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Gángó Gá bor

FI LO ZÓ FIA, ESZ ME TÖR TÉ NET, 

TÁR SADALOM TU DOMÁNYOK 1

Ref le xi ók egy fi a tal disz cip lí na he lyé rôl és jö vô jé rôl

Ben ce Györ gy 1993-ban ve tet te fel ‘Már kus és a kulcs sza vak’ cím mel meg je lent prog ram ta nul-
má nyá ban egy ma gyar tör té ne ti-po li ti kai szó tár gon do la tát, amely az Otto Brunner – Werner 
Conze – Reinhart Kosel leck- féle Geschichtliche Grund be griffe kon cep ci ó ját és mód sze re it kö vet né. 
Az óta a pél da ké pül vá lasz tott mun ka ha zá já ban szá mos elem zô ta nul mány ké szült, ame lyek 
az em lí tett, nagy rész ben Kosel leck ál tal te tô alá ho zott vál lal ko zás ta nul sá ga it is tu da to sít va 
és to vább gon dol va el mél ked nek az esz me tör té net episztemoló giai as pi rá ci ó i ról, il let ve a hu-
mán tu do má nyok kö zött el fog lalt he lyé rôl. Jól le het a „Kis Ma gyar GG” mind ez idá ig még nem 
va ló sult meg, ta pasz ta la tok ide ha za is adód tak az el múlt év ti zed ben. E ta pasz ta la to kat ve tem 
ös  sze a je len cikk ke re té ben a „Nagy GG” utá ni né met fo ga lom tör té ne ti ku ta tá sok egy né mely 
el mé le ti kí sé rô szö ve gé nek té zi se i vel.

1. A né met pél da A né met or szá gi esz me tör té net-írás a meg tett út ra vis  sza te kint ve egy részt 
a tár sa da lom tör té ne ti ki in du ló- és re fe ren cia pont ban, más fe lôl a fo ga lom tör té ne ti spekt rum-
ban lát ja ön nön fôbb sa já tos sá ga it. A Gün ther Lottes ál tal vá zolt ti po ló gia há rom fô pa ra dig mát 
kü lön böz tet meg, me lyek mind egyi ke ab ból az elé ge det len ség bôl ala kult ki, amely a nyu ga ti 
tár sa da lom tu do mány ok ban az 1960-as évek ben je lent ke zett a szel le mi „Gipfelwanderung” mód-
szer ta ni egyed ural má val szem ben. 

A né met mo dell ben a tár sa da lom tör té ne ti, il let ve ál ta lá ban a tár sa da lom tu do má nyi né-
zô pont a meg ha tá ro zó fak tor: e fel fo gás ér tel mé ben az esz me tör té net el sô sor ban kí sér le ti 
te rep az esz mék tár sa da lom tör té net ének meg írá sá ra. Ez a szem lé let, ha nem is sza kít a ko-
ráb bi le szár ma zá si ren dek kel, ame lyek a né met esz me tör té ne tet egy fe lôl az eu ró pai po li ti kai 
fi lozó fi ából2, más fe lôl ki tün te tet ten a né met szel lem tör té ne ti tra dí ci ó ból – a klas  szi kus né met 
ide a liz mus, a tör té ne ti is ko la és Wil helm Dilthey örök sé ge nyo mán – ere deztet ték3, mind azo-
nál tal je len le gi tudományrend sz er tani he lyét ha tá ro zot tan a tör té net tu do mány hoz kö ze lí ti. 
Ugyan ak kor ez zel együtt jár, hogy az iro da lom tu do mány „esz me tör té ne té nek” (a kom para-
tisztiká nak) kér dé se i re ke ve sebb fi  gye lem irá nyul, az esz me tör té né szek el len ben fel hasz nál-
ják az ered mé nye ket az iro dal mi fo ga lom kri ti ka területén.4 Az an gol szász ku ta tá sok, mond ja 
Lottes, önál ló tu do mány ág gá fej lesz tet ték az esz me tör té ne tet, amely ná luk in téz mé nye sen 
a po li ti ka tu do mány, a tör té ne lem és a fi  lo zó fi a „ko or di ná ta-rend szer ében” he lyez ke dik el. Az 
irány zat szer zôi ön refl  ek tá ló szö ve ge ik ben szí ve sen hi vat koz nak ar ra, hogy dön tô ösz tön zé-
se ket a fi  lo zó fi  á tól, kö ze lebb rôl John Aus tin be széd ak tus-el mé le té tôl kap tak. Vé gül, a fran cia 

1 A je len ta nul mány az F031876 szá mú, „A ma gyar po li ti kai esz me tör té ne tért” címû OTKA ku ta tá si prog ram ke-
re té ben ké szült.
2 Lásd pl. Beyme, Klaus von, Poli tis che Ideengeschichte. Prob leme eines inter diszi plinären Forschungs bere ich es, 
Tübin gen, J. C. B. Mohr, 1969.
3 Schröder, Susan ne, Kom para tis tik und Ideengeschichte. „History of ideas” und Geis tes geschichte in ihrem Ein-
fl uß auf die inter na tionale Kom para tis tik, Frankfurt/Main – Bern, Peter Lang, 1982. 10. skk.
4 Frick e, Har ald, ‘Begriffsgeschichte und Exp lika tion in der Lit er atur wis senschaft’, In: Gunter Scholz, hrg., Die Inter-
diszi pli nar ität der Begriff s geschichte, Ham burg, Felix Mein er, 2000. (Archiv für Begriff s geschichte), 67–72. o.
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esz me tör té net ered mé nyei az An na les mód szer ta ni tö rek vé se i bôl (a men ta li tás tör té net bôl) 
és a nyel vé sze ti-szo ci o ló gi ai struk tu ra liz mus ból táplálkoz nak.5

