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Hatott-e vajon az 1989-es politikai rendszer-
váltás a magyar (pontosabban: a magyaror-
szági) történetírás alakulására; ha nem, akkor 
miért nem, ha igen, akkor milyen irányban 
lendítette tovább? Ezekre a kérdésekre 
keresem elsõként a választ, midõn az utóbbi 
egy–másfél évtized fejleményeit latolgatom. 

Egymástól élesen elütõ vélemények fo-
galmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy 
szükség volt-e egyáltalán fordulatra a hazai 
historiográfiában a politikai változásokkal 
egyidõben. Némelyek szerint nem, mivel tör-
ténetírásunk megelõzte, sõt nemegyszer meg 
is elõlegezte a majdani politikai fordulatot, 
mert már korábban szakított „a reális szo-
cializmus ideológiai rendszerébe beépített 
történelmi alaptézisekkel”. (Glatz, 1993, 61.) 
Mások, akik fõként a politikai jobboldalhoz 
sorolják magukat, ezzel szemben úgy vélik, 
hogy a történetírás „valódi megújulására” a 
rendszerváltás következményeként került 
sor, miután a történészek teljes mértékben 
felszabadultak az ideológiai és politikai 
kötöttségek alól. 

Az igazság – megítélésem szerint – vala-
hol a két álláspont közt található. Nem va-
gyok azonban teljesen biztos abban, hogy 
egyedül csak az ideológiai és a politikai kény-
szerek lazulása, illetve végérvényes eltûné-
sük hatott e folyamatban. Ritkán esik róla 
szó, noha legalább ilyen súllyal esik a latba 
(1) a generációváltás; (2) a nemzeti öntudat 
felerõsödése; valamint (3) a kulturális globali- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
záció ténye. Hozzátehetjük: noha korántsem 
egyöntetû az említett körülmények törté-
netírásunkra gyakorolt hatása, tény, hogy 
kivétel nélkül mind hozzájárultak az intéz-
ményes és szemléleti pluralizálódáshoz. Oly-
annyira szembetûnõek ma már a szakmán 
belül húzódó törésvonalak, hogy helyesebb, 
ha többes számban beszélünk magyar tör-
ténetírásról. Ilyenformán egy historiográfiai 
áttekintés szerzõjének (is) ajánlatos elõre 
tisztázni saját nézõpontját. 

Ez jelen esetben annak a historikusnak 
a látószöge, aki egyformán fontosnak ítéli 
a történetírás manapság mind sûrûbben 
felmerülõ elméleti problémáit és mindazon 
tematikai és módszertani újítási törek-
véseit, melyek már legalább félszáz éve 
jelen vannak a történetírás nemzetközi 
világában. Mindez – nem tagadom – mér-
ceként is szolgál számomra akkor, amikor 
nemzetközi kontextusba próbálom állítani 
historiográfiánkat. Az imént említett három 
körülmény azonban nem teljesen azonos 
irányt szabott a magyarországi történetírás 
fõáramának. Ezen az utóbbin egyébként 
azt a kanonikus történeti képet, valamint az 
annak elõállítására és hitelesítésére szolgáló 
tudományos intézményrendszert értem, 
amely napjainkban a 19. századi eredetû s 
módfelett megcsontosodott „nyelvhasználat” 
(a terminushoz vö. LaCapra, 2003, 169-211) 
hagyományát élteti tovább. A mindenkori 
mainstream tudományos diskurzuson belüli 
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kivételes (rendszerint monopol-) helyzetét jól 
bizonyítja, hogy az általa kultivált nyelvhasz-
nálathoz igazodnak az iskolai curriculumok, 
valamint a tudományos utánpótlás és a szak-
mai elõrejutás szigorúan rögzített szakmai 
elvárásai; sõt még a tömegkultúrára (beleért-
ve a politikai kultúrát) is elsõsorban neki 
van közvetlen és tartós befolyása. A szakma 
médiasztárjai ugyanis szinte mindig a mainst-
ream történetírás képviselõibõl kerülnek ki, 
ha nem épp a szakszerû történetírás szûkebb 
(intézményes) körén kívülrõl érkezõk lepik 
el a terepet. Erre az utóbbira Nemeskürty Ist-
ván a legkézenfekvõbb példa, aki idõnként 
(így 1998 és 2002 közt) állami megbízásból, 
tehát közvetlen politikai megrendelésre vég-
zi a kultikus történelmi emlékezet szervezési 
és koordinálási teendõit. 

