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Történetfilozófiai irányzatok a XX. században1 
 
 
A következőkben rövid áttekintést adnék a huszadik század legfontosabb törté-
netelméleti, történetfilozófiai irányzatairól.2 Az irányzatokat csak olyan mély-
ségben idézném fel, amennyiben jelentős szerepet játszottak vagy hatást gyako-
roltak a történetírás fejlődésére. Ugyanakkor érdemes mindjárt azt is leszögezni, 
hogy a történetfilozófiáknak roppant nagy szerepük van a huszadik századi filo-
zófiai irányzatokban, sőt éppen az elmélyült (talán minden korábbinál elmélyül-
tebb) történetfilozófiai érdeklődés a század egyik fő jellegzetessége. Áttekinté-
sünk nagyjából időrendben halad, amint azonban majd kiderül, ezek az irányza-

                                                 
1 Részlet egy készülő historiográfiai összefoglalóból. 
2 Az irodalomból általában vö. például KORNIS Gyula: Történetfilozófia. Budapest, 1924; Polgári 
történetfilozófia. I-III. (Szöveggyűjtemény) Szerkesztette: BALOGH József. Budapest, 1964; I. S. 
KON: Die Geschichtsphilosophie des 20.Jahrhunderts. (Kritischer Abriss.) I-II. Akademie Verlag, 
Berlin. 1964; V. F. ASZMUSZ: Marx és a polgári historizmus. Gondolat, Budapest. 1973; Arthur 
HÜBSCHER: Denker unserer Zeit. I-I. 2-erweiterte Auflage. R. Piper Verlag München, 1957; The 
Philosophy of history in our time. An Anthology. Selected and edited by Hans MEYERHOFF. Garden 
City, New York. 1959. KALMÁR Zoltán: Német történetfilozófia a rövid XX. században. Veszprém, 
1996; Narratívák 4. (Szerkesztette és válogatta THOMKA Beáta.) Kijárat Kiadó, Budapest. 2000; 
Herta NAGL-DOCEKAL (Hg.): Der Sinn des Historischen. (Geschichtsphilosophische Debatten.) 
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1996; HELLER Ágnes: A történelem elmélete. 
Múlt és Jövő Lap- és Köyvkiadó, Budapest. 2001; Theories of History. Edited with Introductions 
and commentary by Patrick GARDINER. The Free Press, 1959., Gyáni Gábor: A történetírás fogal-
mi alapjairól. In. Bevezetés a társadalomtörténetbe. (Hagyományok, irányzatok, módszerek.) Szer-
kesztette BÓDY Zsombor − Ö. KOVÁCS József. Osiris Kiadó, Budapest. 2003. 11-53; A történelem 
anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Szerkesztette TAKÁCS Ádám. L’Harmattan-
Atelier. Budapest, 2004; Történetelmélet I-II. Szerkesztette GYURGYÁK János − KISANTAL Tamás. 
Osiris Kiadó Budapest, 2006. (A továbbiakban Történetelmélet a kötetszám megjelölésével.); A 
historiográfiai összefoglalások közül különösen Georg G. IGGERS: Historiography in the Twentieth 
Century. (From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge.) Wesleyan University Press. 
Hanover and London, 1997; Mirjana GROSS: Von der Antike bis zur Postmoderne. (Die 
zeitgenössische Geschichtsschreibung und ihre Wurzeln.) Böhlau, Wien Köln Weimar, 1998. 
Magyarul Ernst BREISACH. Historiográfia. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 
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tok sok tekintetben egymással szemben vagy egymáshoz képest konstituálódnak, 
így itt következő részletezésük logikai-heurisztikus jellegű is. 

Időrendben haladva először a szellemtörténetet érdemes kiemelni. Itt pusztán 
csak felidézzük például a neokantiánus irányzatot, főként Windelband és Rickert 
nevét, akik az idiografikus és nomotetikus megkülönböztetéssel a szellemtörté-
net egyik alapvető pozícióját adták meg.3 Hozzá kell tennünk, s ez a későbbi 
irányzatok fényében kap jelentőséget, hogy a neokantiánus irányzat e változata 
(tehát Rickert és Windelband) – mint ahogy a szellemtörténet általában – alapjá-
ban véve egyfajta történelempárti gondolkodásmód, hiszen fundamentálisnak 
tekinti a történeti-kulturtudományos logika önállóságának, autonómiájának és a 
természettudományokkal való azonos értékűségének a bizonyítását. A szellem-
történeti pozíció egy másik már említett képviselője a XX. században, aki azon-
ban nem az ismeretelméleti problémákat tekintette a legfontosabbaknak, Arnold 
Toynbee,4 a neves angol történész és történetfilozófus. Toynbee fő műve a 
„Study of History”,5 amelynek első hat kötetét az első világháború előtt írta, míg 
a második hat kötete azután látott napvilágot. Toynbee munkájának fő 
differentia specificája az, hogy egy átfogó történetértelmezés, világtörténeti tab-
ló kíván lenni, s alapvetően Spengler nézeteihez, illetve a ciklikus történetértel-
mezésekhez kapcsolódik. Toynbee fő fogalmai a kihívás és válasz, azaz a civili-
zációk keletkezésének, növekedésének és megroppanásának alapja, magyarázata 
a különböző kihívásokra adott és adandó válasz, amelyet mindig egy teremtő, 
kreatív kisebbség valósít meg, s ez végül ennek köszönheti a civilizációban be-
töltött uralmi, vezető pozícióját. E keretek között rá szeretnék mutatni Toynbee 
alapvető forrásaira, az általa megnevezett szellemi elődökre, hiszen pozíciójára – 
a lényegét illetően – hermeneutikus, értelmező alapállása roppant jellemző. 
Toynbee kategóriáinak egyik fő előzményeként például a kínai filozófia Yin és 
Yang ellentétpárját idézi fel. Azaz a férfi elvet, amelyhez a racionalitás, aktivi-
tás, teremtőerő, hidegség, keménység fogalmai társulnak, illetve a női elvet, 
amelyhez a lágyság, az érzelmek, a melegség és a passzivitás tónusai társulnak. 
Szellemi előzményként említi még Toynbee Empedoklész filozófiáját, amely a 
Szeretet és Gyűlölet ellentétpárjára épít, azaz a valóságot vagy világot eszerint 
alapvetően az összetartó, megtartó és a széttartó, diffúz, felbomlasztó erők válta-
kozása, egymással szembeni küzdelme mozgatja. De elődjeként nevezi meg 
Toynbee Smuts tábornok holista filozófiáját is, amely szerint a valóság lényege 

                                                 
3 Vö. a korábbiak. 
4 Ua. E. A. KOSZMINSZKIJ: Reakcionnaja isztoriografija Arnolda Toynbeeja. In: Protiv falsifikacija 
isztorii. Mockba, 1959. 7-139. 
5 Toynbee-hoz vö. Történetelmélet I. 686-687, illetve az ott megjelölt irodalom. Részletek a Ta-
nulmány a történelemről című műből uo. 688-710. 
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az egység, az egész (whole) létrehozására irányuló törekvés; s Saint Simon el-
képzeléseit is felidézhetjük, aki szerint a valóság és a történelem organikus és 
kritikus korszakok váltakozásaként értelmezhető. 

