
ERPS VILMOS

A magyar történetírás 1945 után1

Az 1945 utáni (fQképpen pedig az 1948 utáni) magyar történetírás természetesen 
mindenekelQtt a marxista történetírást jelenti.

A marxizáló-marxista tradíciónak jelentQs hagyományai, sQt teljesítményei is voltak a 
magyar történetírásban. Hiszen az ilyen jelleg_, a marxizmus szempontjainak a magyar 
történelemre való applikálására történQ kísérletek a dualizmus idQszakára nyúlnak vissza. 
Itt Szabó Ervin nevét kell megemlítenünk, aki ismeretes fQ m_vében „A társadalmi és 
pártharcok az 1848/49-es forradalomban” fejti ki híres-hírhedt tézisét. Eszerint a szóban 
forgó forradalom nem elsQsorban a nemzeti függetlenségért folyt, inkább osztályérdek 
és osztályharc mozgatta, amennyiben lényegében a köznemességnek a fQnemesség ellen 
folytatott több évszázados harca lezárásáról van szó, a nemzeti ellentétek is az elnyomott 
román parasztok és a magyar földesurak között robbantak ki. A forradalom igazán 
demokratikus alternatíváját PetQi és Táncsics képviselték. Szabó Ervin koncepcióját 
Révai József revideálta a két világháború közötti idQszakban2, aki a népfront-gondolat 
jegyében inkább a fasizmussal szembeni küzdelmet tekintette idQszer_nek, s a polgári, 
nemzeti erQkkel való összefogás jegyében több szempontból revideálta a nemzeti gondolat 
nemesi-népi képviselQit is.3 (Vö. különösen a „Marxizmus és népiesség” cím_ m_vét.4)

1945 után a magyar történettudomány5 sok szempontból folytatta a két világháború közötti 
hagyományokat és irányzatokat. ElQször érdemes rövid kitekintést tenni a történetírás 
intézményrendszerének alakulására.6

A folyóiratok szempontjából lényeges változás nem történt, a magyar történettudomány 
vezetQ orgánuma a Századok maradt. Új elem, hogy 1957-ben megindult az Agrártörténeti 
Szemle7, mely a századforduló Magyar Gazdaságtörténelmi Szemléje egyenes ági 
leszármazottjának tekinthetQ.8 Az új forráskiadványok közül mindenekelQtt a két 
világháború közötti berendezkedéssel kapcsolatos iratok láttak napvilágot („Iratok az 
ellenforradalmi rendszer történetéhez”, „Horthy Miklós titkos iratai”, „A Wilhelmstrasse 
és Magyarország”9), de igen jelentQsnek mondhatók „A magyar jakobinusok iratai”, a 
„Kossuth Lajos iratai” cím_ forráskiadvány, illetve a Mályusz Elemér által összeállított 
„Zsigmond-kori Okmánytár” kötetei is10. A hatvanas években indult meg Györffy György 
monumentális sorozata „A Magyarország történelmi földrajza az Árpádok korában”, mely 
Csánki DezsQ, illetve még Teleki József m_ve folytatásaként tekinthetQ.11 A történetírás 
tudományos apparátusa kiépítése szempontjából nagy jelentQség_ek az ötvenes években 
Kosáry Domokos, I. Tóth Zoltán és mások által összeállított „A magyar történettudomány 
bibliográiája”12 és egyéb bibliograikus sorozatok is.13

Az intézmények szemszögébQl fontos újításnak t_nt 1949-ben a Magyar 
Történettudományi Intézet felállítása14, melynek közvetlen elQdei a Teleki Intézet, illetve a 
háború után Bibó István vezetésével megalakult Kelet-Európai Intézet15 voltak. Az Intézet 
kezdetben Andics Erzsébet dogmatikus és sztálinista szempontokat érvényesítQ vezeté-
sével m_ködött, késQbb Molnár Erik, majd Pach Zsigmond Pál, illetve Ránki György és 
Glatz Ferenc vette át az irányítást. A történettudománynak azonban egyéb intézményei is 
voltak a szóban forgó idQszakban, ezek közül mindenekelQtt a Hadtörténelmi Intézetet, a 
Párttörténeti Intézetet, majd a nyolcvanas években megalakult Magyarságkutató Intézetet 
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említeném meg.16 Ezekhez a kilencvenes években, a rendszerváltozás után – amikor is 
(a P. I. szignóját megQrizve) a Párttörténeti Intézet Politikatörténeti Intézetté alakult – az 
’56-os Intézet társult, melyet a közelmúltban szerveztek át a 20. századi történeti kutatá-
sokat átfogó XX. Század Intézetté.17

A háború utáni történetírásunkban is meg kell említeni az összefoglaló szintéziseket. 
Ezek közül a legfontosabbak az ötvenes-hatvanas években írt egyetemi tankönyvek18, 
a hetvenes években megindított, de máig be nem fejezett 10 kötetes „Magyarország 
története”19, az 1986-ban napvilágot látott „Erdély története”20, illetve a rendszerváltozás 
környékének új, (de szintén be nem fejezett) sorozata, a „Magyarok Európában”21 említésre 
méltó. Közülük leginkább a 10 kötetes Magyarország története emelkedik ki, mely a 
Millenáris Történethez, illetve a Hóman–Szekf_höz hasonlóan a korszak megváltozott 
szemléletét volt hivatott reprezentálni. Ennek megfelelQen a magyar történelem marxista 
szintézise kívánt lenni, az idQ elQrehaladtával azonban egyre inkább fel kellett adni az 
eredeti, marxista pozíciót, s az egyes szerzQk egyébként is (részben a szintézis egységének 
kárára) saját pozíciójukat, szemléletüket érvényesítették, alkalmanként még a témaválasztás 
szempontjában is. (Pl. bizonyos korszakokban modernebb történeti témák, az életmód 
vagy a mentalitás történetének bemutatása is szerepel, míg mások a hagyományos politika 
eseménytörténet sz_k keretei között mozognak.) A 10 kötetre tervezett összefoglalás 
egyik fQ jellegzetessége, hogy lecsapódnak benne a hatvanas–hetvenes évek nagy 
történeti vitái, így többek között az ún. „nemzet-vita” eredményei22. Ennek jegyében pl. 
a 16–17. századi rendi függetlenségi mozgalmakban (az osztályérdekek érvényesülése 
mellett) ismét elismeri a nemzeti szempont jelentQségét. De utalhatunk a két világháború 
közötti berendezkedés új megítélésére is, mely szerint ez nem látszatparlamenttel 
kendQzött fasiszta diktatúra, hanem egy liberális elemeket is tartalmazó, konzervatív-
autoriter rendszer volt. Megszabadult a történetírás – nem utolsósorban Kosáry Domokos 
m_ködésének köszönhetQen – a 18. századi Habsburg gyarmatosítás rögeszméjétQl is (de 
maradt az „elkanyarodás” és a „második jobbágyság”), 1848–49-ben nemcsak PetQi, 
Vasvári és Táncsics szerepe volt iránymutató, hanem (a bizonyos mértékig már korábban 
is értékelt Kossuth mellett) egyre inkább rehabilitálódott Széchenyi, majd Batthyány, sQt 
Görgey is, s a kiegyezés megítélésének, illetve a dualizmus értékelésének szempontjából 
is új elemek születtek. (Az utóbbiról kiderült, hogy azért nem feltétlenül volt a „népek 
börtöne”.) Ugyan nem a 10 kötetes Magyarország történetében, hanem az „A magyarok 
Európában” megfelelQ fejezeteiben, ráadásul, a László Gyula által megfogalmazott „kettQs 
honfoglalás” elmélete sem ütközött teljes elutasításba23. Az „Erdély története” köztudottan 
a román történészekkel váltott ki nagy vitát, míg az ókortörténet az „ázsiai termelési mód” 
problémáit próbálta adaptálni24 (TQkei Ferenc).

Mindezzel már a 45 utáni történetírásunk általános jellegzetességeinek egy 
következQ csomópontjához a történeti, történetelméleti vitákhoz érkeztünk. Ezek közül a 
legfontosabbnak a hatvanas években, fQként Molnár Erik által kirobbantott „nemzet-vita” 
t_nik25, melyhez szorosan kapcsolódik a hetvenes években a Nemeskürty István és Perjés 
Géza megállapításai nyomán kirobbant „Mohács-vita”26, illetve a nyolcvanas évek elején, 
mindenekelQtt Szücs JenQ történetelméleti koncepciója által kiváltott régió-vita27. A nemzet 
vitáról azt érdemes megjegyezni, hogy alapvetQen a nemzeti szempontokat érvényesítQk 
gyQzelmével végzQdött, amennyiben ezután (ha természetesen nem is kizárólag) ismét 
legitimmé vált a nemzeti mozgatórugók elismerése a történelemben. A Mohács-vita – bár 
a szakemberek meggyQzQen cáfolták a „laikusok” egyfajta „népi patriotizmusba” vetett 
illúzióját, illetve a híres-hírhedt „akció-rádiusz” tételét – rávilágított arra, hogy nemcsak 
a szaktörténészek írhatnak történelmet, a szélesebb közönség történeti tudatát céhen 
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kívül állók is befolyásolhatják, már csak az ún. tabutémák felvetésével is.28 A régió-vita 
legfontosabb hozadéka pedig az volt, hogy szembeszállva az ún. „elkanyarodás”, „zweite 
Leibegenschaft” elméleteivel, Németh László és Bibó István téziseihez kacsolódva 
rámutatott egy külön Közép-Európa régió létezésére, amivel történetünk, gazdasági–
társadalmi–szellemi viszonyaink keleties, balkáni jellegét cáfolta.29 A vitának, minden 
utólagos cáfolat ellenére, ideológiai alapja is volt, Szücs JenQ elmélete egy a népi 
gondolatkörhöz közel álló, Németh László által Szárszón is megfogalmazott „magyar út” 
gondolatát közvetítette, míg Pach Zsigmond Pálék a szovjet-zónához való szükségszer_ 
tartozásunk elképzelésére építettek.30

Az 1945 utáni történetírásunk bemutatásakor is ki kell térnünk a történelem segéd-, 
illetve rokontudományai fejlQdésének jellemzésére.31 ElQbbirQl azt kell mondanunk, hogy 
a két világháború közötti idQszakhoz képest jelentQsen visszaesett, s csak egyes képviselQi 
(diplomatika – Borsa Iván, paleográia – Mezei László, archontológia – Fallenbüchl 
Zoltán32, insignológia – fQként a koronával kapcsolatos kutatások és viták33 a hetvenes, 
illetve a nyolcvanas években, történeti földrajz – vö. Györffy György említett m_vét) és 
ágazatai voltak jelentQsek. A rokontudományok közül különösen az irodalom (Szauder 
József, Barta János, SQtér István, Király István, Szabolcsi Miklós, Julow Viktor, Bán Imre34), 
a ilozóia (Lukács György és tanítványai, Heller Ágnes, Vajda Mihály, Fehér Ferenc, 
Márkus György, Hermann István, Nyíri Kristóf)35, a szociológia és politológia (Heged_s B. 
András, Hankiss Elemér, Erdei Ferenc, Bibó István, Gombár Csaba, Kende István, Szalai 
Sándor, Ferge Zsuzsa, Konrád György, Szelényi Iván, Papp Gábor36), a pszichológia (Pléh 
Csaba, Róheim Géza37), a néprajz (Ortutay Gyula, Bálint Sándor, Tálasi István, Gunda 
Béla, Erdélyi Zsuzsanna, Vajkai Aurél, Pócs Éva38), nyelvészet (Pais DezsQ, Bárczy Géza, 
Kálmán Béla, Szabó T. Attila39) vagy mondjuk az antropológia és archeológia (Róna Tas 
András, Gábori Miklós, Bóna István, Fodor István, Méri István, Zolnay László, Erdélyi 
István40) jelentQségét emelhetjük ki. A rokontudományok fontossága változatlanul abban 
áll a történettudomány számára, hogy a velük való kooperáció a teoretikus, analitikus 
megközelítés, illetve a társadalomtörténeti szempontok érvényesítésének lehetQségét 
hordozta.41

Hozzá lehet tenni mindehhez ugyanakkor, hogy az intézmények itteni bemutatása 
némileg statikus, valamelyest dinamizálásra, kronologikus kiegészítésre, valamint 
értékelésre és értelmezésre szorul.