A generációváltás különös következmé-
nyeként a mainstream történetírás által 
formált történeti tudat az egy vagy két 
évtizeddel korábbihoz képest is közelebb 
került napjainkban a 19. századi historizáló 
történetírás gyakorlatához. Az 1970-es és 
1980-as években a nemzetközi színvona-
lúnak gondolt (bár azt a nívót inkább csak 
helyenként megütõ) gazdaságtörténet-írás 
számított historiográfiánk „húzóágazatának”. 
Aligha volt tehát puszta véletlen, hogy a szak-
ma akkori vezetõ pozícióit gyakran (ha nem 
is mindig) jeles gazdaságtörténészek töltötték 
be (Pach Zsigmond Pál, Ránki György és 
Berend T. Iván). Az 1990-es években azon-
ban ez legföljebb csak gyorsan halványuló 
emlék. A gazdaságtörténet-írás által képviselt 
struktúratörténet azzal együtt merült ma 
szinte teljes feledésbe, hogy a gazdaság mint 
téma idehaza (de a nagyvilágban szintúgy) 
látszólag elvesztette tudományos aktualitását. 
Miközben azonban máshol annak helyébe 
lépett a társadalom, majd a kultúra számos 
új történeti paradigmája, idehaza ez nem 
történt meg a kellõ mértékben. Egészen 
pontosan: bár a társadalomtörténet, illetve a 
kulturális tájékozódású történetírások nálunk 

sem hiányoznak immár teljes egészében a 
tudományos kínálat palettájáról, mégis: azok 
továbbra is (vagy ma még inkább) az idegen-
ség benyomását keltik a mainstream törté-
netírás által uralt szellemi és intézményes 
térben. Ez abból ered, hogy olyan nemzedék 
került a történetírás fõáramának mai élvo-
nalába, amely a politika és az állam múltjára 
fókuszáló nemzeti historiográfia feltétlen 
elsõbbségét vallja magáénak; ennélfogva 
többnyire és jellemzõen egy, a 19. századi 
tudományos gyakorlatra emlékeztetõ törté-
netírást óhajt és tud mûvelni. Ennek gyakran 
tapasztalt kísérõ jelensége, hogy újra pie-
desztálra emelik a „naiv realista” pozitivizmus 
valamikori eszményét.

A mainstream történetírás ezen fordulata, 
amely a nemzetközpontú köztörténetírás 
régi és töretlen hagyományát viszi tovább, az 
országtörténet-írás divatjában csúcsosodik ki. 
Tanulságos lenne, ha egy bibliográfus szám-
ba venné végre akár csak az utolsó egy évti-
zedben publikált összes ilyen jellegû munkát, 
hogy lássuk a szintetizáló történetírás 1989 
után bekövetkezett valóságos reneszánszát 
és persze a teljes inflálódását is egyúttal. Mint 
korábban már utaltam rá (a történelemtanítás 
kutatóinak – Jakab Györgynek és Knausz 
Imrének – a véleménye szerint is), az iskolai 
curriculumokat szintén az államtörténeti 
megközelítés kerítette a hatalmába, és ez 
alól még az egyetemi oktatás sem igazán 
kivétel. Talán az ez irányba mutató oktatási 
szükségletek is közrejátszottak abban, hogy 
a szintézisgyártás ily mértékben elhara-
pózhatott nálunk. S még valami: a kiadók 
üzletpolitikája. Hiszen tagadhatatlan, hogy 
gyakran épp a kiadói, s nem a szorosan vett 
szerzõi szándék hat ezen jelenség mögött. 
Amíg 1989 elõtt a hatalmi-ideológiai akarat, 
addig napjainkban e téren is immár a piac 
diktál – ha abban a tekintetben talán nem is, 
hogy mit írjon (le) a történész, abban azon-
ban feltétlenül, hogy amennyiben meg kíván 
élni, mirõl lesz érdemes könyvet írnia. A ki-
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adók, úgy tûnik, komoly üzleti sikert láttak 
(és látnak) a történeti szintézisek közreadá-
sában. Nem tudom, mennyire váltak be 
üzleti számításaik, azt viszont tudni vélem, 
hogy a szintézisek iránti felfokozott olvasói 
igények a marxistaként számon tartott (utóbb 
igen gyorsan megtagadott) korábbi magyar 
történeti narratívák diszkreditálódásából 
is fakadnak. Holott az újabb összefoglalók 
szerzõi nemegyszer (sõt majd mindig) 
ugyanazokból a történészekbõl kerülnek ki, 
akik a leváltani kívánt munkákat is elkövet-
ték egykor. Ráadásul az újabb összefoglaló 
munkákban sincs semmi merészen új vagy 
intellektuálisan szokatlan tartalom és szem-
lélet tekintetében. 