E te kin tet ben a ma gyar kulc sszópro gram tel jes szink ró ni át mu tat a né met ön ér tel me zés sel. Ben ce 
Györ gy em lí tett ta nul má nyá ban pers pek ti vi ku san is mind vé gig a ma gyar tár sa da lom tör té net mû ve-
lô it ne vez te meg, mint el sôd le ges cél kö zön sé get. Emel lett az el múlt évek is iga zol ták azt a vál lal tan 
szûk re fo gott ku ta tá si ho ri zon tot, ame lyet Diet rich Busse és Wolf gang Teu bert vo nat ko zó fej te ge té sei 
nyo mán „le xi kog rá fi  ai csô lá tás”-nak ne vez he tünk: nem igen tör tént ugyan is olyan lát vá nyos fej le-
mény a ma gyar re to ri ka tör té ne ti avagy dis kurzu sanal i tikai ku ta tá sok ban, amely re (a nem zet kö zi 
szak iro da lom ja vas la ta it kö vet ve) a szó köz pon tú meg kö ze lí tés eset le ges dis kurzustörténeti ki szé le-
sí té sét,  ala poz ni le het ne. Így ma rad el sô lé pés ként, min den kor lát ja el le né re a biz tos mód szer: „Ha 
egy lexémát vá lasz tunk ku ta tá sunk tár gyá nak, ak kor a szö veg kor pusz mint egy ma gá tól ös  sze áll: 
mert azok (és csak azok!) a szö ve gek tar toz nak hoz zá, ame lyek ben a lexé ma elô for dul”.6

To váb bá a ma gyar esz me tör té ne ti ku ta tá sok, szá mom ra leg alább is úgy tû nik, ge ne ti ku san avagy 
tudományrend sz er tani lag is leg in kább a né met ön ér tel me zés nek a nyel vén ír ha tók le, ért he tôk meg. 
Alig ha vol na iga zol ha tó ugyan is az önál ló ma gyar fi  lo zó fi  ai ha gyo mány hi á nyá ban, e meg in du ló 
ma gyar esz me tör té ne ti ku ta tá sok pél dá já val az ame ri kai is ko la meg te rem tô jé nek, a Great Chain of 
Beings szer zô jé nek, Arthur O. Love joy nak (ké sôbb má sok ál tal so kat mó do sí tott) té zi se, aki a ma ga 
vál lal ko zá sát sa já tos fi  lo zó fi  ai prog ram ként ra gad ja meg. Love joy mód szer ta ni ki in du ló pont ja ér tel-
mé ben az egyes gon dol ko dók fi  lo zó fi  ai uni ver zu ma olyan esz me-ele mek bôl épül fel, ame lyek önál ló 
éle té re, tör té ne té re rá kér dez ni ér tel mes és meg old ha tó fel adat: „Az esz me tör té nész meg kí sé re li, 
hogy [ti. az egyes fi  lo zó fi  ai rend sze rek kö zött fenn ál ló] fel szí ni kü lönb sé gek alá, a kö zös fo gal mi, 
fo ga lom sze rû avagy ér zés be li alap ös  sze te vô kig hatoljon.” 7

Itt hon nem be szél he tünk az an gol vagy a fran cia pa ra dig ma ér tel mé ben a nyel vé sze ti avagy 
az iro dal mi hermeneu tikai ku ta tá sok be lül rôl meg in du ló ösz tön zô ha tá sá ról sem. Ter mé sze te sen 
szám ta lan pél dá ját ad hat juk az utób bi idôk bôl a fun da men tálon toló gia, a hermeneu tika, a poszt-
struk tu ra liz mus, a dis kurzuselméletek, a tör té ne ti sze man ti ka, a nar ra toló gia, a mikrotörténelem 
stb. esz köz tá rá nak az adap tá ci ó já ra az iro dal mi mû ér tel me zés és a tör té ne ti le írás te rén. Mind eme 
kí sér le tek azon ban el sô sor ban ha zai elôz mé nyek kel egy ál ta lán nem ren del ke zô kül föl di mód sze-
rek nek egyéb, nem (vagy csak fé lig) tu do má nyos – kul túr po li ti kai, könyv ki adá si – szem pont ok kal 
is ös  sze füg gô át ül te té sé nek és ki pró bá lá sá nak te kint he tôk. E tren dek vál toz hat nak és vál toz nak is: 
ez zel szem ben a ma gyar tár sa da lom tör té net ku ta tá sá nak sa ját ha gyo má nya két ség kí vül min dig ele-
ven és hoz zá fér he tô ma rad. Ezért az utób bi ra tá masz ko dó esz me tör té ne ti kí sér le tek nek az a nagy 
elô nye, hogy a kül föl di is ko lá zás meg ke rül he tet len ta nul sá gai mel lett leg alább a lehetôségfeltételei 
meg vol tak-meg van nak a sa ját tra dí ci ó ból va ló ki in du lás nak. Kér dés, hogy mind er re kel lô tu da tos-
ság gal mind má ig mi ért nem ke rült sor, és hogy egyál ta lá ban sor ke rül het-e.

2. Fi lo zó fi a és esz me tör té net A szak iro da lom ban nagy já ból egyet ér tés ural ko dik ab ban a te kin-
tet ben, hogy az esz me tör té net a fi  lo zó fi  á ból nô ki avagy ága zik le. Ha fi  lo zó fi a tör té net nem vol na, 
esz me tör té net sem len ne. Bi zo nyos fi  lo zó fi  ai-fi  lo zó fi a tör té ne ti kér dés fel te vé sek szá má ra mun ka-

5 Lottes, Gün ther, „The State of the Art”. Stand und Persperc tiv en der „in tel lec tu al his to ry”, In: Frank-Lothar Krol l,
hrg., Ne ue Wege der Ideengeschichte. Festschrift für Kurt Klux en zum 85. Geburt stag, Paderborn–München–Wien–
Zürich, Fer di nand Schön ingh, 1996. 27–28. o., rész le te sebb ki fej té se Veit-Brause, Irm line, ‘Die Inter diszi pli nar ität 
der Begriff s geschichte als Brücke zwis chen den Diszi plinen’, In: Gunter Scholz, hrg., Die Inter diszi pli nar ität der 
Begriff s geschichte, Ham burg, Felix Mein er, 2000 (Archiv für Begriff s geschichte), 17. skk.
6 Busse, Dietrich-Teubert, Wolf gang, ‘Ist Diskurs ein sprach wis senschaftlich es Objek t?’, In: Diet rich Busse-Fritz 
Hermanns-Wolfgang Teu bert, hrg., Begriff s geschichte und Diskurs geschichte. Meth o d en fra gen und Forschungsergeb-
nisse der his torischen Seman tik, (Opladen), West deutsch er Ver lag, 1994. 19. o.
7 Love joy, Arthur O., Die große Kette der Wesen. Übst. v. Dieter Tur ck, (Frankfurt/Main), Suhrkam p, 1993. 11. skk. 
Az idé zet: 13. o.
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esz köz az esz me tör té net. Love joy azt is mer te fel, hogy a fi  lo zó fi a tör té net egyes prob lé má it tár gyi 
hí vó sza vak men tén is el le het ren dez ni, míg  Gunter Scholz ar ra utal, hogy a fo ga lom tör té ne ti ku ta tás 
a fi  lo zó fi  á ban az zal a be lá tás sal kez dô dött, hogy egy ös  sze füg gô fo gal mi rend szer de fi  ní ci ók alap ján 
nem, el len ben a kü lön bö zô kon tex tu sok fo gal mi hasz ná la tán ke resz tül megvilágítható.8