Ebben a vonatkozásban mindjárt megjegyezhetQ, hogy az új intézményrendszer egyik 
legfontosabb jellemvonása az állami beavatkozás, sQt – bizonyos tekintetben – az állami 
omnipotencia, a marxista–leninista ideológia érvényesítése, sok tekintetben a szakmai 
szempontok háttérbe szorítása volt a jellemzQ (s ez nagy visszaesést jelent az 1945 és 48 
közötti viszonyokhoz, de a két világháború közötti történetíráshoz általában is).42

Mindez nyilvánvaló a Történettudományi Intézet megszervezésénél, de a folyóiratok 
esetében (vö. Párttörténeti Közlemények), az Országos Levéltár átszervezése43, de pl. a 
Munkásmozgalmi Intézet felállítása, az Akadémia és az egyetemi oktatás újraformálása44, 
vagy akár a forráskiadványok esetében is.45 (Nem véletlen, hogy háttérbe szorul a 
középkor, s a rendszer legitimálásához alapvetQ két világháború közötti idQszak, vagy 
a párttörténelemmel, a munkásmozgalommal kapcsolatos forráskiadás került elQtérbe.46)

Ennek az államosításnak, a párt, az ideológiai szempontoknak való alárendelésnek 
számos más tartalmi eleme is volt még, pl. a jól ismert citatológia, a „vörös farok”47, 
a Monarchiának a népek börtöneként való aposztrofálása, a két világháború közötti 
berendezkedés fasisztaként történQ értékelése, a háború utáni „népi demokrácia” 
idealizálása, a szomszéd népekkel összefüggQ nemzetiségi problematika bagatellizálása, 



ERPS VILMOS: A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS 1945 UTÁN 51

vagy – talán legfQképpen – a magyar és szláv történelem összekapcsolódásának túlzott 
hangsúlyozása, stb.48

Ugyanakkor mindezekhez képest az 1960-as, 70-es években (nem beszélve a 
nyolcvanasról) már egy jelentQs nyitás is tapasztalható. A szakmai értékeket is érvényesítQ 
nyitásnak számos eleme van (a következQkben erre rendre kitérek), így pl. az érdemi 
szakmai viták megjelenése49, ebben van meg többek között az említett nemzet-vita, de a 
Mohács-, a Dózsa György-, a Monarchia-, sQt a régió-vita egyik legfQbb jelentQsége. (Hogy 
pl. a Szent Korona- vagy a nomád–félnomád vitáról már ne is szóljunk.50) De ugyanúgy 
fontos eleme mindennek a nyitásnak az összefoglaló szintézisek közül a 10 kötetre 
tervezett Magyarország történetének megjelenése, amelyben részben érvényesülnek a 
vitákban megfogalmazott „revizionista”/újabb álláspontok (pl. a két világháború közötti 
berendezkedést vagy a Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmeket illetQen.) A nyitást, a 
végül is tökéletesen végig nem vitt gleichschaltolás megvalósításának megakadályozását 
segítették elQ mindezeken kívül a régi, „polgári” történészek (Mályusz, Szabó I., Wellmann 
I., Maksay F., Makkai L., Fügedi E., Berlász JenQ, Kosáry D., Benda K., igaz sokszor a 
céhen kívül, helyesebben margóján) ekkori tevékenységükkel, illetve véleményem szerint 
nem lehet igyelmen kívül hagyni az emigráns vagy a határon túli történészeket51 sem, 
részint mert Qk is a magyar történetírás részei, részint, mert (bár itthonról inkább bírálták, 
ostorozták Qket) jelentQs hatást gyakoroltak, gyakorolhattak a hazai történészekre is.

A szóban forgó nyitás egyik fQ eleme a politikai eseménytörténet felQl a társadalmi 
és gazdaság- (illetve m_velQdés- és kultúr-), alkalmanként az eszmetörténet felé való 
fordulás, valamint egyfajta reprofesszionalizálódás, azaz a professzionális, a szakszer_ 
történetírás szempontjainak újbóli érvényesítése. Tartalmi kérdésekben kiemelendQ az 
osztály helyett a nemzeti történelem kérdései felé való orientáció, a nemzeti problematika 
újbóli elQtérbe kerülésének lehetQsége.52

A hivatalos történetírás irányzatai közül elsQként a sztálinizmus hazai adaptálóinak53 

sorát emelném ki. Anélkül, hogy az egyes képviselQk közötti, esetenként valóban 
lényeges különbségek részletes taglalásába belemennék, itt mindenekelQtt Révai József54, 
Andics Erzsébet, Molnár Erik55, GerQné Fazekas Erzsébet, Nemes DezsQ, Szigeti József, 
Mód Aladár56, Wittmann Tibor, Incze Miklós, Sándor Vilmos és Sándor Pál, Zsigmond 
László, Sík Endre, Sarlós Márton, Bolgár Elek, Kató István, Szuhay Miklós57, valamint 
bizonyos további megszorításokkal Léderer Emma, Székely György, Elekes Lajos58 nevét 
emelném ki. Az iskolára/irányzatra az volt a jellemzQ, hogy Pokrovszkij és Porsnyev 
merev determinizmusát, az osztályharc elvét alkalmazták a magyar történelemre.59 Ez 
bizonyos esetekben hordozhatott elQremutató elemeket, amennyiben társadalomtörténeti 
beállítottságú volt (Molnár Erik), többnyire azonban a politika és politikai eseménytörténet 
dominált – itt fogalmazódott meg a második jobbágyság tétele, a Habsburg gyarmatosítás 
tézise, 1848/49-bQl elsQsorban a szélsQbal szerepét emelték ki (mindenki más, de fQként 
a nagybirtokos arisztokrácia, Görgey és a békepárt, valamint a fQpapság a nemzet árulója 
volt), a két világháború közötti berendezkedést pedig „látszatparlamenttel kendQzött 
fasiszta diktatúrának” minQsítették.60

A kifejezetten marxista, sztálinista történetírói irányzat mellett természetesen egyéb 
felfogások/kutatások is folytak a szóban forgó idQszakban. Ezek közül feltétlenül 
meg kell említenünk a bizonyos szempontból Eckhart Ferenc iskoláját /tanszékét 
követQ alkotmány- és jogtörténeti/kormányzattörténeti irányzatot (vö. az Asztalos–
Dér–Csizmadia által készített szintézis, illetve Sarlós Márton, Ember GyQzQ, újabban 
Mezey Barna ezzel kapcsolatos kutatásai.)61. Vagy az ún. eszmetörténeti irányt (Kosáry 



52 ERPS VILMOS: A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS 1945 UTÁN

Domokos: M_velQdés a XVIII. századi Magyarországon62, Heller Ágnes: A reneszánsz 
ember, de ide sorolhatók pl. Mátrai László munkái63, illetve mondjuk a hatvanas években 
megindult historiográiai sorozat – R. Várkonyi Ágnes, Gunst Péter, Varga Zoltán és 
mások tollából –, amihez késQbb csatlakoztak Dénes Iván Zoltán, R. Várkonyi Ágnes 
(„A pozitivizmus a magyar történettudományban”), Glatz Ferenc és Lackó Miklós 
munkái64. Igen lényegesnek tekinthetjük az agrár-, illetve gazdaság- és társadalomtörténeti 
kutatásokat is. ElQbbieknek fQ orgánuma – mint már említettük – az 1957-ben Lázár 
Vilmos fQszerkesztésével megindult Agrártörténeti Szemle volt. VezetQ történészei pedig 
a Debrecenben m_ködQ Szabó István, Berlász JenQ65, Wellmann Imre, Sinkovits István, 
Varga János, Maksay Ferenc, Pach Zsigmond Pál, Niederhauser Emil voltak.66 Közülük 
is kiemelkedik Szabó István67, aki a harmincas években az országos Levéltárban, illetve 
– mondjuk így – Mályusz Elemér kezei alatt kezdte meg történetírói pályafutását (1936-
tól a Levéltári Közleményeket szerkesztette), hogy azután a Teleki Intézet érintésével 
Debrecenben átvegye R. Kiss István magyar történeti tanszékét, 1943-ban. Itt tanított 
egészen 1960-as nyugdíjba vonulásáig, bár tanítványai munkáját a késQbbiekben is 
irányította, amit legékesebben az 1965-ben megjelent, általa szerkesztett „A parasztság 
története Magyarországon a kapitalizmus korában” cím_ kötet is bizonyít. Szabó István 
kutatásai kiterjedtek Debrecen történetének vizsgálatára („Debrecen 1849-ben”, „A 
szabadságharc fQvárosa Debrecen”), demográiai, településtörténeti és népiségtörténeti 
munkákra („Ugocsa megye”, A Magyar M_velQdéstörténetbe írt fejezetei, „A magyarság 
életrajza” [1941], „Bács-Bodrog megye dézsmalastromai” [1954]), társadalom-, 
de különösen parasztságtörténeti tanulmányokra („A magyar parasztság története”, 
„Tanulmányok a magyar parasztság történetébQl” [1948], „A jobbágy birtoklása az örökös 
jobbágyság korában”, „Jobbágyok-parasztok” [1975]), valamint egyháztörténeti, levéltári-
levéltártörténeti kérdésekkel foglalkozó munkáit, illetve egyetemi elQadásait és jegyzeteit 
érdemes kiemelnünk68. Szabó István jelentQségét abban látjuk, hogy – kapcsolódva a két 
világháború közötti történetírásunk legjobb hagyományaihoz – egy politikai-ideológia 
elemekkel átszQtt, s így politikatörténetet igénylQ légkörben, alapvetQen egy elemzQ, 
analitikus társadalomtörténetet képviselt (támaszkodva a rokontudományokra, úm. 
nyelvészet, néprajz, földrajz), bátran vállalta, hogy legfontosabb nemzetfenntartónak a 
parasztságot tekintette (ahonnan maga is származott), s a magyar történetírás függetlenségi 
hagyományainak is harcos folytatója volt.69

A társadalom- és gazdaságtörténeti kutatásokban természetesen ki kell emelnünk 
Ránki György és Berend T. Iván nevét is. FQ meritumuk, hogy a magyar fejlQdést egy 
komparatív, kelet-közép-európai szemszögbQl is vizsgálták, s elQször tettek kísérletet 
annak mondjuk a wallersteini „centrum-periféria” elmélet alapján történQ elemzésére.70

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a háború utáni idQszakban is jelentQs mértékben 
tovább élt a két világháború közötti történetírás nem egy tradíciója/iskolája, elég itt 
csak a pozitivizmus hagyományaihoz is köthetQ Domanovszky-iskola képviselQi 
közül Wellmann Imrére, Bakács Istvánra, de akár Léderer Emmára is gondolni.71 Vagy 
megemlíthetjük a Mályusz-iskola olyan jeles képviselQit (magán Mályuszon kívül, aki 
’45 után is alapvetQ, s a marxista történettudomány kategóriáiba nehezen illeszthetQ 
tevékenységet folytatott, vö. a „Zsigmond király uralma Magyarországon”, „Az egyházi 
társadalom a középkori Magyarországon” vagy a „Turóczi krónika és forrásai” cím_ 
m_vét, illetve egyéb krónikatanulmányait és alapvetQ forráskiadványait72), mint Maksay 
Ferenc, Fügedi Erik, H. Balázs Éva, Jakó Zsigmond (Szabó Istvánról pedig már részletesen 
esett szó)73, vagy a Szekf_-tanítványok közül Kosáry Domokos, Csapodi Csaba és Benda 
Kálmán tevékenységét74. Ebben a tekintetben nyeri el jelentQségét egyébként az emigráció 



ERPS VILMOS: A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS 1945 UTÁN 53

történetírása is75, melyre nézve természetesen nem volt kötelezQ a marxista kánon, s így 
akár korábbi szellemtörténeti tradíciót is folytathattak (Deér József, Miskolczy Gyula, 
Alföldy András, Kerényi Károly!76), akár modern társadalomtudományos szempontokat 
érvényesíthettek (Etienne Balázs, John Komlos, Polányi Károly)77, akár a tabunak számító 
kisebbségtörténeti kérdésekkel foglalkozhattak (Várdy Béla, Borbándy Gyula)78.