Az országtörténeti szintézisekre alapozott 
történetírói ethosz idõvel odáig fajult, hogy 
a mûfaj méltán legismertebb (a legjobb) 
mûvének szerzõje nem gyõzött szabadkozni 
munkája „szokatlan” tematikai összetettsége 
miatt. „Miért szorult háttérbe a narráció, a 
politikacentrikus eseménytörténet, és ke-
rültek elõtérbe [ebben a könyvben] olyan 
aspektusok, amelyeket a szintézist készítõ 
történészek többsége negligálni vagy leg-
alábbis elhanyagolni szokott?” – teszi fel 
Romsics Ignác a kérdést. Azért, válaszol rá, 
mert azok a kérdések, melyeket megpróbál 
felvetni és megválaszolni ebben a könyvben, 

„hagyományos értelemben ily módon csak 
részben történetiek” (Romsics, 1999). 

Az, hogy mi számít hagyományos értelemben 
történeti kérdésnek, jellemzõen kizárólag az 1990-
es évek mérvadó hazai történészdiskurzusában 
azonosult csupán ily mértékben a szorosan vett 
államtörténettel. A tízkötetes Magyarország 
története, vagyis a megannyi új országtörténet 
által leváltani óhajtott marxista történeti opus 
ugyanis – még vagy már – a struktúratörténet-
tel kiegészített köztörténet narratíváját nyúj-
totta. Ez azonban ma már a múlt homályos 
ködébe vész. 

Mi mozdította el vajon a történetírást éppen 
ebbe az irányba? A jelenséget megítélésem 

szerint elsõsorban a politikai rendszer-
váltással szorosan együtt járó politikai tapasz-
talatok magyarázzák. A kommunista beren-
dezkedésbõl és persze a birodalmi függõ-
ségbõl kiszabadulva az általános közérzület 

– egy idõre – a nemzeti eszmények vonzásá-
ba került; az ország (és a posztkommunista 
országok egész garmadája) a végre és újólag 
megtalált nemzeti önazonosság élményétõl 
eltelve tért vissza úgymond a történelem 

„normális” útjára. Azáltal reprodukálódik a 
történelem (bár a történelem valójában soha-
sem ismétli önmagát!), hogy az ezredvégen 
visszanyert nemzeti szuverenitás feltételei 
közt teremtõdik meg újra a modern politikai 
élet folytatásának a lehetõsége. A modern 
nemzetállamok kialakulásának korában, 
vagyis a 19. században már megszokott mó-
don zajlik tehát minden, legalábbis az, ami 
közelebbrõl magát a politikát illeti. Ez az a 
sajátos kontextus, ami újfent nagy szerepet 
juttat a történetiség 19. századból eredõ esz-
méjének, melyet elsõsorban (vagy kizáróla-
gos módon?) nemzeti történelemként lehet 
csupán elgondolni. Az így elõállt helyzet két-
ségkívül sok munkát ad a historikusoknak. 