(Csak zárójelben említeném Toynbee szellemi előzményei – sőt, majdhogy-
nem kortársai – közül Henri Bergsont,6 akinek híres intuíció-felfogása is jelentő-
sen inspirálta Toynbee-t. Ez az intuíció azonban nem valamiféle közvetlen való-
ság, hanem éppen a valóság, az élet legmagasabb foka, egyfajta titokzatos alaku-
lás, életlendület (élan vital), teremtő természet (natura naturans) amely szüntele-
nül a korábbi formákon, a teremtett természeten (natura naturata) való felül-
emelkedésre ösztönöz s így általában tartalom és forma egységét is jelenti.) 

Toynbee ilyen előzményekre építve alkotja meg a kihívás és válasz logikájára 
alapító interpretációját, szerinte ugyanis az egyes civilizációk növekedésének, 
kialakulásának valamiféle belső ritmusa van, amelyet a kihívásokra adott vála-
szok mozgása határoz meg (ezekkel írhatók le). Így beszél például a görög civi-
lizáció kialakulásával kapcsolatban a herkulesi kihívásról, amely a minoszi tár-
sadalom felbomlásából eredő zűrzavarra keresett megoldást. Erre volt sikeres 
válasz a városállamok kialakulása (szemben a korábbi rurális, falusi társada-
lommal), ennek pedig egy újabb kihívása az ún. malthusi kihívás, a népesség 
növekedésének és ezzel kapcsolatban az ipar és kereskedelem nagyarányú ki-
bontakozásának problémája. Az erre adott sikeres válasz lett volna a görög 
gyarmatosítás, amely azonban magával hozta a más városállamokkal szembeni 
konfliktust, végső soron egy nagyobb politikai egység (birodalom) kialakítására 
irányuló törekvést. Utóbbit azonban a görög civilizáció nem volt képes megol-
dani s így következett be a peloponnészoszi háború zűrzavara, majd Róma ural-
mának eljövetele. 

Mint ahogy korábban erről esett szó, Toynbee filozófiájának nagy különbsé-
ge Spengleréhez képest (amellett, hogy pl. 26 civilizációt különböztet meg stb.) 
az, hogy nála a civilizációk pusztulása nem szükségszerű – s így az európaié sem 
–, hiszen a civilizációk egy nagyobb politikai vagy vallási egység keretében 
érintkezhetnek, „átnőhetnek” egymásba. Korának – ez már a hatvanas évek – 
egyik fő tartalmát is a világcivilizáció kialakulásában látja. Szerinte Európa jö-
vője (s így az atomfegyver által okozott kihívásra adott válasz is) ettől függ első-
sorban; s e világcivilizáció kialakítását egy új, ezt meghirdető (s a történeti val-
lásokra építő) vallás megteremtésében látja, amely a világ értelmiségének szerin-
te legfontosabb feladata. 

                                                 
6 Vö. Henri BERGSON: A teremtő fejlődés. (Fordította és bevezetéssel ellátta Dr. Dienes Valéria.) 
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 1930. Bergsontól még magyarul pl. Idő és szabadság. 
Franklin Társulat, Budapest, 1923.  
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A huszadik századi történetfilozófiai iskolák egy következő, a szellemtörté-
nettől gyökeresen elütő irányzata a neopozitivizmus.7 A neopozitivizmus egyik 
fő jellegzetessége – és ez egy kapcsolódási pontja a XIX. századi pozitivizmus-
hoz –, hogy elutasítja természettudomány és társadalomtudomány megkülönböz-
tetését. S bár nem feltétlenül osztja a történelem olyan optimista értelmezését, 
mint pl. Comte, alapvetően mégis vallja a társadalmi haladás, a progresszió el-
vét. Az irányzat emblematikus alakja történetelméleti szempontból Karl Raj-
mund Popper,8 aki osztrák zsidó családban született, s csak a harmincas években 
vándorolt Angliába, és alapvető műveit immár angol nyelven publikálta. Popper 
egyik legfontosabb eszmetársa a negyvenes évek elején Hempel9 volt, aki az ún. 
covering law tételével azt bizonyította, hogy – a természettudományokhoz ha-
sonlóan – a történelemben is vannak olyan átfogó törvényszerűségek, amelyek 
minden egyes eseményt lefednek, s a történelemben így akár a predikció, a dol-
gok vagy események előrejelzése is megkívánható. Hempel szerint ilyen átfogó 
modellt lehetne megállapítani a különböző népességmozgásokra vonatkozóan. 
Szerinte pl. a népvándorlás-kori események és a XIX. századi amerikai (egyesült 
államokbeli) bevándorlás hasonló törvényszerűségek alapján magyarázható. (Itt 
már feltűnik a neopozitivista pozíció egyik legfőbb gyengéje, Hempel ugyanis 
saját téziseit sohasem igazolta, s Popperre is érvényes, hogy történeti munkát 
sohasem írt, sőt általában hiányzik könyveiben a történeti érvelés és a történeti 
alapú megközelítés.) 