Fi lo zó fi a és hu mán szak tu do mány ok esz me tör té ne ten ke resz tül lét re jö vô köl csön ha tá sá nak 
ter mé sze tét és funk ci ó ját il le tô en szá mos né zet ta lál ha tó a szak iro da lom ban. A né zô pont ok kö zött 
meg íté lé sem sze rint ak kor iga zod ha tunk el, ha vi lá go san meg kü lön böz tet jük azt a két fô sé mát, 
amely egy más sal nem fel tét le nül kom pa ti bi lis, ám amely sé mák ele mei még is szin te va la men  nyi itt 
idé zett szak iro dal mi szer zô nél egy más sal ele gyed ve for dul nak elô. E két fel fo gást a to váb bi ak ban 
nyom kö ve tô nek és tran szfúz iós nak ne ve zem.

A nyom kö ve tô sé ma ér tel mé ben a fi  lo zó fi a mint egy meg- vagy ki ter me li a ma ga fo gal ma it, ame-
lye ket azu tán a tár sa da lom tu do mány ok – a ter mé szet tu do mány ok kal el len tét ben von zód ván az 
as  szo ci á ci ók ban gaz dag nevekhez 9 – át vesz nek, át ha so nít ják, és a ma guk esz kö ze i vel is mert té, 
s ez ál tal a kol lek tív tu dat ré szé vé te szik ôket. Az esz me tör té net eb ben a je len té sé ben a fo gal mak 
lé lek ván dor lá sá nak nyo mon kö ve té si fo lya ma ta.

Mi vel mind a fi  lo zó fi  á nak, mind pe dig az esz me tör té net nek van egy kö zös vo ná sa, ne ve ze te sen 
hogy mind ket tô vizs gá la ta i nak tár gyát ké pez he ti a tár sa da lom tu do mány ok nyel ve, ezért a szak iro-
da lom haj la mos az esz me tör té net nek a fi  lo zó fi  á hoz ha son ló in ter disz cip li ná ris jel le gét han goz tat ni. 
E kö zös jegy alap ján a ku ta tók elô sze re tet tel is me rik el az esz me tör té net nek az önál ló ság ra, sôt 
a szin te ti zá ló vagy inte gratív tu do mány stá tu szá ra for mált igé nyét – a köz te és a fi  lo zó fi a kö zött 
meg lé vô nagy kü lönb sé gek tôl el te kint ve. Ezek kö zül itt csak ket tôt emel nék ki to váb bi meg fon to lás 
vé gett. Egy fe lôl alig ha tart ha tó az az ál lás pont, hogy az esz me tör té net ese té ben fi  lo zó fi  á hoz (és a 
ré geb ben in téz mé nye se dett szak tu do mány ok hoz) ha son ló an be szél he tünk „a tu dás testérôl”.10 Más-
részt nagy kü lönb ség, hogy a fi  lo zó fi a nem fel tét le nül a szak tu do mány ok mód sze re i vel vál lal ko zik 
a tu dás szin te ti zá lá sá ra, míg az esz me tör té net csak a tör té net tu do mány ke be lén be lül pá lyáz hat na 
önál ló, eset leg át fo gó meg is me rés re.

Susanne Schröder kér dé sét, mi sze rint szük sé ges rossz-e az esz me tör té net, csak se géd tu do mány, 
avagy több en nél, ugyan úgy ti pi kus nak te kint het jük, mint a rá adott vá laszt. Esze rint, ha a fi  lo zó-
fi a tör té net rend sze rek tör té ne te, ak kor az esz me tör té net ezek egy sé ge i vel fog lal ko zik. Vég te len 
rend szer le het sé ges, de a fi  lo zó fi  ai esz me tör té net az esz mék vé ges szá mú ele mét vizs gál ja. Ezek a 
fo gal mak hoz zák érint ke zés be a fi  lo zó fi  át a ro kon tu do má nyok kal, ezek vál nak kol lek tív fo gal mak-
ká, és ezért az esz me tör té net egy faj ta „Wissenschaft vom Men schen”-ként ért he tô meg. Mi vel a 

„szel lem tu do mány ok” a szét vá lá si ten den cia mi att kép te le nek egy más kö zött köz ve tí te ni és szin te ti-
zál ni, az esz me tör té ne tet vál tó sze re pet tölt het be, és ezért szük ség van önál ló eszmetörténe tre.11

E fel fo gás nagy hát rá nya a má sik sé má val szem ben, hogy ne héz vol na so rol ni, mely konk rét, nagy 
esz me tör té ne ti mûvek ben va ló sult meg a nem ze ti kul tú ra egé szé nek át fo gó szem lé le te. In kább a 
transz fú zi ós sé ma al kal ma zá sá val ta lál koz ha tunk a kéz zel fog ha tó ku ta tá sok te rü le tén. Esze rint a 
fi  lo zó fi a ál tal ki mun kált kon tex tu al ista nézô pont nem egyszerû en ri vá lis mód szer, ha nem ál ta lá no-
san ér vény re jut ta tan dó is me ret kri ti kai be ál lí tó dás.