Itt kell megemlítenünk, hogy fontos egyetemes történeti kutatások is folytak a szóban 
forgó idQszakban, Kelet-Európával kapcsolatban – az említett szerzQpáros mellett 
– Niederhauser Emil, Kovács Endre nevét kell kiemelnünk79, de alapvetQnek számít 
Diószegi István külpolitika-történeti iskolája (amelyhez kapcsolható – bár csak a magyar 
történelemmel összefüggésben kutatott – pl. Juhász Gyula80). Az ókortörténeti kutatások 
területén különösen Harmatta János, Hahn István, Borzsák István, TQkei Ferenc(sinológia), 
Ritoók Zsigmond, Telegdi Zsigmond, Mócsy András, Szabó Árpád, Kákosy László 
(egyiptológia), Moravcsik Gyula (bizantinológia) nevét kell megemlítenünk.81 A ruszisztikai 
kutatásokban fontosak még Niederhauser Emil, Font Mária, Szvák Gyula, Krausz Tamás, 
Szilágyi Ákos82, az arabisztikában Simon Róbert83 kutatásai is. Új, fellendülQ egyetemes 
történeti kutatási területek a hispanisztika (Anderle Ádám, Wittmann Tibor, Csejtei 
DezsQ84), a judaisztika (Komoróczy Géza, Gonda László, Scheiber Sándor, R. Braham)85, 
az afrikanisztika (Wittmann Tibor, Sík Endre)86 és helyét változatlanul tartja a korábban 
is eredményes turkológia87 (Fekete Lajos, Káldy Nagy Gyula újabban Hegyi Klára, Fodor 
Pál)88. A résztudományok egyik nagy népszer_ségnek örvendQ ága a hadtörténet, melynek 
jelentQs m_velQi Perjés Géza, Nagy László, Dombrády Lóránt, Bóna Gábor, Szakály 
Sándor, Hermann Róbert. (Folyóiratuk változatlanul a Hadtörténelmi Közlemények).89, 90

Természetesen az itt felsoroltak mellett még több jelentQs kutatási irányt is 
megemlíthetünk ebben a periódusban. Így fontosnak tartanám az egyház- és vallástörténeti 
kutatásokat (Mályusz Elemér, ifjabb Révész Imre, Esze Tamás, Gergely JenQ, Lukács 
József, Láng János, Hermann Egyed, újabban Juliane Brandt, Klaniczay G.), amelyek 
részint folytatják a két világháború közötti hagyományokat, részint politikatörténeti 
alapállásukkal az általános tendenciákat képezik le. (Vö. Gergely JenQ pl., aki inkább 
pártok, mozgalmak, egyes személyek iránt érdeklQdik. Mályusz esetében viszont 
egyértelm_ a társadalomtörténet orientáció itt is.) Az újabb kutatások (Juliane Brandt, 
Klaniczay Gábor, Erdélyi Gabriella) inkább a mindennapokra összpontosítanak, illetve a 
„nyelvi fordulat” egyéb hozadékai jegyében vizsgálják mondjuk az egyesületek, szekták, 
rítusok vagy a felekezeti identitás problémáit.91

Lényegesnek tekinthetQk azután a m_velQdéstörténeti vagy a külpolitika-történeti 
vizsgálódások is. ElQbbiben fQként Kosáry Domokos, Benda Kálmán, Vörös Károly, 
Dümmerth DezsQ, Kurcz Ágnes, Hanák Péter, Berend T. Iván m_veit lehetne kiemelni. 
A m_velQdéstörténetre is jellemzQ, hogy az utóbbi években megnQtt a mindennapi élet 
(öltözködés, táplálkozás, betegségek, sQt a testhez való viszony, higiénia, tisztálkodás) 
kérdései iránti érdeklQdés.92

A külpolitika-történeti kutatások egyik centruma Diószegi István nevezetes iskolája, 
illetve olyan jelentQs képviselQi vannak/voltak, mint Ránki György, Juhász Gyula, Pritz 
Pál, Ádám Magda, Romsics Ignác, Ormos Mária (újabban, pl. 1956 kapcsán Borhi László, 
Ripp Gábor).93 

Meg lehet még említeni azután a történeti-földrajzi, településtörténeti (várostörténeti) 
és a történeti demográiai kutatásokat is. Ezek fQ reprezentánsai Andorka Rudolf, 
Beluszky Pál, Tímár Lajos, N. Kiss István, Faragó Tamás, a régebbi nemzedékbQl Ila 
Bálint, Kovacsics József, Bakács I. voltak. A várostörténet fQ kutatói Székely György, 
Kubinyi András, Szücs JenQ, Gyimesi Sándor, Granasztó Pál, Bácskai Vera újabban 
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Gyáni Gábor, Benda Gyula. A várostörténetre is részben jellemzQ az antropológiai-nyelvi 
fordulat hatása a kilencvenes évektQl kezdve. Azaz a korábbi városbiográiákkal vagy 
kvantitatív (a városok modernizációs szerepét elQtérbe helyezQ) szempontokkal szemben 
inkább fontosak az egyéni szemszög, a történet, a kvalitatív források vagy mondjuk a 
városi egyesületek, térhasználat, a városi emlékezet helyeinek analízise.94

Fontosnak vélem a nemzetiség-történeti, valamint a nacionalizmussal és a nemzeti 
tudattal összefüggQ vizsgálódásokat. Ezek fQ reprezentánsai Arató András, Pach Zsigmond 
Pál, Szücs JenQ, Szabó Miklós, Kristó Gyula, Miskolczy Ambrus, Für Lajos, újabban 
Csepeli György, Komoróczy Géza, Szarka László, Gyurgyák János, Feilschmidt Margit, 
illetve a késQbb említendQ Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézet.95

Ezek a kutatások nem utolsósorban a már említett nemzet-vitából nQttek ki, de részben 
a két világháború közötti Mályusz-féle népiségtörténetnek is folytatásai. Fontos szempont 
újabban itt is a „nyelvi fordulat” hatása, tehát a gravaminális szempontok és a nemzeti 
sorskérdések helyett inkább kritikusan és historizálva szemlélik többen is a nemzeti 
problematikát, valamint mondjuk az etnicitás kérdését, rámutatva annak 19. századi 
gyökereire és közösségi identitás-teremtQ funkcióira. (Vagy az eltérQ asszimilációs 
stratégiákra, a különbözQ etnicitások egymás mellett élésére, az ilyen jelleg_ frontier 
problémáira stb.)96

Külön kérdés lehet ’45 utáni történetírásunkban (de mindenképpen új jelenség) a külföldi 
magyarok történetírása97. Ez természetesen a külföldi magyarság elterjedésével van szoros 
kapcsolatban, ennek megfelelQen fQ központjai az Egyesült Államokban (Várdy Béla, 
Borsody István, Deák István, John Lukács, John Komlos, Vermes Gábor, Király Béla98, 
Kanadában Baráth Tibor), Angliában (Péter László, Polányi Károly99), Franciaországban 
(FejtQ Ferenc100, Etienne Balázs, Karády Viktor), Németországban (Bogyay Tamás101, 
Alföldy Géza, Vajay Szabolcs, Hermann Egyed, Bak M. János102, Borbándi Gyula103), 
Svájcban és Ausztriában (Deér József, Miskolczy Gyula, Gosztonyi Péter, Molnár Miklós)104 
találhatók. De természetesen igen fontos szerepet töltenek be a Monarchia utódállamaiban 
élQ történészeink is, melyek közül a romániai, erdélyi magyar történetírás a legjelentQsebb 
(Kelemen Lajos, Jakó Zsigmond, BenkQ Samu, Imreh István, Kiss András, Demény Pál, 
Csetri Elek, Egyed Ákos105). Az emigrációs, különösen a nem európai, dél-amerikai és 
ausztrál történetírásnak egyik kedvelt témája a magyar Qstörténet (vö. pl. Baráth Tibor: A 
magyar népek Qstörténete. 1968, Montreal). Ennek színvonala nem haladja meg Horvát 
István naiv etimologizálását, a megváltozott politikai és szellemi légkörben azonban óriási 
károkat okoz a szélsQjobboldali eszmékkel való kacérkodás.106

Az idQrendben elQre haladva röviden ki kell térnünk történetírásunk újabb, a nyolcvanas-
kilencvenes (a rendszerváltozás utáni) években bekövetkezett fejleményeire (néhányat 
közülük már említettem persze). Ezek közül ki kell emelni az 1986-ban Köpeczi Béla 
fQszerkesztésében megjelent 3 kötetes Erdély történeté-t, mely nagy vitákat váltott ki a 
román történészekkel107. Új elemnek tekinthetQ a jelzett idQszakban az ún. „jelenkortörténet” 
m_fajának megjelenése. (A nyugat-európai historiográiában Zeitgeschichte, contemporary 
history, histoire contemporaine néven ismeretes). Ez a nyugat-európai országokban fQként 
az ötvenes években nyert létjogosultságot (1953: Institut für Zeitgeschichte, München, 
illetve folyóirat a „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”), s eredeti eszméje az volt, hogy 
a történelemhez a jelen és a közelmúlt, fQként politikatörténettel kapcsolódó kérdései 
(fasizmus, európai integráció, ellenállás, népfront, antiszemitizmus, kollaboráció) 
legalább annyira hozzátartoznak, mint a hosszú távú demográiai vagy árgörbék kérdése. 
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Ezek azonban kevéssé igénylik a nagy modernizációs iskolák (Annales, New Histoy, Past 
and Present, Geschichte und Gesellschaft) „tudományos módszereit”, például kevéssé 
alkalmazható itt mondjuk a longue durée kategóriája, s forrásbázisában is a hagyományos, 
írott anyagra épít. Nálunk az ilyen jelleg_ kutatások központja az 1956-os intézet108 (bár 
folynak hasonló vizsgálatok természetesen a Történettudományi Intézetben, illetve az 
egyetemi tanszékeken is), valamint a Párttörténti IntézetbQl Politikatörténeti Intézetté 
avanzsált m_helyben is (folyóirata a „Múltunk”)109, valamint a nyolcvanas években létesült 
„Magyarságkutató Intézet”-ben is110. Ezek a kutatások kiterjednek a két világháború 
közötti berendezkedésre (Romsics István Bethlen István-ja az egyik legkiemelkedQbb 
munka e tekintetben111), ’45 utáni történelmünk kérdéseire (Rainer M. János, Standeisky 
Éva, Pünkösti Árpád), de újabban a késQ-kádári éra, a rendszerrel szembenálló ellenzéki 
mozgalmak (Csizmadia Ervin, Révész Sándor)112 problémáira is. A kutatások egyik fókusza 
természetesen 1956, melyrQl kiderült, hogy nem ellenforradalom, hanem demokratikus 
célokat kit_zQ népfelkelés volt.113

Új jelenségként kell megemlítenünk végül (ami különösen a rendszerváltozás 
utáni években volt megigyelhetQ) az ún. történeti antropológiai, a mindennapi élettel 
kapcsolatos kutatások megindulását is. Ennek teoretikus alapja Nyugat-Európában az 
ún. „posztmodern” történetírás megjelenése volt, mely tagadja a longue durée, az átfogó 
struktúrák létezését, revideálja a történetírás „narratív”, leíró jellegét (Vö. Clifford Geertz 
„thick description”-ját), nem kíván hidat emelni múlt és jelen között, s elsQsorban a 
kis, töredékes, mindennapi, „más” jelenségekre összpontosít. (Egyik „alproblémája” a 
nQk történetének, az ismeretes „gender” irodalomnak a bemutatása114.) Nálunk e m_faj 
természetesen még gyermekcipQben jár, de a teoretikus alapállást is vállaló úttörQi 
(Klaniczay Gábor, Gyáni Gábor, Benda Gyula115), érdemleges kutatásokat végeztek a 
koraújkori idQérzékelés- és mentalitástörténet, alfabetizáció, a gyerekek története (pl. 
Tóth István György: Mivelhogy magad írást uram nem tudsz, Péter Katalin: Gyermek 
a koraújkori Európában, Óra, szablya, nyoszolya cím_ m_vei)116, a századforduló 
környékének lakás- és kertkultúrája, hallállal kapcsolatos beállítódása, valamint a két 
világháború közötti idQszak életmódja, mindennapjainak elemzése terén.117

Befejezésként röviden kitekintést tennék a rendszerváltozás utáni idQszak (azaz az 
1990-es évek és némileg a 2000-es évek) néhány jelenségére.118 (Ezek közül persze jó 
néhányra szintén utaltam már a korábbiakban.)

E jelenségek (folyamatok) közül – részben folytatva a korábbi fejezetek logikáját – 
mindenekelQtt rá lehet mutatni az intézményes keretekben történQ némely változásra. Ki 
lehet itt emelni pl. új folyóiratok megjelenését, amelyek közül a legjelentQsebbnek az 
Aetas119, a Korall, kisebb mértékben a Rubicon vagy pl. a már említett Múltunk cím_ 
folyóiratokat említhetjük meg.120 ElQbbi kettQ (azaz az Aetas és a Korall) nagy jelentQsége, 
hogy megjelennek bennük – pl. a sok tekintetben kissé ortodoxnak t_nQ Századokkal 
(is) szemben a modern társadalomtörténeti szempontok, s jelentQs bennük/számukra az 
egyetemes történeti vonatkozásokra való, illetve például a történelem elméleti kérdései 
iránti érzékenység is121.

Az újabb folyóiratok mellet az intézményes változások közül kiemelendQ néhány új 
intézet felbukkanása, illetve a korábbiak bizonyos mérték_ átalakulása. Ezek közül új 
jelenség pl. a Habsburg Intézet megalapítása, az Open Society Archívum, a Holokauszt 
Emlékközpont létrehozása, illetve a Teleki László Intézet, a Huszadik Századi Kutatóintézet, 
valamint a CEU (Közép-európai Egyetem), illetve annak történeti tanszékének létrejötte.122

Mindezek mellett még külön jelentQsége van a Hajnal István Kör megalapításának123. 
Utóbbi eredetileg kifejezetten a (szintúgy) meglehetQsen ortodoxnak tekinthetQ Magyar 
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Történelmi Társulattal szemben jött létre, s a Nyugat-Európában nagy apparátussal kifejlQdQ 
társadalomtudományos/társadalomtörténeti szemszög, illetve kutatások magyarországi 
meghonosítását/elmélyítését t_zte ki céljaként. Különösen a kilencvenes évek második 
felétQl kezdve azonban – részint követve a társadalomtörténeti kutatásoknak/paradigmának 
a Nyugat-Európában is, a „nyelvi fordulat” hatására bekövetkezQ módosulását – a Kör 
tevékenységében megjelennek a mindennapi élet, a mikrotörténelem, a gender, a történeti 
antropológia, a történelmi módszertan kérdései/problémái is124.

