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ERPS VILMOS

B_völet nélkül – félúton 
Elmélkedések Romsics Ignác könyvérQl

A magyar történetírás – az európai/nemzetközi történetíráshoz hasonlóan – szinte a kez-
detektQl jelentékeny érdeklQdést tanúsított a historiográia iránt. Csak a magyar történet-
írás történetének átfogó feldolgozására is többen kísérletet tettek már, a névsor Flegler 
Sándortól, Baráth Tiboron keresztül Várdy Béláig és Gunst Péterig terjed.1

Romsics Ignác szintén nem elQször nyúl történetírás-történeti témához. Jelen szin-
tézisét több, akár elQtanulmánynak is minQsíthetQ munka elQzte meg, többek között a 
16–18. századi magyar történetírásról, Szekf_ Gyula „Három nemzedék”-érQl, általá-
ban is a huszadik századi magyar történetírásról, a magyar történettudomány 1945 utá-
ni gleichschaltolásáról, a magyar történetírás 1990 utáni intézményrendszerérQl, illetve 
népszer_sítQ jelleg_ elQadást is tartott a teljes európai történetírás fejlQdésérQl.2 Hozzá 
lehet tenni mindehhez ugyanakkor, hogy ezek az írások inkább mások eredményeire tá-
maszkodó összefoglalások, önálló kutatásokon alapuló, eredeti, eddig nem, vagy kevésbé 
ismert forrásbázist megmozgató tanulmány meglehetQsen kevés található közöttük.

Jelen összefoglalás lényegében a 15. századtól kezdQdQen kíván átfogó (Romsics pro-
fesszor kedvelt, legalábbis a kötetben többször felbukkanó kifejezésével „nagyív_”) képet 
kialakítani a magyar történetírás fejlQdésérQl, s minden fejezetben – a címben ígérteknek 
megfelelQen – kitekintést nyújt az európai történetírás fejlQdésére is. E fejezetek azután 
átölelik a 16–18. századi magyar történetírást, a 19. századi magyar „historiográiát”, a 
magyar történetírás fejlQdését/alakulását a 20. század elsQ felében, illetve mindennek fQ 
momentumait a 20. század késQbbi idQszakában (második felében).

Nyomban megjegyezném itt, hogy ezt a fajta kronológiai felosztást több vonatkozásban is 
vitathatónak tartom. Látszólag talán a politika/köztörténeti implikációk megkerülését szolgálja 
mindez, ugyanakkor éppenhogy megrekedés ez a köztörténeti kereteknél. Hiszen a 19. száza-
dban külön fejezetbe kerül a reformkor és a neoabszolutizmus (amelyek persze köztörténeti 
kategóriák), s nagy a törés, amikor a szerzQ a dualizmus korát két részre osztja s például Jászi 
Oszkárt vagy Szabó Ervint a 20. század elejének („századelQ”) irányzatai közé sorolja. Holott 
ezek viszonylag egységet képeznek a dualizmus kori történetírás egyéb irányzataival. Legalábbis 
abból a szempontból, hogy ekkor az egyik fQ kérdés a Romsics Ignác által „tudományos”-nak, ál-
talam professzionálisnak (a problémára késQbb még visszatérek) történetírás kialakulása, amely 
viszont részben éppen a Jásziék által képviselt „pozitivizmus”-sal szemben konstituálódik, tehát 
így, ebben az oppozícióban kapja meg az értelmét/jelentQségét.3

Amint az elQzQekbQl látható, Romsics Ignác könyve három alapvetQ fejezetben tár-
gyalja a 19–20. századi magyar történetírás történetét, a következQkben mindenekelQtt 
ezeket a fejezeteket veszem górcsQ alá.4

A dualizmus kori fejezetnél (a könyvben részben „A magyar történetírás a 19. században”5) 
már jeleztem az egyik fQ kifogásomat, a periodizáció kérdését (azaz, hogy Jásziékat és Szabó 
Ervint elszakítja mindettQl). Ugyanakkor ebben a fejezetben is megjelennek a könyv fQ eré-
nyei. Romsics professzor meglehetQsen széleskör_ forrásanyagot megmozgatva ismerteti az 
idQszak legfontosabb intézményeit, irányzatait, illetve történetíróit. Megjelennek ugyanakkor 
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a szintézisnek egyéb, a többi (a magyar történetírással foglalkozó) fejezeteiben felbukkanó vi-
tatható pontjai is. Meglátásom szerint ugyanis túl sok a feldolgozásban az ún. „histoire événe-
mentielle”, azaz Romsics professzor számos helyen egyfajta életrajzot ad, felsorolva az egyes 
történészek legfontosabb m_veit (ezt a kötet végén található életrajzi lexikonban vagy lapalji 
lábjegyzetben is meg lehetett volna tenni), esetenként igen (szerintem túlságosan is) sokat 
idéz a történészek m_veibQl (többnyire azonban inkább az elQszavakból), ahol/amelyek során 
gyakran elmarad az értelmezés. Itt, a dualizmus kori fejezeteknél is látható az elemzés egyik 
fQ szempontja: a reprezentatív szintézis, a Magyar Nemzet Történeté-nek analízise (hasonlóan 
a késQbbiekben a Hóman–Szekf_höz, illetve 1945 után a különbözQ összefoglalásokhoz6) úgy 
történik, hogy a szerzQ fejezetrQl-fejezetre haladva ismerteti ezek tartalmát, fQ mondanivalóját, 
s néha a késQbbi, fQként a mai történetírás eredményeivel/állításaival összevetve értékeli/ér-
telmezi az ott leírtakat.7 Ez sok vonatkozásban pusztán deskriptív jelleg_vé, gyakran didak-
tikussá, sQt egyenesen trivializálóvá teszi a m_veket, s pusztán a jelen történetírói m_veivel/
eredményeivel való összevetés az egyetlen elemzési szempont. Sokkal érdekesebbé válnak az 
irányzatok, illetve a történetírók akkor, amikor a m_veiket övezQ vitákra kerül sor, amelyekbQl 
ebben a korban különösen négyet emel ki a szerzQ: a Marczali elleni rágalomhadjáratot, 
az Acsádyval szembeni kritikát, az Erdélyi–Tagányi vitát, illetve „A szám_zött Rákóczi” 
polémiát.8 (Mindezeket azonban a 20. század elsQ felét tárgyaló fejezetben, ami ismételten fel-
veti a periodizáció problémáját, hiszen az itteni problematikák mind-mind a 19. századi, illetve 
a dualizmus kori történetírásban gyökereznek.)

Hiányolható még ebbQl a fejezetbQl a különbözQ történetírói iskolák/irányzatok bemu-
tatása is, pl. a népies realista irányzatról, a nemzeti romantikus iskoláról, a történetírók 
ún. bécsi körérQl (amely szintén átnyúlik a 20. század elejére) nem esik szó, pedig ezek 
jelenthetnék részben a mélyebb elemzési szempontokat, s részben az európai történetírás-
sal való egybevetésre is ez adna lehetQséget.9

Ugyanakkor a szerzQ – véleményem szerint – helyesen adja meg a 19. század második 
felének (szerintem, amint jeleztem, dualizmus kori) magyar történetírásának summáját: ez 
az idQszak a magyar történetírás professzionalizálódásának idQszaka/periódusa, amikor is 
(sQt éppen ezért) sok vonatkozásban európai színvonalúvá válik.

