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Az alábbi dokumentum Szabó Istvánnak egy 1946-ban, a Népművelési Főiskolán 
tartott előadása. A referátum egyik érdekessége annak alátámasztása, hogy Szabó István a 
történetírásának jellegétől egyébként távoliálló történetelmélet, történetfilozófia területén 
is jelentős olvasottsággal bírt. A dokumentumot jegyzetelés nélkül adjuk közre, feltételezve, 
hogy a benne említett költők, filozófusok, történészek nagy része közismert. Az előadás 
szövege a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában található, Ms 5439/ 
16. jelzet alatt.

íjc sjc

“Történelem és élet,. ..Joggal kérdezheti bárki, hogy miként kerülhet egymás mellé, 
sőt egymással kapcsolatba, testvéri viszony párhuzamába ez a kétfogalom; történelem és élet? 
Hiszen ez a két fogalom ellentétesnek, sőt egymásnak nagyon is ellentmondónak, egyenesen 
diametrálisnak látszik: a történelem éppen azért történelem, mert már nem élet, ami megtörtént, 
az elmúlt, az már nem él, viszont az étet éppen azért nem történelem még, mert múlt, az már 
nem él, viszont az élet épen azért nem történelem még, mert még nem történt meg, még nem 
múlt el, legfeljebb történik. A történelem és az élet fogalmai önmagukban tehát egymást kizárják, 
egymással kapcsolatba nem lépnek. De vájjon a valóságban is úgy van-e, hogy a történelemnek 
nincs köze az élethez? A történelem valóban elveszíti az élettel a kapcsolatát, amint annak 
megállás nélkül futó vonatáról leszakad? A történelem valóban nem más megsárgít It zörgő 
levelek leülepedett marjánál, amelyből ha megbolygatják, legfeljebb az enyészet nehéz illata 
szállfel? És így a történelemmel való foglalkozás sem egyéb, mint kedvtelés, amellyel az élet 
kérdéseitől elfordulva közömbösen tölthetjük az időt? A kérdést a történelem és az élet 
viszonyának kérdését ilyen módon kétségtelenül nem foghatjukfel s a kérdés felvetése mindjárt 
olyan további kérdésekfelvetésére késztet, mint a történelem fogalmának, tartalmának s a 
történelemtudomány céljának a kérdése.
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Mi a történelem? A kérdésről mindenkinek van valamilyen képzete vagy érzéklete, 
ha esetleg minden kristályosabb fogalom alakjánakfelöltése nélkül is. Sokaknak, különösen 
a XX.század világháborúkat átélő nemzedékeinek lelkében visszacsenghet e kérdésre a 
költőnek, Petőfi Sándornak a felelete is: a történelem vérfolyam, mely ködbevesző szikláiból 
a hajdannak ered ki és egyfolytában szakadatlanul jön le korunkig. A háború csakugyan 
nem epizód az emberiség történetében: az egykori római birodalom Rómájában a kétarcú 
Janus isten templomának ajtaját minden háború kezdetekor kinyitották és azt csak a háború 
befejezésével zárták le, azonban Róma hétszáz éve alatt csupán három éven keresztül voltak 
a templom ajtajai zárva. A római világ romjain születet új Európa, végül is az egész 
emberiség kulturarcát meghatározó Európa történelme is véres történelem: ezen a 
földrészen, különösen a legkultúráltabb vidékeken nem igen lehetne találni olyan mezőt, 
amelyet a háború véresője nem öntözött volna meg, esetleg ismételten, sőt többszörösen is. 
Feszültségek, összeütközések,.véres leszámolások, tragikus csalódások az előbb ujjongva 
üdvözölt eszményekben és elvizenyősödése a lelkesedésnek: a történelemben valóban 
megvan mindez s egy másik nagy magyar költő végighordva tekintetét ezeken, a történelmet 
az ‘ember tragédiá ’-jának látta. Azonban a viszály és a háború csupán az egyik, a tragikus 
démoni oldalát mutatja be a történelemnek. A történelemben van más, van lendület, 
harmónia, felszabadulás, az emberi szabadság felé visszaesések mellett is örök előremozgás 
van, szellemi és erkölcsi felszárnyalás is és az ember sokszor éppen a véres mederből lépett 
a sugarasabb partokra. Az egész műben pedig egység van a máig, sőt a holnapig. A görög 
gondolkodó, Plotinus a történelmet Isten szellemében alkotott műremeknek látta és a görög 
és keresztyén szemlélet különbözőségei mellett hasonlóan írt a történelemről egy már 
hozzánk közelebb eső gondolkozó, Schelling is: nincs szentebb dolog nála, az isteni 
értelemnek örökértékű műremeke az.