Rég óta je len van a kér dés a szak iro da lom ban, men  nyi ben kell az esz me tör té net nek kri ti kai 
szem pon to kat ér vé nye sí te nie. Arthur O. Love joy még úgy tar tot ta, hogy az esz me tör té net desk-

8 Scholz, Gun ter, ‘Vorwort’, In: uo, hrg., Die Inter diszi pli nar ität der Begriff s geschichte, Ham burg, Felix Mein er, 
2000. (Archiv für Begriff s geschichte), 10. o.
9 Lübbe, Her man n, ‘Begriffsgeschichte und Begriff s normierung’, in: Gunter Scholz, hrg., Die Inter diszi pli nar ität 
der Begriff s geschichte, Ham burg, Felix Mein er, 2000. (Archiv für Begriff s geschichte), 32. skk.
10 Veit-Brause, i. m., 21. o.
11 Schröder, i. m., 7. skk.
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rip tív tu do mány: jel lem zô je, hogy idea ele mek nek na gyobb cso por tok kol lek tív gon dol ko dá sá ban 
va ló fel lé pé sé vel és ha tá sá val fog lal ko zik. Ez zel már kö ve tô je és nép sze rû sí tô je, Ge or ge Boas 
sem ér tett tel je sen egyet, és in terp re tá ci ó já ban a hang súlyt e kol lek tív meg gyô zô dé sek hit jel-
le gé re he lyez ve az esz me tör té net kri ti kai moz za na tát emel te ki.12 A leg újabb szak iro da lom ban 
Mark Bevir ugyan ezen ál lás pont mel lett kö te le zi el ma gát, amen  nyi ben The Logic of the Hisotry 
of Ideas cí mû mû vé ben szán dé kai sze rint a hermeneu ti ka fe no me no ló gi ai és desk rip tív meg kö-
ze lí té si mód ja he lyett lo gi kai-nor ma tív elem zé sét nyújt ja az esz me tör té net nek, és az esz mék vál-
to zá sát hi tek vál tá sá ra vo nat ko zó di lem ma ként ra gad ja meg.13 E fel fo gás alap ve tô en egy má sik 
sa já tos sá gon, va gyis a köz ke le tû fo gal mak és igaz sá gok meg kér dô je le zé sén ke resz tül ro ko nít ja 
az esz me tör té ne tet a fi  lo zó fi  á val. Ké pes be széd del szól va, a fi  lo zó fi  ai fo ga lom tör té net eb ben az 
eset ben olyas va la mi, mint a nul lás vér, ame lyet re ge ne rá ci ós cél zat tal át le het öm lesz te ni a töb bi 
tár sa da lom tu do mány ere i be, mely el len adott eset ben a ma gu kat ere jük tel jé ben ér zô disz cip lí nák 
ter mé sze te sen erô tel je sen til ta koz hat nak.

Meg fon to lan dó, mi a hely zet ak kor, ha – mint Ma gyar or szá gon – lé te zik fi  lo zó fi  ai kul tú ra, de 
nem lé te zik erôtel jes nem ze ti fi  lo zó fi  ai ha gyo mány, az az olyan tra dí ció, amely ön szem lé le té ben 
vál lal ja-hang sú lyoz za, a kí vül ál lók elôtt pe dig le sem ta gad hat ja nem ze ti jel le gét. Eb ben az eset-
ben a meglévô, de nem tör zsö kös fi  lo zó fi  ai kul tú ra nyo mást gya ko rol a tár sa da lom tu do mány ok ra. 
A nem ze ti gyö ke rek nél kü li, nyu gat-eu ró pai fi  lo zó fi  á kon is ko lá zott ma gyar fi  lo zó fi a ösz tö nöz te 
esz me tör té net ezen túl me nô en azon ban szük ség kép pen kri ti kai, sôt, egye ne sen dest ruk tív is kell, 
hogy le gyen. Visszá já ra for dul ugyan is a nyomköve tô be ál lí tó dás, mert eb ben az eset ben a nem ze ti 
tár sa da lom tu do mány ok ál tal le írt kol lek tív tu dat tar tal mak, kulcs fo gal mak ere de tét kell vizs gál ni. Az 
ilyen vizs gá la tok pe dig e fo gal mak for rá sát alig ha nem az an gol és fran cia tár sa da lom el mé let ben 
vagy a né met fi  lo zó fi  á ban ta lál nák meg, és így a re cep ti vi tás prob lé má já val, il let ve egy re la tív, kon-
tex tuális ere de ti ség fe no mén jé vel szem be sí te né nek.

3. Kri ti kai esz me tör té net és a kul tu rá lis em lé ke zet Vis  sza tér ve az esz me tör té net ha zai ala po-
zá sá nak prob le ma ti ká já hoz, in dul junk ki ab ból a fel is me rés bôl, amely ha tá ro zot tan han got kap 
az újabb iro da lom ban, mi sze rint is a „Vis  sza a »kis« szö ve gek hez!” mód szer ta ni jel szó ter mé ke-
nyí tô en ha tott ugyan a ku ta tá sok ra, de tisz ta for má ban so ha sem va ló sult meg. Gün ther Lottes 
en nek két okát je lö li meg: né ze te sze rint az in téz mé nyes hát tér, az az az egye te mi ok ta tás meg-
ke rül he tet len klas  szi kus szö veg-igé nyé nél is fon to sabb az, hogy a fi  lo zó fi  ai gon dol ko dás, amely 
a kul tu rá lis tra dí ci ó hoz min dig ön nön ak tu á lis kér dés fel te vé se i nek irá nyá ból kö ze lít, nem áll hat 
meg a kon tex tus rekon struk ciójánál.14

E né zô pont ból a ha zai vi szo nyok két te kin tet ben is sa já to sak. Egy fe lôl ná lunk nem be szél he tünk 
a szó skin neri stb. ér tel mé ben vett „nagy” szö ve gek rôl. A ma gyar ha gyo mány a 20. szá zad ele jé ig 
akár csak egyet len olyan tex tus sal sem ren del ke zik, amely eu ró pai vi szony lat ban szá za do kon át íve lô 
pár be széd részt ve vô jé vé vált vol na, és olyan is alig-alig akad, amely egy ef fé le pár be széd be va ló 
be kap cso ló dás, az eu ró pai tra dí ci ó hoz va ló ér de mi hoz zá já ru lás szán dé ká val ké szült vol na (füg-
get le nül at tól, hogy e szán dék va ló ra vált-e, avagy sem). Eb bôl is kö vet ke zik, hogy hermeneutáink, 
inter pretá toraink, tár sa da lom tör té né sze ink min dig is ér vé nye sí tet tek történeti-kon tex tu al ista mód sze-
re ket mun ká juk so rán. Azon ban e mód sze rek al kal ma zá sa so ha nem vált oly mér ték ben be val lot tá 
vagy tu da tos sá, hogy az az esz me tör té net mint disz cip lí na ha zai ki ala ku lá sá hoz ve zet he tett vol na 
el. Az esz me tör té ne ti leg re le váns ma gyar szö veg ha gyo mány (el sô sor ban a po li ti ka kér dé se i vel fog-
lal ko zó kor pusz) ugyan is – nél kü löz vén a fi  lo zó fi  a i lag iga zán ér de kes vagy ere de ti ele me ket – sem 