Az intézményesülés kapcsán olvashatjuk a könyvben:
„A két tudományegyetem történeti tanszékei, az Akadémia történeti osztálya, a Magyar 

Történelmi Társulat és a Magyar Országos Levéltár döntQ mértékben járultak hozzá ah-
hoz, hogy a 19. század utolsó harmadában a magyar történetírás professzionalizálódott [! – 
az én kiemelésem – E. V.], és elérte, sQt talán meg is haladta az átlagos európai színvonal-
at. Bár a történetírás képében tetszelgQ jóindulatú dilettánsokkal és a kevésbé jóindulatú 
sarlatánokkal továbbra is lehetett találkozni, a szakmaiság [! – E. V.] követelményei az 
élenjáró nyugat-európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre általánosabbá 
és elfogadottabbá váltak.” (125. o.)10

Romsics Ignác könyvének következQ nagyobb – a magyar történetírással foglalkozó 
– fejezete a 20. század elsQ felének magyar historiográiáját elemzi. Amint a korábbiak-
ban említettem, meglehetQsen kétséges, hogy egy fejezetbe kell-e/lehet-e összevonni a 
századelQ történetírását a két világháború közöttivel (ezt a szerzQ a „Horthy-korszak” tör-
ténetírásaként aposztrofálja, ami sok tekintetben kifejezQ (kifejezi pl. azt, hogy a szerzQ 
alapvetQen a politikatörténetbQl érkezett historiográiai mezQkre), hiszen itt teljesen új 
politikai körülmények között, meglehetQsen új intézményrendszer alakult ki, új irányza-
tokkal egyetemben.11

A szerzQ részletesen bemutatja ezeket az intézményeket és irányzatokat, amelyek közül 
a legfontosabbaknak – magától értetQdQen – a Szekf_ és Hóman által reprezentált szel-
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lemtörténetet, Domanovszky m_velQdéstörténeti iskoláját, Mályusz, Hajnal és Szabó 
István társadalomtörténeti kezdeményezéseit, valamint – eléggé meglepQ módon – a 
szélsQjobboldali (Málnási Ödön és Baráth Tibor) és a marxista történetírást (Molnár Erik, 
Révai József, Mód Aladár) emeli ki.12

Nyomban szeretném leszögezni, hogy ezt a fajta elrendezést több vonatkozásban is 
kérdésesnek tartom. Mert egyrészt hiányzik pl. Eckhart Ferenc és az Q alkotmány- és 
jogtörténeti iskolájának/irányzatának bemutatása, pedig Eckhart ebben az idQszakban – de 
általában is a huszadik századi magyar történetírásban – a korábban említettekkel (Szekf_, 
Hóman, Mályusz stb.) hasonló nagyságrend_ történetírói egyéniség, akinek iskolája, il-
letve vitája a Szent Korona-tanról a nemzeti romantikus iskolával pl. szervesen kifejezi 
a korszak egész jellegét historiográiai szempontból. (Ez nem más egyébként, mint a 
társadalomtörténeti szempont térhódítása.13)

Másrészt kimarad pl. a nemzeti romantikus iskola egységes irányzatként való elemzése, 
bemutatása, holott ennek vitái Szekf_ékkel, de akár a népiekhez vagy Mályuszékhoz, il-
letve a szélsQjobboldalhoz való viszonyuk tisztázása/boncolgatása, szintén alapvetQ a 
korszak jellegének körüljárásához.14 Az irányzatok közül azonban különösen túlzónak és 
vitathatónak érzem a szélsQjobboldali (és részben a marxista) iskolák aránytalanul terje-
delmes leírását. Ezek a korszak történetírásában teljesen marginális pozíciót foglaltak el, 
ráadásul Romsics professzor pl. Baráth Tibor és Málnási Tibor történetírását (helyeseb-
ben egy-egy meglehetQsen komolytalan magyar történeti összefoglalását/kompilációját) 
ugyanolyan terjedelemben (5+6, összesen 11 oldalon) mutatja be, mint a mégiscsak fon-
tosabbnak tekinthetQ Szekf_t, vagy Hajnalt (Q 4 oldalt kap), vagy Szabó Istvánt. Az el-
hibázottsághoz mindezeken felül az is szervesen hozzátartozik, hogy ezeken a hosszú és 
másoktól elspórolt oldalakon a szerzQ „elemzése” kimerül a szinte szó szerinti hosszú 
idézetekben, amelyeket – amint már említettem – szerintem máshol is, ebben a fejezet-
ben szintúgy, túl hosszú lére ereszt, s nem ritkán ismert szövegrészeket (pl. Szent István 
Intelmeit a jövevény népekrQl) idézve teszi ezt.15

Egyébként pedig még a következQ megjegyzéseim lennének ehhez a fejezethez: nem 
kívánok túlságosan mélyen belemenni a Szekf_-kérdésbe (megtettem ezt máshol16), de 
egyrészt a Szekf_ ábrázolás szétesik, különbözQ fejezetekben szerepel, különbözQ pro-
blémák körül, aminek alapján nehéz kibogozni még a szerzQnek is a róla alkotott képét. 
(Persze kérdés, hogy ilyen képre Szekf_rQl egyáltalán szükség van-e?) Részben persze 
elQkerülnek a Szekf_-diskurzus bizonyos elemei, amelyeknek alapján kérdéses például 
Szekf_ szaktörténész vagy ideologikus mivolta.17 Romsics Ignác – úgy t_nik – idQnként 
a kelleténél jobban hangsúlyozza ideologikus mivoltát, a „Három nemzedék”-et például 
(Dénes Iván Zoltánnal megegyezQleg18) nem tekinti szakmunkának (viszont soha, sehol 
nem tisztázza könyve során, hogy mi a „szakmunka”, illetve a „szakmunkaiság” krité-
riuma), s szerinte Szekf_nél a harmincas években („Mi a magyar?”), illetve a negyvenes 
években („Valahol utat vesztettünk”) is döntQek/alapvetQek az ideológiai motívumok. 
Ennek során persze olyan eléggé feloldhatatlannak t_nQ ellentmondásba ütközik, hogy a 
Magyar Történetet a legjobb magyar történeti összefoglalásnak minQsíti (igaz, hogy csak 
annyi terjedelemben ír róla, mint Málnási Ödön „A magyar nemzet Qszinte történeté”-rQl, 
vagy Mód Aladár összefoglalásáról). Eközben elismeri viszont, hogy Szekf_ a Magyar 
Történetben mintegy meghosszabbítja, az egész magyar történelemre kiterjeszti a „Három 
nemzedék” korábban merQ ideologikumnak aposztrofált felfogását. Akkor ez most 
(Magyar Történet, Szekf_ egészében) szakmunka vagy ideologikum?19

Az ellentmondások számát nem csökkenti (hanem növeli) pl. a Szekf_vel (hallgatóla-
gosan) szembeállított Szabó István értelmezése a könyvben. Szabó István itt a maga 
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társadalomtörténeti (közelebbrQl parasztság- és népiségtörténeti) kezdeményezéseivel/
törekvéseivel úgy jelenik meg, mint a tudományosság letéteményese, akinek megállapítá-
sai/eredményei sok vonatkozásban máig érvényesek.