A történelem költői, esztétikai szemléletében sokszor találunk valóságot, amiben 
lelkűnkben visszhang tud kelni. Az ilyen költői káprázatban született lelki villanások azonban 
nem adnak magyarázatot arra a kérdésre sem, hogy miért vonzódott mindig az emberiség, 
a nemzet vagy bármi más emberi közösség a maga történetéhez. Ennek a vonzalomnak, a 
történelem szeretetének időnként más volt az ereje, de más volt a célja is. A vonzalom, 
mégis ősi és eredeti: a népek legrégibb hagyományai és első irodalmi megnyilatkozásai 
legtöbbször vagy mithikus és vallási jellegűek voltak vagy a történelmi emlékezésnek szóltak 
s az egyikb en igen sokszor a másik is kifejezést keresett. A finnek Kalevalájában a történelem 
lámpásával el sem érhető pogány őskornak az énekei zengenek, a ma lovat sem igen látó 
vogulok százlovu ménesekről dalolnak, talán évezredek távolságát szőve át képzeletükkel. 
A görög prózai irodalom atyja, Herodotos történelmet írt népének, a német és a legtöbb 
irodalom hősmondákkal kezdődött s a magyar irodalmi tevékenység első írott termékeként 
Anonymus Gesta Hungarorumja maradt reánk, de éppen az ő közlése szerint a magyarok 
már az ö korában és valószínűleg azelőtt is parasztok meséivel és regősök csacsogó énekeivel 
idézték őseik tetteit; történelmüket. A népek lelkében már a történeti pirkadatkor a múlt 
képei élnek, sokszor mágikus igézet alatt is tartják őket.

Költészet és monda ősidők óta beszélnek hozzánk arról, ami a történelemmé lett. 
Az ősi énekektől és hős mondáktól, a sokszor isteni hatalomra emelt ősöket idézgető mithikus
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költeményektől, az évkönyvektől, királykrónikáktól és nemzeti gestáktól hosszú út vezet a 
ma könyvtárakat megtöltő tudományos történelemirodalomig. De az idő tá\>olsága s a forma 
és tartalom különbsége mellett is közös eleme mindnek, hogy történetet, múltat mond el. 
Milyen célból szól ez a történelemközlés az élőkhöz? Herodotos azért írta történelmét, 
hogy ‘az idővel együtt ne múljanak el sem azok a nagy csodás cselekedetek, amiket a 
görögök és barbárok hajtottak végre s főképpen, hogy az emberek ne felejtsék el, hogy 
miért viseltek egymással háborút.’ A másik görög históriaíró, Thuküdides arra 
figyelmeztetett, hogy a történtek a jövőben újra ismétlődhetnek és azt akarta, hogy a mútból 
leszűrt tanulságok ilyen esetekben okulásul szolgálhassanak. A mi Anonymusunk pedig 
azért írta meg a magyamkrégi tetteit, hogy azokat utódaik leg\>égső nemzedékéig feledésnek 
ne engedje. Machiavelli egyenesen az államvezetés gyakorlatához óhajtott történetével 
segédkezet nyújtani. És így tovább. Akik a múltat tudatosan visszaidézték az élők szemei 
elé, mind a máig feladatot véltek azzal teljesíteni, valami célt akartak munkájukkal elérni. 
A történetfilozófus Bernheim három egymásra következő szakaszát állapította meg a 
történetközlői tevékenységnek. Az első, a legrégibb történelem szerinte elbeszélő volt: a 
gyermeki kedv, kíváncsiság, dicsőségvágy, a képzelet szükségleteinek kielégítése meséltette 
volna el az ősatyák tetteit. A második szakaszába akkor lépett volna a történelem közlése, 
amikor a múltat tanulságul óhajtotta idézni a jövőre nézve. A harmadik, tudományos 
szakaszában pedig azt akarják a történelem művelői megállapítani, hogy a történelem 
jelenségei miként lettek azzá, amivé lettek és miként függnek össze azok a történés egészével. 
Ezeket a kategóriákat azonban a történelmi müvek sokszor nem vállalják, egyszerre több 
kategória vonásait is viselik s nem fe j ezik ki teljesen a történelemre bízott feladatot, még 
kevésbbé a történet ismeretének mély szükségletét. A történelemközlés hangoztatott vagy 
elhallgatott szándékai tekintetében eltér egyes műveiben, azonban többé-kevésbé mégis 
egységesfejlődésvonalába illeszthető. Az európai népekpogánykori történelemközléseiből 
küzdelmeiknek mintegy megszentesítése, az ő örökkévalóságuk védelme alá való helyezése 
hangzik ki. A középkor keresztény szellemében fogant históriai müvek a történelemben az 
isteni kinyilatkoztatásfolytatólagos müvét látják, Szent Ágoston Civitas Dei-je, istenállama 
felé mutatnak és tekintenek. A XV-XVI.században a transzcendens világkép bomlásával 
pedig a modern népek szelleme, mint Dilthey mondja, a történelmi élet természetes 
felfogásáig emelkedett. Ekkor már a történelemben természetes tényezőket keresnek és 
megismertetésével reális célokat szolgálnak. Azóta a történeti megismerés eszközei és 
módszerei, a megismertetés céljai és formái, a történelem feladatáról és céljáról különböző 
felfogások alakultak ki, történetfilozófiai rendszerek születtek meg. Maga a tudományos 
történetírás is csak azóta, főleg a XVIII-XIX. századokban bontakozott ki.