12 Boas, Ge or ge, The His to ry of Ideas. An Intro duc tion, New York, Charles Scrib n er’s Sons, 1969.
13 Bevir, Mark, The Logic of the His to ry of Ideas, Camb rid ge, Camb rid ge Univ. Press, 1999. ix.
14Lottes, i. m., 28–29. o.

Világosság
2002/4–5–6–7

Gángó Gá bor:

Filozófi a, 

eszmetörténet,

társadalom-

tudományok



183

P o l i t i k a f i l o z ó f i a

nem al kal mas egy önál ló ma gyar fi  lo zó fi a meg al ko tá sá ra vagy új já al ko tá sá ra, sem nem kel tet te fel 
a ha zai szak fi  lo zó fu sok ér dek lô dé sét. Mi vel nem ze ti fi  lo zó fi a Ma gyar or szá gon nem lé te zett, nem 
as pi rál ha tott ar ra, hogy a min den ko ri em ber vagy kö zös ség ön meg ér té sét ki fe je zés re jut tas sa. En nek 
az igény nek is az iro da lom (a szép iro da lom, az es  szé és az iro da lom tu do mány) és a tör té net írás ment 
elé be. Ám, más fe lôl, 19. szá za di ki ala ku lá sá nak és dif fe ren ci á ló dá sá nak tör té ne ti kö rül mé nye i bôl 
kö vet ke zô en, a ma gyar iro dal mi ság (a tör té net tu do mányt is be le ért ve) a szak mai fel ada to kon túl 
is me re te sen kö zös ség for má ló és po li ti ka i lag cse lek vés ér té kû fel ada to kat is ma gá ra vál lalt. Mi vel 
a po li ti kai szu ve re ni tás hi á nyát pót ló-el len sú lyo zó kul tu rá lis szu ve re ni tást akar ta meg te rem te ni, a 
kul tu rá lis em lé ke zet hor do zó i hoz ért he tô okok ból el sô sor ban nem inter pre tatív (és en nek ré sze ként: 
is me ret kri ti kai) igén  nyel, ha nem ér dek- és szük sé gle to ri en tál tan15 kö ze lí tett. Az inte gratív tu do má-
nyok Ma gyar or szá gon ön nön vál lalt „ma ga sabb” ren del te té sük be tel je sí té sét hi ú sí tot ták vol na meg, 
amen  nyi ben ma guk mun kál nak ki és jut tat nak ér vény re kri ti kai mód sze re ket, ame lyek kel csak fe sze-
get ni-szag gat ni le het azo kat az esz mei-fo gal mi kö te lé ke ket, ame lyek ös  sze tart ják a nem ze ti iden ti tás 
szem pont já ból oly ki tün te tett és oly an  nyi ra meg ter helt kul tu rá lis ha gyo mányt.

4. Az inter dis z ci pli nar itás jel sza va Amint ar ról már szó eset t, az esz me tör té net re mint egy rá-
ha gyo má nyo zó dott az inter dis z ci pli nar itás cím ké je. Mind ezen meg fon to lá sok az esz me tör té net 
le het sé ges ha zai stá tu szá ra irá nyít ják a fi  gyel met. Egy fe lôl prob le ma ti kus, hogy az esz me tör té net 
önál ló tu do mány-e egy ál ta lán, avagy le het-e ef fé le. Más fe lôl tisz tá zás ra szo rul, mi a vi szo nya az új 
jö ve vény nek a hos  szú múlt ra, nagy ha gyo mány ra vis  sza te kin tô tár sa da lom tu do mány ok hoz. Jól le het 
a jog, a nép rajz és a szo ci o ló gia te rü le tén nem va gyok kom pe tens, ta lán nem té ve dek na gyot, ha 
meg koc káz ta tom a meg ál la pí tást: a kol lek tív ön is me ret összeg zô ki fe je zé sé nek igé nyé vel a ma gyar 
hu mán tu do má nyok kö zött ha gyo má nyo san és el sô sor ban az iro da lom tu do mány és a tör té net tu-
do mány lé pett fel. E tu do mány ágak ban nyil vá nul meg leg tisz táb ban, két év szá za dos gya kor lat ra 
tá masz kod va, a bel sô ön refl  e xi ós és a nemzeti- par a dig matikus jel leg.

Mi vel az esz me tör té net egyik fel ada ta a tu do mány ágak kö zöt ti köz ve tí tés, a pár be széd elô moz dí-
tá sa le het, min de nek elôtt né hány meg jegy zést te szek ve ze tô tár sa da lom tu do má nya ink egy más sal 
foly ta tott kom mu ni ká ci ó já ról. Amen  nyi re ez az ál ta lam mû velt kor szak, az az a mo dern po li ti kai és 
tu do má nyos nyelv ki ala ku lá sa szem pont já ból dön tô 19. szá zad ku ta tá sá nak ál lá sa alap ján ki ve-
he tô, a ma gyar tör té net- és iro da lom tu do mány je len ko ri kép vi se lô i nek je len tôs ré sze elég ke vés 
haj lan dó sá got lát szik mu tat ni ar ra, hogy a kul tu rá lis em lé ke zet má sik nagy, ri vá lis le té te mé nye sét 
az inter dis z ci pli nar itás jel sza vá nak han goz ta tá sán túl me nô en, tény le ge sen is ro kon tu do mány ként 
ke zel je. Ez nem egye dül ál ló je len ség: amint Gunter Scholz fo gal maz, az zal együt t, hogy „jo gos a tu-
do má nyok egy ben tar tá sá nak a kö ve te lé se ab ból az ag go da lom ból ki fo lyó lag, hogy min den ha la dás 
a spe ci a li zá ló dás út ján vis  sza lé pés is egy ben, és egy ol da lú ság gal ter helt”, mind azo nál tal „az inter-
dis z ci pli nar itás gyak ran csu pán ürügy ma rad, ame lyet prog ra mok ban és el vi vi ták ban hang súllyal 
ki emel nek ugyan, de ame lyen a tény le ges tu do má nyos mun ká ban gyor san elfele jtenek.” 16 Nem is 
an  nyi ra a tény le ges tudományköziség gya kor la tá nak a hi á nya a fel tû nô, ha nem in kább az, hogy ve-
ze tô tár sa da lom tu do má nya ink ke be lé ben meg is szûn tek az er rôl foly ta tott disz kus  szi ók, ame lyek 
még az 1960-as évek ben, min den el mé le ti kö rí tés nél kül is, na pi ren den vol tak.

