl.html] 
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valóságban elérhetetlen, csupán relatív viszonyjelzőként funkcionál bármilyen 

fix tartalom nélkül. Így „A tökéletesség ennélfogva relativ viszonyjelző, mely 

magában véve tartalmatlan; csak azt fejezi ki, hogy az objectiv vagy actualis 

tárgy az Én erőfoki és tartalmi skáláján áll. Minden concret tartalomról 

állítható, de magának nincs tartalma; az érzés, melyben nekünk nyilvánul, a 

congruentia és divergentia érzése, mely fenn áll az Én öntudatának ereje s 

tartalma és az elébe állított objectiv kép között”73 Ehhez a tökéletességideához 

járul Böhmnél a szentséges fogalma, amely a vallás értékjelzője, de nem külön 

értéket jelent, hanem a mindenkori legmagasabb értékek az igaz, a jó és a szép 

összességét. Ami azt is maga után vonja, hogy a vallás nem külön érzékként 

adott az emberi szellem számára, hanem olyan helyet foglal el, mint a 

tökéletességideál vagy az értékgondolat. „A szentséges ennélfogva nem ismereti 

tárgy, melyet külön érzékkel kellene megragadnunk; csak azon képesség kell 

hozzá, hogy az értéknek fogalmát teljes határozott summitásában elképzeljük. 

Minthogy pedig ez… minden becslésnél tényleg megvan, azért a »vallás« 

mindenkiben benne rejlik; még pedig nem mint külön érzék, hanem mint 

praeformált psychologiai processus és mechanizmus. De tartalmát nem 

ekstasissal, hanem egyszerű logikai munkával kell megállapítani. … A 

»szentséges« ennélfogva nem valami külön valóság, sem a valóság attribútuma, 

mely hozzá realiter tapad, – hanem csak a hatás, melyet a tökéletes valóság 

bármely esete bennünk fölkeltett s mely specifikus formában akkor »vallási«-nak 

neveztetik, amikor a perfectiónak totalitását elképzeljük.”74  

Révész ezekre a gondolatokra építve azt a következtetést vonja le az 

egyháztörténet logikájával kapcsolatban, hogy az lényegében megegyezik a 

világi történetíráséval. Hiszen a vallásos szellem számára is, amely az 

isteneszmét vetíti ki magából, a legfőbb cél a tökéletesség, önmaga teljes 

szabadságában való megvalósítása. Itt is megjelenik a hiány és a kielégedés, s a 

szellem önmaga fenntartására törekszik, amelyet szintén a szabad alkotások 

révén valósít meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vallás ezeknek a vallásos 

szellem által létrehozott értékes alkotásoknak a következtében válik történetileg 

megfoghatóvá és tudományosan vizsgálhatóvá. S az egyháztörténet-írásnak, ha 

tudományos akar lenni, a vallásos élmény ezen objektívvá vált kifejezési 

formáit, az intézményeket, a tant, a teológiát, az egyházat, a művészetet stb. kell 

tanulmányoznia a szubjektív, misztikus vallásos élmény helyett. „Mindig csak 

                                                   
73 Uo. 27. 
74 BÖHM: A logikai érték tana…, i. m. 29. (Kiemelések az eredeti szövegben). Lényegében Révész 
ugyanezt ismétli meg: „Így a vallás nem külön ága a mindenkori emberi kultúrának (a tudomány, 
a művészet, a socialis élet mellett): hanem az egésznek alapjához való viszonyulás nyer benne 
kifejezést a tökéletesség távlatában.” RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 41. 
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objectivált kifejezési formái, – személyes dokumentum vagy históriai feljegyzés 

– amelyekben a subjectum vagy egy, vagy más tekintetben okvetlenül kora 

objectiv eszmevilágának hatása alatt jelenik meg. Itt is alkotásokkal van tehát 

már dolgunk, amelyekből az alkotóerőre, több vagy kevesebb biztonsággal már 

csak következtetni lehet.”75 

Ezeket az alkotásokat az egyes nagy egyéniségek, a különböző népek stb. 

hozzák létre, a vallásos szellem fejlődési és értékelési fokának megfelelően. 