„A magyarság életrajza”, illetve a „Nemzetszemlélet és magyarságtudat” cím_ munkák 
kapcsán írja Romsics Ignác:

„A magyarság életrajza a két világháború közötti népiségtörténet kiemelkedQ alkotása. 
A rendelkezésre álló részmunkálatokra és saját kutatásaira is támaszkodva Szabó István 
olyan szintetikus munkát alkotott, amely a szellemtörténet spekulatív konstrukcióit és a né-
piségtörténet metaforikus nyelvhasználatát egyaránt elkerülve ad szakszer_ és tárgyilagos 
[az én kiemeléseim – E. V.] képet a magyar és nem magyar népek történeti demográiai és 
településtörténeti múltjának ezeréves Kárpát-medencei alakulásáról...” „1943-tól kezdve 
jelentQs energiáit kötötte le az oktatás, de továbbra is jelentkezett kisebb-nagyobb társada-
lomtörténeti írásokkal. Kiemelkedett ezek közül az 1943-ban megjelent Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat cím_ terjedelmes tanulmánya, amelyben a rendi és modern nemzeti 
történet alakváltozásainak elemzésén keresztül lényegében a magyar nacionalizmus törté-
netét írta meg ma is érvényes formában.” (I. m. 337. o.)

Itt meg szeretném jegyezni, hogy semmiféle különösebb elQítélet vagy averzió nem 
befolyásol a Szabó Istvánról alkotott véleményemben, helyes, hogy Romsics Ignác – nem 
utolsósorban az én kutatásaimra, illetve megállapításaimra támaszkodva – a magyar törté-
nettudomány kiemelkedQ 20. századi képviselQi között tárgyalja. Ugyanakkor pl. Szekf_ 
esetében mintha túl sokszor hangozna el az „ideologikus”, s Szabó esetében pedig a „szak-
szer_”, és a „tárgyszer_” jelzQ. Holott – amint korábbi tanulmányaimban erre rámutattam 
– Szabó István munkáiban szintén számos alkalommal kimutatható az ideologikus, „re-
torikus”/retorikai motívum. Egyik kiváló példa erre éppen az idézett „Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat” cím_ cikksorozata, amely 1943–44-ben (tehát nem csak 1943-ban!) 
jelent meg a Várkonyi Nándor által szerkesztett Sorsunk cím_ folyóirat hasábjain (már a 
megjelenés helye is ideologikummal telített, hiszen nem szaklapról, illetve szakfolyóirat-
ról van szó!). Ebben Szabó azt fejti ki (summázva), hogy a XVI–XVIII. századi rendi, 
illetve a 19. századi politikai nemzetfogalom után saját korában a pl. (helyesebben legfQ-
képpen) Mályusz Elemér által „A magyar történettudomány”-ban kifejtett népi nemzetfo-
galom és nemzetszemlélet az aktuálisan érvényes és így követendQ (azaz ezzel azonosítja 
magát). Mi ebben a ma is érvényes forma?20

Kifejezetten ténybeli tévedés ebben a fejezetben mindezeken felül, hogy a Mályusz 
által az Országos Levéltárban alapított munkaközösség írásai jelentek volna meg a 
Település és Népiségtörténeti Értekezések cím_ sorozatban 1938 és 1943 között.21 Az 
elQbbi munkaközösség által készített monográiák csak két szerzQtQl (Szabó István, Ila 
Bálint), a Magyarság és Nemzetiség cím_ sorozatban láttak napvilágot, míg a Romsics 
professzor által említett sorozat a Mályusz egyetemi (!) intézetében, a harmincas évek 
második felében felállított Népiség és Településtörténeti Intézetben készült doktori 
értekezéseket tartalmazza.22

Mályusz kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy a szerzQ (bevált módszeréhez 
híven, miszerint inkább elQszavakból és – néha, itt is – politikai propagandafüzetekbQl 
idéz hosszasan) indokolatlanul nagy terjedelemben (majd egy teljes oldalon) idéz/közöl 
hosszú részleteket Mályusz „Vörös emigráció” cím_, valóban pamletnek minQsíthetQ 
könyvébQl.23 (I. m. 325. o.) Ugyanakkor meg sem említi (nemhogy valamilyen összképet 
adna róluk) Mályusz valóban úttörQnek tekinthetQ/számító társadalom- és szellemtörténeti 
munkáit (Türelmi rendelet, A Rákóczi-kor társadalma, A magyar társadalom a Hunyadiak 
korában, A magyar köznemesség kialakulása, Magyar renaissance24, magyar barokk 
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stb.25), aminek következtében – bár az alfejezet részben az „utak a társadalomtörténethez” 
címet viseli – Mályusz társadalomtörténeti, a magyar medievisztikát modernizálni kívánó 
törekvései elsikkadnak s – majdhogynem Szekf_höz hasonlóan – inkább ideológiai, ide-
ológusi implikációi kerülnek elQtérbe.26 (JellemzQ módon a Szekf_ és Mályusz között a 
középkori magyar nemzetiségi politikáról folytatott vitát is azzal intézi el lapidárisan a 
szerzQ, hogy mindkettQ „egyaránt spekulatív és anakronisztikus”; nem tudom, hogy ily-
en leírható-e historiográiai munkában, ebben az esetben azonban bizonyosan kétséges, 
hiszen talán mégis a mögöttes tartalmakra, a miért-re való rákérdezés lenne itt a feladat.)27

Romsics Ignác összefoglalásának utolsó nagyobb érdemi egysége az 1945 utáni magyar tör-
ténetírást mutatja be („A magyar történetírás a 20. század második felében” címmel.28) Ebben 
külön alfejezet tárgyalja az 1945 és 48 közötti idQszakot, amely a professzor akadémiai szék-
foglalójának is tárgya volt.29 (Külön fejezet elemzi végül az 1989 utáni, a rendszerváltozást 
követQ idQszakot, ezt azonban nyugodt szívvel együtt olvashatjuk az elQzQ fejezettel.)

A szerzQ ebben a részben is nagy lendülettel mutatja be az új, immár marxista történetírás 
intézményrendszerét, pl. a különbözQ kutatóintézeteket (valamint Országos Levéltár), 
folyóiratokat, egyetemeket, forráskiadványokat, a legfontosabb vitákat, szintéziseket stb. 
Az intézmények bemutatásánál változatlanul hiányolhatjuk a segédtudományok és a rokon-
tudományok „fejlQdésének”/alakulásának elemzését, pedig ezekbQl (amint a korábbiakban 
is) többfajta következtetés is levonható. (Például a segédtudományok esetében a medi-
evisztika háttérbe szorulása az 1950-es években.) E fejezetekben is túlzottnak, túlságosan 
is lexikonszer_nek érzem az egyes történészek életm_vének a bemutatását, itt is érvényes: 
mindezt lábjegyzetekben vagy függelékben meg lehetett volna oldani.30 

Hiányolhatjuk még a fejezetben a különbözQ irányzatok (esetleg gazdaságtörténet, 
társadalomtörténet, agrártörténet, eszmetörténet) elemzését. Mindössze két ilyesmivel fo-
glalkozik a szerzQ (ha a külföldi magyarok történetírását nem számítjuk ide – amit viszont, 
mármint a külföldi magyarok történetírására való kitekintést, csak helyeselhetünk, hiszen 
az is a magyar történetírás szerves része): az egyetemes történeti kutatásokat, kiemelve 
benne az ókortörténetet és a Kelet-Európa kutatására vonatkozó eredményeket, valamint 
az 1945 utáni historiográia írás teljesítményeit.31