Cél tartalom és forma vátozásai mögött is hangsúly, egyre nagyobb hangsúly fekszik 
azon, hogy a történelemnek van mondanivalója az emberiséghez, hogy a történelemnek 
köze van ahhoz, ami történik és ami fog  történni. A történetírói szándékokon keresztül 
melegít az élet: történelem és élet nem idegen egymásra nézve, a történelem feltárói a múlt 
terhével az élet útjait óhajtjákjárni. A történelem és élet viszonyát jobban megvilágítja, ha 
nem a célt keressük, ami a történeti műveket napvilágra hozza, hanem az okot, ami az 
emberek érdeklődését a történelem felé fordítja. A történelmi mű és az azt létrehozó szándék
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csak másodlagos jelenség, az elsődleges az a szükséglet, amit a történelemközlői szándék 
és a történelmi mű ki óhajt elégíteni. Ez a szükséglet az emberiség történetének tanúsága 
szerint ősszükséglet. Azért az, mert a múlt nem válik le az emberről, mint valami hámló bőr, 
ami alatt már kinőtt az új bőr. A múltúnk nem valami idegen tárgyként szemlélhető jelensége 
a világnak, amit érdeklődéssel kezünkbe vehetünk vagy érdektelenül elvethetünk. Azért 
nem, mert a múlt átfolyik az életünkbe és még tovább, a jövőnkbe. A történelemben örök 
folyamatot és belülről kibontakozó szerves fejlődést kell látnunk. Maga a végtelen élet az, 
melyben tulajdonképpen már szétolvad az időfogalma is. Az így felfogott történelemben az 
abszolútúm nyilatkozik meg minden gépiesen általunk meghatározott egymásutániság, 
egymást váltó és cserélő korok nélkül. Az élet folyik, de soha le nem folyik. Éppen azért, 
mert lényege a mozgás: mindig tovább megy. Nem tűri, hogy egyazon csapáson vigyen az 
útja, még kevésbbé, hogy> egy helyen keringjen, mint valami örökre megváltozhatatlan 
pályára állított bolygó hold. Az élet mindig új, útja mindig más, de útján a történetben 
megadott erők mozgatják. Életünk erői, nem a pillanatban patakzanak elő csodálatos 
szikraként, hanem azokat magunkkal hozzuk a múltból, a történelemből. A z életnek ez a 
mult-jelen-jövő határain átfolyó egysége a történelem egységét jelenti. Előttünk a lét minden 
lehetősége, mögöttünk a múlt s a jövőbe a múltúnkkal, annak a jövőt is meghatározó 
tényezőivel lépünk be. Ezt a történelmi kényszerűséget látva hangoztatta Hegel, hogy minden, 
ami van ésszerű, mert megvan a fejlődéslogikai jogosultsága. Ne csodálkozzunk, hogy a 
világ dolgait egyre mélyrehatóbb tekintettel fürkésző emberi gondolkozás egyre több 
kapcsolatát fedezi fe l  minden élőnek a múlttal. A történelem kérdései olyan kérdések - 
hangoztatta a nagy németalföldi történettudós, Huizinga - amelyek, magát az életet 
határozzák meg az egyén és a közösség számára. Éppen ezért a történelem tartalmának 
nincs tárgyi vagy időbeli határa: a történelemben mindenkor minden benne van. Ezért 
van, hogy minden történetszemlélet az egész életre, a világra emel igényt s a filozófia olyan 
új rendszeralkotói, mint Szent Ágoston, Comte, Hegel, Spencer, de különösen is Marx, 
rendszerüket a történelem alapjaira építettékfel. Viszont éppen azért, mert a történelemben 
mindenkor minden benne van, a történelem módszereire nézve legkevésbbé bírja el a 
gondolati megszerkesztéseket. M int Herder mondotta, a történelem a létezőnek, a ‘van 
пак a tudománya, nem pedig annak, ami titkos végzet szerint lehetne. A történelemnek az 
életes egység, megoszthatatlan folyamatossága magyarázza meg, hogy a történelem 
kérdéseit nem lehet elszigetelni, önmagukban felállítani. A történeti élet örök előremozgása 
pedig azzal jár, hogy a történelem jelenségei nem ismétlődnek meg: egyszeri feltételekből 
hajtanak. A történelem mindig több lesz a hátterével, új és új rétegek rakódnak egymás 
fölé, éppen azért a történeti jelenségeket igen nehéz, valójában nem is lehet elvekre 
visszavezetni. A történeti idő ugyanis nem a közismert matematikai idő, nem lehet akármivel 
kitölteni. Huizinga hangoztatja is, hogy a kauzalitásnak, az ugyanazon hatások alatt 
ugyanolyan jelenségek megszületését hirdető tannak a történelemben nagyon korlátozott a 
tere. A világfolyás egységének, a történeti múlt és a mindenkori ma egymásbaölelkezésének 
a lenyűgöző gondolata azután oly mély gondolkodót, mint Ortegát, korunk híres spanyol 
filozófusát egyenesen arra a paradox gondolatra vitte, hogy a múltat ne azért lássa múltnak, 
mert megtörtént, hanem azért, mert az a jelennek része s hogy a már egyszer voltnak az
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ereje automatikusan megakadályozza, hogy az élők világában valaki ugyanaz legyen, ami 
már volt, mert minden volttal az élet több és más lett. Ortega visszájára fordított gondolatából 
is a történelem az örökkévalóságba, a végtelenségbe fonódik. Talán ezért is volt a régi 
kultúrákban a történelem sokszor szent tisztelet táigya. Végül is: az élet mesgyéjének egyetlen 
pontján is a történelem ezer szála fu t keresztül, a jövőbe. A világ egysége ez s elfogadhatjuk 
ezért Huizinga megállapítását, hogy a történelembe való mélyedés a világ kedvtelésének 
egyik forrása, sőt még több : az ember gyógyítója az őt körülvevő világ túlbecsülésének és 
az önzésnek a betegségével szemben.