De még mielõtt komolyan aggódni kez-
denénk a hazai mainstream történetírás 
némileg avítt „új” szemléleti beállítódása 
miatt, hogy végül egyetlen kézlegyintéssel 
intézzük el mennyiségileg kétségkívül impo-
náló teljesítményét, két megszorítást tennénk. 
Az egyik: annak ellenére, hogy a nemzeti 
orientáció mind a témaválasztás, mind pedig 
a sajátos nyelvhasználat révén túlontúl is rá-
nyomja a bélyegét a történeti gondolkodás 
egészére, a múltnak ez a fajta szemlélete 
felszabadító hatással is jár egyúttal, aminek 
a modern kor magyar történelme látja fõként 
nagy hasznát. Jóval életszerûbbé vált, sõt oly-
kor izgalmas történetírói diskurzusok tárgyát 
is alkotta a 20. század második felére, sõt akár 
a teljes 1918 óta lefolyt idõszakra vonatkozó 
történetírói ábrázolás. Hadd utaljak például 
a zsidókérdés, egyáltalán a zsidó problema-
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tika különbözõ vitatására, vagy 1956 histo-
rikumára; ezek a kérdések amellett, hogy 
a céhes történetírás jóvoltából fokozatosan 
átkerülnek a „kibeszélt” múlt fogalmi körébe, 
a nemzeti mitológiák sorában is kezdik végre 
elfoglalni méltán megérdemelt helyüket. 
(Gyurgyák, 2001; Rainer, 2003) 

Számosan vélik azonban úgy, hogy to-
vábbra is várat magára 1956 kívánatos kulti-
kus emlékezete: a hivatalos kommemoratív 
emlékezet ugyanis nem több üres rituálénál, 
ami mögül bántóan hiányzik ’56 valós társa-
dalmi emlékezete. A szaktörténészek ’56-os 
narratívái, valamint a hatalom képviselõi-
nek ’56-ra emlékezõ ünnepi szertartásai, e 
nézet szerint, jobbára ’56 kiüresítését, rosz-
szabb esetben a forradalom – politikailag 
motivált – holt történelemmé silányítását 
eredményezik csupán. 1956 mint történelmi 
múlt feldolgozásának paradigmatikus esete 
jól példázza a történetírás szüntelen politikai 
kiszolgáltatottságát, valamint hogy milyen 
felelõsség hárul a történészekre a közösségi 
identitások létrehozása és folytonos karban-
tartása terén. Ez éppúgy lehet nyomasztó 
(mert zsibbasztja a szabad gondolkodást), 
mint élénkítõ hatású is, hiszen átlagon felüli 
jelentõséggel ruházza fel a múlt régiségbú-
várkodásba merülõ tudományát. Ha azon-
ban minisztériumi hivatal kezd gondoskodni 
a kommemoratív emlékezet nemzeti szintû 
ápolásáról (nevezetesen a Nemzeti Évfordu-
lók Titkársága), akkor a hivatal kegyébõl álla-
mi megbízatást (egyúttal anyagi támogatást) 
élvezõ történetírói emlékezet saját szellemi 
autonómiáját teszi kockára. Megéri-e vajon 
egy ilyen szolgálatot (vagy inkább szolgáltatást) 
feltétlenül és mindenkor ellátni azért, hogy az év-
fordulós alkalmak kétségtelen lukratív történészi 
kiaknázásával a többnyire csak a tömegkultúra 
iránt fogékony társadalom figyelmét idõlegesen 
rátereljék a múltra? (Gyáni, 2003. 97-124) Ezt a 
kérdést komolyan soha nem vitatta még meg 
egyetlen honi szakmai mûhely vagy kutatói 
közösség sem.

A történészszakma mainstreamje, amely 
ódzkodik az önreflexiótól, és az új-régi te-
matikák, valamint a módszertani és szemlé-
leti nyitottság tekintetében is többnyire hátra, 
nem pedig elõrelép akár a közelmúlthoz (az 
1989 elõtti évekhez-évtizedekhez) képest (is), 
ennek ellenére sem tudta maradéktalanul 
maga alá gyûrni a diszciplína egészét. Ez az, 
ami nyomban fel is veti a kulturális globa-
lizáció kérdését. Mindenki, akinek van némi 
szerepe a felsõoktatásban, nap mint nap 
érzékelheti, hogy mennyire megváltozott a 
tudományos utánpótlás szakmai-szocializá-
ciós mechanizmusa az utóbbi egy-másfél évti-
zedben. Ma már ösztöndíjak garmadája várja 
a jövõ reményteljes kutatóit, és úgyszólván 
kivétel nélkül mindenki, aki harmincéves 
kora körül doktori (PhD) fokozatot szerez, 
élvezi azt a lehetõséget, hogy tanulmányai 
egy részét külföldi (nyugati) egyetemeken 
és kutatóintézetekben folytathassa. Az eset-
ben, ha nincs teljesen megelégedve a hazai 
földön szerzett – többnyire a nemzeti kánon 
szellemében belé oltott – szakmai tudással 
és szemléletmóddal, bármikor pótolhatja, 
s akár korrigálhatja is ezt a mûveltséget 
és tudományos látókört, a világ kurrens 
tudományával szoros érintkezésbe kerülve. 
Ez tehát a generációs kérdés egy további 
fontos vetülete. 