Ezen irányzatok bemutatásánál Romsics professzor eljárása az, hogy a szintézisekben 
itt is idQrendben haladva (Qstörténet, középkor, koraújkor, 19. század, 20. század, illetve 
ekkor már természetesen az 1945 utáni idQszak is) az egyes korszakokon belül mutatja 
be pl. a különbözQ résztudományok (történeti demográia, várostörténet stb.) újabb és 
újabb megállapításait. Itt a fejezetek (sQt az egész könyv) áttekintését meglehetQsen ne-
hézzé teszi, hogy az újabb és újabb szintéziseknél (legutoljára a „Magyarok Európában” 
köteteinél) újból és újból nekirukkol egy ilyen idQrendben haladó áttekintésnek, aminek 
alapján meglehetQsen nehézkessé válik az egyes szintézisek összehasonlítása, illetve min-
dez az egész kötet alapvetQen „eseménytörténeti”, lexikális jellegét húzza alá. Az egyik 
leginkább vitatható pontnak ebben a fejezetben mégis az ún. „nemzeti kommunista” tör-
ténetírás fogalmát gondolom.32 ErrQl már egy meglehetQsen régi vita/diskurzus folyik a 
magyar történeti (sQt publicisztikai) irodalomban, merthogy nemzeti és kommunista el-
vileg kizárják egymást. A fogalmi zavart jelentQs mértékben növeli, hogy – ismereteim 
szerint – Rainer M. János is ezt a jelzQt használja (sQt ez a summa) Nagy Imre életrajzá-
ban a mártír miniszterelnök politikai koncepciójának, illetve gyakorlati tevékenységének 
minQsítésére.33 A nemzeti itt – az én értelmezésemben – éppen a hivatalos hatalommal, a 
rákosista berendezkedéssel való szembenállás, a (társadalmi-demokratikus reformokkal is 
egybekötött) önálló „magyar út” szinonimája. A Romsics Ignác által használt értelemben 
vett nemzeti kommunista történetírás viszont (úgy t_nik) éppen a fennálló hatalmat, azaz 
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a Rákosi-féle berendezkedést kiszolgáló történetírás. Itt Romsics professzor nyilván pl. 
a Mód Aladár (és részben Révai) által képviselt felfogásra utal34, ahol a Habsburgokkal/
németekkel szembeni nemzeti szabadságharcok (amúgy a népfront gondolat jegyében) 
alapvetQ jelentQség_ek voltak. Mindazonáltal nemzetinek ezt a történetírást (fQleg a 
korszak egészére nézve) mégsem aposztrofálnám, hiszen fQ tartalma az osztály fogalma, 
illetve az osztályharc kategóriája volt, amihez képest – legalábbis bizonyos esetekben 
– a nemzeti/nemzet éppen szélesebb, demokratikusabb tartalmat hordozhatott. (Amint 
ez Nagy Imre, illetve az egész 1956 esetében is így volt, hiszen utóbbit ma már inkább 
„nemzeti felkelés”-nek, nemzeti szabadságharcnak hívjuk.35)

A „nemzeti” jelzQ ekkor sok vonatkozásban az osztályellenség (azaz a nemzethez nem 
tartozók) kizárására (hogy ne mondjam kitelepítésére) szolgál, azaz az osztályfogalomnak 
alárendelQdik. A történetírásban ennek leképezése az a tény, hogy a nemzetet azonosí-
tották az alsóbb társadalmi rétegekkel (munkásosztály, zsellérség, szegényparasztság) s 
ehhez képest egyenesen a demokratikusabb felfogás felé való nyitást jelentett az 1970-es 
években az a „felfedezés”, hogy az alsóbb társadalmi rétegek szemhatára – pl. a középkor-
ban – alig terjedt lakóhelyükön, közvetlen környezetükön túl (a nemzet, haza látóköréig 
aligha); ezzel sokkal inkább a felsQbb rétegek, pl. a m_velt köznemesség rendelkezett, s a 
Dózsa-féle parasztháború (a társadalmi haladás letéteményese) sem a szegényparasztság 
és a zsellérség, sokkal inkább a korábban (az 50-es években) osztályellenségnek tekintett, 
emelkedQ, polgárosodó paraszti réteg, s a mezQvárosok voltak.36 

A Mód Aladár-féle szemlélet és az osztályharcos felfogás ott ér egyébként össze, hogy 
mindkettQ meglehetQsen primitív politikatörténet volt, s jellemzQ, hogy a társadalom-
történeti szemszög akkor rehabilitálódik (illetve ver gyökeret, honosodik meg), amikor 
a nemzetfogalom is nyit korábban kiátkozott rétegek (az „uralkodóosztály”) felé, azaz 
demokratizálódik. A nemzetit (akármilyen egyéb kiegészítéssel) inkább az utóbbiaknak 
hagynám meg.37

Hozzátenném mindehhez, hogy ugyanakkor nem a „nemzeti kommunizmus” fogalmának 
a problematikája az 1945 utáni fejezet (azaz az 1945 utáni magyar történetírás) kulcskérdé-
se. A döntQ szempont itt annak felvetése (s véleményem szerint a számos adat, név, intéz-
mény „historie événementielle”-szer_ felsorolása mellett/mögött tulajdonképpen ez sikkad 
el a könyvben), hogy az 1945/48 utáni, ún. „marxista” történetírást hogyan lehet értékelni, 
értelmezni: azaz (az extenzív bQvülés mellett38), jelentett-e/jelenthetett-e ez valamiféle elQre-
lépést a korábbi, pl. a két világháború közötti magyar történetíráshoz képest?39

Véleményem szerint nem, sQt egyenesen nagyfokú visszaesést hozott, ugyanis míg pl. a 
két világháború közötti periódusban, sQt sok vonatkozásban már a dualizmus idQszakában 
is (bár akkor nem ez a fQ mérce) számos társadalomtörténeti vonatkozást hordozott a 
magyar történetírás (sQt a legjobbak – ezért a legjobbak – kifejezetten ilyen, vagy szin-
tén európai léptékkel is bíró eszmetörténeti történetírást m_veltek), a háború után (1948-tól 
kezdQdQen), bár – fQként az 1970-es évektQl kezdQdQen – tartalmazott társadalom- és gaz-
daság-, sQt eszmetörténeti modernizációs tendenciákat (de különösen egyéniségeket), sok 
vonatkozásban, egyéb kelet- és közép-európai társaihoz hasonlóan, mégis visszaesett a rossz 
politikatörténet szintjére.40 Mindezt számos bizonyítékkal és érvvel lehet alátámasztani, 
aminek csak egyik eleme a történettudományos intézményrendszer „államosítása” (pl. a 
Történettudományi Intézet, Munkásmozgalmi Intézet, Párttörténeti Intézet), azaz pártirányí-
tás alá vonása, ami – mutatis mutandis – azért 1989-ig érvényes volt. (Mindez természetesen 
a tudományos kutatás és véleményalkotás szabadságát is alapvetQen gátolta, amihez képest 
a két világháború közötti idQszak aranykor volt – ezért is létezhettek különbözQ irányzatok 
akkor.41)
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Ami a legjobban bizonyítja azonban a politikatörténet regnálását és a modern, 
Nyugat-Európában ekkor áttörQ társadalomtörténeti/társadalomtudományos megközelí-
tés marginális voltát, de legalábbi másodrangú helyzetét, az éppen az 1980-as években 
megigyelhetQ, de még az 1990-es években is tartó (vagy akkor fQképpen kibontakozó) 
folyamat, a történettudomány ún. reprofesszionalizációja volt (pedig, mint láthattuk, a 
professzionalizmus a 19. század programja).42 Mindez jelenti pl. a forráskritika, a segéd-
tudományok tekintélyének visszaszerzését, a citatológia, a közvetlen politikai/ideológiai 
utalások, a „vörös farok” elhagyását, az újból meginduló, „pozitivitsa” forrásközlést (pl. 
Anjou-kori Okmánytár, Erdélyi Oklevéltár stb.), bizonyos folyóiratok újbóli megindu-
lását, a régi-új résztudományok (kormányzattörténet, intézménytörténet, egyháztörténet 
stb.) „szakszer_” m_velését.43