A történelmi folyamatnak a végtelenségben mozgó egysége azt jelenti, hogy a 
múlt, jelen és jövő között nincs határkő, nincs állomás. Minden pillanat az előzőből nő ki. 
De egyben tovább is folytatódik. Kinő a múltból és továbbnő a jövőbe. Spengler jogosan 
gúnyolta ki a történelemnek gépiesen merev korszakoh-a való osztását, mintha a történelem 
galandféreg lenne, melyhez hozzánőnek az újabb tagok, a korszakok. A folyamatosság nem 
új a történelemről való gondolkozásban. Már Leibniz hangoztatta, hogy a múlt tovább él a 
jelenben és a jövőre mutat. Ez viszont aztjelenti, hogy a mát nem lehet a tegnap, a tegnapot 
meg a tegnapelőtt nélkül megérteni. Az életben tulajdonképpen az egész történelmi múlt 
benne van, részint megkövesedett, magatehetelen hordalék anyagként, de részint új erők 
forrásaként. Ez az új erőket szülő élő anyag az igazi történelmi anyag, a történeti élet hajtó 
motorja. A történelemnek és az életnek, a folyó lüktető életnek a közösségét megkapó 
gondolattaljelenteti meg Ortega: ha elemezzük, hogy mikvagyunk, ha jelenünké t-életünket 
a fény felé tartjuk, hogy elemeire bontsuk, mint a kémikus vagy a fizikus a testeket, meglepetve 
vesszük észre, hogy életünk, a mindenkori életünk azokból tevődik össze, amik személyesen 
vagy kollektive voltunk. Éppen a múlt az emberben az azonosság kritériuma. Ha pedig így 
van, mi más adhatna magyarázatot nekünk a létünkről, mint ha tudjuk, hogy mik voltunk. 
Az ember nem más, mint amit cselekedett, ami vele történt, vagyis mi a múltja. Az ember 
élő valójában compendiumszerűen egész múltja benne van. Mindez végül azt jelenti, hogy 
magunkat akkor ismerjük meg, ha megismerjük múltúnkat, de fordítva is, ha ismerjük 
magunkat, kitárul előttünk egész múltúnk is. Nos, talán így érthető lett, hogy az ember 
miért vonzódott mindig a történelemhez, miértfordította fürkésző tekintetét mindig a múlt 
felé és természetessé válik, hogy az önmagát feltáró történelem nyelve a kereső számára 
mindig érthető nyelv. A történelem tudománya az ilyen meggondolások tükrében az élet 
tudománya lesz, sőt éppen az a tudomány, amely nem csak szakemberekhez, hanem széles 
körökhöz, végeredményben mindenkihez szól.

Ezen a ponton azonban már nem csupán azt állapíthatjuk meg, hogy az aki a 
történeti múlt útjain lépked, nem korhadó avart tapos a lábaival s hogy a történelem és az 
élet nincsenek ellentmondásban egymással szemben, hanem egyenesen feltételezik egymást. 
Az ember, a nemzet, az emberiség tudni akarja a múltját egyszerűen azért, mertél. Tudnia, 
akarnia kell azt úgy, hogy valósággal érzékelhesse. Gondoljunk arra, hogy az emberi 
agy szerkezetben külön szerve van a testi egyensúlyozás képességének. Ha ezt kioperálnák 
valakiből, lépten nyomon felbukna, leterülne, lábaira sem tudna állani. De vájjon mi lenne 
akkor, ha valami csodálatos műszerrel az agyból kioperálnák az emlékezést és képességét, 
a mult, a történelem tudatát, e tudat nélkül üres szemekkel merednénk a világra, nem tudnánk
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kik vagyunk, mert nem tudnánk, hogy kik voltunk és nem tudnánk, hogy mit tegyünk, merre 
lépjünk, azt sem tudnánk, hogy mit kell akarnunk. Addig az életben is idegenek lennénk, 
míg nem lenne újra emlékezésünk, múltúnk; történelmünk. Nincs ez másként a nemzetek- 
népek életében sem. Ha egy varázspálca meg tudna fosztani egy nemzetet annak tudatától, 
ami volt, vagyis a maga történelmétől, a kioperált múltú és emléktelen egyénhez hasonlóan 
idegenül, bénán és üres tekintetekkel állna az életben. Mi adna neki feleletet arra, hogy mi 
ő, mit akar vele a környező világ és mit ő a környező világgal? Mit akarsz? Előbb tudd 
meg, hogy ki vagy! Tudni akarod, hogy ki vagy? Nézz a múltadba! Ezért ősszükséglete az 
emberiségnek és a népeknek a történelembe, a múltba való tekintés. A történelem világában 
állanak ugyanis azok a háromszögelési pontok, melyekkel meghatározhatjuk a világban 
való helyzetüket. Erre a meghatározásra más mód nincsen is.