Tehát a kereszténység is a folyamatos alakulás (werden/levés) állapotában van 

és különböző fejlődési szakaszok figyelhetők meg benne, amelyek 

megértéséhez, egy összkép kialakításához – akárcsak a világi történetírás 

esetében –, szintén az eszmék nyújtják az alapot. „Ezek az eszmék és a nekik 

megfelelő ideálok vezérlik a történetírót úgy a személyiségek, mint az 

intézmények s a vallásos szellem egyéb alkotásai vizsgálatánál; a korok képébe 

ezek visznek bele világosságot és egységet s ezek jelzik fejlődésének útját.”76   

Mindezekből egyértelműen következik, hogy Révész szerint az 

egyháztörténet is csak akkor válhat tudományossá, ha az értékelés 

phaenomenológiájává válik. „Elemi követelmény, hogy mindenféle egyház, 

illetve vallástörténet csak egyetemes kulturatörténeti (értékphaenomenológiai) 

keretben felelhet meg a tudományosság igényeinek. … A tudományos 

„egyháztörténetírás” tehát: a keresztyén vallásos szellem fejlődéstörténete; 

vallástörténelem értékphaenomenologiai alapon.”77  

Révész dolgozata második – lényegében önállónak is tekinthető – nagy 

egységében a fentebb kifejtett elméleti szempontok gyakorlati alkalmazását 

valósítja meg. A Történeti áttekintés című fejezet ugyanis nem más, mint az 

egyháztörténet-írás történetének értékphaenomenológiai bemutatása. 

Mindenképpen kiemelendő, hogy Révész valamiféle összkép kialakítására 

törekszik, s munkája – bár követi a kronologikus rendet – elemző jellegű, s nem 

merül ki pusztán a szerzők és műveik felsorolásában.  

Historikusunk a történetírás történetében Bernheim Lehrbuch-ja78 alapján 3 

fejlődési fokot különít el: elbeszélő vagy referáló, pragmatikus, valamint 

genetikus történetírás. Ezeket azonban már böhmi értékelméleti 

szempontok/kategóriák segítségével jellemzi (azoknak felelteti meg). Így az 

elbeszélő történetírás, a népek szellemi életének legalacsonyabb fejlődési fokán 

                                                   
75 Uo. 52. (Kiemelések az eredeti szövegben.) 
76 Uo. 56. 
77 Uo. 56. (Kiemelések az eredeti szövegben.) 
78 Ernst BERNHEIM: Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie: mit 
Nachweis der wichtigsten Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte, Leipzig 1908. 
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valósul meg a hősdalban, amelynek elsődleges célja a gyönyörködtetés.79 Azaz, 

akárcsak a hedonisztikus értékelés esetében, itt is az számít értékesnek, ami élvet 

okoz. Ezzel szemben a pragmatikus történetírás az értékelés magasabb fokát 

tükrözi, ugyanis az adott nép vagy nemzet politikai, gazdasági és társadalmi 

élete már az objektív utilizmus fokán áll. A történetírásban mindez az objektív 

ok-láncok és az ok-okozati összefüggések keresésében jut kifejezésre. Azonban 

még mindig nem tekinthető tudományos álláspontnak, mivel ez a történetírás 

saját korának kategóriáit alkalmazza a múltra, ennek következtében, bár az 

objektivitásra törekszik, szükségképpen szubjektív lesz.80 Révész a legmagasabb 

foknak a genetikus történetírást tekinti, amelynek középpontjában már az 

önérték, azaz a szellem egyedülálló méltóságának gondolata áll, s az alapvető 

célt a magyarázat helyett a megértés jelenti. „Csak ezen az állásponton tünhetik 

föl a vizsgálódó szem előtt a történelem is szelleminek, egységesnek, fejlődőnek: 

nem oktató példák közvetlenűl hasznosítható s a historikus kénye-kedve szerint 

forgatható halmazának többé, hanem önértékű alkotások szervesen, bensőleg 

összefüggő egészének, amelyben – az egyéni különbségek százféleségén át is – 

fölismerhető a közös lényeg, a fejlődő szellemi tartalom.”81  

Révész tehát a történetírás történetében is az értékelés, vagyis a szellem 

fejlődését látja, amely a történetírók munkáiban, mint értékes alkotásokban jut 

kifejezésre. Mindez, illetve az egész munka felépítése több ponton is kísérteties 