A nemzedékiség nemcsak oly módon hat 
napjaink történetírására, hogy a mainstream 
történetírás mai fõ reprezentánsai léptek az 
1960-as évektõl az 1980-as évek derekáig-
végéig meghatározó történészgárda helyébe; 
abban az értelemben is érezteti a hatását, 
hogy magán a mainstream történetíráson 
kívüli kristályosodási pontokat is a – nem 
egészen szó szerint értendõ – nemzedéki 
tömörülés „szervezi”. Jóllehet a társadalom- 
és kultúrtörténészek közt szép számban 
akadnak idõsebb évjáratú kutatók, mégis: a 
Hajnal István Kör, az ELTE BTK Atelier, vala-
mint az Aetas és a Korall címû folyóiratok 
köré csoportosuló historikusok – a kétségte-
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len belsõ nemzedéki tagozódás ellenére 
– szinte csak a középkorú és a még náluk is 
fiatalabb kutatókat képviselik. A struktúra- 
vagy társadalomtudományos történetírástól 
a narratív történetírás számos áramlatáig 
terjedõ tudományos törekvések az immár 
több mint másfél évtizedes aktivitás dacára 
sem jelentenek azonban többet egy bizo-
nyos tudományos szubkultúránál. Holott 
ezen történetírások szakmai teljesítménye és 
nemkülönben a nemzeti orientációjú történet-
írásnál jóval nagyobb külföldi ismertsége (sõt 
elismertsége) ennél azért jelentékenyebb 
szerepre predesztinálná õket. 

A bõvebb okfejtést itt mellõzve hadd 
utaljak ezúttal csupán a huszonkilenc szerzõ 
közremûködésével készült társadalomtörté-
neti kézikönyvre. (Bódy – Ö. Kovács, 2003) 
A Hóman Bálint által szerkesztett, hetven 
éve megjelent gyûjteményes kötet (Hóman, 
1932) óta nem látott napvilágot ilyen munka 
magyar történészek tollából. Akár csak futó 
összevetéssel is nyomban megállapítható 
az új történetírás differentia specificája. 
Mindenekelõtt az, hogy mûvelõi nem ragasz-
kodnak immár túl nagy hévvel az igazság ha-
gyományosan bevett tudományos ideáljához. 
Hóman annak idején teljes meggyõzõdéssel 
hirdette, hogy a „történettudomány … filozó-
fiai alapja … az igazságba, mint legnagyobb 
emberi értékbe s ez igazság tudományos 
megközelíthetõségébe vetett rendületlen 
hit kell legyen” (Hóman, 1932. 50.). Ez a 
mainstream történetírásban máig osztatlanul 
elismert posztulátum így kap hangot a 
magyar történetírás mai doyenje részérõl 
(aki azonban utóbb sem engedte át magát 
a nemzeti történetírás napjainkban divatos 
kánonjának): „A történelemnek… csak egy 
objektív valósága van, s ez megfelelõ szak-
mai feltételek mellett kielégítõen megismerhe-
tõ.” (Kosáry, 1987. 5.) A társadalomtörténet 
gyûjtõnévvel illetni szokott történetírói tö-
rekvések közös „filozófiai alapját” a többféle- 
és egyúttal különbözõképpen értelmezhetõ 

múlt egyidejû legitimitásának gondolata ké-
pezi. Ennek a történetírói ars poeticának az 
elméleti és historiográfiai bizonyítását tûzte 
célul maga elé az említett társadalomtörténeti 
kézikönyv.