Befejezésként néhány szót a könyvnek az egyetemes történetírást taglaló fejezeteirQl. 
(Itt persze alapvetQ kérdésekrQl lesz szó.) Ebben az egyik szembeszökQ ellentmondás, 
hogy Romsics Ignác elQszavában Ernst Breisach magyarul 2004-ben megjelent monog-
ráiájához utalja az olvasót, ugyanakkor Q saját maga is jelentQs/terjedelmes fejezeteket 
szán mindennek, viszont nem tisztázza mondanivalójának viszonyát Breisach említett m_-
véhez. Ennél is nagyobb problémának gondolom a korábban már említett koherencia hiá-
nyának a kérdését, mert a szerzQ nem tisztázza sem Breisach, sem a saját egyetemes törté-
neti historiográiai fejezeteinek viszonyát a magyar történetírásról szóló fQ fejezetekkel. A 
koherenciahiány és a fogalmi tisztázatlanság egyik fQ (vagy talán legfontosabb) elemének 
a „tudományos” történetírás fogalmának használatát gondolom. A kötetben, meglehetQsen 
nyilvánvalóan, a „tudományos” történetírás a 19. században kibontakozó ún. „professzio-
nális” történetírást jelenti. Szinte teljesen elsikkad azonban az a probléma, hogy – számos 
újabb historiográiai összefoglaló szerint – a huszadik században a történetírásnak/törté-
nettudománynak egy teljesen új paradigmája bontakozik ki, amelyet társadalomtudomá-
nyos, szociológiai alapvetés_, „szcientista” történetírásnak szoktunk nevezni. Nincs itt tér 
a két paradigma összevetésére (korábban több írásomban, pl. Breisach könyve kapcsán is 
részletesebben kifejtettem ezt44), a kérdésnek itt olyan szempontból van jelentQsége, hogy 
egyrészt a fogalmak tisztább használata lehetQséget adna a 19. és 20. századi történetírás 
fQ irányainak, problémáinak konzisztensebb áttekintésére (amikor is nem „esnének szét” 
az egyes iskolák); másrészt problematizálhatná mindez a magyar történetírás fQ kérdéseit 
is a 20. században, hiszen az meglehetQsen deskriptív jelleg_ elrendezésnek t_nik, ahogy a 
magyar történetírás a 20. század elsQ és második felében Romsics könyvében megjelenik. 
Ellenben lényegesen jobban problematizáltnak, de legalábbis megválaszolandó kérdése-
ket feltevQnek t_nik, hogy kinél, melyik irányzatnál, milyen mértékben valósult meg a 
20. századi európai történetírásban oly „forradalmi” jelentQség_ társadalomtudományos/
szociológiai aspektusú, a 19. századi politikatörténet-centrikus történetírással diametráli-
san ellentétes, „modern” történettudomány. (Felfogásom szerint ebben áll pl. a két világ-
háború közötti magyar történetírás jelentQsége, s ezért hiányolom pl. Eckhart Ferencet, vi-
szont ezért elhanyagolható Málnási Ödön és Baráth Tibor, sQt bizonyos tekintetben Révai, 
Mód Aladár vagy akár Molnár Erik is.45 Utóbbiak jelzik, hogy ez a problematizálási irány 
lehet mérvadó a marxista történetírás értékeléséhez – tehát az egész könyvben a „Magyar 
történetírás a 20. század második felében” cím_ fejezethez – is: azaz, hogy ez mennyi-
ben valósította meg/képviselte ennek a szcientista, társadalomtudományos történetírásnak 
a szempontjait, így mennyiben képvisel egyfajta európaiságot, illetve: hogy ennek mi a 
viszonya a két világháború közötti, több vonatkozásban akár európai lépték_ magyar tör-
ténetíráshoz?)

Nem mehetünk el szó nélkül mindezzel egyidej_leg az egyetemes történetírást tárgya-
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ló fejezetek egy további alapvetQ problémája mellett sem. Romsics Ignác ugyanis több 
alkalommal kitér történetelméleti és történetilozóiai kérdésekre, persze tárgyából adó-
dóan (a magyar történetírás erre kevés lehetQséget ad) ennek kis teret szán, s inkább csak 
érzékelteti, hogyan vélekedik e problémákról. Egyrészt ugyanis mindennek kevés jelen-
tQséget tulajdonít (vagy átutalja Breisach-hoz az olvasót e vonatkozásokban); másrészt 
értelmezése, értékelése már-már lapidáris, egyenesen ismeretterjesztQ elQadások/tanfo-
lyamok szintjére süllyedQ elQadásban/ábrázolásban merül ki. Vonatkozhat mindez akár pl. 
a történelmi materializmust (Marxékat) tárgyaló fejezetre, vagy a Nietzschére vonatkozó 
sorokra, de az olyan kijelentés is alapvetQen téves, hogy B. Croce a történelmi megis-
merés alapját az intuícióban látja. Ez legfeljebb ifjúkorára érvényes, s pl. 1938-as híres 
m_vében46 azért bírálta Meineckét, mert a historizmus kialakulásában – amelyet egyéb-
ként Q is az európai gondolkodást forradalmasító jelenségnek gondol – Justus Mösernek, 
Herdernek és Goethének tulajdonítja a legnagyobb jelentQséget. P ezzel szemben Hegelt 
tekinti – pl. Goethe helyett – a fQ egyéniségnek, s nagy különbség Hegel és az elQzQk 
között éppen a „közvetlen”, a „közvetítés” nélküli, a Herder és Goethe által oly kedvelt 
irracionális elutasítása. De úgy gondolom, hogy ma már nemigen lehet arcpirulás nélkül 
leírni azt, hogy Collingwood nézeteiben „kevés eredetiség” van47, amihez képest (ez lehet, 
hogy Breisach hatása) ízlésemhez (és jelentQségükhöz) képest meglehetQsen sok szó esik 
BeardrQl, BeckerrQl, Carr-ról és Eltonról (összességében több, mint Croce-ékról), s pl. a 
hermeneutikáról egyetlen szó sem.48

Hogyan lehet összegezni a fentebb elmondottakat, azaz mi is tulajdonképpen jelen so-
rok szerzQjének végsQ verdiktje Romsics professzor könyvérQl?