hasonlóságot mutat Böhm már többször említett Az értékelés 

phaenomenológiája a XV. századig című munkájával. Ebben Böhm axiológiája 

gyakorlati megfogalmazását adja történeti anyagra lefordítva. A munka 

meglehetősen vázlatos, azonban átfogó és elemző jellegű, s Joó Tibor ezek miatt 

egyenesen a szellemtörténet egyik korai kísérletét látja benne.82  

Révész, ahogyan azt az imént láttuk, átveszi a hármas tagolást, emellett a 

böhmi fogalomrendszert, illetve a filozófus azon megállapítását, miszerint az 

idealisztikus értékelés, illetve annak lehetősége a keresztény vallás 

megjelenésével vált lehetővé.83 Böhm szerint ugyanis, míg a keleti és a 

klasszikus népek a hedonisztikus-utilisztikus értékelés fokán állnak (közülük a 

római kultúrát tekinti a csúcsnak, amely képes volt a tisztán utilisztikus értékelés 

megvalósítására, amely többek között olyan alkotásaiban nyilvánul meg, mint a 

római jog vagy a senatus), a keresztény vallás megjelenése, s elsődlegesen Jézus 

fellépése már magával hozza az öntudat kialakulását és a szellem középpontba 

                                                   
79 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 59. 
80 Uo. 59-61. 
81 Uo. 61. 
82 JOÓ: Bevezetés, i. m. 103. 
83 BÖHM: Az értékelés phaenomenologiája…, i. m. 24.  
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állítását. Ugyanis Jézus „Isten és az ember lényeges azonosságát ragadta meg: 

az Isten szellem, s szellemileg kell őt imádnia. Ennélfogva a legnagyobb értéket 

a szellem képezte”84 Ezek a gondolatok azonban ekkor még nem terjedhettek el, 

mert Jézus környezete (egyrészt a római birodalom, másrészt a héberek) az 

objektív utilizmus értékelési fokán állva nem tudták befogadni mindezt, s Jézus 

tanításaiból is egy utilista vallást csináltak. Szépen tükrözi ezt az is, hogy a 

keresztény egyházszervezet világi mintára rendezkedett be saját pozícióinak 

megerősítése érdekében. Alapvető változást csak a német reformáció hozott 

ebben, amely felfedezte az individuum döntő fontosságát. Böhm mindebben 

vezető szerepet tulajdonít a germán fajnak, amely képes volt eljutni a szellem 

legmagasabb fokára, amely a 19. századi német idealizmusban tetőzött be.85 

Révész ugyanezt a fejlődési utat járja be munkájában a keresztény 

történetírás 5. századi megjelenésétől kezdve a 19. század első felétől 

felbukkanó német idealizmus és az abból táplálkozó genetikus történetírás 

hatalomra jutásáig. A leghosszabb a pragmatikus történetírás időszaka, amely az 

5. századtól a 19. század első feléig tart. Ebben azonban nem egy lineáris 

fejlődési sort lát Révész, hanem alakulást, amelynek során megtorpanás és 

visszaesés is megfigyelhető. Ennek megfelelően több szakaszt különít el, 

amelyek részben összecsengenek a Böhm által felvázolt korszakhatárokkal.  

Az első a föltétlen vallásos vagy egyházi pragmatizmus, amelyet időben az 5. 

és a 11. század között helyez el. Révész szerint az ekkor született munkák 

alapvető célja, hogy történetileg igazolják az eretnekség igényeinek semmis 

voltát és az egyházközösségből való kizárásukat. A korszak ikonjának 

Augustinust tekinti, akinek De civitate Dei című munkája az egész időszak 

történetírásának legfőbb jellemvonásait tükrözi.86 Ennek egyik jellemzője a 

metafizikai álláspont, amelyet Révész ismeretelméleti pozíciójára hivatkozva 

tart alkalmatlannak a történelem tudományos magyarázatára. Meghatározó 

emellett a történelem dualisztikus felfogása, amely lehetetlenné teszi a fejlődés 

szempontjának megjelenését, s helyette természetfölötti magyarázatot ad. 