Mi lesz és mi lehet a sorsa a különbözõ 
fajta történetírásoknak a gyors ütemben in-
tegrálódó Európában és a globalizálódó világ-
ban? Továbbá: hogyan érinti majd mindez azt 
a magyar historiográfiát, amely a folytonos 
belsõ pluralizálódás ellenére – saját fõára-
mát tekintve – erõnek erejével a 19. századi 
nemzeti történetírói hagyományhoz kíván 
újból visszatérni? Nehéz ezekre a kérdésekre 
tömören válaszolni akkor, amikor a partoldal 
két felén állók egymástól gyökeresen eltérõ 
jövõt képzelnek maguk elé. Már csak emiatt 
is megéri megfontolni a hasonló dilemmák-
kal bátran szembenézõ irodalomtörténész 
szavait, aki szerint: „Azzal a szándékkal érde-
mes hozzálátni új magyar irodalomtörténet 
elkészítéséhez, hogy az irodalom történeté-
nek az eddigiektõl különbözõ elmondásával 
kísérletezzünk, nem egyszerûen alkalmaz-
kodva a világ egységesüléséhez, de számolva 
annak várható hatásával.” (Szegedy-Maszák, 
2003, 17.) (Kiemelés tõlem Gy. G.) 

A várható hatások persze igen sokrétûek. 
Egy biztos: közvetlen közelrõl érintik a nagy 
elbeszélés mint nemzeti keretbe foglalható 
történet lehetséges relevanciáját. Idõnként 
már most is érzékelhetõ, hogy merõben új 
elméleti lehetõségekkel kecsegtet a nemzet 
ma mérvadónak számító konstruktivista 
fogalma, amikor a történész kutatási témát 
és problémát jelöl ki a maga számára. Az 
ez esetben lehetséges egyik követendõ út a 
komparatív történetírói metódus. Korábban, 
az 1970-es és 1980-as években, a gazdaság-
történet-írás jóvoltából egyszer már elindult 
történetírásunk ebbe az irányba, az a kezde-
mény azonban azóta úgyszólván teljesen 
elenyészett. Újabban, még ha nem is kifeje-
zetten gazdaságtörténetként, megint jelent-
kezik az összehasonlító, vagyis az országbio-
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gráfián túllépõ történetírás iránti szakmai 
igény. Az egyik itt kínálkozó megoldást a 
regionális történet jelenti, melyet Palotás 
Emil – egyetemi tankönyvként is szolgáló 

– monográfiájával szemléltethetek. (Palotás, 
2003) Nem egyszerûen csak országtörténetek 
egymást követõ, egymás mellé biggyesztett 
elbeszélésérõl van ez esetben szó (bár ez 
sem hiányzik a munkából): a gazdasági, társa-
dalmi és politikai események, folyamatok 
idõbeni áttekintése során elsõsorban a régió 
egészére jellemzõ általános vonások kieme-
lésére törekedett a szerzõ. 

A komparatív módszer alkalmazásának 
másfajta módjával kísérletezik Tomka Béla 
(Tomka, 2003), amikor egy szûkebben kö-
rülhatárolt témát helyez – európai távlatban 

– a nagyítóüveg lencséje alá, amit azután 
interdiszciplináris tágasságban tárgyal. Meny-
nyiben konvergens vagy divergens a szociá-
lis biztonság alakulásának történeti folyamata 
Európában egy bizonyos idõtartamban, és 
hol a helye Magyarországnak e folyamaton 
belül – erre keres a szerzõ választ. Nem vélet-
len, hogy a könyv, a magyar nyelvû kiadással 
azonos idõpontban, külföldön (Berlinben) 
angolul is megjelent. Ez már maga is jelzi, 
hogy hol és milyen kitörési pontok nyílnak 
meg a nemzeti történetírások számára a 
feltartóztathatatlan integrálódási folyama-
tok során. Úgy is vizsgálhatók tehát fontos 
magyar történeti problémák (támaszkodva 
a komparáció eljárásmódjára), hogy a meg-
születõ történeti narratíva képes legyen ki-
váltani a nemzetközi tudományos közösség 
érdeklõdését, és ezáltal részévé váljon az ott 
folyó tudományos diskurzusnak. Az ezúttal 
idézett példák némileg önkényesek, hiszen 
más (így a korábbi) történeti idõszakok kap-
csán is bõven adódhat lehetõség a tudomá-
nyos kommunikáció várható hatásával 
számoló, egyszersmind nyelvileg és a nyelv-
használatot tekintve szintén megfelelõen 
konvertálható munkák elkészítésére. Inkább 
csak jelezni kívántam a nemzeti historio-

gráfiák elõtt elvileg megnyíló perspektívák 
némelyikét. 