Az intézményi összefüggésben fontos még több új forráskiadvány megjelenése, 
ezek közül itt pl. a „Székely Oklevéltár”-t, az „Anjou-kori Okmánytár”-t125, vagy pl. az 
Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárának számos kiadványát126 említeném meg. ElQbbiek 
lényegében a magyar történetírás egyfajta reprofesszionalizálódásának kérdéskörébe 
tartoznak, utóbbi jelentQsége természetesen az 1945 utáni idQszak, de talán különösen a 
Kádár-rendszer korábban nem publikus és nem kutatható forrásanyagának megismerése, 
illetve a megismertetése. (Utóbbival, tehát az 1956-tal, illetve az egész második 
világháború utáni magyar történelemmel összefüggésben jelentQsége van a Terror Háza 
Múzeum megalapításának, ennek összes ideológiai implikációjával együtt127.)

Szintén az intézményes keretek között van nagy jelentQsége (a korábbi tárgyalási 
móddal összhangban) az új szintézisek megjelenésének, amelyek közül pl. a „Magyarok 
Európában” cím_ kötetrQl volt már szó. Emellett még ki lehet emelni Gyáni Gábor és Kövér 
György összefoglalását a 19–20. századi magyar társadalomtörténetrQl, Valuch Tiborét az 
1945 utáni magyar társadalomtörténetrQl, a „Magyarország története a XX. században”, 
valamint mondjuk a „Magyarok Krónikája” cím_ szintézist is128. ElQbbiek jelentQsége az 
immár a minden béklyótól megszabadított társadalomtörténeti látásmód érvényesítése 
(vö. ehhez még Gyáni vitái Erdei kettQs-társadalom felfogásáról129). SzerzQik részben 
e munkában, részben késQbbi, illetve egyéb könyveikben is a társadalomtörténeti 
megközelítést/alapállást a mindennapok és a történeti antropológia irányába módosították 
elsQsorban.130

Az intézményes változások közül még feltétlenül rá kell mutatni, mondjuk a 
módszertani kézikönyvek és pl. a segéd- és résztudományok „alakulásának” néhány 
problémájára. A módszertani könyvek közül talán a leginkább jelentQs a „Bevezetés a 
társadalomtörténetbe” cím_, korábban már többször is említett gy_jteményes kötet131, 
amely eredetileg egyfajta historikának készült, de inkább historiográia lett belQle (persze 
megQrizve sok vonatkozásban a normatív igényeket). FQ célkit_zése – ez már a címében 
is kit_nik – a modernnek tekintett társadalomtörténeti nézQpont, annak európai és magyar 
vonatkozásainak bemutatása, a „nyelvi fordulat”-tal, illetve az annak következtében a 
társadalomtörténeti nézQpontban beállott módosulásának elemzésével és érvényesítésével 
egyetemben.

A segéd- és rokontudományok változásaival kapcsolatban pedig az jegyezhetQ meg, 
hogy az elQbbiben az egyik fQ feladat a korábban már említett „reprofesszionalizálódás” 
volt, másrészt itt is (a segédtudományok esetében) megjelenik érintQlegesen a nyelvi fordulat 
néhány implikációja, amikor is mindenekelQtt már pl. az ikonográiára, a szimbólumokra, tehát 
a reprezentáció és az imágó jelenségeire összpontosítanak a kutatók.132 A rokontudományok 
esetében új jelenség néhány újabb tudomány, pl. a kulturális antropológia megjelenése133, 
illetve a korábban is már nagy apparátussal m_ködQ rokontudományok, így irodalom, 
pszichológia, néprajz, szociológia, demográia, politológia stb. társadalomtörténeti, vagy 
posztmodern „fordulataival” való szembesülés. (Vö. László János, Niedermüller Péter, 
Kulcsár Szabó ErnQ és Zoltán Vajda Mihály, Heller Ágnes, Lafferton Emese, Hadas Miklós  
és mások ilyen irányú m_vei, illetve tevékenysége.)134
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Természetesen joggal vetQdik fel mindezek után a kérdés, hogyan értékelhetjük, 
értelmezhetjük az 1945 utáni magyar történetírást?

Kiindulópontként szeretném leszögezni, hogy a historiográiai távlatnak (s így az 
„egész”-ben való szemlélet lehetQségének) az a jelentQsége, hogy sok vonatkozásban 
megadja a paramétereket, amelyek alapján például jelen kérdésre is választ adhatunk. 
Hiszen ennek segítségével viszonyítani tudunk pl. az európai történetíráshoz, vagy a magyar 
történetírás korábbi, az európai színvonalhoz közelebb álló korszakaihoz (18. század, 
dualizmus kora, a két világháború közötti idQszak). Mindezek alapján viszont leszögezhetQ, 
hogy a magyar történetírás 1945 után jelentQsen, sQt döntQen visszaesést jelentett például 
a két világháború közötti, sok szempontból európai színvonalú korszakhoz viszonyítva 
is. A visszaesés motívumai között természetesen számos összetevQ megemlíthetQ (a 
lényegesen nagyobb fokú ideológiai befolyásolás, a párttörténet középpontba állítása, a 
korábbi, szakszer_en képzett generáció háttérbe szorítása, citatológia stb.), de legfontosabb 
jellemzQnek (paradox módon ez a marxista történetírás – legalábbis annak kelet-európai 
változatának – legnagyobb defektusa) a társadalomtörténeti szemszög elhalványulását, 
háttérbe szorulását s a történetírás korábban már sok tekintetben meghaladott formájának, 
a politikatörténetnek, illetve a politikai eseménytörténetnek a visszatérését, vagy további 
regnálását tartom135. Természetesen nem tagadható, hogy mindezek az eltorzulások 
mindenekelQtt az 1950-es, részben az 1960-as évekre vonatkoznak, s ezután, fQként 
az 1970-es években (a politikai berendezkedéssel is összhangban) jelentQs nyitás, a 
modernebb társadalomtörténeti és társadalomtudományos szempontok megjelenése (ezen 
felül, amint látható volt, rokontudományokkal történQ kooperáció, viták megerQsödése 
stb.) volt tapasztalható.

Ugyanakkor ezek a társadalomtudományos szempontok (más kelet-európai országokhoz 
hasonlóan) sok vonatkozásban – vö. pl. a „második jobbágyság” kérdését – ideológiailag 
telítettek/ideológiai töltés_ek is voltak. Másrészt – mint ez szintén látható volt – a magyar 
történetírás egyik fQ problémája (a korábbi intézményrendszer szétverése, illetve eltorzítása 
miatt is – szintén alapjában a többi kelet-európai történetíráshoz hasonlóan) még 1990 
után is a történetírás/történettudomány korábbi, még a társadalomtudományos mintát 
megelQzQ tudományos szempontjainak a visszacsempészése volt (reprofesszionalizálódás/
reprofesszionalizáció)136, aminek alapján bajos lenne a Nyugat-Európában ekkor alapvetQen 
megvalósuló (s a két világháború közötti magyar történetírásban számos fronton gyökeret 
verQ) modern, társadalomtudományos történetírásról beszélni.137

A fentiekben leírt jelenségek következménye volt azután az is, hogy ezek a 
„tudományos” minták, paradigmák több összefüggésben is egymásra torlódtak az 1945 
utáni történetírásunkban. Ezen azt lehet érteni, hogy mivel a társadalomtudományos 
áttörés (a meglévQ kezdemények, egyéniségek – Szücs, Makkai, Katus, Vörös, Ránki, 
Berend T. stb. ellenére) alapvetQen nem következett be, a nyolcvanas évek második felében 
megjelenQ új, nemritkán a „margón” elhelyezkedQ irányzatok és intézmények (Hajnal 
István Kör, folyóiratok [Aetas], stb.) újszer_, részben „eretnek” jellegüket onnan kapták, 
hogy a társadalomtörténeti szempontokat akkor kívánták érvényesíteni, amikor azokat 
Nyugat-Európában (és persze az Egyesült Államokban) a „nyelvi fordulat”, a posztmodern 
gondolkodás és ilozóia már igen erQteljesen megtámadták és megkérdQjelezték, s a 
szélesebb értelemben vett történeti antropológia (mikrotörténet, új kultúrtörténet stb.) 
irányába terelték annak fQ vonulatait.

Ezt a fordulatot azután rövidesen követni kezdték ezek az újonnan felbukkant magyar 
(és kelet-közép-európai) intézmények, áramlatok is (fQként persze a rendszerváltozás után, 
az 1990-es és 2000-es években), s így a korábban a társadalomtörténet mellett küzdQk 
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most már a mikrotörténet mellett is lándzsát törtek. (A torlódás itt azt jelentette, hogy a 
régi politikatörténet még sok vonatkozásban tartja hadállásait, hiszen a társadalomtörténet 
csak a 80-as évek második felében tört volna át nagyobb ütemben; ennek azonban már 
a 90-es évek elejétQl új kihívója támadt, amely [persze nem Magyarországon] éppen 
a társadalomtörténetet tartotta fQ ellenfelének. Utóbbiak tehát egymást gyengítették 
majdhogynem harcaikkal, miközben a politikatörténetnek sikerült megQriznie számos 
korábbi pozícióját.)

Mindennek viszont (mármint a torlódásnak) az a fQ következménye, hogy a 
politikatörténet sok összefüggésben megtartotta vezetQ szerepét a rendszerváltozás után is 
(tehát napjainkig), s a társadalomtörténészek, illetve a mikrotörténészek sok vonatkozásban 
„marginális” szerepet játszanak a történettudományban és a történeti gondolkodásban.138

Hangsúlyozni lehet ugyanakkor, hogy nem pusztán a politikatörténet versus 
társadalomtörténet / vagy mikrotörténet szembenállása a magyar történetírás/
történettudomány egyedüli jellemzQje legújabban, hiszen mindezek mellett – sajnos 
– változatlanul fennáll/érvényes az elméleti kérdések iránti csekély érdeklQdés (a 
korábban jelzett kiadói aktivitás ellenére is, amely számos elméleti szempontból releváns 
m_vet fordíttatott magyarra – Collingwoodtól és PoppertQl egészen E. P. Thompsonig 
és Kracauerig139 – igaz részint megkésve, de ez is egyfajta sajátosság megtestesítQje). 
Másrészt rá lehet mutatni az ún. public history – idQnként vagy bizonyos vonatkozásban 
hallatlan – megerQsödésére is (ez persze részben általános európai jelenség is)140, amely 
alkalmanként a helytörténet, a geneaológia, a különbözQ kosztümös történeti játékok, 
igen gyakran azonban például a naiv Qstörténet felelevenítését jelenti. Ez magában 
hordozhatná a történelem egyfajta pluralizálásának (a szaktudományos „mesternarratíva” 
polifonizálásának, egyeduralma/hegemóniája megtörésének) lehetQségét. Abban a 
formában, ahogy ez megvalósul (pl. az Qsi hagyományok, rovásírás, romantikus Qskeresés 
[gyakran ismét a hun-magyar rokonság], a hadi/harcos erények felfedezése, a katonák 
[pl. második világháborús tábornokok], vagy a „kommunista rendszer által elfeledett 
történetírók – mint R. Kiss István –, általában a hadtörténet iránt megnövekedett, 
alkalmanként roppant arányokat is öltQ érdeklQdés) nem a pluralitás, hanem a nem ritkán 
fundamentalista monologizálás, a történelem többfajta elbeszélési lehetQsége iránti 
érzéketlenség/képtelenség, a nacionalista (itt ott antiszemita vagy xenofób), a realitásokkal 
harcosan dacoló múltszépítQ jobb- és szélsQjobboldali retorika a jellemzQje. Ezzel azonban 
ismét csak a primitív politikai eseménytörténet ( s általában a politikatörténet) regnálását 
manifesztálja, illetve erQsíti meg. [Ez azonban – sajnálatos módon – részben szintén 
összeurópai jelenség141, amellyel szemben még a „reprofesszionalizálódás” „pozitivista” 
programjának is van etikai mondanivalója/töltete.142]

Szerencsére történetírásunknak, mint ahogy ez az újabb intézmények és irányzatok 
tárgyalásából/felsorolásából kiderült (vö. pl. a mikrotörténet, vagy a nyelvi fordulat egyéb 
hatásainak megjelenése/begy_r_zQdése, de még az ún. „rekontsrukcionista”, tehát inkább 
a hagyományos empirikus bázison alapuló történetírás számos elemének továbbélése is 
ide sorolható), talán mégsem ez a fQ jellemzQje.