A történelem és az élet mély viszonyát elfogadva, új tartalmat nyer szemünkben a 
történeti tudat fogalma ésjelentősége is. Maga az elmúlt eseményeinek matematikai jellegű 
megismerése és szemlélete még nem történeti tudat. A történeti tudat az önismeret alapja, 
de egyben a jövő cselekvő tényezője is. A múlt megismerése élettapasztalatot ad. Az 
élettapasztalat valójában a múltban ennek leltáraként halmozódik fel, ezért lesz az élet 
valójában átlátszóvá, a történeti ész világánál, mint Ortega mondja. Miért vagyok az, ami 
vagyok, mit cselekedtem és mi az, ami lényemet megérteti: a történeti tudatunk ad rá választ. 
Hogy bárki lényét, személyét és állapotát megérthessük, tapasztalatot, történeti adatokat 
kell felőle szereznünk. így elmondhatjuk azt is, hogy a történelem az emberi tapasztalatok 
rendszere, vagyis arra a látszólag paradox megállapításra juthatunk, hogy a történelem 
tulajdonképpen a jelen tudománya, az élethez tehát legközelebb áll minden tudományok 
között. Az ember saját akaratából cselekszik, de a környező világról szerzett ismeretek, 
tehát történeti tudata sugalmazása alatt. A világról alkotott felfogás végeredményben a 
történeti tudatban összegeződik sa  történelem igazi nagy korszakváltásai akkor következtek 
be, amikor az emberiség történeti tudata, vagyis a világról, a maga világáról alkotott 
meggyőződése alapvetően megváltozott. Ezért határozta meg Huizinga igen finoman igya 
történelem fogalmát: az a lelki forma, melyben egy kultúra számot ad a maga múltjáról. 
Huizinga állapítja meg azt is, hogy valamely kultúra értékét történeti tudata tisztaságából 
és gazdagságából lehet megismerni. Történeti tudata egyénnek és közösségnek egyformán 
van, mert ha magáról van tudata - aminek pedig az öntudat állapotában meg kell lennie - 
akkor már történeti tudata van, hiszen a múlt tapsztalatainak világába állította  
önmagát.Jóllehet általánosságban azt mondhatjuk, hogy az emberiség egyre öntudatosabbá 
válik, mert egyre jobban kiterjed, megnő a történeti tudata, viszont semmi sem szól amellett 
- éppen a közelmúlt tanúságai szerint -, hogy e történeti tudat mögött valóban a történeti 
valóság áll, a népet, szándékosan hamissá tett történeti képzelgések erejével űzve a másik 
ellen, esetleg a kultúrfejlődés egész irányának hadat üzenve. A történeti tudatban is lehetnek 
és gyakran vannak képzeleti elemek, fikciók is, ezen a ponton pedig a történeti megismerés 
kérdése lépett elénk.

A történeti tudat ugyan nem egy a történet matematikai ismeretével, azonban nem 
kétséges, hogy a történet megismeréséből születik és táplálkozik. A megismerés útjai viszont 
nagyon is göröngyösek: haladhat az nagyon hamis úton is, sőt sokszor tudatosan viszik
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egyenetlen utakra. Az erkölcsi követelmény nem vitás: a történeti valóságot kell keresni és 
ábrázolni. A történelem egy folyton épülő híd a jövő felé s szerkezetét és egész egységét 
nem tudjuk másként igazán megismerni, mint történeti valója anyagából, a történelem 
tényei bői. A múlt tényei számunkra már örökké változhatatlanok s a történetírásnak az a 
feladata, hogy ezeket az idő dimenziójába süllyedt tényeket a maguk káprázatos gazdagságú 
összefüggéseikben és kölcsönhatásaikban megértessék. Az események és tárgyias tények 
legtöbbször vitathatalanul állnak megismerő tudatunk elé, de annál nehezebb az 
összefüggések és kölcsönhatások mérlegének a felállítása. Nincsen erre más módunk, mint 
a megkövült történeti élet nyomainak, a folyamat által kitermelt és lerakott hordaléknak, a 
történeti adatoknak a feltárása és mérlegre vetése. Hol találhatók ezek az adatok? A tárgyi 
forrásokban vagy az élő szellem tudatában, a köztudatban? A filozófus hajlamú Novalis - 
Hardenberg Frigyes - azt vitatta, hogy az igazi történetírók a költők, mert ők megragadják 
az élet titokzatos szellemét, meséikben tehát több valóság van, mint a tudós krónikákban. A 
költők valóban sok mindent kifejeznek korukból, sőt sokszor elébe is vágnak annak. Ha 
azonban a történeti megismerés csak belőlük meríthetne, a történelem valójában egy 
grandiózus, de a világ felett lebegő szellemtörténelem lenne, a történeti életvastényeinek 
ködbeejtésével vagy nagyon egyéni szemléletével, a részletek tökéletes káoszával. Nem 
vagyunk másként akkor sem, ha történeti megismerésünk kútfej évé az un. köztudatot tennénk 
meg. A köztudat is egyénekben él, nem valami külön valóságként rétegződikfelettük. De a 
köztudat nehezen is ragadható meg, szétesik minduntalan és egyszerre ellentétes köztudatok 
is élhetnek, annál inkább eltorzulnak azonban a már kezdetben is csuszamlós hagyományok. 