Popper szempontunkból számba jöhető fő műve, „A historicizmus nyomorú-
sága”,10 amelyet a második világháború idején, Új-Zélandon írt, s amely nem 
választható el (alapjában azonos időszakban is keletkeztek) társadalomelméleti, 
politikai filozófiai opus magnumától, „A nyílt társadalom és ellenségei”11 című 
könyv gondolataitól. Popper alapvető fogalmai, amelyek szintén toposszá váltak 
a társadalomtudományi gondolkodásban, az ún. falszifikáció és verifikáció, vagy 
– mint ahogy „A historicizmus nyomorúságában” szerepel – módszertani indivi-
dualizmus és módszertani esszencializmus. Ez, leegyszerűsítve, azt jelenti, hogy 

                                                 
7 A neopozitivizmushoz vö. KON idézett művét például. 
8 Vö. Karl Raimund POPPER: A történetírás és a történelem értelme. In: Történetelmélet I. 745-760. 
Ugyanitt a 743-744. oldalakon rövid életrajz és műveinek valamint magyar és idegen nyelvű re-
cepciójának ismertetése is olvasható. Hosszabb részlet „A historicizmus nyomorúságá”-ból. uo. II. 
kötet. 464-523. A korábbi marxista kritikákból (nem szerepel a Történetelméletben) vö. Maurice 
CORNFORTH: A nyílt filozófia és a nyílt társadalom. (Hogyan cáfolta meg Dr. Karl Popper a mar-
xizmust.) Gondolat 1975. 
9 Vö. Carl Gustav HEMPEL: Az általános törvények szerepe a történettudományban. In. Történet-
elmélet II. 452-463. Uo. irodalom Hempelhez 451-452. 
10 Karl POPPER: A historicizmus nyomorúsága. Budapest, 1989. 
11 Vö. Karl R. POPPER: A nyitott társadalom és ellenségei. Balassi Kiadó, Budapest. 2001. 
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a tudományos kutatásban (amelynek persze Popper szerint azért mindig a ma-
gyarázatra, nem pedig szellemtudományos-hegeliánus módon megértésre kell 
törekednie) a fő feladat nem elsősorban az egyes tételek, hipotézisek bizonyítása 
(adatok, tények gyűjtése az igazoláshoz), hanem sokkal inkább a cáfolatok kere-
sése, azaz olyan tények felkutatása, amelyek ellentmondanak a felállított hipoté-
zisnek, és így annak szüntelen korrekcióját, pontosítását kényszerítik ki. Mind-
ebből azután egyértelműen következik, hogy a tudománynak nem feladata az 
egész, a dolog mögött meghúzódó lényegiség és jelentés (totalitás) megragadása 
(főleg nem az egész „értelmére”, a Sinn-re vonatkozó, a neopozitivizmus szerint 
metafizikai rákérdezés), tehát a módszertani esszencializmus, hanem sokkal 
inkább a más, rivális elméletek „cáfolata”, kritikája, s tulajdonképpen az elméle-
tek e versengésében áll a tudományos gondolkodás mibenléte.12 Mint szó volt 
róla Popper elmélete nem választható el társadalomelméleti fő művétől, „A nyílt 
társadalom és ellenségeitől”, ahol a társadalomnak alapvetően két modelljét 
különbözteti meg: a nyílt társadalmat, amely (a tudományos kutatásban is) a 
mindennapi aprómunkán, a társadalom fokozatos reformján és megjavításán 
(social engineering) alapul, miként a nyugat-európai parlamentáris demokráciák 
is. Ezzel áll szemben a zárt társadalom modellje, amely alapvetően a kész, a 
további fejlődést kizáró tradíciók, végső elvek alapján működik (amelyeket pl. 
egy vallási eszme, mint általános és feltétlen világmagyarázat képvisel). Popper 
                                                 
12 Az egyéb fejezetekben lesz még szó a nevezetes angolszász-vitáról, amely lényegileg kapcsoló-
dik Popper nézeteihez. Mint ismertes, a vita autonomista oldalán álló képviselői (például Louis 
Mink, Walsh vagy akár Peter Winch) egyáltalán nem fogadják el Poppernek (és Hempelnek) a 
fentiekből nyílegyenesen következő nézetét, miszerint természet- és társadalomtudományok, illet-
ve szociológia és történelem között csupán fokozati a különbség. Mind Mink szinoptikus ítéletről, 
mind Walsh kolligációs fogalmakról való felfogásának az az alapja, hogy elutasítják Popper néze-
teit a módszertani individualizmusról, illetve falszifikációról, hiszen ennek alapján történeti szinté-
zist sem lehetne például készíteni, tehát szerintük a történeti munkákban igenis alapvető lehet az 
egész megragadására irányuló törekvés. 
Ugyancsak diametrálisan szemben áll természetesen Popper nézeteivel Wittgensteinnek a „sza-
bálykövetésről” való elmélete, hiszen a módszertani individualizmus kritikai-racionalista pozíciója 
helyett a történeti-kulturális tapasztalatok és a hagyományok, akár a közösség-elvig elnyúló szem-
pontjait állítja előtérbe. Vö. mindehhez  
Ludwig WITTGENSTEIN: Logikai-filozófiai értekezés. (Tractatus logico-philosophicus.) Második, 
javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1989; NYÍRI Kristóf: Európa szélén. Eszmetörténeti 
vázlatok. Európa Könyvkiadó, Budapest. 1986; Louis O. MINK: A történeti megértés önállósága. 
In. Történetelmélet II. 710-730; Uo. irodalom is Minkhez 709-710; William WALSH: Kolligációs 
fogalamk a történettudományban. In. Történetelmélet II. 768-781. Mindehhez irodalom uo. 767-
768. 
Lényegileg a történeti pozíció szemszögéből áll szemben Popperrel Thomas Kuhn paradigmaelmé-
lete, míg mondjuk Lakatos Imre a kettő kibékítésére, vagy szintézisére törekszik Vö. erre újabban 
Értelem és történelem. (Szerkesztők FEHÉR Márta, ZEMPLÉN Gábor és BINZBERGER Viktor) 
L’Harmattan-Budapest, 2006. 
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lényegi gondolata; hogy e zárt társadalmak alapvető szellemi kifejezői, exponen-
sei a történetfilozófia képviselői, kitüntetetten Platón, Hegel és Marx, akik kö-
zött ugyan jelentős különbségek vannak (például Platón ugye sohasem foglalko-
zott történetfilozófiával), közös bennük mégis az, hogy filozófiai „rendszerük” 
(már ez is gyanús) az egész, a végső lényeg, az idea, eszme, cél tapasztalatilag , 
tényekkel sohasem teljesen igazolt s így végső soron mindig az intuícióra építő 
megragadására törekedtek. Ez a valóság imigyen totális megragadására, az 
egészre irányuló törekvés (ami a hagyományos, zárt társadalmak korrelátuma és 
ami – paradox módon – a társadalom totális, forradalmi úton történő megváltoz-
tatásának vagy inkább megváltásának igényével párosul) azután a modern, totá-
lis diktatúrák, a fasizmus és kommunizmus kialakulásának legfontosabb előidé-
zője. Így, végeredményben, Popper nem mond kevesebbet, mint hogy az általa 
ekként értelmezett „historicizmus”, tehát a történetfilozófiák (jelesül Platón, 
Hegel és Marx) – de az ún. pronaturalista, pl. Comte, és az antinaturalista – He-
gel és követői, nyilván Collingwood is) a huszadik századi diktatúrák legfőbb 
szellemi előkészítői, innen tehát művének címe, a pejoratív értelemben vett 
historicizmus is. 