MindenekelQtt Romsics Ignác nagyszabású szintézise (az elmondottak fényében) kissé 
elsietettnek tekinthetQ. Ezt talán meglepQ egy olyan roppant kiterjedt publikációs listával 
rendelkezQ, akadémikus történészrQl kijelenteni, úgy vélem azonban, hogy meglehetQs 
naivitás Romsics Ignác részérQl, ha úgy gondolja, néhány éves tájékozódással/olvasás-
sal a témakörben (azaz alapvetQen mások munkájára/feldolgozásaira támaszkodva, hiszen 
lényegében egyetlen itt tárgyalt témakörben sem végzett alapkutatásokat49, nem publikált 
a kérdéskörrel kapcsolatos forrásokat sem) képes lehet egy ilyen nagylélegzet_ feladattal 
megbirkózni. Romsics Ignác ugyanis (amint a könyv szövegébQl is lényegileg kiderül, 
illetve a korábbiakban is többször utaltam erre) politikatörténész, aki jelen könyvében 
inkább csak kirándulást tett a historiográia területére. Ma már azonban a historiográ-
ia nemzetközi gyakorlata azt mutatja, hogy ezt nem lehet holmi kedvtelésbQl, „leveze-
tésképpen”, mellékesen _zni, mindennek ugyanis olyan óriási irodalma van, olyan eddig 
még ismeretlen vagy feldolgozatlan forrásanyagot kell megmozgatni50, olyan széleskör_ 
(nem kis részben ilozóiai) m_veltségre kell szert tenni ennek m_veléséhez, hogy ez le-
hetetlenné teszi a tárgykör mellékesként, átnyergelésként való _zését, mindez teljes em-
bert kíván.51 Úgy hiszem, hogy ezek jelentQs részével Romsics Ignác nem rendelkezik, s 
ebbQl adódik pl. az egyetemes historiográiai folyamatokra való kitekintésének enyhén 
szólva is hiányos, dülöngélQ megalapozottsága (ezt bizonyítja az irodalomjegyzék vonat-
kozó részének roppant szelektív volta is52), a ilozóiai áramlatok bemutatásának idQnként 
ismeretterjesztQ, idQnként lapidáris és redukcionista volta, vagy például az alkalmazott fo-
galomrendszerének/fogalmainak láthatóan meg nem emésztett / végig nem gondolt volta, 
illetve az egyetemes és magyar folyamatok közötti kapcsolat bemutatásának szinte teljes 
hiánya.53

(Az elsietettséget bizonyítja egyébként a könyvben található számos félreütés, hely-
esírási hiba, idQnként kifejezetten értelmetlen mondatokkal megf_szerezve. Pl. 301. o. és 
60. o.: detereminisztikus/determinisztikus helyett; 287. o.: monoklauzalitás monokauza-
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litás helyett; 239. o. Darton/Darnton helyett; 222. o. par exellence/par ecxellence hely-
ett, stb. stb.54 Mindük közül kiemelkedik a francia levéltárosi intézmény, az École des 
Chartes-nak a leírása a 133., 114., 115. és a 67. oldalakon, ahol minden esetben Chartres-t 
olvashatunk, bizonyítva, hogy itt nem egyszer_ félreütésrQl, hanem hibáról, a francia ny-
elvtudás alapvetQ hiányosságairól, a francia intézmény nevének nem helyes ismeretérQl 
van szó, pedig ez újabban több magyarul megjelent kiadványban, kézikönyvben is hely-
esen olvasható.55)

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy nem tagadhatók Romsics Ignác könyvének jelentQs érde-
mei sem. Amint utaltam rá (a jelzett kifogásokkal) alapvetQen tarthatónak gondolom a dualizmus 
koráról adott képet (igaz a periodizációval nem értek egyet), különösen a professzionalizmus 
fogalmának alkalmazását. Szintén roppant üdvözlendQnek gondolom az intézményrendszer mé-
lyebb bemutatására irányuló erQfeszítéseket (amelyeket persze, egyes, az elméleti kérdések iránt 
is fogékonyságot mutató történészek mélyen lenéznek, „pozitivistának” minQsítenek, igazolva 
ezzel változatlanul tökéletes tudatlanságukat a pozitivizmus fogalmának mibenlétérQl) – igaz 
ez némely esetben kissé öncélú, különösen, amikor a szerzQ nem tud lényegi jelentéstartalmat 
hozzárendelni a fejleményekhez, példának okáért az 1990 utáni jelenségek leírásánál. (Teljesen 
jelentéktelennek/irrelevánsnak gondolom azt a szóban/beszélgetésekben felvetett szempontot/
kifogást, miszerint Romsics Ignác pusztán 1945 elQtt született történészeket említ könyvében. 
Ez – mint Hegel mondaná – teljességgel külsQleges szempont.)

Az egyik legnagyobb erénye a könyvnek azonban (a szintén jelzett kérdéseimmel 
együtt) az 1945 utáni magyar történetírás bemutatása, amely a vonatkozó irodalomban 
a legnagyobb terjedelm_56, számos tanulságos részletet, érdekességet, sQt gondolatot ta-
lálunk itt, ami jó kiindulópont (viszont inkább csak kiindulópont) mondjuk az egyetemis-
ták számára a korszakkal való nem könny_ szembesüléshez.

Mindent összevetve, jelen sorok szerzQje (hogy a könyv címére rímelQ allúziót használjon) 
egyáltalán nincs „elb_völve” Romsics Ignác könyvétQl56, ugyanakkor jelentQs erQfeszítésnek 
– valahol félúton lévQnek – tartja egy olyan irányban, amelyre a magyar historiográiai kuta-
tásnak és oktatásnak nagy szüksége van, s amely részben tükrözi is ennek jelenlegi helyzetét, 
s amely többek között az európai (sQt kelet-európai) történetírással való alaposabb összeve-
téssel (és persze további bQséges alapkutatásokkal) mélyíthetQ tovább.

(Romsics Ignác: Clio b_völetében. (Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetkö-
zi kitekintéssel.) Budapest, 2011, Osiris Kiadó, 628 p.)
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pontjai is, nevezetesen, a szellemtörténethez kötQ-
dQen a német kerül terítékre, viszont akkor a többi 
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verdikt a 42. oldalon.) Holott – akár szakirodalmi 
szinten is – érdemes lett volna szembesülni azzal a 
korábban pl. Hóman Bálint, késQbb részint Gunst 
Péter által képviselt felfogással (amelyet számos 
európai feldolgozás erQsít), hogy a par excellence 
felvilágosodás (pl. Voltaire és Condorcet) tulaj-
donképpen – ahistorikus volta miatt is – egyfajta 
dilettantizmusnak tekinthetQ, s az igazán elQremu-
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szempontból éppen hogy európainak minQsíthetQ. 
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Uo. 383–437. o. 
ErQs Vilmos: A XVI–XVIII. századi történetírás II. 
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7 I. m. 152–166. o.
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ban. I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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következQket:

 R. Várkonyi Ágnes (korábban már említett) mo-
nográfiájában – amelyrQl Dénes Iván Zoltán egy 
helyütt azt állítja, hogy szinte észrevétlen maradt 
a magyar historiográfiában, holott az a Debreceni 
Egyetemen már az egyetemisták számára is kö-
telezQ olvasmány! – azt az álláspontot képviseli, 
hogy igazán elQremutatót – persze a marxizmus 
mellett, vagy inkább után – a pozitivizmus je-
lentett a 19. század második felében (különösen) 
a maga gazdaság- és társadalomtörténet-centrikus 
szemléletével, s a rankei historizmus pusztán a fe-
udális, nemesi-romantikus értékszemlélet szócsöve 
lett volna. Ezzel szemben meg kell állapítanunk 
(a legújabb historiográfiai szakirodalom fényében 
különösen), hogy a 19. századi európai történetírás 
legfontosabb jelensége a rankei hagyományokon 
kiinduló professzinalizálódás volt, amelyhez képest 
a pozitivizmus sok vonatkozásban merQ dilettan-
tizmus volt, nem véletlenül szenvedett alapvetQen 
vereséget a nagy 19. századi, a paradigmák kérdését 
eldöntQ vitákban. Mindez persze azt jelenti, hogy 
pl. a magyar történetírásban az európaiság színében/
jelmezében tetszelgQ polgári radikális és történelmi 
materialista történetfelfogás (á lá Jászi és Szabó 
Ervin) „szociológiai” szemlélete, sok vonatkozás-
ban merQ dilettantizmus és politikai propaganda 
volt.

 Látható, hogy Romsics Ignác állásfoglalása ebben a 
vonatkozásban közelít ehhez az európai szakiroda-
lomhoz (s ellentétes pl. Pók Attila és mások korábbi 
felfogásával), viszont épp itt hiányolhatjuk a kohe-
renciát, azaz azt, hogy ezt a professzionalizálódást 
egy fejezetben, Jásziékat egy másikban tárgyalta, 
s így elmaradt a tulajdonképpeni fogalmi, sQt elvi 
konfrontáció (pedig ez ráadásul a szintézis kulcsfo-
galmait érinti).

 Az a megállapítás persze, hogy a dualizmus kori 
történetírás ezzel a professzionalizálódással sok te-
kintetben európai rangú, nem teljesen új, hiszen erre 
utalt már a magyar szakirodalomban részben Gunst 
Péter (Q is „tudományos” történetírásról beszél ek-
kor, hasonló értelemben, mint Romsics Ignác, azaz 
nem Jásziékat értve ezen), de Várdy Béla, illetve 
Glatz Ferenc, sQt – jóval korábban – Hóman Bálint 
is megállapította ezt.

 Hogy azután ezt a professzionális történetírást a 
magyar és nem magyar szakirodalom számos al-
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kalommal „lepozitivistázza” az megér egy külön 
misét, s az e kérdéskörben uralkodó fogalmi z_r-
zavart példázza, amire jelen sorok szerzQje korábbi 
írásaiban már számos alkalommal utalt.
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nyilvánvalóan Hajnal István felfogását adaptálva – a 
középkori jobbágy és földesúr viszony „kölcsönös-
ség”-ére, patriarchális jellegére hivatkoznak, amit 
Romsics Ignác „számos ellenpéldával cáfolható 
túlzásnak” tekint. Ez persze szíve joga.

 Viszont amikor mindennek lábjegyzetében (egy-
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gyobb terjedelm_ része, kb. 140 oldalban tárgyalja 
az ekkori történéseket.
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netírók/történészek nagyszámú megjelenését emeli 
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Geschichtswissenschaft in Ungarn: Die ungarische 
Geschichte von 1918 bis zur Gegenwart in der 
Historiographie seit 1956. (München, 1982.)

 Fischer, Holger: Neuere Entwicklungen in der un-
garischen Sozialgeschichtsforschung. In. Archiv für 
Sozialgeschichte 34 (1994), 131–156. o.

 Gyáni Gábor: Történetírásunk az évezred forduló-
ján. In. UQ: Történészdiskurzusok. L’Harmattan,. 

Budapest, 2002. 35–54. o. (Eredetileg Századvég, 
18. 2000 Qsz. 117–141. o.)

39 A „nemzeti kommunizmus” fogalmánál egyéb-
ként külön zavart okozhat, hogy azt a Ceauşescu-
rendszerre, illetve annak történetszemléletére is 
szokták alkalmazni. S bár Ceauşescu és Rákosi 
rendszere között számos hasonlóság van, azért 
Rákosi intézkedéseinek aligha volt valamelyik 
etnikum, nemzeti kisebbség elnyomására (vagy 
megsemmisítésére) irányuló tartalma, s az 1950-es 
évek magyar történeti diskurzusából alapvetQen hi-
ányzik a Burebista-féle nagy nemzeti hQsökre való 
hivatkozás, sQt a beszédmódból az Árpádra, Szent 
Istvánra, illetve a „történelmi Magyarország”-ra 
való hivatkozás lényegében kiesik. Ehhez jön még a 
szlávok történelmi szerepének, a magyar fejlQdésre 
való nagy hatásának hangsúlyozása, ami teljes-
séggel ellentétes a Ceauşescu-rendszerben regnáló 
diskurzussal.

 Mindezekre magyar tekintetben számos példa van. 
Vö. ErQs Vilmos (szerk.): A harmadik út felé. I. m.

 A románra alapvetQ persze Lucian Boia: Történelem 
és mítosz a román köztudatban. Kriterion 
Könyvkiadó. Bukarest–Kolozsvár, 1997.

40 Ugyanakkor persze nem érthetünk egyet olyan la-
pidáris minQsítésekkel, alkalmanként invektívákkal, 
ami nemritkán elQfordul mostanság. Vö. pl. Pze 
Sándor: Nemzettudat és historiográfia. Hamvas 
Intézet, 2009.

41 A reprofeszionalizálódás fogalmához vö. Atlas of 
European Historiography. I. m. Illetve ErQs Vilmos: 
A közép- és kelet-európai történetírás. (Megjelenés 
alatt.)

42 Véleményemet (azaz azt, hogy a magyar történet-
írásban a „marxista” történetírás nem hozott társa-
dalomtörténeti áttörést, s a politikatörténet – sok 
tekintetben máig – regnáló maradt) alátámasztja, 
hogy Gyáni Gábor (itt kivételesen egyetértünk 
egymással) még a 90-es évek magyar történetírását 
vizsgálva is a politikatörténet „mainstream” voltáról 
beszélt a magyar történetírásban. De természetesen 
az 1980-as, 1990-es évek számos új, alkalmanként 
egyenesen „ellenzéki” jelensége – így a Hajnal 
István Kör, Aetas, késQbb Korall, kiadói tevékeny-
ség (Századvég Osiris), CEU, összefoglalások stb. – 
csak úgy értelmezhetQk és értékelhetQk, hogy a reg-
náló, fundamentalista politikatörténettel szemben 
a társadalomtörténeti, késQbb a posztmodernnel, a 
nyelvi fordulattal összefüggQ „történeti antropológi-
ai” megközelítésért küldött (többnyire sikertelenül). 

 Vö. Gyáni Gábor: Történetírásunk az évezred for-
dulóján. I. m.

 Összességében – úgy t_nik – a különbözQ paradig-
mák egymásra torlódásáról beszélhetünk, s ez okoz 
számos félreértést elméleti vitákban is.