[Utólagos megjegyzés: természetesen jelen tanulmánynak nem célja minden 1945 után 
tevékenykedQ történész megemlítése, s nem cél az élQ és nem élQ történészek közötti 
határvonal meghúzása sem. A hiányzó névsor Zsoldos Attilától Solymosi Lászlón keresztül 
Gergely Andrásig, Gecsényi Lajosig terjed. A fQ cél az általános folyamatok bemutatása 
volt. Amint a jegyzetanyagból kiderül, a számos bibliográiai utalás miatt az összefoglalás 
már így is alapvetQen „túlírt”.]
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Vö. pl. Dénes Iván Zoltán: Magyarország a 
Monarchiában. In. UQ: Az önrendelkezés érvé-
nyessége. 213–231. o.

31 Vö. ehhez Pandula Attila: Történelem segédtu-
dományai. In. Magyarország a XX. században. 
V. Szerkesztette: Kollega Tarsoly István. Babits 
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értékeli az utókor részben Nagy Imre tevékeny-
ségét, részben Kádár Jánosét, részben mondjuk 
Ceauşescu-ét. ElQbbi kettQ esetében kifejezetten 
a sztálinista és rákosista rendszer elleni tilta-
kozást jelenti ez, a demokratikusabb tradíció 
jegyében. De nem keverném össze az ötvenes 
évek kommunista hivatkozását a magyar nem-
zeti/függetlenségi hagyományokra (á lá Mód 
Aladár, Révai) Ceauşescu-ék Burebistázásával, 
Decebálozásával sem, hiszen ez inkább talán a 
Koppány- vagy a Szent István-i örökségre való 
hivatkozást jelentette volna Rákosiék részérQl. 
Ez egyszer_en nem volt igaz, hiszen – számos 
bizonyítékot hoztam kutatásaimban erre – a 
„történeti Magyarország” kifejezést is csak így, 
idézQjelben használták az egyetemi tankönyvek, 
azaz alapvetQen elhatárolták magukat tQle a 
szerzQk. Vö. még ErQs 2006, 2013 (megjelenés 
alatt). ErQs Vilmos: B_völet nélkül – félúton. 
(Elmélkedések Romsics Ignác könyvérQl) In: 
Valóság, 2013/5. 80–92. o.

 A nemzeti kommunizmus kifejezésre vö. 
Romsics 2011, illetve Trencsényi–Apor.

54 Vö. Gunst: i. m., ill. Gyurgyák: i. m. 501–525. o. 
55 Természetesen itt jelentQs különbségek vannak, 

s sokak számára meglepQ, ha pl. Molnár Eriket 
szimplán sztálinista történésznek aposztrofáljuk, 
hiszen nagy vitákat folytatott annak képviselQ-
ivel. Ugyanakkor rá is érvényes, hogy alapjá-
ban nem volt szaktörténész, s történetírásában 
lényegileg (számos kollégájánál erQsebben) az 
osztályharc kategóriája a domináns, minek kö-
vetkeztében erQsen kérdéses munkálkodásának 
társadalomtörténeti jellege. Inkább egyfajta nyi-
tást, alternatívát képvisel a társadalomtörténet 
felé (az övé inkább csak „kvázi” társadalomtör-
ténet, hiszen pl. erQsen hiányzik szintéziseibQl a 
forrásokra való hivatkozás, az alapkutatás), amit 
inkább tanítványai, fiatalabb kollégái valósítot-
tak meg.

 Vö. Ránki György: Molnár Erik. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1971. (Ez persze inkább 
apologetikus.)

56 Vö. pl. Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló 
Magyarországért. Szikra, Budapest, 1951. (6. 
kiadás. Az elsQ 1943-ban jelent meg.)

57 Természetesen a névsor tovább bQvíthetQ, és 
számos késQbbi neves, akkor már sztálinistának 
kevésbé vagy egyáltalán nem nevezhetQ tör-
ténész is mint hith_ kommunista, nemegyszer 
rákosista történészként indult. A névsor Hanák 
PétertQl és Spira GyörgytQl Incze Miklósig és 
Hajdú Tiborig terjed. Nincs itt tér annak rész-
letes elemzésére, hogy – a másik oldalról – a 
régi, „polgári” történészek, pl. Eckhart Ferenc, 
Ifjabb Révész Imre, Sinkovits István, Ila Bálint, 
Komoróczy György, mennyiben és milyen tak-
tikai/egzisztenciális okokból engedtek teret a 
marxista-kommunista retorikának.

58 Vö. pl. Elekes Lajos, Léderer Emma, Székely 
György: Magyarország története I. i. m.

59 Vö. Tanulmányok a parasztság történetéhez 
Magyarországon a 14. században. (Szerkesztette 
Székely György) Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1953.

 Tanulmányok a parasztság történetéhez 
Magyarországon 1711–1790. (Szerkesztette 
Spira György) Mindkét kötet értelmezéséhez, a 
fennálló hatalomhoz kötQdQ ideológiai vonatko-
zásairól vö. ErQs 2006.

60 Vö. Nemes DezsQ: A fasizmus kérdéséhez. 
MagvetQ Kiadó, Budapest, 1976.

61 Az újabb kormányzattörténet eredményeihez 
Vö. Engel Pál: Honor, vár, ispánság. (Válogatott 
tanulmányok.) (Vál., szerk., a jegyzeteket gond. 
Csukovits EnikQ) Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

62 Vö. Kosáry Domokos: M_velQdés a XVIII. szá-
zadi Magyarországon. Budapest, 1980.

 Kosáry m_veinek teljes bibliográfiájára egyéb-
ként vö. Magyar évszázadok. Tanulmányok 
Kosáry Domokos 90. születésnapjára. 
Szerkesztette Ormos Mária. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003. 335–359. o.

 Valamint Hanák Gábor: Kosáry Domokos pálya-
képéhez. In. Hommage à Kosáry Domokos. Bp., 
2009. 86–110.

63 Vö. Mátrai László: A kultúra történetisége. 
(Válogatott tanulmányok és cikkek). Gondolat, 
Budapest, 1977.

64 Vö. pl. Sziget és külvilág. Válogatott tanulmá-
nyok. cím_ idézett m_ve.

65 Vö. Berlász JenQ: Erdélyi jobbágyság – ma-
gyar gazdaság. (Válogatott tanulmányok.) 
Szerkesztette: Buza János – Meyer Dietmar. 
Argumentum Kiadó, Budapest, 2010. Benne 
Buza János: Levéltárból a katedrára, katedráról 
a könyvtárba. Utószó Berlász JenQ váloga-
tott gazdaság- és társadalomtörténeti írásaihoz. 
316–326. o.

 Valamint Gazdaságtörténet – Könyvtártörténet. 
Emlékkönyv Berlász JenQ 90. születésnapjára. 
/Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek 1./ 
(Szerk. Buza János) Budapest, 2001.

66 Vö. Pach Zsigmond Pál: Nyugat-európai és 
magyarországi agrárfejlQdés a XV–XVII. szá-
zadban. Kossuth Könyvkiadó, 1963.

 Varga János: Jobbágyrendszer a magyarorszá-
gi feudalizmus kései századaiban 1556–1767. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.

67 Szabó Istvánhoz legújabban vö. ErQs Vilmos: 
Utak a népiségtörténethez: Mályusz Elemér 
és Szabó István. Századok, 147. évf., 2013/1. 
33–62. o.

68 Vö. a korábbiak, illetve A harmadik út felé. 
Szabó István történész cikkekben és dokumen-
tumokban. i. m.

69 Ua.



66 ERPS VILMOS: A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS 1945 UTÁN

70 Vö. pl. Berend T. Iván: A történelem, ahogyan 
megéltem. Budapest, 1997.

 Nachum Gross: The Triumph of Quantitative 
Economic History in Budapest. Journal of 
European Economic History: 1. (1972/1.) 
155–161. o.

 Gyáni Gábor: Történetíró a diktatúra korában. 
Ránki György élete és munkássága. In: A fel-
halmozás míve. (Ünnepi tanulmányok Kövér 
György tiszteletére.) Szerkesztette: Halmos 
Károly – Klement Judit – Pogány Ágnes – 
Tomka Béla) Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 
539–551. o.

 M_veik közül pl. Ránki György: A második 
világháború története. (2.kiad.) Gondolat, 
Budapest, 1986.

 Berend T. Iván: Válságos évtizedek. (Közép- 
és Kelet-Európa a két világháború között.) 
Gondolat, Budapest, 1983.

 A szerzQpárosnak az 1945 utáni magyar gazda-
ságtörténetrQl való értékelését cáfolja PetQ Iván 
– Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évti-
zedének története. 1945–1985. Az újjáépítés és 
a tervutasításos irányítás idQszaka. 1945–1968. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1985.

71 Wellmannra vö. Glatz Ferenc: Wellmann Imre 
(1909–1994). História, 1994/8. 12–13. o. 
Valamint

 Csíki Tamás – Rémiás Tibor: Válogatás 
Wellmann Imre agrár- és társadalomtörténeti 
tanulmányaiból. Miskolc, 1999.  Természetesen 
még több kiváló történészt is megemlíthetünk 
itt, pl. Makkai Lászlót. Utóbbiról legújabban 
vö. Miskolczy Ambrus-Szász Zoltán: Makkai 
László. Korunk, 2011/5. i. m.

72 Vö. Mályuszról legújabban ErQs Vilmos: Utak a 
népiségtörténethez. i. m.. illetve ErQs 2013.

73 Vö. a korábbiak. Meg lehet említeni pl. ifjabb 
Révész Imrét is. Vö. róla ErQs Vilmos – Gyimesi 
Pálma: Ifjabb Révész Imre levelei Szekf_ 
Gyulának. In: Lymbus, Magyarságtudományi 
folyóirat. 2009. 233–257. o., illetve az ott meg-
jelölt irodalom.

74 Kosáryhoz vö. még Magyar Évszázadok. i. m.
75 Itt megjegyezhetQ, hogy az emigráció törté-

netírása sok vonatkozásban hozzájárulhatott a 
korábban tárgyalt egynem_ marxista-kommu-
nista történetírás „fellazításához”, a modernebb 
szempontok, pl. a társadalomtörténeti elemek 
beszivárgásához. Ugyanakkor az emigrációs 
történetírás lehetett a szélsQséges jobboldali, 
alkalmanként egyenesen fasiszta „eszmék” hor-
dozója is, ami primitív politikatörténetet, ma-
gyarkodást, a sumér–magyar rokonság és a po-
gány kultusz erQltetését, az Qstörténeti ábrándok 
kergetését is jelenthette. Ilyenformán nem egy a 
S. Kracauer által függetlennek tekintett, a hata-
lom által kevésbé befolyásolt gondolkodásnak, 

„ellentörténet”-nek a letéteményese, hanem pri-
mitív, kritikátlan és szakszer_tlen ideologizálás. 
Ahogy a késQbbiekben utalok rá, 1990 után ez 
Magyarországon is erQteljesen megjelenik (azaz 
többé nem emigráns pozíció), ami a rendszervál-
tozásnak egy bántó, de létezQ mellékterméke.

76 Deérhez Vö. pl. Schwinges, Rainer Christoph: 
Deér József és az ötven éves Berni Középkori 
Történeti Tanszék. In. Koszta László (szerk.): 
Deér József emlékezete. Tanulmányok Deér 
József (1905–1972) professzor születésének 
centenáriumára. Szeged: JATE Press, 2006. 
53–60. o.

 Tóth Endre: Deér József és a Szentkorona kuta-
tása. Uo. 89–102. o.

 Alföldyhez Forisek Péter: Tudóssors 1945 
után. Adalékok Alföldi András emigrációjához. 
Debreceni Szemle, XV. évf. 4. sz. Új folyam. 
2007. október. 476–490. 

 Kerényihez vö. Mitológia és Humanitás. 
(Tanulmányok Kerényi Károly 100. születés-
napjára.) i. m.

77 Vö. pl. Polányi Károly: Fasizmus, demokrácia, 
ipari társadalom. (Társadalomfilozófiai írások.) 
Gondolat, Bp., 1986. FQleg tudományelméleti 
szempontból jöhet számba a Polányi Mihály. 
Róla vö. Polányi Mihály filozófiai írásai I–II. 
Budapest: Atlantisz, 1992.

78 Vö. Borbándi Gyula: A magyar emigráció élet-
rajza 1945–1985. I–II. i. m. Valamint Borbándi 
Gyula: A magyar népi mozgalom. (A harmadik 
reformnemzedék.) Püski, Bp., 1989.

79 Természetesen ehhez alapvetQk még Fried 
István, Kiss Gy. Csaba, Kovács István, 
Sokcsevits Dénes, Miskolczy Ambrus kutatásai 
is.

 Vö. ehhez még Most–Punte–Híd. (A Tiszatáj 
kelet-európai szemléibQl.) (Válogatta és szer-
kesztette: Olasz Sándor. Zenit könyvek, 1989.