Augustinus ugyanis az egész világtörténetet az üdvtörténetben oldja fel, 

amelyben a cél kezdettől fogva biztos, a történet tartalmát pedig két ellentétes 

erő a civitas Dei és a civitas Diaboli küzdelme adja.87 

Ehhez képest egy területen hoz változást Révész szerint a 12-15. századig 

terjedő időszak. Ekkor ugyanis a gazdasági élet tagolódásával és a világkép 

kitágulásával csökkenésnek indul az egyház kizárólagos vezető szerepe, s a 

                                                   
84 Uo. 44. 
85 Uo. 43-44.  
86 RÉVÉSZ: A tudományos egyháztörténetírás…, i. m. 76.  
87 Uo. 72-74.  
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phantastikus utilizmus helyére a saecularis utilizmus kerül.88 Ez az értékelés 

terén végbement fordulat a történetírásban az egyháztörténet-írás és a világi 

történetírás szétválásában csapódik le, illetve a világi szempontok 

egyháztörténet-írásban való megjelenésében.  

A következő szakasz, amelyet Révész az új pragmatizmus időszakának 

nevez, a 16. században a reformáció megjelenésével kezdődik és a 

felvilágosodás megjelenéséig tart. Böhmhöz hasonlóan a reformáció legnagyobb 

érdemét az önérték megjelenésében és a fejlődés gondolatának megalapozásában 

látta. „Ha az egyház életének történetét egyetlen nagy és absurd kérdőjellé és 

absolut csodává változtatni nem akarták, meghamisítani pedig még kevésbbé, 

akarva, nem akarva kénytelenek voltak elismerni a vallásos jellemek és 

gondolatok egyéni különbségének bármi csekély jogát, - ebben az elismerésben 

pedig már az önérték s vele a fejlődés gondolata ütött rést a pragmatikus 

constructio áttörhetetlennek hitt vasfalán.”89 A református történetírás terén 

Luther fellépésétől kezdve lehetővé vált egy a teokratikus történetfilozófiától 

független történetírás kialakulása. Az ekkor született munkák még mindig 

transzcendens magyarázatot adnak, de már megjelenik a forráskritika (Flacius 

Mátyás) és Johann Carion munkája kísérletet tesz az egyházi és világi történet 

közös szempontú, de egymástól elkülönített tárgyalására.90 Emellett jelentkezik a 

református történetírás egy másik ága is, amely elsősorban az individualizmust 

mélyíti, s a személyiség teremtő erejét emeli ki, lényegében az előző ágat 

egészítve ki. „Erasmus óta a vallási subjectivismus ez eszméi szüntelenül élnek 

és hatnak a protestantizmusban, mint valami kifogyhatatlan erejű kovász. Akár 

úgy jelentkeznek, mint a vallásos érzületnek a rajongásba átcsapó 

subjectivismusa; akár úgy, mint a vallás tartalmát philosophiailag felfogó 

észnek önmagára ismerése; hatásuk végső elemzésben egy, mert a 

protestantizmus legnemesebb örökségét: a szellem önértékének, az intelligentia 

méltóságának gondolatát mélyítik folyamatosan.”91  

Révész szerint ehhez a sok szempontból már előremutató korszakhoz képest 

jelent visszaesést a felvilágosodás megjelenésével kialakult racionalista 

egyháztörténet-írás. Ennek következtében az individuum ismét háttérbe szorul 

és az ész helyett kizárólagosan az értelem kerül előtérbe, amely visszaesést 

jelent az értékelés fokozatában is, hiszen az utilizmus tör előre az idealizmus 

                                                   
88 Uo. 76. 
89 Uo. 91-92. (Kiemelések az eredeti szövegben.) 
90 Uo. 84. Révész a református irányzatok mellett említést tesz a jezsuita forrásgyűjtő iskoláról és 
főbb képviselőiről (Baronius, Mabillon, Claude Fleury stb.) valamint a francia legistákról (Bodin),  
s náluk is a forráskritika megjelenését emeli ki.       
91 Uo. 100.  
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helyett. Révész felhívja a figyelmet arra, hogy a történetírás történetében 