Természetesen Popper felfogásának számos belső ellentmondása van (ezek 
taglalására a továbbiakban részben visszatérünk), s később jelentős mértékben 
módosította is nézeteit, itt most egyelőre annak rögzítése szükséges, hogy ez – 
jóllehet Popper eredeti szándékai ettől eltérők lehettek – alapvetően egy törté-
netellenes, antihistorikus álláspont, amit bizonyít általában is a történeti érvelés 
szinte teljes hiánya, illetve ennek hibái is (Popper például teljesen félreérti He-
gelt, amikor eszméit „törvényeknek” tekinti.13) Popper szerint ugyanis a társada-
lomtudományok közül az általa felállított modellhez a legközelebb a szociológia 
van, így nem lehet kétséges, hogy visszakanyarodik nagy elődjének, August 
Comte-nak a felfogásához (amit Popper nem is tagad különösebben): a történe-
lem csak annyiban tudomány, s csak annyiban közvetít megbízható és hasznos 
ismereteket, amennyiben szociológiává válik. 

A huszadik századi történetfilozófiai-történetelméleti irányzatok egy követ-
kező válfajának a frankfurti iskolát tekinthetjük.14 A frankfurti iskola 1923-ban, 
Frankfurtban alakult, s fő képviselői T. W. Adorno, M. Horkheimer, W. 

                                                 
13 Vö. különösen Karl R. POPPER: A nyitott társadalom és ellenségei. Balassi Kiadó, Budapest. 
2001. Popper ilyetén felületességeire a később idézendő Fukuyama több helyen is rámutat. Vö. a 
továbbiak. 
14 J. DAVIDOV: A frankfurti iskola. Kossuth Könyvkiadó, 1982. W. Benjaminról vö. Történetelmé-
let I. 661-663. Illetve „A történelem fogalmáról” című írás uo. 664-671; J. Habermasról legújab-
ban vö. szintén a Történetelmélet I. 761-763. (és az ott megjelölt irodalom). Illetve „Egy befejezet-
len projektum: A modern kor” című tanulmánya uo. 763-776. 
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Benjamin, E. Fromm, Ernst Bloch, később Herbert Marcuse, illetve – napjainkig 
elhúzódóan – Jürgen Habermas.15 A frankfurti iskola egyik fő jellegzetessége a 
baloldali, marxizáló irányultság, illetve általában a társadalomelmélet, az ún. 
kritikai elmélet felállítása, aminek fontos velejárója a szociológiai kutatások 
középpontba helyezése. Ez az ún. kritikai társadalomelmélet azután – szemben 
Popper felfogásával (amelyet a frankfurti iskola képviselői alkalmanként a kapi-
talizmus apológiájának tekintenek) a fennálló társadalom, tehát a kapitalizmus 
kritikáját, kritikai elemzését jelenti, s egyik központi kategóriája és problémája a 
már a Marx által is felvázolt, de Max Webernél is döntő szerepet játszó „elide-
genedési” (vagy racionalizmus vagy racionalitás) elmélet.16 Ennek megfelelően 
az iskola egyik alapvető problémája a modernitás, a kapitalizmus ellentmondása-
inak elméleti feltárása, ez azonban többnyire abból a célból is történik, hogy 
megoldást, de legalábbis alternatívát kínáljanak az ellentmondás felszámolására, 
az elidegenedés megszüntetésére (s ezért aztán történetelméletüknek is egyik fő 
kérdése például a szubjektum-objektum viszony.) 

A frankfurti iskola igen lényeges teoretikus előzményének Lukács György 
tekinthető, különösen is annak híres-hírhedt műve, a „Történelem és osztálytu-
dat”,17 amely egy komplex kapitalizmus (polgári társadalom) interpretáció, s 
alternatívát is állít a polgári társadalom ellentmondásainak a felszámolására. 

Amint ez ma már közismertnek tételezhető, Lukács György e műve az első 
világháború végén, a szovjet, illetve a kelet-európai forradalmak apropójából 
született elemzés- és cikksorozat s fő kérdése: hogyan lehetséges a társadalmi, 
szocialista, demokratikus forradalom Kelet-Európában, ahol a munkásosztály 
kisebbségben van, tehát kérdéses, hogy képviselheti-e a társadalom többségének 
érdekeit. A teoretikus elemzés kiindulópontja a már a „polgári” filozófusok (ki-
tüntetetten Hegel és Kant) által is felvázolt és megállapított elidegenedés folya-
mata, illetve a szubjektum és objektum szembenállásának rögzítése, ami Lukács 
szerint a modern, polgári társadalom fundamentális antinómiája – s ami például 
a kultúra és civilizáció fogalmának szembekerülésében is manifesztálódik. Luk-