80 Vö. Juhász Gyula: A történész józansága. 
Budapest, é. n.

81 Vö. pl. TQkei Ferenc: A társadalmi formák 
marxi elméletéhez. (Tanulmányok.) Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1988.

 Kákosy László: Ré fiai. (Az ókori Egyiptom 
története és kultúrája.) Gondolat, 1979.

 KiemelhetQk még Szilágyi János György, 
Sarkady János, Komoróczy Géza kutatásai is.

 Vö. pl. Kalendae. Studia sollemnia in memori-
am Johannis Sarkady. Ed. by György Németh. 
Debrecen–Budapest, é. n. (2008). Benne 
Sarkady János m_veinek válogatott bibliográfi-
ája. 345–348. o.

 Valamint Voces Paginarum. (Magyar ókortudo-
mány a XX. században). Szerkesztette Szilágyi 
János György. Osiris Kiadó, Budapest, 2008.

 Illetve az egész kérdéskörhöz Németh György: 
A magyarországi felsQoktatás ókortörténeti tan-
könyvei 1949–1989. In: Történeti Tanulmányok, 
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XIX. (A 2010-es historiográfiai konferencia 
elQadásai. Debrecen, 2010. november 25.) 
[Szerkesztette: ErQs Vilmos és Velkey Ferenc] 
Debrecen, 2011 (2012). 51–60.

82 Vö. még mindehhez New Directions and 
Results in Russistics. (Új irányzatok és ered-
mények a ruszisztikában.) Szerk. Szvák Gyula. 
Ruszisztikai Könyvek, XI. Magyar Ruszisztikai 
Intézet, Budapest, 2005.

 A ruszisztikához kötQdQen említhetQ meg a 
baltisztika is, amelynek leginkább kiemelkedQ 
képviselQje Bojtár Endre. Vö. például Bojtár 
Endre: Bevezetés a baltisztikába. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1997.

83 Simon Róbert: Ibn Khaldún. (Történettudomány 
és birodalmiság.) Akadémiai Kiadó, 1999. 
Valamint Robert Simon, Ignac Goldziher. 
His Life and Scholarship as Reflected in his 
Works and Correspondence, Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára / Leyde : 
Brill, 1986.

84 Vö. ehhez legújabban Lénárt András: Fiatal sze-
gedi hispanisták. Tanulmányok. Klió, 2008/4. 
25–29. o.

 Valamint például Csejtei DezsQ – Juhász Anikó: 
Amerika felfedezése és az új globális világ-
rend. I–II. Monumenta Hispanica. Attraktor, 
MáriabesnyQ–GödöllQ, 2004.

85 Vö. Randolph L. Braham: A magyar holocaust. 
1–2. köt. Budapest, 1988.

 Gonda László: A zsidóság Magyarországon, 
1526–1945. Budapest, 1992.

 Schön DezsQ: IstenkeresQk a Kárpátok alatt. 
(A haszidizmus regénye) Múlt és JövQ Lap- és 
Könyvkiadó, 1997.

 További irodalom Prepuk Anikó: A zsidóság 
Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. 
Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997.

86 Pk persze marxista szemlélettel. Vö. pl. Sík 
Endre: Fekete-Afrika története. II. kötet. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964.

 Az afrikanisztika megújuló törekvéseirQl vö. 
Africana Hungarica (A Magyar Afrika Társaság 
folyóirata), 1998. I. évf., 1. sz.

 Éppen Wittmann Tibor, Sík Endre, illetve a 
hispanisztika, vagy az afrikanisztika kapcsán 
érdemes megjegyezni persze, hogy ezek megje-
lenése, erQteljesebb m_velése önmagában csak 
legfeljebb extenzív bQvülést jelentett, hiszen fQ 
képviselQik sok vonatkozásban merQ politikai 
eseménytörténetet m_veltek. Több szempont-
ból érvényes mindez pl. számos egyéb rész-
diszciplínára is, mint az amerikanisztika, vagy 
az italianisztika is. Ezek számos m_velQje az 
1950–1980-as években inkább (részint „osztály-
harcos”) politikatörténetet m_velt, modernebb 
társadalom-, gazdaságtörténeti, eszmetörténeti 
szempontok alig vernek itt gyökeret. A megálla-
pítás vonatkozhat azután az 1990 utáni tenden-

ciákra is, amikor pl. a történelmi antropológia 
és a nyelvi fordulat konzekvenciái helyett vál-
tozatlanul az egyoldalú politikatörténet regnál 
e kutatási területeken. A minQsítés (azaz a 
politikai eseménytörténet túltengése) alapvetQen 
érvényes pl. a ruszisztikára vagy mondjuk a 
judaisztikára is.

 Vö. mindezekhez Lévai Csaba: Az amerikai 
„prezentista-relativista” történetírók (Charles 
A. Beard és Carl L. Becker) megítélése 
Magyarországon a Kádár-rendszer idQszakában. 
In: „Tudomány és ideológia között.” 112–133. o.

 Valamint Gyáni Gábor: Helyünk a holokauszt 
történetírásában. In. UQ: Az elveszíthetQ múlt. 
(A tapasztalat mint emlékezet és történe-
lem.) Nyitott Könyvm_hely, Budapest, 2010. 
336–354. o.

87 Újabban vö. Matuz József: Az Oszmán biro-
dalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1990.

88 Vö. Lévai Csaba: Az amerikai „prezentista-
relativista” történetírók (Charles A. Beard és 
Carl L. Becker) megítélése Magyarországon a 
Kádár-rendszer idQszakában. I. m.

89 Vö. pl. Horváth Miklós: A magyar hadtörténet-
írás fejlQdése és feladatai.(Tervtanulmány). I–II. 
rész. Hadtörténeti Közlemények, 1965. 4. sz. 
631–663., 1966. 1. sz. 64–90.

 Nagy László: „Nem jöttünk égi hadak-útján…” 
Vázlatok és tanulmányok a XVII. századi kuru-
cokról. MagvetQ Könyvkiadó, Budapest, 1982.

 Géza Perjés: The Fall of the Medieval Kingdom 
of Hungary: Mohács 1526 - Buda 1541. 
Columbia University Press, New York, 1989.

 Legújabban Aetas, 25. évf. 2010. 4. sz. Benne 
pl. Veszprémy László: A helyét keresQ hadtör-
ténetírás. (Nemzetközi és hazai tapasztalatok.) 
28–38. o.

90 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
(Szerkesztette: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – 
Szarka László) cím_ késQbb idézendQ m_.

91 Az 1945 utáni egyháztörténeti kutatásokhoz vö. 
Makkai László: Református egyháztörténetírás. 
História, (7. évf.), 1985/4. 34. o.

 Szántó Konrád: A katolikus egyháztörténetírásról. 
Uo. 30–31. o.

 Scheiber Sándor: A magyar zsidóság történeté-
nek kutatásáról. Uo. 32–33. o. + Vanyó Tihamér.

 Újabban az egyháztörténeti kutatásokról 
vö. Egyház és kegyesség a kora újkorban. 
(Kutatástörténeti tanulmányok.) Szerk. Fazakas 
Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla 
Levente. Debrecen, 2009. 9–34. o. Itt néhány 
írásban már megfigyelhetQ pl. a nyelvi, vagy 
kulturális fordulat konzekvenciái iránti érzé-
kenység, mint ahogy Klaniczay Gábor, Julianna 
Brandt, Erdélyi Gabriella munkáiban is.

 Klaniczayhoz vö. Interjú Klaniczay Gáborral. 
Michel Foucault és a magyar történetírás. (TörQ 
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László Dávid). In: A historiográfia m_helyében. 
165–182. o.

92 Vö. pl. még L. Nagy Zsuzsa, Etényi Nóra és 
mások ilyen irányú tanulmányait, illetve egyes 
folyóiratok (pl. Sic Itur) megnövekedett érdek-
lQdését ebben a vonatkozásban.

93 Vö. ehhez pl. Diószegi István: A magyar kül-
politika útjai. Tanulmányok. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1984. Ránki György: Gazdaság és 
külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-
európai gazdasági hegemóniáért. (1919–1938). 
Budapest, 1981. Juhász Gyula: Magyarország 
külpolitikája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1969. Ádám Magda: A kisantant. Budapest, 
1981.

94 Vö. mindezekhez pl. Tímár Lajos: Történeti 
földrajz és társadalomtörténet. In. Bevezetés 
a társadalomtörténetbe. 341–370. o.; Faragó 
Tamás: Történet demográfia. In. Bevezetés a 
társadalomtörténetbe. 302–340. o.

95 Vö. mindezekhez Bácskai Vera: Várostörténet. 
In. Bevezetés a társadalomtörténetbe. 243–
247. o. Juliane Brandt: A vallás társadalomtör-
ténete. Uo. 258–280. o. Faragó Tamás: Történeti 
demográfia. i. m. Timár Lajos: Történeti földrajz 
és társadalomtörténet. i. m. 341–370. o. Dobszay 
Tamás – Fónagy Zoltán: M_velQdéstörténet. Uo. 
387–409. o. (Mindegyik kérdéskörhöz bQsé-
ges irodalommal, illetve az említett szerzQk 
munkáival.)

 A nemzetiségtörténeti, illetve nacionalizmusku-
tatásokhoz pl. Komoróczy Géza: Bezárkózás a 
nemzeti hagyományba. Századvég, Budapest, 
1992. (Metamorphosis Historiae). Ehhez vö. 
Szilágyi János György: Szolgáló tudomány. In. 
UQ: Szirénzene. (Ókortörténeti tanulmányok.) 
Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 304–316. o. (ere-
detileg BUKSZ, 1994.)

 Für Lajos: Kisebbség és tudomány. Bp., 
1989. UQ: Magyar sors a Kárpát-medencében. 
(Népesedésünk évszázadai 896–2000.) Kairosz 
Kiadó, Budapest, 2001.

 Miskolczy Ambrus: Románok a történeti 
Magyarországon. Lucidus Kiadó, Budapest, 
2005.

 A kérdéskörrel összefüggQ irodalomról igen 
bQségesen vö. Kisebbségi magyar közössé-
gek a 20. században. (Szerk.: Bárdi Nándor – 
Fedinec Csilla – Szarka László) Gondolat, MTA 
Kisebbségkutató Intézet, 2008.

96 Természetesen az 1945 utáni történetírásunkban 
is felvetQdik a történetírás, történeti gondolko-
dás nem hivatalos irányzataira való kitekintés. 
Magam részérQl úgy vélem, hogy bizonyos 
szempontból ide tartozik a történetírás már 
említett sztálinista irányzata is, tekintve, hogy 
inkább a történetértelmezésben, mint pl. új 
technikai módszerekben hoztak újdonságot. Úgy 
gondolom azonban, hogy ebben a tekintetben 

mindenekelQtt a már – mint láttuk – a dualiz-
mus idQszakában kialakult nemzeti romantikus 
iskola hagyományainak volt alapvetQ szerepe, 
mely különösen a Mohács-vitában (Nemeskürty 
István), illetve a nemzet vitában köszönt vissza, 
de bizonyos elemei – furcsamód – megtalál-
hatók az ötvenes évek elejének (Mód Aladár, 
sQt Rákosi) szemléletében, vagy akár a rend-
szerváltozás utáni idQszak bizonyos áramlata-
iban is. (Vö. pl. a Szent Korona-eszmének a 
Timón Ákossal szinte megegyezQ értelemben 
való használata pl. a különben kit_nQ író Kocsis 
Istvánnál.) E felfogás egyik elfajzásának te-
kinthetQ (melynek ugyanakkor egyes rétegek 
történeti tudatában alapvetQ szemléletformáló 
szerepe van) a mindenekelQtt az emigráció jobb-
oldali-szélsQjobboldali köreiben népszer_, elsQ-
sorban az Qstörténetre összpontosító (részben 
már érintett) felfogás. Ez alapvetQnek tekinti pl. 
a sumér–magyar, valamint hun–magyar leszár-
mazást, tagadja a finnugor-magyar rokonságot, 
s Qseinket inkább BelsQ-Ázsiában, sQt Kínában 
vagy Japánban keresi, s a dákóromán elmélettel 
szemben a magyarság több évezredes tartózko-
dását a Kárpát-medencében hirdeti. Mindennek 
lényegesen enyhébb (és sokkal több szaktudo-
mányos érvvel megalapozott) változata László 
Gyula kettQs honfoglalásról alkotott elmélete, 
mely – kissé talán idealizálva is honfoglaló 
elQdeinket – a magyar m_velQdés önállóságát, 
eredetiségét, másokkal egyenrangú voltát hirde-
ti. (FQ tétele: az avarok bizonyos töredékei már 
a magyarok elsQ jövevényeinek tekinthetQk.)