Miket tud mondani például a köztudat az ország népének tudatában talán legmélyebbre 
ereszkedett Mátyás királyról? El tudja mondani például az északkeleti Felvidéken, hogy 
Mátyás királyt egyezer elfogta a cár és a határon fe l akarta akasztani, de az utolsó 
pillanatban Mátyás előkiáltotta elbújt katonáit s ő akasztatta fe l a cárt. Van ebben a köztudati 
elemben is jellemző, értékelhető, de ilyen történeti források között botorkálva végül a teljes 
idő-, tér- és tárgybeli zűrzavarba jutnánk. Azért van ez, mert nem annyira a köztudat kínálja 
a történeti megismerés forrásait, mint inkább a történeti megismerés szüli a köztudatot. A 
történeti közfelfogásban már régóta nem a spontán hagyománynak, hanem a történelem 
tudatos közlésének, a történetkutatásnak és történettanításnak-mondásnak oroszlánrésze. 
A köztudat sok mindenre lehet jellemző, de a történeti megismerés útja első és utolsó sorban 
is a történeti forrásokhoz küld bennünket. Ezeken a forrásokon a történeti élet hamvas 
pora telepszik, azokból szállfel az a páratlan finom illat, amelyből egy-egy kort megérteni, 
eseményeit megismerni és összefüggéseit megkeresni tudjuk. Eforrások legnagyobb része 
- kivéve t.i. a krónikákat és a tudatos történetírói alkotásokat - nem azzal a céllal készültek, 
hogy történetet mondjanak koruknak vagy az utókornak, így célzat nélkül viselik magukon 
az élet formáló kezét, céljaik szerint a valósághoz képest természetesen lehetnek hamisak 
is, de a história szempontjából mégis ártatlanul hamisak és leleplezhetők.

A történeti megismerés anyaga az elhaladó élet visszamaradó emlékeiben rakódik 
le, innen kell kifejteni s a megismerés szolgáltatja a'történeti tudat tartalmát. Ha a történelem 
közlésének az értelmét a történeti tudat megformálásában határozzuk meg, mindjárt arra 
is választ kapunk, hogy mi nem lehet a történelem feladata? Nem lehet az, amit pedig
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sokszor kívánnak tőle, hogy határozza meg jövőnket, számítsa ki jövendőnk alakulását 
vagy legalább is szolgáltasson az emberi élet alakulásához és alakításához általános érvényű 
szabályokat. A történelemből nem lehet ilyen tanulságokat levonni, illetőleg a történelem 
tanulságait nem lehet ilyen célokra felhasználni. Káprázatos gondolat volna ez, de meg 
kell abban nyugodni, hogy az emberiség életét nem lehet sem elvileg felállított szabályokból, 
sem történeti tanulságokból kikövetkeztetni. De nem lehet a történelmet deduktive felállított 
elméletek és szabályok igazolására sem felhasználni. Nem ismerünk ugyanis az egész 
emberiségre egyetemes összefügggéseket és értékeket, csak a racionálizmus korlátlan 
optimizmusa gondolt arra, hogy ilyen összefüggéseket és értékeket ércszabályokba önthet. 
Az emberi élet, az egyén és a közösségjövőjébe semmiféle tudomány nem tud bevilágítani 
és ez így van jól! A jövő maradjon mindig ismeretlen s a jövő vállalása legyen mindig bátor 
feladata az embernek. Madách jótékony istenkéznek tulajdonította a jövő titkainak elfedését, 
a jövendő örök boldogságának vagy a lélek teljes megsemmisülésének előre való ismerete 
egyformán az életnek az értelmetlenné válásátjelentené. Ennek a jótékony istenkéznek az 
elűzését a történelem sem tudja, nem is akarja vállalni. Valami azonban már a jövőben is 
megcsillog, akkor, amikor a múltból a jelenre eső világosság fényt derít arra, hogy az 
ember mi maga és mi mai helyzete a világban? Miként Huizinga mondja, a történelemnek 
nem kell sem szociológiává, sem természettudománnyá válnia: feladata a legnagyobb: 
elmondani, amit az emberiség a múltjáról vagyis önmagáról tudni akar, megismertetni az 
életet a maga örökjelentésében, örök nyomásával és örök nyugalmában. Nem kétesértékű 
szabályokat kell neki a jövőre gyártani, hanem egy mérhetetlen erejű fényszóró  
világosságába állítani magát a világot, amivel az örök embernek dolga van.