                                                 
15 Vö. Ernst BLOCH: Korunk öröksége. Gondolat, Budapest. 1989. Theodor W. ADORNO: Wagner. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985; Erich FROMM: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, 1985. 
16 Vö. mindehhez (pl. Max Weberhez, Lukácshoz, illetve ennek a frankfurti iskolára való hatásá-
ról) Papp Zsolt: A racionalitástól a kommunikatív racionalitásig. In. CSEPELI György − PAPP Zsolt 
− POKOL Béla: Modern polgári társadalomelméletek. (Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Talcott 
Parsons és Niklas Luhmann rendszere.) Gondolat. Budapest, 1987. 51-152. 
17 Vö. pl. HERMANN István: Lukács György élete. Corvina Kiadó, Budapest, 1985. A fő művei 
mellett vö. még Georg LUKÁCS: Zur Kritik der faschistischen Ideologie. Aufbau-Verlag, Berlin 
und Weimar, 1989; SZIKLAI László. Proletárforradalom után. Lukács György marxista fejlődése 
1930-1945. Kossuth Könyvkiadó, 1986; UŐ.: Lukács és a fasizmus kora. Magvető Kiadó, Buda-
pest. 1981. 
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ács szerint a „polgári” gondolkodás legfőbb problémája, hiányossága az, hogy – 
bár helyesen állította fel a diagnózist – ennek igazi okát, magyarázatát nem tudta 
feltárni (ezért nem is kínálhatott reális alternatívát a megoldásra), mert hiányoz-
tak ehhez a társadalmi és teoretikus alapjai. Az igazi diagnózist ugyanis Marx 
állapította meg, aki misztikus (mint Nietzsche, Spengler) vagy elvont, csak a 
filozófus számára megoldást sejtető elméletek (mint Kant és Hegel) helyett reá-
lis, „tudományos” gazdasági, közgazdasági kategóriákkal elemzett s az elidege-
nedés, azaz a szubjektum-objektum viszony egymással szembefordulásának 
eredendő okát a kapitalista piac létében, a használati érték-csereérték diszkre-
panciában látta.18 Eszerint a kapitalista piacon semmi nem az igazi (használati) 
értékén kerül forgalomba, hanem áruvá válva. Az érték fő konstituáló tényezője 
az, hogy mennyi pénzt adnak érte (azaz a csereérték), a művészeti-tudományos 
művek is például, nem igazi értékük szerint minősülnek, hanem kelendőségük 
szerint (hogy mennyien fogyasztják és veszik meg), s innen magyarázható a 
kapitalizmus és a polgári világ általános szellem-, illetve művészetellenessége is. 
A marxi elmélet döntő mondanivalója, hogy ebben a piac diktálta, általános ma-
nipulációban mindenki részt vesz, s így mindenki félrevezetett, akinek tulajdona 
van (tehát, aki polgár). S a társadalom fő törekvése a tulajdon, a haszon, azaz az 
áruk csereértéken történő minél bőségesebb, kiterjedtebb továbbadása. Ehhez 
képest egy társadalmi réteg van, amelynek nem érdeke a manipuláció, a tulaj-
donnal nem rendelkező proletáriátus osztálya, amely így az áruk, a dolgok hasz-
nálati, tehát igazi értékén történő kezelésében érdekelt. Ezzel azonban a mun-
kásosztály, a proletáriátus általános emberi, humánus érdekeket is képvisel, hi-
szen a használati érték-csereérték olló antihumánus, negligálja az igazi, az erköl-
csi értékeket, ebből következően a munkásosztály a történelem egyetlen igazi 
szubjektuma, amely érdekelt a szubjektum-objektum ellentét megszüntetésében, 
tehát az elidegenedés felszámolásában, a társadalom és így az ember felszabadí-
tásában. 

Eddig a pontig nincs is különösen új a lukácsi (persze megfelelő bonyolult-
sággal kifejtett) elképzelésben, lényegében a marxi elmélet rekonstrukciója. Ami 
igazából novum a „Történelem és osztálytudatban” az a kelet-európai viszo-
nyokra történő adaptáció: itt ugyanis a társadalmi viszonyok (termelőerők és 
termelési viszonyok) nem éleződtek ki és álltak olyan tisztán egymással szembe 
(a tulajdonnal rendelkező kisebbség és az ettől megfosztott, csak a munkaerejét 
áruba bocsátani tudó többség), mint Nyugat-Európában, tehát a munkásosztály 
nincs többségben, kérdéses így tehát, hogy a társadalmi forradalom így aktuális 
                                                 
18 Ismeretes, hogy Lukácsnak ez a felfogása a posztmodern olyan kiemelkedő képviselőire is nagy 
hatást gyakorolt, mint pl. Jean BAUDRILLARD. Tőle magyarul vö. pl. Amerika. Magvető Kiadó. 
Budapest, 1986.  
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és demokratikus-e? Lukács válasza: a forradalomhoz, az elidegenedés megszün-
tetéséhez (az „ember” felszabadulásához) nem kell a munkásosztálynak több-
ségben lenni az adott országban, elég ennek a tudata is (mármint, hogy ez a kapi-
talizmus általános ellentmondása, s ez a megszüntetés módja) s egy olyan ins-
tancia megteremtése, amely a munkásosztály ilyen „érdekeit” megfogalmazza, 
ennek letéteményese pedig a kommunista párt megléte. Társadalmi forradalom 
létezhet tehát Kelet-Európában is, még akkor is, ha a munkásosztály, a proletári-
átus kisebbségben van, amennyiben ennek megvan a legfontosabb előfeltétele, a 
kommunista párt. Nem lehet kétséges, hogy Lukács mindezzel a lenini tézist 
igazolja (tehát a marxi elmélet lenini módosítását), azaz elmélete végső soron 
egy kisebbség uralmának, a diktatúrának és terrornak az igazolását jelenti, amit 
alátámaszt Lukács konkrét politikai szerepvállalása is 1919-ben, de akár „A bol-
sevizmus, mint erkölcsi probléma” című cikke is. (Nem véletlen és roppant mó-
don beszédes mindennek irodalmi megjelenítése a Varázshegy Naphtájában, v.ö. 
utóbbinak filológiailag bizonyítottan Lukácsra hajazó fejtegetéseit a terror igazo-
lásáról.)19 

Természetesen a frankfurti iskola képviselői nem fogadták el Lukács György 
ilyetén megoldását (mint később látni fogjuk persze maga Lukács is hamarosan 
módosított elméletén), de akceptálták az alapvető kiindulópontot, miszerint a 
társadalomelmélet fő célja a fennálló rend, a kapitalizmus kritikája; illetve azt, 
hogy ennek fő jellegzetessége az elidegenedés, az egyoldalú, pusztán a természet 
alávetésére, a természetfeletti uralomra irányuló technikai racionalizmus. E teó-
ria egyik fundamentális műve, Adorno és Horkheimer közös könyve, „A felvilá-
gosodás dialektikája”20, amely lényegében egy fasizmuselmélet s annyiban is 
túlmegy Lukács gondolatain, hogy a marxi elméletet Freuddal is kiegészíti. (Ez 
utóbbi törekvés, tehát a freudi elmélettel való szembesülés egyébként is jellemző 
a frankfurti iskolára, például Erich Fromm, de Marcuse műveiben is fontos21). 
Adorno és Horkheimer ugyanis a fasizmust alapvetően e felvilágosodásból veze-
tik le, azaz abból a törekvésből, hogy az ember az ész, a ráció uralma alá hajtsa a 
természetet, ami azután általában az absztrakt általános, a számszerűség, a kicse-
rélhetőség, tautológia stb. fogalmaiban gondolkodva elnyomja a természetes 
ösztönöket, az egyéniséget és a vitalitást. Tehát mindezzel éppen nem az emberi 
felszabadulást, hanem annak sokkal hatékonyabb elnyomását, egyoldalúvá téte-