 Ez utóbbiban már kimutatható a két világháború 
közötti idQszak ún. népi irányzatának tradíciója, 
mely bár változó intenzitással, de jelentQs mér-
tékben továbbél az 1945 utáni idQszakban is. 
Gondolatai közül lényeges a nemzeti független-
ség, a nemzeti függetlenségi harcok kultuszának 
ápolása, mely pl. Kossuth alakjának középpont-
ba állításában, Görgey kritikájában vagy pl. a ki-
egyezés elutasításában is megnyilatkozik. Az író 
Illyés Gyula, Féja Géza, Kodolányi János (bizo-
nyos szempontból Németh László) stb. mellett 
az irányzat jelentQs teoretikusa Bibó István, aki 
Németh László elemzéseire sok szempontból 
építve történeti esszéiben a kelet-közép-európai 
nemzetek társadalomtörténete közös vonásairól 
fogalmaz meg fontos gondolatokat. FQ (tö-
meglélektani motívumokkal is operáló) tézise 
szerint a kelet-európai kisállamok nyomorúsá-
gát, hisztériáit a közösség és haladás (nemzet 
és szabadság) elvének a fejlQdésükben alapvetQ 
összeütközése váltja ki.

 Hozzá lehet még tenni mindehhez, hogy a népi 
irányzathoz tartozó írók és gondolkodók jelentQs 
érdeme a nemzeti kérdés, a határon túli magyar-
ság problémái, hányattatásai, a magyarság ilyen 
jelleg_ sorsproblémái iránti érdeklQdés fenntar-
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tása is volt, amit a hivatalos történetírás sokáig 
mellQzött. Sajnos ez 1990 után némi antiszemita 
felhanggal is párosult.

 Vö. pl. Illyés Gyula: Szellem és erQszak. 
Budapest, 1979, MagvetQ Kiadó. 

 Janics Kálmán: A hontalanság évei. Bern/
Budapest, 1979/1989. (Illyés Gyula elQsza-
vával.) Csoóri Sándor: Nappali hold. Püski, 
Budapest, 1991.

 A nem hivatalos, professzión kívüli történetfel-
fogásban jelentQs szerepe volt a két világháború 
közötti polgári liberálisok követQinek is, akik 
mindenekelQtt a magyar liberalizmus hagyomá-
nyaira (Litván György, Szabó Miklós), a két vi-
lágháború közötti berendezkedés kritikájára, va-
lamint mondjuk 1956 emlékének ébrentartására 
összpontosítottak (külföldön l. Kende Péter). 
KésQbb mindez pl. a holokauszt kérdésének na-
pirenden tartásában, a Közép-Európa gondolat 
erQteljes képviseletében, illetve a rendszervál-
tozás utáni nacionalista jelenségek éles kritiká-
jában csapódott le (vö. pl. Dalos György mun-
kássága). Mindkét irányzat jelentQségét abban 
látom az itteni szempontból, hogy elQsegítették 
a hivatalos, regnáló történetszemlélet nyitását, 
az általa elhanyagolt kérdések felvetését.

 Vö. mindezekrQl Steven Bela Vardy: The 
Changing Image of the Turks in Twentieth 
Century Hungarian Historiography. cím_ idézett 
tanulmánya.

 Valamint Kocsis István: Magyarország Szent 
Koronája. Püski, Budapest, 2000. (UQ: 
Történészek a kereszten avagy Az áldozatok 
bosszúja. Regény a román történelemhamisí-
tásról. Püski, Budapest, 1991.) (Nincs itt tér az 
írók szerepének részletes bemutatására a törté-
netszemlélet és a történeti tudat alakításában, 
de Száraz György, Cseres Tibor, Sánta Ferenc, 
Konrád György, Haraszti Miklós, Eszterházy 
Péter, Dalos György szerepe számos kérdésben 
elvitathatatlan. Ugyanez vonatkozik a filmre is.)

 Vö. mindezekhez pl. Victor Harms: Living 
Mitteleuropa in the 1980s; a network of 
Hungarian and West German Intellectuals. 
European Review of History/Revue Européenne 
d’histoire. Volume 19 Number 5 October 2012. 
669–692.

 Valamint az elQzQkhöz László Gyula: A „kettQs 
honfoglalás”. MagvetQ Kiadó, Budapest, 1978. 
Kevésbé tudományos a magyar Qstörténettel ösz-
szefüggQen pl. Timaru-Kast Sándor: Kelta ma-
gyarok, magyar kelták. Magyar Ház, Budapest, 
1999.

 Götz László: Keleten kél a nap. 1–2. köt. 
(Kultúránk a történelmi QsidQktQl.) Püski Kiadó, 
Budapest, 1994.

 Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. 
(Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekf_ 
Gyulával.) Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

 Litván György: Jászi Oszkár. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003.

 Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 
1896–1986. Budapest, 1989.

 Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje. 
(Államiság a kommunizmus után.) Osiris Kiadó, 
Budapest, 2000.

 Kell-e nekünk Közép-Európa, Századvég, 1989.
97 Átfogóan vö. Gosztonyi Péter: 20. századi ma-

gyar történelemkutatás Nyugaton (kny, é. n., 
h. n.)

98 Vö. pl. Király Béla Emlékkönyv. Háború és 
társadalom. War and Society. Guerre et Societe. 
Krieg und Gesellschaft. SzerkesztQk: Jónás Pál, 
Peter Pastor, Tóth Pál Péter. Budapest, 1992.

 John Lukacs: A történelmi tudat avagy a múlt 
emlékezete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
2004.

99 Polányiról vö. a korábbiak. Valamint Molnár 
Attila Károly: Polányi Mihály. Budapest, 2002.

100 FejtQ Ferenc: Hova repül az idQ? (Beszélgetések 
Jacqueline Cherruault-Serperrel.) Belvárosi 
Könyvkiadó –Cserépfalvi Könyvkiadó, 
Budapest, 1996.

 UQ: A népi demokráciák története. I–II. kötet. 
MagvetQ Kiadó, Budapest, Magyar Füzetek, 
Párizs. 1991.

101 Vö. K. Lengyel Zsolt: Emigráns magyar tudo-
mánypolitika Bogyay Tamás és Deér József le-
velezésének tükrében. In: Történeti átértékelés. 
Hóman Bálint, a történész és a politikus. (Szerk. 
Ujváry Gábor, a szerkesztQ munkatársa Csurgai 
Horváth József) Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 
229–244. o.

 Valamint Zsolt K. Lengyel: Umwege eines 
Gelehrtenlebens. Aus der Biographie Thomas 
von Bogyays 1909-1994). Ungarn-Jahrbuch 27. 
(2004) 81–111.

102 Vö. János M. Bak: A Life in Medieval Studies 
or: Apologia pro vita sua. Annual of Medieval 
Studies at CEU. Central European University, 
Budapest. Department of Medieval Studies. 
285–298.

 The Man of Many Devices, Who Wandered 
Fully Many Ways...Festschrift in Honor of János 
M. Bak, ed. Balázs Nagy and Marcell SebQk. 
Budapest: CEU Press, 1999.

103 M_veik közül számosra hivatkozik Deák István 
1992-es, az American Historical Review-ban 
megjelent, korábban idézett tanulmányában. 
American Historical Review 97(1992).

104 Vö. pl. Julius (Gyula) Miskolczy: Ungarn in der 
Habsburger-Monarchie. Wien, 1959.

 Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger… 1956. 
(A magyar október története). Népszava, é. n. 
(Harmadik, átdolgozott és bQvített kiadás.)

105 Vö. pl. Imreh István: Székelyek a múló idQben. 
MagvetQ Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

 Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, m_velQ-
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dés. (Tanulmányok Erdély történetéhez.) Magyar 
Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 
Budapest, 1997. Korunk, III. Folyam, 2011. 
május. (Erdélyi) magyar történetírók. Benne  
Kiss András: Jakó Zsigmond. i. m.

 Átfogóan Pál Judit: Az erdélyi társadalomtör-
ténet-írás helyzete 1945 után. In: Tudomány és 
ideológia között.  43–56. o.

 Imreh Istvánról legújabban Both Noémi 
Zsuzsanna: Népszolgálat és kompromisszum. 
Életm_ a szocialista Romániában. Magyar 
Kisebbség, 2012. 1–2. sz.

 Az erdélyi magyar történetíráshoz a következQ-
ket f_zném hozzá: 1945 után a két világháború 
közötti biztató, társadalomtörténeti elemeket 
is tartalmazó kezdetek után, itt is sokáig az 
osztályharcos politikatörténet vitte a prímet, szá-
mos késQbbi kiváló társadalomtörténész (Egyed 
Ákos) munkásmozgalom-történettel, vagy a 
parasztháborúk történetével kezdett. A román 
történetírásnak egy a magyarországitól eltérQ sa-
játossága, hogy ott az 1970–80-as években nem 
elsQsorban a nyitás, hanem a „nemzeti kommu-
nista” (itt valóban használható a fogalom) ele-
mek megerQsödése, majdhogynem a korábban 
említett „gleichschaltolás” volt a fQ jellemzQje. 
Ehhez képest az említett magyar történészek 
jelentQs, túlnyomó része – alapvetQen egyfajta 
ellenzéki, néha marginális pozícióból – igen 
fontos társadalomtörténeti munkákat alkotott. 
A kilencvenes években mindez jelentQsen meg-
változott, hiszen részben elQtérbe kerültek már 
a mikrotörténet, a történeti antropológia szem-
pontjai is,  ezzel egyidej_leg nagyon erQteljesen 
érezhetQ a magyar nemzeti sérelmeket tárgyaló, 
egyáltalán a magyarság történetét (akár Trianont 
is) felszínen tartó, nemzetközpontú és így több-
nyire politikatörténet is. Ugyanakkor ez ott sok 
vonatkozásban érthetQ, (a magyarországinál job-
ban) vállalható, hiszen részben a regnáló állami 
hatalommal szembeni „ellentörténet”, részben 
egy morális, a jelenkor aktuális küzdelmei-
hez muníciót szolgáltató, a korábbi történetírás 
számos kényszer_ mulasztását pótolni kívánó 
attit_d.

106 Baráthoz vö. még uQ: A magyar népek Qstörté-
nete. (Egyesített kiadás.) Somogyi Zoltán. P.O. 
Box 190. Franklin Park, USA. 1997. Valamint 
Paksa Rudolf: A történetírás mint propaganda. 
Baráth Tibor útja a szaktörténetírástól a mítosz-
gyártásig. Kommentár, 2006. 5. sz. 69–79.

107 Vö. erre még Tanulmányok Erdély történetébQl. 
i. m.

 Valamint Historians and the History of 
Transylvania. Edited by László Péter. East 
European Monographs, Boulder. Distributed by 
Columbia University Press, New York, 1992.

108 Vö. honlapja: http:/www.rev.hu. Újabb, antro-

pológiai ihletés_ kiadványai közül pl. Germuska 
Pál: Indusztria b_völetében: fejlesztéspoliti-
kai és szocialista városok. 1956-os Intézet, 
Budapest, 2004.

109 Vö. honlapja: http:/www.pol.hist.hu.
110 A Magyarságkutató Intézet 1991-ben beolvadt 

a Teleki László Alapítványba, amelyet azonban 
2006-ban megszüntettek.

 Az ilyen jelleg_, tehát alapjában hungarológiai 
kutatásoknak fontos intézménye még például a 
Balassi Intézet vagy az MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézete. Utóbbi egyik legújabb 
kiadványa a Kisebbségi magyar közösségek a 
20. században. Szerkesztette: Bárdi Nándor – 
Fedinec Csilla – Szarka László. Gondolat Kiadó 
– MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 
2008. (Benne igen bQséges irodalom a magyar 
kisebbségkutatásról, valamint az itt említett 
intézményekrQl rövid összefoglalás található a 
397. oldalon.)

111 Vö. Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai 
életrajz. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 
1991.

112 Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus el-
lenzék. (1968–1988.) I–III. T-Twins Kiadó, 
Budapest, 1995.

 Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó, 
Budapest, 1997.

113 Az 56-os kutatásokhoz legújabban vö. Mink 
András: The Revisions of the 1956 Hungarian 
Revolution. In. Past in the Making. 169–178. o. 
Valamint Laczó Ferenc: The Many Moralists and 
the Few Communists. Approaching Morality 
and Politics in Post-Communists Hungary. Uo. 
145–167. o.

 Az 1956-al kapcsolatos korábbi irodalomból vö. 
pl. Bill Lomax: Magyarország 1956. (Fordította 
és kiegészítette Krassó György.) Aura Kiadó, 
1989.

 Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 
1956-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.