hagyományosan ezt az időszakot nevezik pragmatikus történetírásnak, azonban 

véleménye szerint már az 5. század óta a pragmatizmus a vezérlő elv. A 

különbség mindössze abban áll, hogy most az egyházi ortodoxia korlátolt 

pragmatizmusa helyett a felvilágosodás egyetemes valláserkölcsi és polgári 

pragmatizmusa lesz a történetfelfogás uralkodó szempontja.92 Ennek alapján 

sorolja egy csoportba az alábbi egyháztörténészeket: Walch, Schröckh, Spittler, 

Planck, Henke. Mindre egyaránt jellemzőnek tartja, hogy az eseményeket ok-

okozati összefüggésekben mutatják be „a közösség, a milieu, az általános 

eszmék, a korok, a népek, a vallásos typusok jellemének különbözősége 

mondhatni teljesen ismeretlen a felvilágosúlt pragmatizmus egyháztörténetírói 

előtt. Szinte teljesen „zeitlos” személyiségek váratlan, véletlen initiativáiból, 

szenvedélyeiből, terveiből, kicsinyes vagy nagyszabású céljaiból szövik össze az 

egyháztörténelem egész gazdagságát.”93 Ennek következtében, noha az 

objektivitás a céljuk, mégis szubjektív történetírást valósítanak meg. Mindezek 

ellenére három szempontból előremutatónak ítéli meg a korszak pozitivista 

egyháztörténet-írását. Egyrészt azért, mert lehetővé tette a polemikus és 

dualisztikus történetfilozófia kiküszöbölését, másrészt, mert kialakította az 

objektív történeti kritikát, s végül, mert bevezette az immanens 

történetmagyarázat szempontját. 

Ehhez a „történetietlen” korszakhoz képest jelent változást a 19. század első 

felében fellépő német idealizmus és az annak folytatásaként jelentkező 

romanticizmus, amelyek filozófiai vívmányait Révész meghatározónak tekinti az 

emberi szellem fejlődésének szempontjából. Ekkor vetik meg ugyanis a szellem 

abszolútságának és önértékének logikai alapjait. „A dialektikai kritika 

tűzpróbáján fényesen keresztűl megy Kantnál; fejlődő mivoltára rávilágít a 

Herder intuitiója; ez alapokon aztán Fichte, Schelling és főképpen Hegel 

philosophiai rendszerbe dolgozzák föl s a lét és a világmegismerés 

középpontjába logikai biztonsággal állítják oda az öntudatos szellemet.”94  

Révész szerint bár az idealizmus történetfilozófiája meglehetősen egyoldalú, 

mégis ez tette lehetővé a genetikus történetírás kialakulását, azaz a történetírás, 

mint tudomány létrejöttét. Ennek ékes példáját adja a világi történetírás terén 

többek között Niebuhr, Humboldt, Bopp és Ranke munkássága. Azonban a 

német idealizmus azért különösen fontos Révész számára, mert úgy véli, 

filozófiája elősegítette az egyháztörténet-írás fejlődését is, azzal, hogy a 

                                                   
92 Uo. 117. 
93 Uo. 119.   
94 Uo. 123.  
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vallásnak önálló helyet jelölt ki a történettudományon belül. Ezen a téren 

kiemelkedő szerepet tulajdonított Kantnak, Hegelnek és Schleiermachernek. 95 

Az egyháztörténészek többsége a hegeli teológiából táplálkozott (pl. 