Jóllehet eddig nem mondtuk ki, nyilvánvaló, hogy az elmondottakban új értelmet 
nyer az a nagymultu közismert mondás is: história est magistra vitae, a történelem az élet 
tanítómestere. Ezeket a szavakat szó szerint is szokták venni iskolai jelentéseken. Mintha a 
történelem arra lenne jó, hogy az élet egy-egy helyzetéhez tanácsokat, analógiákat, 
útmutatásokat nyújtson. Mint valami nagy tanácsadó lexikon, megfelelő vezérszó alatt 
felütve, mindjárt elő is írná, a követendő lépést, a megfelelő húzást vagy az ellenlépést. 
Nos, a história tanító mesterségének ilyen értelmezése éppen századunkban veszíthette el 
leginkább jogosultságát: semmi sem mutatja, hogy az emberiséget az elmúlt korszakban 
valami történeti lexikon bölcs előírásai szerint irányították volna. Azonban a történelem és 
az élet, a történeti megismerés és a történeti tudat viszonyát az előadottak szerint mérlegelve 
a történelem nem is terhelhető meg semmiképpen a tanítómesterség iskolai szerepével. A 
történelemhez nem tanácsokért, eligazító analógiákért vagy bűvös varázspálcáért fordulunk, 
hanem magunk és életünk megismeréséért, helyünknek és helyzetünknek megvilágításáért. 
A történelem - ez az előadásom alapgondolata - egybefolyik az élettel, hozzá tehát az élet 
kényszerébőlfordulunk s valóságot, igazságot keresünk. Keresni a történelmet annyit jelent, 
mint erős pozíciót elfoglalni az életben. A történelem nem okos tanácsokat akar nyújtani 
egyes szorongató kínos-kényes helyzetekben, hanem tisztább látásúvá, messzebb tekintővé 
akar tenni egyszersmindenkorra. Ebben az értelemben a história továbbra is megmarad, 
sőt így lesz igazán magister vitae, tanítómester: ami életünkben van, az mind a voltból van, 
amikor tehát megismerjük voltunkat, az életre taníttatunk meg. História magistra vitae -
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elmondja nekünk, ami volt, meghatározza helyünket a mában és kitekintést nyújt a jövő  
lehetőségei felé. Ezt azonban csak akkor teheti, ha valóban lehet tanítania és nem kell, 
mint a múltban olykor de különösen az elmúlt évtizedekben hatalmi akaratok szolgálatába 
állít\’a ilyen akaratokat igazolnia.

A történelmi megismerés nehézségeinek és veszedelmeinek csupán az egyike az, 
hogy a történelmet nem csupán az élet, a világ megismerése, hanem tervek és szándékok 
igazolása céljára használjákfel. Nyilvánvaló, hogy minél inkább felismerjük a történelem 
és az élet összefüggését, annál inkább növekednek a történeti megismerés és történelem 
veszedelmei is. Végeredményben a történelem sohasem kész tudás, hanem mindig probléma. 
Maga a történelem ismerete is állandóan alakul, formálódik, új adatokkal, hatásokkal és 
távlatokkal bővül, magáról a történeti anyagról pedig el kell metszeni a túlhaladottakat, a 
holt anyagot. Az események egésze sohasem lehet a történeti megismerés és közlés tárgya, 
csak a térben és időben továbbhaladóak, az un. történeti jelenségek. Ez a sohasem kész 
tudásanyag egyes emberek s történetszemléletük szellemén nyer leméretést, és már ez maga 
is kizárj a az ítélet matematikai pontosságát. A történeti megismerés eredményében mindig 
benne van a megismerő egyénisége is. A történeti ábrázolás ugyanis nem fényképezés, 
hanem lelki művelet. Már a fényt átbocsátó lencse mögött megjelenő kép is többé kevésbbé 
mindig kifejez valamit az anyag, a lencse egyedi alkatából. A történetkutató annál inkább 
rányomja a maga egyénisége bélyegét az általa megrajzolt történeti képre. Schiller, aki 
történetet is írt, szépen fejezi ki: az ember magából merítve ültet harmóniát a történeti 
világba. A történeti megismerés tehát esősorban a megismerő személyes bölcsességének, 
lelki kincstárának a függvénye. Viszont a veszély, ami az egyéniség érvényesüléséből 
származik, annál inkább testet ölthet mert a történelem kutatása és közlése mindenki számára 
nyitva áll, olyanok előtt is, akik az egyénítésnek a veszedelmét ellensúlyozó eszközöknek, a 
forráskezelés technikájának, a kritikai iskolázottságnak nincsenek a birtokában. A 
megismerés egyéni hibaforrásait csak fokozza az a sokszor akaratlan, de leküzdhetetlen 
ösztönzés, hogy a történeti élet jelenségeit a magunk korából, ennek felfogása szerint értsük 
meg. A történeti megismerés ugyanis nem csupán a megismerő egyéniségétől, hanem a 
mindenkori kultúrától is meg van határozva. A történeti élet szemléletét a kultúra minden 
nyeresége, szellemi mozgalma, társadalmi meghatározottsága megváltoztatja, sőt már a 
történettel szemben feltett kérdések is a kor lelki beállítottságától, tartalmától és irányától 
függenek. A történelem szemlélete és közlése ezért akaratlanul is magán viseli annak a 
kultúrának a bélyegét, amelyben megszületett, de ezeken is túllépnek az olyan megismerések, 
amelyek mögött már tudatosan valamilyen igazoló-toborzó szándék áll. Nos, mindez éppen 
azért van, mert a történelem és az élet nagyon is közel állnak egymáshoz. Huizinga, a 
kiváló történettudós nem habozott példás önmegtagadással elismerni, hogy a 
történettudomány a legönállótlanabb tudomány, reászorul más tudományok mankóira és 
kora kívánságaihoz igazodik, éppen azért, mert az élet tudománya. Az élettel való kapcsolata 
tehát gyengeségévé lesz, de egyben erejévé is: ez ad a történelemnek egyetemességet, 
jelentőséget és komolyságot. Nyilvánvaló, hogy a megismerő minél alázatosabb lélekkel 
közeledik az életnek a történelemben elnyugodott fényeihez és minél függetlenebb saját 
korában, történeti ábrázolása annál maradandóbb s az élet az ilyen munkák az igazi
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rangjelzői a történettudomány munkásságának.