Is me re tes Gilbert Ryle szel le mes enu me rá ci ó ja azon nem ép pen hí zel gô jel zô ket il le tô en, ame-
lye ket fi  lo zó fi a és for má lis lo gi ka ro kon tu do má nya i nak kép vi se lôi egy más ra al kal maz ni szok tak.17

15 Az ‘Erinnerungsinteresse’ és ‘Erinnerungsbedürfnis’ fo gal ma i hoz vö. Lottes, i. m., 29., aki a ma ga részérôl Jan 
Ass man ra hi vat ko zik.
16 Scholz, i. m., 9. o.
17 Ryle, Gilbert, ‘For má lis és in for má lis lo gi ka’, In.: Irv ing M. Copi – James A. Gould (szerk.), Kor társ-ta nul má nyok a lo gi ka-
el mé let kérdésérôl (Ford. Bán ki Dez sô, Daj ka Ba lázs, Fa ra gó Sza bó Ist ván et al.), Gon do lat, Bu da pest, 1985. 379.  o.
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A je len so rok szer zô jé nek, né mi leg ha son ló kép pen, több ször al kal ma nyí lott már el gon dol kod ni 
ha zai inte gratív tu do má nya ink egy más ról al ko tott ké pé rôl. Tör té né sze ink tôl nem egy szer hal lot tam 
a „szak tör té nész va gyok, nem iro dal már” ki fe je zést, amely leg alább ket tôs el ha tá ro ló dást fe jez ki. 
Ki fe je zi egy fe lôl a tör té nész ide gen ke dé sét a 19. szá za di szép iro dal mi szö ve gek tör té ne ti for rás ként 
va ló fel hasz ná lá sá tól, a tör té ne ti le írás ba va ló integrálásától. Ez lé nye gé ben vé ve egyet je lent azon 
prob lé mák kal va ló konf ron tá ció le he tô el ke rü lé sé vel, ame lyet az ef fé le szö ve gek for rás ként tör té nô 
hasz ná la ta fel vet het. Pe dig ezek ke ze lé se alig ha nem ugyan úgy ki dol goz ha tó vol na, mint a primer 
és sze kund er (el be szé lô) for rá sok ka no ni zált és kö te le zô en el sa já tí tan dó kri ti ká já nak mód szer ta na. 
S meg for dít va, az idé zett mon dás ki fe je zi tör té né sze ink ide gen ke dé sét min den olyan, a 19. szá za di 
ma gyar tör té ne lem re vo nat ko zó gon do la ti konst ruk ci ó tól, amely nem vagy nem ki zá ró lag a ka no ni-
zált for rás bá zis ra épül, ki je len té sei nem ar ra vis  sza ve zet ve ve ri fi  kál ha tók.

Az iro da lom tu do mány szak te rü le tén te vé keny ke dô tu dó sok ugyan ak kor gyak ran han goz-
tat ják az „iro da lom tör té nész va gyok, nem pe dig le vél tá ra zó tör té nész” ön ér tel me zést. En nek 
ér tel mé ben az iro da lom tör té nész el fo gad ja ugyan vizs gá ló dá sai és szin té zis kí sér le tei hát te ré ül 
a tör té net tu do mány nak a kor szak ra vo nat ko zó ered mé nye it, ám le mond ar ról, hogy tár gyát a 
tör té ne ti for rás kri ti ka esz kö ze i vel is szem ügy re ve gye, mi e lôtt íté le tet al kot na ró la. A köz tör-
té net az iro da lom tu do mány szá má ra hát tér, amely elôtt a nem ze ti ha gyo mány szub sz tan tív 
tar tal mát ki fe je zô iro dal mi fo lya ma tok le ját szód nak. A tör té net tu do mány szá má ra az iro dal mi 
fej le mé nyek ez zel szem ben sal lan gok az adott kor sza kon, ame lyek rôl a „meg ha tá ro zó” po li ti-
ka-, gaz da ság- vagy tár sa da lom tör té ne ti fo lya ma tok kul tu rá lis kí sé rô je len sé ge i ként ad szá mot. 
Kér dé ses, hogy az esz me tör té net ben rej lô köz ve tí tô sze rep re men  nyi ben tar ta nak tár sa da lom-
tu do má nya ink igényt, ha egy más hoz va ló vi szo nyu kat fo ga dat lan pró ká to rok nél kül is a disz-
cip li ná ris izo la cioniz mus jel lem zi.

5. Tör té net tu do mány és esz me tör té net: reifi ká ció és kri ti kai at ti tûd Ben ce Györ gy hár mas fel ada-
tot je lölt meg a ma gyar fo ga lom tör té ne ti ku ta tá sok szá má ra, a rang sor avagy hang súly ok kér dést 
nyit va hagy va: „A kulc sszópro gram nak te hát – kül föl di min tá i hoz ha son ló an – há rom cél ja van. Az 
el sô az esz me tör té net önál ló ku ta tá si te rü let ként va ló mû ve lé se. [...] A má so dik: se géd esz kö zö ket 
nyúj ta ni a szo ro sabb ér te lem ben vett tár sa da lom tör té net nek. Vé gül azt re mél jük, hogy ku ta tá si ered-
mé nye ink mint egy kor rek tívumául szol gál nak majd a tör té net írás ban a mai tár sa da lom tu do má nyi 
vagy tár sal gá si nyelv kri ti kát lan hasz ná la tá ból fa ka dó anakro niz mu sok nak.” 18

Min denekelôtt ar ra kér de zek rá: men  nyi ben le het a ná lunk óha tat la nul kri ti kai jel legû esz me tör-
té net a tör té net tu do mány se géd tu do má nya?