Marheineke vagy Neander Ágost) s ennek következtében már, – a Révész által a 

megértés alapjának tekintett – eszmék fejlődését helyezték vizsgálódásaik 

középpontjába. Közülük Révész Ferdinand Baur munkásságát emeli ki, akit 

jelentőségét tekintve Niebuhr és Ranke mellé helyez.96 Szerinte ugyanis Baur 

volt az első az egyháztörténet-írás történetében, aki „eredményesen és maig felűl 

nem múlt egységben kísérté meg az egyháztörténelem objectiv-immanens 

magyarázatát.”97 A megértés alapvető feltételeként ugyanis a történelem 

központi eszméjének megtalálását jelölte meg, amelyet ő az 

egyháztörténelemben az egyház eszméjében talált meg. Ezt az „egyházat” Baur 

nem azonosította semmilyen konkrét institúcióval, ezáltal hasonló 

történetmagyarázati elvhez jutott el, mint a hegeli történetfilozófia 

államfogalma. Emellett a hegeli párhuzamot erősítette az is, hogy Baur az 

egyház eszméjét úgy azonosította a keresztény szellemmel, ahogyan Hegel az 

államot a népszellemmel.98 Révész szerint a döntő szempont azonban az volt, 

hogy Baurnak sikerült világosan rámutatnia a történeti fejlődés lelkére. Mindez 

tükröződött abban, hogy a történetivé váló kereszténység eszméje nála már az 

abszolút értékgondolatot mutatta fel, illetve abban, hogy a keresztény szellem 

alkotásainak (tan, alkotmány, kultusz stb.) fejlődéstörténetét az egyház 

eszméjének fejlődéséből magyarázta. Ezzel pedig bár hegeli alapokon, de az 

egyháztörténet-írás értékphaenomenológiai, azaz tudományos feldolgozásának 

programját fogalmazta meg. Tehát egy eszmékkel és az értékelés fejlődésével 

magyarázó tudományos keresztény vallástörténetet. Révésznek azonban ez sem 

volt elfogadható. Bármennyire tekintette ugyanis előremutatónak Baur 

gondolatait, elutasította az általa képviselt hegeli objektív idealizmust, s helyette 

a böhmi axiológiai szubjektív idealizmus álláspontjára helyezkedett.99 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy Révész Imre az egyháztörténet-írás 

történetének bemutatása során is a kolozsvári filozófus rendszerére támaszkodva 

pozícionálta magát és az ennek alapján felépített történetfilozófiai álláspontból 

szemlélte és értékelte a megelőző korok egyháztörténeti munkáit/irodalmát. 

                                                   
95 Uo. 125. 
96 „E tekintetben is éppúgy, mint történetmagyarázati alapelve s objectiv conceptiója révén, méltán 
áll érték és jelentőség dolgában… Niebuhr és Ranke mellett.” Uo. 141. 
97 Uo. 135. 
98 Uo. 137. 
99 Uo. 139-140. 
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Végezetül, a magántanári értekezés egészét egyben tekintve kell 

megvizsgálnunk, milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből Révész Imre 

munkásságára vonatkozóan. Azt a fentiek alapján biztosan kijelenthetjük, hogy 

Révész Böhm filozófiai rendszerét és annak központi fogalmait (fejlődés, érték, 

eszme) felhasználva alakította ki saját történetfilozófiai koncepcióját, mégpedig 

úgy, hogy mindemellett széleskörű ismeretekkel rendelkezett kora 

történetfilozófiai irodalmával kapcsolatban is. Ennek megfelelően tudatosan 

reflektált kora külföldi történetelméleti vitáira/problémáira és határolta el magát 

a pozitivista Lacombe-tól vagy Lamprechttől, s foglalt el egy a Rickertéhez 

legközelebb eső álláspontot. De mindvégig hangsúlyozva, hogy nézetei Böhm 

felfogásából táplálkoznak. 

A Révész által kialakított történetelméleti pozíció, – nagyrészt a böhmi 

filozófia jellegzetességeiből fakadóan – egyben a később kiteljesedő 

szellemtörténeti felfogásának elméleti megalapozását és első megfogalmazását is 

jelenti. Erre utal a szellemtörténetre kifejezetten jellemző eszmék középpontba 

állítása, de az átfogó kép kialakítására és a kultúra egészének vizsgálatára való 