A történelem és az élet szerves egységéből következik, hogy a históriát nem akkor 

értékeljük a maga jelentősége szerint, ha lépten nyomon igazolásra hívjuk, ha tételeket 
csinálunk belőle, melyeket azután az életünkre függesztünk, hanem akkor, amikor megértjük. 
Ha a magunkénak tudjuk és életünk-kultúránk szerves részének érezzük s lépéseinkben 
lemérjük az életünkben való jelenvalóságát. Egyébként egyformán két komoly társadalmi 
betegséget idézhet elő: a historizmust és az antihistorizmust. A historizmus mindent a múltból 
akar meríteni, nem igényeli az élet önállóságát. Az ilyen história-értékelés túlterjeszkedik 
a história természetes medrén és nem vet számot azzal, hogy a történelem természetes 
erejénélfogva már benne él az éleimben, hanem jelennek-jövőnekhátat-fordítva, a múltba 
viszi a maga életét is. A művelődés nagy százada, a XIX. századjól ismerte ezt a betegséget. 
Mint Schütz Antal a magyarfdozófus szépen kifejezte: annyit meredt a múltba, hogy végül 
az megigézte. A historizmussal szemben, de a történettudomány kritikájaként is lép fe l  az 
antihistorizmus, amely teljesen ki akarja iktatni az emberiségből a múltat. A múlt század 
végén Nietzsche a német filozófus szenvedélyesen fordult szembe a históriával, minden 
áron való szabadulást hirdetett a múlt lekötő ereje alól és azt hirdette, hogy a 
történelemmentes állapot a szülőanyja minden igaz tettnek, amire azután a tanítását 
magáévá tevő irányzat napjainkban tragikus tényekkel cáfolt reá. Benedetto Croce, a 
nagy olasz gondolkodó az első világháború után terjengő antihistorizmust barbárságnak 
és elvadulásnak bélyegezte. Valóban, a történelemtől elforduló szemlélet éppen a támpontok 
hiánya miatt épít fe l  légüres térben felhőkön járó terveket s az ilyen nemzedék azután, ha a 
sorompó felszakad, gátlás nélkül rohan a történelemtelen jövőbe. Hol lehet itt megtalálni 
az egyensúlyt? Talán Ortega szavait szívleljük meg, aki azt tanítja, hogy továbbhaladni 
csak az tud, aki nincs leláncolva ahhoz, ami tegnap volt, aki nincs örökké fogva már meglevő 
lényében, hanem abból ki tud fejlődni mássá: meg kell őrizni a múltat, de le kell győzni 
tudni, meg kell tartani, de reá támaszkodva vállaira kell emelkedni, mint a magasabb 
hőmérséklet az alacsonyabb fölé emelkedik.

Ha a történelem és az élet szerves összefüggéseit megfontoljuk, a nietzschei 
történelemmentes állapotot tökéletesen nem is lehetne elérni, hanem csupán a történelmet 
az élet illetéktelen mezejére szorítanánkvagy új történelmet iktatnánk a helyére. A z emlékezés 
az emberi lét szükségszerű feltétele. Alapvető életszükséglet s az emlékezés nem más a 
történelem tudata. Az egyén története önmagának emlékezése, a nemzet története a nemzet 
emlékezése, az emberiség története az emberiség emlékezése. Emlékezik, azért, mert él, 
tudattal él s önmagáról az ad neki választ. A történelemnek és az életnek ezt a pillanat 
határain összeölelkező megszakíthatatlan és szerves egységét lehetne-e mélyebb 
szimbólummal kifejezni, mint az említett római Janus istenséggel? Ez az időt és történelmet 
megszemélyesítő istenszobor két arcot viselt: egy aggét, ez a múltba néz és egy ifjúét, ez a 
jövőbe tekint. Két emberi arc, de egy főn, egy idegrendszerrel, az életműködésnek a 
központjával s e központban a messze múlt ésjövő képeivel. Minden pitanaiban a történelem 
és az élet határán áll: a múltba néz idézi a történelmet és előre tekint, építi, másként nem is 
építheti, az új történelmet. “
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