                                                 
19 Erről vö. pl. NOVÁK Zoltán: Thomas Mann és a fiatal Lukács. (A Leo Naphta-rejtély megoldá-
sához.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1988. 
20 Vö. Max HORKHEIMER − Theodor W. ADORNO: A felvilágosodás dialektikája. (Filozófiai töre-
dékek.) Gondolat. Atlantisz. Medvetánc. Budapest, 1990. 
21 Marx és Freud kiegészítésének vágya József Attila elméleti írásaiban is megfigyelhető. Vö. erre 
még pl. MIKLÓS Tamás: József Attila metafizikája. Magvető Kiadó. Budapest, 1988. 
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lét hozza magával, az ösztönök, érzelmek ilyen elnyomásának, „elfojtásának”, 
„szublimálásának” viszont egyenes következménye az ösztönök lázadása, az 
érzelmek ellenforradalma, az erőszak, az agresszió és a brutalitás s végső fokon 
a fasizmus is ennek a lázadásnak a következménye. Megoldási javaslatuk a kul-
túra e rossz közérzetének orvoslására azután nem a természetfeletti uralomra, 
hanem a természettel való harmóniára, a természet utánzására, a mimézisre való 
törekvés. 

E gondolatokkal alapvetően párhuzamos pl. Adorno zeneelméleti főműve is, 
„Az új zene filozófiája”,22 amely Adornora roppant jellemző módon az esztéti-
kum, a zene területén mutatja be a polgári, modern társadalom elidegenedéséből 
adódó konzekvenciákat. Ez az elmélet azután gyökeresen ellentétes Lukács 
György esztétikai nézeteivel, azt mondja ki ugyanis, hogy saját korának fő ten-
denciáit leginkább az avantgarde művészet és az avantgarde zene fejezi ki, 
Adorno tehát elfogadja és helyesli ezt, hasonlóan Brechtnek a V-Effektről való 
tanításával. A modern, az avantgarde zenének a lényege ugyanis a racionális, 
kiszámított, elidegenítő, disszonáns és diszharmóniát sugalló elemek előtérbe 
kerülése és túlsúlya, amely például már Wagner „Sprechgesang”-jában is megje-
lenik, de végső kiteljesedését Schönbergben és a 12 fokú zenében éri el. Mind-
ezzel az avantgarde ugyanis csak a polgári társadalom elidegenedését reprodu-
kálja, amiből következően – ha a társadalmi igazságot akarja kifejezni – fő tar-
talma nem lehet más, mint éppen ezeknek az elidegenítő, racionális eszközök-
nek, a dallam, a szüzsé, a tartalom, a homogén idő stb. eltüntetésének a végsőkig 
való feszítése, a valósággal való minden kibékülési lehetőségnek s így a kiegye-
zésnek a tagadása, a híres adornoi „negatív dialektika”, mert – paradox módon – 
csak az a totális tagadás, a teljes értelmetlenség megformálása lehet az áttörés 
(Durchbruch), az új, a megoldás eljövetelének egyetlen halvány alternatívája. 
(Ismeretes, hogy mindennek lefordítása az irodalom nyelvére Thomas Mann 
Doktor Faustusában történik meg, amely filológiailag is bizonyíthatóan, sokat 
köszönhet Adorno itt fejtegetett zeneelméleti nézeteinek. Adrian Leverkühn 
zenei törekvéseiben, de egyéni életútjában is, lényegében ezt a negatív [a 
kierkegaardi kvalitatívra hajazó] dialektikát valósítja meg, aminek végső követ-
kezménye a kilencedik szimfónia visszavonása, hiszen az befejezésében a való-
sággal való kiegyezést sugallja a tézis-antitézis-szintézis Hegelhez köthető pozi-
tív dialektikájának jegyében)23 

                                                 
22 Vö. Th. W. ADORNO: Philosophie der neuen Musik. Tübingen, 1940. 
23 Vö. Dr. Faustus a korábbiakban. 
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A polgári társadalom kritikájának ezen a nyomán halad a frankfurti iskola 
azután a hatvanas években is, s ekkori reprezentánsai közül Herbert Marcusét24 
emelném ki, aki jól jelzi az iskola nézeteinek kontinuitását, de az általános ká-
nonon belül való változását s a konkrét történeti körülményekkel való összefüg-
gését is. Marcuse ugyanis, mint ez úgyszintén közismert, Maoval és Marx-szal 
együtt az 1968-as diáklázadások szellemi apostola, amelyek egyértelműen a 
polgári-kapitalista társadalommal szemben álló utolsó nagy politikai lázadás 
manifesztációi. Marcuse teoretikus munkásságának középpontjában is a polgári 
társadalom analízise, illetve a társadalom megváltoztatását célul kitűző alternatí-
va kidolgozása áll. Művei közül itt csak „Az egydimenziós ember”25 című mun-
káját emelném ki, amely a hatvanas években született, és amely történetfilozófiai 
érvekkel támasztja alá a szóban forgó problematikát. Marcuse könyvének ugyan-
is az a fő mondanivalója, hogy az elidegenedésért, a polgári társadalom elsiváro-
sodásáért és kiüresedéséért elsősorban a Galilei-féle, pozitivista alapon építkező 
természettudomány a fő felelős. Ez a természettudomány ugyanis híján van az 
etikus és így kritikus megfontolásoknak (ezt a tudományból egyenesen kizárja), 
hiszen kizárólag a fennállót, a tényekkel, adatokkal bizonyíthatót, a törvénysze-
rűt tekinti igaznak és valóságosnak. Ezzel azonban tulajdonképpen nem tesz 
mást, mint a fennállót, a létrejöttet igazolja, sőt azt fetisizálja, (mondhatnánk 
lukácsi fogalmakkal), ami végső konzekvenciájában a minden fennálló, s így 
pozitívnak tekintett hatalomnak való behódoláshoz, annak apológiájához vezet. 
A természettudományos ráció egyeduralmával (ami egyébként egyenlő a hegeli 
ésszel szembenálló értelemmel) az ember tehát elveszítette második, kritikai, a 
fennállót bíráló dimenzióját, s tömeg, bábú módjára kiszolgáltatott a fennálló 
hatalom manipulációinak. 