 Érdemes még röviden megemlíteni a hábo-
rú utáni emlékirat-irodalmat. Ennek egyik fQ 
jellemzQje, hogy meglehetQsen h_ tükörképe 
a politikai rendszer alakulásának/bizonyos fo-
kú nyitásának. Hiszen az 1950–60-as években 
csak a rendszer ideológiájához feltétlenül al-
kalmazkodó, azt igazoló ilyen jelleg_ m_vek 
jelenhettek meg (azok is csekélyebb számban). 
Az 1970-es, 80-as években azután nagy jelen-
tQsége van mondjuk Károlyi Mihály, a polgári 
radikálisok (Jászi), a kommunista belsQ ellenzék 
(Vas Zoltán, Sinkó Ervin), részben a két világ-
háború között szocializálódott (esetleg emigrált) 
politikusok, katonatisztek (Kádár Gyula) m_vei 
kiadásának. Mindezek – bizonyos tekintetben – 
a Pierre Nora által is ellen-történetként rögzített, 
a hivatalos ideológiával ellenkezQ ellennarratíva 
megfogalmazását/megjelenését is jelenthették.
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 1990 után persze már Horthy Miklós és mások 
(Mindszenty, Nagy Ferenc stb.) önéletírásai is 
megjelenhettek, s persze ennek is megvannak 
a maga tanulságai, mint ahogy az önéletíráso-
kat elemzQ eleméleti irodalom bizonyos mér-
ték_ megélénkülésének szintúgy. Vö. ezekhez 
pl. (a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül) 
Mindszenty József: Emlékirataim. 4. kiadás, 
Szent István Társulat, Budapest, 1989; Horthy 
Miklós, Emlékirataim (3., módosított kiadás.), 
szerk. Antal László, Budapest, Európa, 1993 
(Extra Hungariam).

114 Vö. PetQ Andrea: A társadalmi nemek és a nQk 
története. In. Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
514–531. o. Uo. részletes irodalom is.

115 Vö. például Klaniczay Gábor: A civilizáció 
peremén. MagvetQ Kiadó, Budapest, 1990. 
Újabban feltétlenül említendQ SebQk Marcell: 
Humanista a határon. A késmárki Sebastian 
Ambrosius története (1554–1600). L’Harmattan, 
Budapest, 2007. 

116 Vö. Péter Katalin (szerk.): A gyermek a ko-
ra újkori Európában. MTA Történettudományi 
Intézet, Budapest, 1996.

 Szintén a mindennapok történetével foglalkozik 
Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János 
korában. Corvina, Budapest. 2006. Újabban 
pl. Erdélyi Gabriella (részben érintet) m_vei, 
ill. Mikrotörténelem másodfokon. (Szerk. Papp 
Gábor és Szíjártó M. István. L’Harmattan, 
Budapest, 2010) cím_ kiadvány.

117 Amint a korábbiakban részben erre utaltam, 
ezek a „nyelvi fordulat”-tal összefüggQ jelen-
ségek (tehát a mindennapok elQtérbe kerülése, 
kvalitatív források, az egyén szempontjai) meg-
jelentek a vallástörténet, várostörténet vagy a 
történeti földrajz „részdiszciplínái”-ban is.

 A fentieken kívül szeretném még hangsúlyozni 
például mindezekkel a legszorosabb összefüg-
gésben a történeti biográfia jelentQs teljesítmé-
nyeit (Kövér György, Révész Sándor, Rainer 
M. János, Huszár Tibor, Ablonczy Balázs), 
valamint mondjuk az emlékezetkutatások, az 
oral history eredményeinek és szempontjai-
nak alkalmazását (László János, Braun Róbert, 
Pótó János, Romsics Gergely, Gyáni Gábor, 
GerQ András, Gyarmati György). Ez nyilván-
valóan összefüggésben van a korábban említett 
momentumokkal, tehát a történelem konstruált 
jellegének elismerésével, a hatalmi-ideologi-
kus, identifikációt megalapozó funkcióinak le-
leplezésével, illetve a közösségi-identifikációs 
szerepre való rámutatással. Talán ezekkel is 
összefüggésben van, hogy a rendszerváltás óta 
jelentQsen megnQtt a történetírás elvi-elméleti 
kérdéseivel való szembenézés igénye, amit vilá-
gosan bizonyít például legújabban a „Bevezetés 
a társadalomtörténetbe” cím_ tankönyv, amely 
alapvetQen egy újszer_ „historika” megterem-

tésének igényével lépett fel, nyíltan vállalva 
a Nyugat-Európában történeti antropológiává, 
illetve kultúrtörténetté (s így posztmodernné) 
átvedlQ társadalomtörténeti (modernizációs) ká-
nont. De hasonló kérdések és álláspontok (tehát 
pl. az elméleti érdeklQdés, a nyelvi fordulat 
konzekvenciái, az ilyen irányú nyugat-európai 
megközelítésekhez való felzárkózás) vetQdnek 
fel több kiadó edíciós programjában (Osiris, 
Atlantisz, Napvilág), vagy az újonnan alapí-
tott folyóiratokban (Aetas, BUKSZ, Századvég, 
Korall, Sic Itur) és persze a Hajnal István Kör 
konferenciáin is.

 Persze sok tekintetben érvényes még a magyar 
történetírás és történeti gondolkodás alapve-
tQen politikatörténeti jellege, amit bizonyít pl. 
a hadtörténet iránti változatlanul nagy érdek-
lQdés vagy Pritz Pál és Gyáni Gábor között 
a közelmúltban lezajlott elméleti jelleg_ vi-
ta is. Itt Pritz tipikusan megtestesíti az A. 
Munslow által rekonstrukcionistának nevezett 
(ideáltípus Elton, G. Himmelfarb, P. Zagorin) 
empirikus, a történettudomány objektivitásá-
ban hívQ „proper” történészt s általában is 
a politikatörténet dominanciája mellett érvel. 
Ezzel szemben Gyáni a történetírás relativis-
ta, szubjektív, retorikus, történeteket elbeszélQ 
jellegét hangsúlyozza, amivel – olvasatomban 
– a dekonstrukcionista történészekhez sorolható 
inkább. Ezt alátámasztja az is, hogy bírálatának 
egyik folyamatos tárgya a politikatörténet do-
minanciája a magyar történetírásban, s Q maga 
számos tanulmányt publikált az emlékezetku-
tatások, a mindennapok története, a történet-
tudományos diskurzusok vagy a posztmodern 
történetelmélet témaköreiben.

 Vö. Pritz Pál. Történetírásunk egynémely prob-
lémája. (Történetírásunk egynémely problémá-
járól – különös tekintettel a posztmodernre.) In. 
UQ: Az a „rövid” 20. század. (Történetpolitikai 
tanulmányok.) Magyar Történelmi Társulat, 
Budapest, 2005. 7–37. o. Ugyanez korábban: 
Múltunk, 2003. 4. sz. 246–279. o.

 Vitapartneréhez Gyáni Gábor: Posztmodern ká-
non. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

 Valamint uQ: Történészdiskurzusok. 
L’Harmattan, Budapest, 2002. UQ: Emlékezés, 
emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág 
Kiadó, Bp., 2000. UQ: Hétköznapi élet Horthy 
Miklós korában. (Mindennapi történelem) 
Corvina Kiadó, Budapest, 2006. UQ: Relatív 
történelem. Budapest, 2007.

 Az említettekhez még vö. Braun Róbert: 
Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1995.

 Pótó János: Az emlékezés helyei. (Emlékm_vek 
és politika). Osiris Kiadó, Budapest. 2003.

 Az életrajzokhoz például Huszár Tibor: Kádár 
János. Politikai életrajz 1912–1956. I. köt. 
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Szabad Tér Kiadó, Kossuth Kiadó, Budapest, 
2001. II. köt. 1957. november – 1989. június. 
Uo., 2003. (A Kádár-biográfiákról vö. Madarász 
Imre: La figura di Kádár fra storiografia, politica 
e mitologia nell’Ungheria contemporanea. 
Chi era János Kádár? L’ultima stagione del 
comunismo ungherese Carocci Editore, Roma, 
2012, 52–59.)

 Kövér György: Losonczy Géza (1917–1957). 
1956-os Intézet, Budapest, 1998.

 Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Egy politikai élet-
rajz vázlata. Elektra, Budapest, 2000.

118 Vö. ehhez Gyáni 2000, Holger 1994, Benda, 
1996, Romsics 2011, Pze 2009, Pók A. 2002, 
Trencsényi–Apor 2007.

 Valamint Aetas, 25. évf. 2010. 4. sz. Benne pl. 
Veszprémy László: A helyét keresQ hadtörténet-
írás. I. m. 

 Romsics Ignác: A magyar történetírás intéz-
ményrendszere és fórumai. Uo. 7–14. o.

 Gyáni Gábor: A hazai történetírás nemzetközi 
beágyazottsága (Egykor és most). 15–27. o.

 Hunyadi Zsolt: Az Óperencián innen és túl (A 
hazai középkortörténet-írás nemzetközi beágya-
zottsága). Uo. 39–48. o.

 Legújabban Kövér György: Fordulat, forrada-
lom után? A magyar gazdaságtörténet-írás a 
nemzetközi trendek tükrében. Századok, 147. 
évf., 2013/1. 189–204. o.

 Gyáni Gábor: A posztmodern és a magyarorszá-
gi történetírás. Uo. 177–188. o.

 Pók Attila: Eszmetörténeti kutatások a nemzet-
közi és hazai történettudományban. Uo. 
205–213. o.

 Frank Tibor: Magyarország az újabb angol-
amerikai történeti irodalomban. Uo. 215–223. o.

 Ormos Mária: Lehet-e magyar történelmet írni 
egyetemes történelem nélkül? Uo. 167–176. o.

 Egyes kérdésekhez még pl. Szilágyi Zsolt: 
Elitkutatások és elitfogalmak az utóbbi há-
rom évtized magyar történetírásában. Történeti 
Tanulmányok, XIX. 151–164. o.

 Valamint pl. Árpád von Klimó: Überlegungen 
zur „Vergangenheitsbewältigung” in Ungarn, 
1989-99, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.
de/BEITRAG/essays/klimo.htm

 Szijártó M. István: A mikrotörténelem 
Magyarországon In: Tudomány és ideológia 
között.  101–110. o.

 Standeisky Éva: Tétova újraértelmezések. 
Magyarország második világháború utáni évei 
a rendszerváltozás utáni történetírásban. Uo. 
134–150. o.

119 Az Aetasról különösen és átfogóan vö. Aetas, 
25. évf. 2010. 4. sz. i. m. A szám a folyóirat 
25. éves jubileumára jelent meg, benne számos, 
akár az alapítás körülményeit is taglaló cikkel és 
hozzászólással.

120 MegemlíthetQ természetesen még pl. a Sic Itur 
ad Astra vagy a Budapesti Könyvszemle, ahol 

számos a történetírás új eredményeit tükrözQ 
cikk jelenik meg.

121 Vö. 119. sz. jegyzet.
122 Ezek részben magán intézmények, amelyek a 

historiográfia újabb kézikönyvei szerint is a 
történelemmel való foglalkozás pluralizálását 
segítik elQ.

123 Vö. Kövér György: Milyenek vagyunk? – A 
„Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti 
Egyesület” tíz év múltán. Századvég, 1997. 
4. sz. 43–54. o.

124 Vö. kiadványaik közül pl. Ünnep – hétköz-
nap – emlékezet. (A Hajnal István Kör – 
Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. 
Szécsény, 2000. augusztus 24–26.) /Rendi tár-
sadalom – polgári társadalom. 14./ Salgótarján, 
2002.

125 Vö. pl. Erdélyi okmánytár II. (1301–1339) 
Szerk. Jakó Zsigmond. Bp., Magyar Országos 
Levéltár, 2004.

126 Vö. pl. Kiszely Gábor: ÁVH. (Egy terrorszerve-
zet története.) Korona Kiadó, Budapest, 2000.

127 Vö. pl. errQl Frazon Zsófia – K. Horváth Zsolt: 
A megsértett Magyarország. A Terror Háza 
mint tárgybemutatás, emlékm_ és politikai rítus. 
Regio, 4 (2002): 303–347.

128 Vö. pl. Gyáni Gábor – Kövér György: 
Magyarország társadalomtörténete a reform-
kortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1998.

129 Vö. ehhez pl. Király Sándor: Az ún. „kettQs tár-
sadalom” koncepciójának helye és szerepe Erdei 
Ferenc életm_vében. Egy nagy hatású társada-
lomkép gyökerei. In: „A historiográfia m_helyé-
ben”. Történeti Tanulmányok, XIX.  95–126. o.

 Halmos Károly: Utóélet és hatás. Erdei Ferenc 
kettQs társadalomelmélete. In: „Tudomány és 
ideológia között.” 57–61. o.

130 Vö. ehhez pl. Gyáni Gábor: Az elveszíthetQ 
múlt. (A tapasztalat mint emlékezet és történe-
lem.) Nyitott könyvm_hely, Budapest, 2010.

 Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Osiris, 
Budapest, 2011. 

 Utóbbihoz még vö. A felhalmozás míve. 
(Ünnepi tanulmányok Kövér György tiszteleté-
re.) (Szerkesztette: Halmos Károly – Klement 
Judit – Pogány Ágnes – Tomka Béla) Századvég 
Kiadó, Budapest, 2009.
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