43 Vö. ErQs Vilmos: Egyedi-egyetemes történet-
írás. (Megjegyzések Ernst Breisach könyvéhez.) 
Történeti Tanulmányok, XII. Szerkesztette Velkey 
Ferenc. Debrecen, 2005. 7–25. o.
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44 Vö. a korábbiak.
45 Vö. Benedetto Croce: Die Geschichte als Gedanke 

und Tat. Bern, 1944.
B. Croce, La storia come pensiero e come azione, 
Laterza, Bari, 1938.

46 Ebben talán Kelemen János mégis irányadóbb, aki 
terjedelmes tanulmányban elemezte Collingwood 
gondolatait. Az is enyhén szólva elgondolkodtató, 
hogy a történetelmélet egyik legjelentQsebb folyó-
iratában, a History and Theory-ban kb. kétévente 
jelennek meg önálló tanulmányok Collingwoodról, 
sQt külön számot is publikáltak életm_vérQl. 
Mindezek kinyilatkoztatása során Romsics Ignác 
lapidaritásban vetekszik Pze Sándor említett 
m_vével.

 Vö. Kelemen János: Az ész képe és tette. A tör-
téneti megismerés idealista elméletei. Atlantisz, 
Budapest, 2000. Illetve ErQs Vilmos: Az angol 
történetírás a huszadik században. Aetas, 27. évf. 
2012/3. 139–154. o.

 Annak is megvan a sajátos bája, hogy ugyanaz a 
kiadó, amelyik Romsics Ignác könyvét megjelen-
tette, egy másik kiadványában – persze három in-
dokolatlanul szétszakított fejezetben – Collingwood 
magyarul is megjelent fQm_ve Epilógusát szinte 
teljes terjedelmében újra közölte. Ha annyira „ke-
vés eredetiség” van Collingwood m_vében, ak-
kor ezt vajon mi indokolja? Történetelmélet I–II. 
Szerkesztette Gyurgyák János – Kisantal Tamás. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2006.

47 Bizonyos helyeken elQt_nik Romsics professzor 
könyvének ars poeticája is. pl. a 197. oldalon, 
illetve a 242. oldalon az angol történészekre, 
Eltonra, Tosh-ra és Marwickra hivatkozik, akik a 
forrásközeliségben és az így értelmezett racionali-
tásban látják a történészi munka mibenlétének, „ob-
jektivitásának” biztosítékát. Eltekintve attól, hogy 
Romsics Ignác ilyen jelleg_ forrásfeltáró, forrás-
értelmezQ tevékenységet a historiográfia területén 
alig végzett, e történészeket pl. A. Munslow neve-
zetes csoportosításában a „rekonstrukcionista” tör-
ténészekhez sorolja, ami ebben az összefüggésben 
enyhén szólva sem kifejezetten pozitív minQsítés. 
Vö. A forma fontosabb a tartalomnál. (Interjú Alun 
Munslow angol történésszel) [Az interjút készítette 
ErQs Vilmos.] Aetas, 2009/4. 190–198. o. Valamint 
i. m. 197., 242. o.

48 Kivéve az 1949 körüli idQszakot. Vö. a 
Rubiconban Romsics Ignác: A magyar történetírás 
gleichschaltolása. I. m.

49 Vö. ErQs Vilmos: Mit jelent a történetírás-történet és 
miért írjunk ilyent? in: Aetas, 2000/4. 142–147. o.

50 Vö. pl. G. Iggers, R. Lutz, Dossé, J. Tollebeek, I. 
Porciani, Burrows, F. Hartog, M. Völkel stb. m_-
veit, illetve ilyen irányú tevékenységét. Az említett 
szerzQkhöz vö. pl. ErQs Vilmos: A történetírás tör-
ténet paradigmái. (Historiográfiai konferencia, elQ-
adás. Debrecen, 2010. november 25.) In: Történeti 
Tanulmányok XIX. /A historiográfia m_helyében./ 

(Szerkesztette ErQs Vilmos és Velkey Ferenc.) 
Debrecen, 2011 (2012). 9–20. o.

51 Vö. részben az elQzQ jegyzet. A tanulmányomban 
elemzett/említett szerzQk nagy része hiányzik, pedig 
Qk többnyire alapvetQk a vonatkozó szakirodalom-
ban. Pl. Eduard Fueter, H. E. Barnes, D. Kelley de 
számos más szerzQ is említhetQ, ráadásul tanulmá-
nyom nem törekszik teljességre.

 Megjegyzem még, hogy a magyar szakiroda-
lomból is felt_nQen hiányzanak pl. Soós István, 
V. Windisch Éva, Lackó Mihály, Frank Tibor és 
mások m_vei.

52 Érdekes, hogy Romsics Ignác könyvének lektora 
Katus László, akinek ilyen kérdésekben – tudtom-
mal – semmiféle publikációja nincsen. Kíváncsi 
lennék tehát lektori véleményére. Ez persze nem 
érinti Katus professzor egyéb (fQként gazdaság- és 
társadalomtörténeti) irányú, természetesen jogosan 
nagyra becsült tevékenységének értékeit.

53 Számos további példa található mindezek-
re a könyvben, csak találomra vö.: 121. o.: 
rezenzensek, recensek helyett; 119. o. 
teheségekkel, tehetségekkel helyett; 110. o. 
Shönherr Gyula, Schönherr helyett; 153. o. 
törtémetíró, történetíró helyett; 56. o. elvítték, 
elvitték helyett; 190. o. Beardöt, Beardet helyett; 
228. o. bouvini csata, bouvines-i helyett; 409. o. 
tanyítványa, tanítványa helyett; 403. o. France 
modern, moderne helyett; 326. o. Magyar törté-
netírás új útjai, „A magyar történetírás új útjai” 
helyett; 328. o. néhány írásaiban, néhány írásá-
ban helyett. Tárgyi tévedések is elQfordulnak, 
hiszen Szakály Ferenc: A mohácsi csata cím_ 
könyve nem 1977-ben, hanem elQször 1975-ben 
, Mályusz Elemér: A magyar történettudomány-a 
pedig nem 1943-ban, hanem 1942-ben jelent 
meg.

54 Vö. A történetírás mint tudomány. (A történészi hi-A történetírás mint tudomány. (A történészi hi-
vatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban.) 
Szerkesztette Lajtai L. László. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2007.
Illetve Gerard Noiriel: A történetírás válsága. 
Napvilág, Budapest, 2001. 

55 Kivétel itt Trencsényi Balázs és Apor Péter angol 
nyelven megjelent tanulmánya, amely szintén igen 
terjedelmes (ráadásul egy sokkal rövidebb idQ-
szakról), sajnos azonban „pozitivista” mivoltában 
veteszik Romsics Ignác könyvével.
Vö. Trencsényi, Balázs – Apor, Péter: Fine-Tuning 
the Polyphonic Past:Hungarian Historical Writing 
in the 1990s. In: Narratives Unbound. (Historical 
Studies in Post-Communist Eastern Europe). Edited 
by Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor. 
Central European University Press. Budapest – 
New York, 2007. 1–99. o.

56 Pedig vannak olyan historiográfiai összefoglalá-
sok, amelyektQl igen. Számosat ezek közül meg-
említek in. ErQs Vilmos: A történetírás történet 
paradigmái. i. m.