A tör té net tu do mány, s így köz tük a ma gyar tör té net tu do mány kép vi se lôi rit kán lép nek fel ku ta tá si 
tár gyuk ra vo nat ko zó fo ga lom kri ti kai igén  nyel. A ma gyar tör té net írói ha gyo mány is mé lyen és meg-
ha tá ro zot tan anti-dis zkurzív – igen erôs a von zó dá sa ah hoz az el já rás hoz, amit Ge or ge Boas reifi ká-
ció nak ne vez. E té zis ér tel mé ben a tör té ne ti le írás so rán az ese mé nyek do lo gi jel lem zô ket vesz nek 
fel: mi nô sé ge ket, att ri bú tu mo kat. Az ese mé nyek úgy tör tén nek, mint ha egy cse lek vô okoz ná ôket; 
a tu laj don sá gok úgy vo nat koz nak a tárgy ra, mint ha tu laj don sá gai lennének.19 Ahogy Rein hart Kosel-
leck fo gal maz egy elô adás di a ló gus ban, me lyet Hans-Georg Gadamer rel foly ta tott: a tör té net tu dós 
szá má ra a szö ve gek csak ta núk, ame lyek bôl egy olyan va ló sá got épít fel, amely a szö ve gek mö gött 
van. Szö ve gen kí vül tény ál lást konst ru ál, még ak kor is, ha szö ve ges esz kö zök kel te szi. Bár mi lyen 
iro ni ku san is hang zik, a tör té nész a szel lem tu do mány ok mû ve lôi kö zött a leg ke vés bé a szö ve gek 
em be re. Olyan ki je len té sek ben be szél egy adott tör té ne ti pe ri ó dus ról, amely ki je len tés ab ban a pe-

18 Ben ce Györ gy, ‘Már kus és a kulcs sza vak’, In: Le het sé ges-e egy ál ta lán? Már kus György nek – ta nít vá nyai, At lan-
tisz, Bu da pest, 1993. 89. o.
19 Boas, i. m., 31. skk.
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ri ó dus ban le he tet len lett vol na. Nem vesz tu do mást ar ról, hogy bi zo nyos nyel vi vagy szö veg ere de tû 
konfl  ik tu sok, sza ka dé kok, disz kon ti nu i tá sok csak nyel vi esz kö zök kel tár ha tók fel.20

Így reifi kál ja a ma gyar tör té net tu do mány a kép lé keny, csu pán a ma guk dis zkurzív ha gyo má nyá-
ban meg ra gad ha tó ese mé nye ket, mint az ál lam ala pí tás avagy 1848-49 tör té ne te. Tu laj don kép pen 
tel jes jog gal: a tör té net írás min dig is az em lé ke zés és pél da adás kol lek tív tu dat for má ló cél ja i nak 
ren del te alá a tör té ne ti meg is me rés esz kö ze it. „Ha a vi lág ér tel me zé sé nek vé ge – mond ja Adorno 

–, és ar ról van szó, hogy meg vál toz tas sák, ak kor bú csút vesz a fi  lo zó fi a, s a bú csú zás kor ott ma-
rad nak a fo gal mak, és kép pé vál toz nak.” 21

Már most lát szó lag az esz me tör té net, mint se géd tu do mány ép pen ar ra szol gál na, ami re pél dá ul 
a pa le og rá fi a, hogy tud ni il lik a tör té nész egy adott szó he lyén ne ol vas son mást, mint ami ott áll. 
Azon ban az a bök ke nô, hogy míg a pa le og rá fi a olyan esz köz a tör té nész ke zé ben, mint a ter mé szet-
tu dó sé ban a mik ro szkóp, ad dig az esz me tör té net nem. A pa le og rá fi a, nu miz ma ti ka, he ral di ka stb. 
csu pán hoz zá já rul nak ah hoz, hogy a tör té nész fel is mer je és ek ként vagy ak ként azo no sít sa azt a 
dol got, amely rôl íté le tet ké szül al kot ni. E se géd tu do mány ok a tör té nész ál tal elô ál lí tott szer szá mok, 
ame lyek iga zod nak a tör té ne lem reifi kált szem lé le té hez. Az esz me tör té net ez zel szem ben a fi  lo zó fi a 
ál tal a tör té net tu do mány ra okt ro jált kri ti kai né zô pont, amely nem a dol gok ra, ha nem az íté le tek re 
vo nat ko zik, és ar ra kény sze rí te né a tör té nészt, hogy sza kít son tár gya do log ként va ló szem lé le té vel, 
és azt új fent fo ga lom ként ve gye szem ügy re.

6. Az esz me tör té net mint önál ló tu do mány? For dít suk meg a kér dést: men  nyi ben fér ös  sze egy 
esz me köz pon tú tör té ne lem konst ruk ci ó ja a reifi ká ciós haj lam mal és a kol lek tív man dá tum mal? 
Mi lyen ne héz sé gek me rül nek fel, ha az esz mék ben akar juk le hor go nyoz ni a ma gyar tör té ne lem 
kon tin u umát? Kont raszt ív pél da ként te kint sünk egy je len leg ér vé nyes tren det.

Az a tör té ne lem szem lé let, amely nap ja ink ban a kol lek tív tu dat for má lás fel ada tát hi va tott be töl-
te ni, az ál lam ala pí tás ban és a ke resz tény ség fel vé tel ében ta lál ja meg min den tör té net szem lé let 
alap fel té tel ének, a kon ti nu i tás nak a fô re fe ren cia pont ját. E meg ol dás nak szá mos ne he zen el vi tat-
ha tó elô nye van még ak kor is, ha a for rá sok in terp re tá lá sá nak prob le ma ti ká já tól el te kin tünk. Az 
egyik ko ráb bi né zô pont nak, a po li ti kai szu ve re ni tás hi á nyá ra fáj dal ma san rá uta ló sza bad ság küz-
del mek nek a foly to nos ság el vét el vet ve, ar ra a moz za nat ra he lye zi a hang súlyt, amely a ma gas 
po li ti ká tól a min den na pi éle tig egy aránt je len van: a ke resz tény ség tényére. Ezál tal e dis kurzus 
olyan re fe ren cia pon tot ta lált, amely a po li ti kum és a tár sa dal mi ság szfé rá ját a sze mé lyi ség in ti mi-
tá sá tól kezd ve az ante mu rale össz euró pai nagy po li ti kai gran di o zi tá sá ig át hat ja. To váb bi elô nye, 
hogy a ba rát-el len ség, kí vül-be lül stb. el len tét pár já nak te kin te té ben, me lyet Kosel leck min den 
le het sé ges tör té ne lem (Historik) elô fel té tel ének nevez22, vi lá go san ál lást fog lal anél kül, hogy 
a ma gyar tör té ne lem el len pó lu sát a szom szé dok nál ke res né, mint a ku ruc-la banc foga lom pár 
vagy a kul túr fö lény-gon do lat.