törekvés, valamint a természettudományok magyarázó igényével szemben a 

megértés hangsúlyozása, azaz egyfajta hermeneutikus álláspont elfoglalása is.100  

Ezeknek az elveknek a történetírói gyakorlatban való alkalmazására volt kísérlet 

a Történeti áttekintés című fejezet, amelyben Révész a szerzők és műveik 

felsorolása helyett kifejezetten egy összkép kialakítására törekedett. Hogy 

mindez a 20. századi magyar történettudományban, pláne az egyháztörténet-írás 

terén mennyire újnak számított, azt szépen jelzi Marton János Révész 

dolgozatáról írott bírálatának azon megjegyzése, miszerint Révész, bár 

dicséretes munkát végzett, de hasznos lett volna, ha megadja az egyháztörténeti 

irodalom pontosabb könyvészeti összeállítását. „Igy az egyháztörténelem 

irodalmát szerzőnél nagyob terjedelemben irodalmunk még nem dolgozta fel s 

ismételjük, hogy ezt megkapó módon végezte – de most irodalmunk csak széles 

távlatu jellemzését kapta meg az egyháztörténelem irodalmának a pontosabb, 

mondjuk könyvészeti összeállítását még valakinek meg kell írni.”101 Tehát a 

bíráló még mindig az adatok döntő szerepét hangsúlyozza az átfogó 

értelmezéssel szemben. Szintén Révész szemléletének újszerű voltára utalnak a 

munkával kapcsolatos tudományos reflexiók, jobban mondva azok teljes hiánya. 

Bár mind a Századok,102 mind a Protestáns Szemle103 közölt írást az értekezésről, 

                                                   
100 A szellemtörténet összefoglaló áttekintéséhez vö. ERŐS Vilmos: A szellemtörténet. Valóság LI, 
2008. 5. sz. 20-35.; illetve JOÓ: Bevezetés, i. m. 
101 TTREL I.8.d. Révész hagyaték. Bírálati előterjesztés. 
102 DR. KRISTÓF György: Révész Imre: A tudományos egyháztörténetírás. Századok XLVIII, 1914, 
6. sz. 523-524. 



 
 
 
 

Böhm Károly hatása ifjabb Révész Imre történetelméletére 

 66    

ezek nem foglalkoztak érdemben a munkával. Elismerően szólnak róla, kiemelik 

újszerű voltát és Böhm hatását, de a történetfilozófiai kérdésekhez nem szólnak 

hozzá, csupán többnyire Révészt idézve ismertetik pár mondatban a munkát. A 

komolyabb elméleti vitákra majd csak a húszas évek végén – harmincas évek 

elején kerül sor, összefüggésben azzal a szellemtörténet létjogosultságáról 

folytatott vitával, amely Hóman Bálint és Szekfű Gyula Magyar Története 

kapcsán alakult ki. 
 

 

Pálma Gyimesi 

 
Károly Böhm’s Influence on Imre Révész’s Theory of History 

 

Károly Böhm, a professor of philosophy in Cluj-Napoca (Kolozsvár) is 

recognized as an outstanding figure of Hungarian history of Philosophy. He was 

the first person intellectual in Hungary to develop a separate system of 

philosophy and his students formed an important intellectual circle called 

Kolozsvári Iskola. Böhm’s system is related most closely to Neo-Kantian 

concepts and it contained many ideas which can be applied in historical thinking 

as well. Relying on the work of Tibor Joó the first half of this paper points out 

those elements of Böhm’s concept, which could also be used by philosophers of 

history. Besides it will very briefly touch upon the effect Böhm had on certain 

members of the Faculty of Philosophy in Cluj-Napoca (Kolozsvár), such as 

László Ravasz and Ernő Makkai. The second part focuses on Imre Révész, a 

Protestant church historian and a prominent member of the predominant school 

of intellectual history in the Interwar Period, and also on how he used Böhm’s 

system in his treatise entitled The Scholarly Historiography of Church History to 

define philosophy of history in general on the one hand and philosophy of 

church history on the other. Or in other words: how he used this system to 

develop his own concept of philosophy of history. 

The last chapter of his work entitled Historical Overview, which can also be 

seen as a separate unit, is especially important, because, as my paper 

demonstrates, in his final chapter Révész put his theoretical principles in practice 

as he presented a concrete historical reality: the history of the historiography of 

church history.  

                                                                                                                             
103 SZ. M.: Révész Imre: A tudományos történetírás. Protestáns Szemle. XXV. évf. 1913. 458-460. 