Kifejezett összehasonlítás hiányában is 
megírható azonban a nemzeti múlt története 
oly módon, hogy a produktum végül mégis 
felülemelkedjék a provincializmuson. A tár-
sadalomtudományos történetírás sajátossága 
volt implicite elvonatkoztatni a nemzeti (az 
országos) fogalmától, hogy leereszkedve 
a mezo-, illetve a mikroszintre, valóban ki 
lehessen tágítani az értelmezés idõ- és tér-
beli kereteit. Az idehaza is meghonosodó 
ilyesfajta történetírások közül a Cambridge-i 
mintát követõ történeti demográfia (csa-
lád- és háztartásvizsgálat) említhetõ elsõ 
helyen, melynek Andorka Rudolf mellett 
számos, nemzetközileg számon tartott 
további eminens mûvelõje akadt a közel-
múltban Magyarországon. Ennek a történeti 
demográfiának azonban már akkor is csak 
marginális hely jutott a hazai történetírásban 

– s ez a helyzet jottányit sem módosult azóta, 
sõt talán még rosszabbodott is. Végül az 
összehasonlítást mellõzõ, a történeti jelen-
ségeket sokkal inkább egyediségükben és 
elsõdleges kontextusaikban megközelítõ, 
magyarázatuk helyett fõleg a megértésüket 
ambicionáló történetírások (mikrotörténet, 
történeti antropológia, Alltagsgeschichte, a 
kultúra története, például a New Historicism) 
úgyszintén túl kívánnak (és túl is tudnak) 
lépni a nemzeti kulturális univerzumok 
határain. 

A történészek ugyanakkor az inter- és 
multidiszciplinaritás révén is számottevõ 
módon kitágíthatják szellemi horizontjukat. 
A társadalomtörténet kezdeti térnyerése 
elsõsorban a szociológia felé irányította a 
történészek érdeklõdését. A helyzet azonban 
idõvel megváltozott. Elõször is azért, mert a 
kezdetben inkább struktúratörténetként de-
finiált társadalomtörténet kezdte fokozatosan 
elõnyben részesíteni a kultúra paradigmáját; 
következésképpen a szociológia helyett a 
kulturális antropológia, a pszichológia és ki-
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vált az irodalomelmélet vált mind fontosabb 
tájékozódási ponttá. Másrészt pedig azért, 
mert egy idõ óta a szociológia is válságba 
került. A rendszerváltás körüli években érte 
utol a magyarországi szociológiát az az 

„orientációs elbizonytalanodás”, „elméleti 
(z)ûr” és „fogalmi-módszertani útkeresés”, 
melybõl – egyeseknek akkoriban még úgy 
tûnt – egyedül csak a múlt felé fordulás ígér-
het valamifajta kiutat. „A társadalomtörténet 
kínálta analógiák és jelenkori újra interpretá-
lásuk révén felcsillant tehát a remény, hogy 
a talaját vesztett szociológia mégiscsak újra 
megtalálhatja önmagát… Mindez elegendõ 
ok volt arra, hogy a szociológusok az új 
szaktudományban ne a vetélytársat, hanem 
inkább a megmentõt lássák, és minden esz-
közzel a társadalomtörténetnek mint önálló 
diszciplínának az akadémiai hierarchiába 
való gyors beillesztésén fáradozzanak.” (Sza-
lai, 2003. 423.) 

Valami ehhez fogható történik mostaná-
ban is a történelem és a pszichológia, illetve 
a történelem és az irodalomtudomány kon-
vergenciája során. Fõként az emlékezés és 
a kollektív emlékezet problémája adott egy 
sor hazai történész és pszichológus számára 
közösen megbeszélendõ témát. Számos 
közös tanácskozás (némelyiküknek még 
az Akadémia is otthont adott) és néhány 
tanulmánykötet volt találkozásuk eddigi 
eredménye. A narrativitás, ezen belül fõként 
a narratív identitás (Ricoeur, 1992) kínálja az 
újabb kézenfekvõ multidiszciplináris érintke-
zési felületet. „A társadalomtudományok be-
szédmódjai közül az egyik legfontosabb ta-
lán a narratívák létrehozása” – szól a témának 
szentelt konferencia anyagát közreadó könyv 
fülszövege, majd így folytatódik: „A »valaki(k) 