Ezen túl me nô en: míg a füg get len sé gi küz del mek fe lôl né zett tör té ne lem az 1526 elôt ti idôk rôl a 
ma ga foly to nos sá gá ban nem tud szá mot ad ni (leg fel jebb a „Ré gi di csô sé günk...” naív nosz tal gi á já-
val), ad dig az ál la mi ság-ke resz tény ség ket tôs pil lé ré hez kö tött konst ruk ció az ab szo lút kez det hez 
hor go nyoz le. Az, amit a hon fog la lás ról tu dunk, az az „apák és fi  úk” el ve alap ján fel zár kóz tat ha tó, 
in teg rál ha tó, a mi ért re vo nat ko zó kér dés pe dig fel re pít he tô a transz cen den ci á ba, amely min den 
szak tu do mány kom pe ten ci á ján kí vül esik.

20 Kosel leck, Reinhart – Gadamer, Hans-Georg, Hermeneu tik und His torik, Hei del berg, Carl Winter – Universitätsverlag, 
1987. 26. o.
21 A Zur Metakri tik der Erken nt nis the o rie címû ta nul mány ból idé zi Schmid Noer r, Gun zelin, Gesten aus Begrif f en. 
Kon stel la tio nen der Kritschen The o rie. (Fischer Wis senschaft), (Frankfurt/Main), Fis cher, 1997. 14. o.
22 Kosel leck, i. m., 14. skk.
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Ugyan így két ség be von ha tat lan ok az el mé let elô nyei a má sik ri vá lis sal, a ré gi ók ban, cent rum-pe ri-
fé ri á ban, zsák ut cá ban stb. gon dol ko dó Rück ständigkeits diskurssal szem ben. A „hát ra ma ra dott ság”-
ra uta ló, a „meg ké sett ség”-et iga zo ló té nyek két ség kí vül ne he zen kezd he tôk ki, már amen  nyi ben 
el fo gad juk azt az aufk lerista pre mis  szát, hogy el ma ra dott nak len ni an  nyit je lent, mint bi zo nyos 
nyu gat-eu ró pai ere de tû in téz mé nyek ben és ja vak ban ké sôbb ré sze sül ni: ké sôbb ala pí ta ni egye te-
met, ké sôbb tö röl ni el a job bágy sá got, ké sôbb épí te ni ál lan dó hi dat stb. Az el mé let nagy hát rá nya 
vi szont a ne ga tív as  szo ci á ci ós ho ri zont, a kol lek tív tu dat ra gya ko rolt csüg gesz tô ha tá sa. Szent Ist ván 
or szá ga fe lôl néz ve a kér dést vi szont az el ma ra dott ság el szo mo rí tó fo gal ma egy szer re ir re le váns sá 
vá lik: a fej lett, kö ze pe sen fej lett, fej lô dô vagy hát ra ma radt ke resz tény ség gon do la ta non szensz.

A Szent István-i konst ruk ci ó ra va ló (új bó li) rá ta lá lás és an nak ki dol go zá sa két ség kí vül a ma-
gyar tör té net tu do mány nem le be csü len dô inte gratív po ten ci ál ját bi zo nyít ja. Más fe lôl, eb bôl a né-
zô pont ból jól lát ha tók azok a ne héz sé gek, ame lyek kel az esz me tör té net nek szem be kell néz nie, 
amen  nyi ben „ma ga is történelem” 23 akar len ni. A kon tin u um kö ve tel mé nye pél dá ul alig ha vol na 
egy kön  nyen tel je sít he tô. A kö zép kor, a XVI-XVII. szá zad és az új kor esz mei-fo gal mi vi lá ga kö zött 
át jár ha tat la nul nagy tá vol sá gok van nak. Mi vel mai tár sa dal mi-po li ti kai fo gal ma ink (meg gyô zô dé-
se ink) ere de té rôl és ha gyo má nyá ról kel le ne en nek az esz me-tör té ne lem nek szá mot ad nia, lá tó ha-
tá ra alig ha ter jed het ne túl a XVIII. szá zad el sô fe lén, ami meg le he tô sen sze rény igény be je len tés. 
To váb bá az esz mei re fe ren ci ák ere de té re vo nat ko zó kér dés igen is fel te he tô, s eb ben az eset ben 
ez az esz mék bôl ös  sze szôtt ma gyar tör té ne lem vég sô for rá sa it te kint ve egy-két tu cat kül föl di 
po li ti kai gon dol ko dó kre a tú rá ja ként áll na elôt tünk?

Konk lú zió: ta lán an  nyi, hogy a ma gyar esz me tör té net a gen uin ma gyar fi  lo zó fi  ai ha gyo mány hi á-
nya mi att óha tat la nul kri ti ku sabb, mond hat ni aggresszívebb szín ben tû nik fel, mint má sutt, és ezért 
in téz mé nyes el fo gad ta tá sa ta lán még na gyobb el len ál lás ba üt kö zik, mint má sutt. Mind azo nál tal 
szá mo san van nak, akik úgy gon dol ják, hogy az esz me tör té net hat ha tó san köz re mû köd het ab ban, 
hogy a ma gyar human iorák egé sze – ez a ki csi és csa lá di as tu do má nyos ság – a le he tô leg mes  szebb 
jus son el ön nön fel ada tá nak meg ér té sé ben és meg ér te té sé ben.

23 Ben ce, i. m., 89. o.
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