Elvesztette ezt a második kritikai dimenziót Marcuse szerint a modern szoci-
áldemokráciával a munkásosztály is, amely az 1959-ben meghirdetett godesbergi 
programban (legalábbis a német, de ez nyilván más országokra is vonatkozik) 
véglegesen lemondott a hatalomnak a parlamenten kívüli eszközökkel való meg-
ragadásáról. Ezzel viszont nem tett mást, mint idomult a polgári társadalomhoz, 
abba beépült, burzsoá (de leginkább kispolgár) lett, s a kritikai dimenzió egyedü-
li letéteményeseinek, a történelem igazi szubjektumának nem maradtak mások, 
mint a társadalomból kiszorult, azzal azonosulni nem tudó és nem akaró margi-
nális elemek, így a diákok, az etnikai kisebbségek, a nők, a homoszexuálisok 
vagy az avantgarde, lázadó értelmiségi elit. 

                                                 
24 Vö. Herbert MARCUSE: Ész és forradalom. (Hegel és a társadalomelmélet keletkezése.) Gondo-
lat, Budapest, 1982; Uo. ALMÁSI Miklós „Marcuse rebellis Hegelje” című tanulmánya 483-528. 
25 Vö. Herbert MARCUSE: One-dimensional man. Boston, 1968.  
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A huszadik századi történetfilozófiai iskolákat sorjázva meg lehet állapítani, 
hogy a század közepén, az ötvenes években például, számos alapvetően történet-
ellenes irányzattal találkozhatunk. E történetellenes attitűd természetesen a vi-
lágháborús élményből is fakadhatott, megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezen 
ahistorikus irányok bizonyos esetekben (vö. pl. a fenomenológia, vagy a struktu-
ralizmus) termékenyek lehettek a történeti kutatásban is. 

Ezek közül a lényegükben ahistorikus felfogások közül elsők között lehet 
megemlíteni a strukturalizmust.26 A strukturalizmus ahistorikus volta főként 
abban állt, hogy képviselői – a leghíresebbek közül például az etnológus-
antropológus Lévi Strauss vagy a nyelvész Noam Chomsky27 – szerint a társa-
dalmi-kulturális jelenségek mélyén bizonyos alapvető szerkezetek, modellek, 
struktúrák húzódnak meg, amelyekből minden további nélkül, illetve megfelelő 
és ellenőrizhető logikai eljárásokkal transzformálhatók és így levezethetők a 
felszíni jelenségek. Különösen az említett etnológus-antropológus Claude Lévi 
Strauss tevékenysége hatott a történészekre (nem véletlenül fogalmazta meg pl. 
Braudel Lévi Strauss hatásának tetőfokán a történelem három idősíkját felvázoló 
modelljét), aki szerint a különböző társadalmakban és kultúrákban számos eset-
ben felfedezhetők alapvető és közös vallási, rituális, művészeti, mondabeli motí-
vumok, s ezek ráadásul több ezer éven keresztül azonosak, változatlanul fenn-
maradnak, ezért alapvetően meghatározták e társadalmak életét, egészen a jelen-
korig elnyúlnak, s így a jelenben is feltárhatók és vizsgálhatók vagy elemezhe-
tők. 

Egy másik sok tekintetben ahistorikus, de mindenképpen nagyhatású irányzat 
az ötvenes-hatvanas években az egzisztencializmus.28 Ha ennek közismert fő 
képviselőit felidézzük, így pl. Heideggert, Sartre-ot, Camust, Karl Jasperst és 
másokat (Gabriel Marceltől Merleau-Pontyig), akkor egyértelmű, hogy jelentő-
sek az egyes felfogások közötti különbségek, sőt az egyes életutakon belül, pl. 
Sartre esetében is változhat a történelemhez való viszonyulás. Az egzisztencia-
lizmus egyik alapvető tétele ugyanakkor, hogy a lét megelőzi a lényeget, azaz az 
egyén, a véges emberi lét kérdései a legfontosabbak, amire viszont a történelem 
nem kínál megoldást, sőt az egyén történelemnek való alárendelését – mint azt a 
                                                 
26 Srukturalizmus I-II. (Válogatta, a bevezetést és az összekötő szöveget írta HANKISS Elemér.) 
Európa Könyvkiadó, Budapest, É. n. 
27 Vö. Claude LÉVI-STRAUSS: Strukturális antropológia. I-II. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.  
28 Vö. Az egzisztencializmus. (A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta KÖPECZI Béla.) 
4. kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. A művek közül pl. Módszer, történelem, egyén. (Vá-
logatás Jean-Paul Sartre filozófiai írásaiból.) Gondolat Kiadó, Budapest. 1976. Valamint pl. Karl 
JASPERS: A történelem eredete és célja. (Részlet a műből.) In: Történetelmélet I. 713-742. Uo. a 
711-712. oldalakon rövid bemutatása olvasható a filozófusnak, valamint magyar és idegen nyelvű 
recepciója. 
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marxizmus teszi – a modernkor centrális problémájának tekintették. (Nem vélet-
len, hogy az irányzat egyik ősatyja Kierkegaard a maga kvalitatív dialektikájá-
val, amely szerint az egyéni élet szenvedéseit és a végességből adódó tragikumát 
semmiféle „ész csele”, tehát a történelemre való hivatkozás nem igazolhatja, 
ezért isten megragadása, a hit, az egyes emberi életnek a paradoxonhoz való 
eljutásának kérdése.) 

Az egzisztencializmuson belül érdemes megemlíteni a keresztény 
perszonalizmus irányzatát, amely Kierkegaard fenti, ahistorikus elgondolásához 
kötődik. Ugyanakkor itt is felvetődik olyan pozíció – pl. az orosz Bergyajevé 
vagy Karl Jaspersé, illetve Jacques Maritainé, amely mindebből nagyhatású és 
átfogó világtörténeti értelmezést bontott ki. Ehelyütt csak Bergyajevet29 emel-
ném ki, aki szerint a reneszánsztól kifejlődő modernitás és az ebből logikusan 
következő szovjet rendszer legfőbb bűne az egyéniség, de inkább a Személy 
elnyomása, illetve valami magasabb rendű instanciának (államnak, nemzetnek, 
osztálynak) való szubszumálása. Hozzátehetjük, hogy Személyen azután 
Bergyajev sem a modern, önmagának és a fogyasztásnak élő tömegembert 
(individu) érti – ez a modern kor terméke – hanem a közösségi, általános célok-
nak, valamiféle hivatásnak élő, abban magát kiteljesítő, de szuverenitását meg-
őrző személyiséget. 