beszél(nek) valami(k)rõl valaki(k)nek« séma 
bármely egysége érdekes vizsgálati terület 
lehet, sõt, a narráció mint tudományos 
tevékenység a társadalomtudományos meg-
figyelés minden pontján megjelenhet. Jól mu-
tatja ezt, hogy a tanulmányok szerzõi – akik 
között irodalomtörténészek, történészek 
éppúgy szerepelnek, mint pszichológusok, 
etnográfusok, irodalomelmélettel, illetve a 
társadalmi kommunikáció elméletével fog-
lalkozó kutatók – egyaránt relevánsnak és 
termékeny problémafelvetésnek találták saját 
területük szempontjából a választott kérdést.” 
(Rákai – Z. Kovács, 2003) 

A szakszerû történetírás, amely a 19. századi 
nemzetállam intézményi kontextusában a 
pozitív tudás igazságkeresésének a jegyé-
ben keletkezett, az ezredforduló körülmé-
nyei közt nincs már végzetesen bezárva 
valamely nemzeti univerzumba és önnön 
diszciplínája szûk ketrecébe. Megadatik 
tehát neki a lehetõség, hogy ilyen és ehhez 
hasonló utakat választva keresse és találja 
meg újrafogalmazott identitását. Szemlénk 
végén leszögezhetjük: történetírásunkban 
szórványosan fellelhetõk már mindazon 
biztató perspektívák, melyek kibontakozta-
tásával felkészülhetünk a bizonnyal nem 
is nagyon soká bekövetkezõ jövõ „várható 
hatásának” fogadására. De a történetírás jelenlegi 
mainstreamje is elindul-e vajon azon az egyedül 
csak számára járható úton, amely végül ugyan-
ide juttatja el a többségében éppen e helyen 
tömörülõ történészek legalább egy részét. 

Kulcsszavak: generációváltás, kulturális glo-
balizáció, nemzeti öntudat, kommemoratív 
emlékezet, mainstream történetírás, kánon, 
komparáció, narrativitás

irodalom
Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): (2003). 

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, 
irányzatok, módszerek. Osiris, Budapest

Glatz Ferenc (1993): Rendszerváltás, oktatáspolitika, 
történelemtanítás. História, 9-10

Hóman Bálint (szerk.) (1932): A magyar történetírás 
új útjai. Magyar Szemle Társaság, Budapest

Gyáni Gábor (2003): Posztmodern kánon. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest

Gyurgyák János (2001): A zsidókérdés Magyarorszá-
gon. Politikai eszmetörténet. Osiris, Budapest

Gyáni Gábor • A rendszerváltástól a jövõ „várható hatásáig”



Magyar Tudomány • 2004/11

1200

Kosáry Domokos (1987): A történelem veszedelmei. 
Magvetõ, Budapest

LaCapra, Dominick (2003): A gondolkodástörténet 
újraértelmezése és a szövegolvasás. In: Kisantal 
Tamás (szerk.): Tudomány és mûvészet között. A 
modern történelemelmélet problémái. L’Harmattan, 
Budapest

Palotás Emil (2003): Kelet-Európa története a 20. 
század elsõ felében. Osiris, Budapest

Rainer M. János (2003): Ötvenhat után. 1956-os 
Intézet, Budapest

Rákai Orsolya – Z. Kovács Zoltán (szerk.): A narratív 
identitás kérdései a társadalomtudományokban. 

Gondolat–Pompeji, Budapest–Szeged
Ricoeur, Paul (1992): Oneself As Another. University 

of Chicago Press, Chicago– London
Romsics Ignác (1999): Magyarország története a XX. 

században. Osiris, Budapest
Szalai Júlia (2003): Újragondolt magyar történelem. 

Holmi, 3.
Szegedy-Maszák Mihály (2003): A megértés módo-

zatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Bu-
dapest

Tomka Béla (2003): Szociálpolitika a 20. századi 
Magyarországon európai perspektívában. Század-
vég, Budapest