Az egzisztencializmuson belül a legjelentősebb lépést a történelem és a mar-
xizmus felé Sartre tette meg, aki élete második felében fogalmazta meg (és saját 
életvitelében konzekvensen meg is valósította) az „egyedi-egyetemes” kategóriá-
ját. Azaz olyan megélt gondolatot és értelmiségi-filozófiai magatartást kívánt, 
amely a társadalmi praxishoz, a cselekvéshez, a társadalom megjavításához és 
így a politikumhoz kapcsolódik.30 

A véleményem szerint történetellenes pozíciók közül említtessék meg végül a 
fenomenológia31 és a freudizmus.32. Előbbinek például Edmund Husserl33 által 
felvázolt elmélete szerint, egy dolog lényegiségének megismeréséhez szükségte-
len a dolog előzményeinek, változásainak, illetve egyedi változatainak (tehát 
történelmének) számbavétele, sőt az igazi feltáráshoz valamiféle fenomenológiai 
redukció, azaz a külvilág, más és korábbi ítéletek tökéletes kizárása szükséges. 
                                                 
29 Vö. JUHÁSZ Anikó: Nyikolaj Bergyajev. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984. Valamint 
Nyikolaj Alekszandrovics BERGYAJEV: A történelem értelme. In. Történetelmélet I. 566-611. 
Bergyajevhez irodalom még uo.564-565; Karl JASPERS: A történelem eredete és célja. In. Törté-
netelmélet I. 713-742. Uo. irodalom is Jaspershez 711-712. 
30 Vö. Módszer, történelem, egyén. Válogatás Jean Paul Sartre filozófiai írásaiból. Gondolat 
Kiadó, Budapest. 1976. 
31 Vö. A fenomenológia a társadalomtudományban. (Válogatás) Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.  
32 Vö. A freudizmus. (válogatta és szerkesztette Halász László). Gondolat, Budapest, 1988. 
33 Vö. Edmund Husserl válogatott tanulmányai. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972.  
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Hozzátehetnők, hogy élete végén – látván és tapasztalván a fasizmus és kommu-
nizmus embertelenségeit – maga Husserl is jelentős mértékben a történelem, 
illetve az európai kultúra kérdései felé fordult, azaz olyan tudás megalapozására 
törekedett, amely kontaktusba kerül a társadalommal és a külvilággal. Az ún. 
fenomenológiai módszer egyik legismertebb szószólója a történettudományban 
egyébként a német történész, Ernst Nolte volt, aki a fasizmust főként, mint ideo-
lógiai, nem pedig mint társadalmi képződményt elemezte, s fő forrásai is a fa-
sizmus ideológiáját megfogalmazó szövegek voltak. Ennek értelmezésében ju-
tott arra a következtetésre, hogy a fasizmus és kommunizmus lényegében azono-
sak, hiszen mindkettő a tizenkilencedik századi liberalizmus és kritikai raciona-
lizmus elbizonytalanító törekvéseivel szemben hirdet meg egy sokak számára 
könnyen érthető, megemészthető új bizonyosságot. 

Meglátásom szerint a freudizmus eredeti, tehát Freud által képviselt formájá-
ban alapjában véve szintén egy a történelemmel szembenálló, ahistorikus irány-
zat (nem véletlen, hogy a híres amerikai kultúrtörténész, Schorske34 is így mutat-
ja be). Freud szerint ugyanis a történeti eszmék, vallás, irodalom, művészet stb. 
mélyén is az emberi tudattalan világa nyilvánul meg, különböző és elfojtott, de 
mindig és minden korban ugyanaz vagy azonos, így tehát a jelenkorban is repro-
dukálható indíttatások határozzák meg, így pl. az Ödipusz komplexus, a libidó, 
az örömelv, halálösztön, elfojtás, szublimáció stb. Ebben a tekintetben tehát 
szükségtelen a konkrét történeti-kulturális körülmények megértése, az említett 
természetes, tehát időtlen, minden emberben azonos vágyakból és fogalmi appa-
rátusból az egyéni és közösségi élet számos (akár őskori vagy ókori) jelensége 
megmagyarázható. Mint ahogy majd szó lesz erről, ezt az alapjában szintén ahis-
torikus pozíciót is úton-útfélen használták az elméletcentrikus történészek és 
szociológusok – Norbert Eliastól, Erich Frommtól, illetve a frankfurti iskolától 
Eriksonig és Badinterig35 – konkrét történeti kérdések értelmezésére, de maga 
Freud is megelőlegezett ebből néhány új aspektust például a „Rossz közérzet a 
kultúrában”36 című könyvében. Itt az európai kultúra Spengler által is jelzett 
hanyatlását (illetve a marxi elidegenedést) a természetes ösztönök és vágyak, a 
libidó elfojtásával magyarázta,37 a felettes én–nel azonosított kultúrában való 

                                                 
34 Vö. Carl E. SCHORSKE: Bécsi századvég. (Politika és kultúra.) Helikon Kiadó, Budapest. 1998. 
35 Norbert ELIAS: A civilizáció folyamata. (Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások.) 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1987; Elisabeth BADINTER: A szerető anya. (Az anyai érzés története a 
XVII-XX. században.) Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999.  
36 Vö. Sigmund FREUD: Rossz közérzet a kultúrában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1992.  
37 Vö. még Karl LÖWITH: Világtörténelem és üdvtörténet. (A történelemfilozófia teológiai gyöke-
rei.) Atlantisz Kiadó, Budapest, 1996; Rudolf BULTMANN: Történelem és eszkatológia. Atlantisz, 
Budapest. 1994; Jacob TAUBES: Nyugati eszkatológia. Atlantisz. Budapest, 2004. 
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szublimálási kényszerrel, ami automatikusan idézi fel, indukálja az erőszakot és 
az agressziót.38 

Úgy gondolom, hogy ezekhez az ahistorikus irányzatokhoz képest értelmez-
hető vagy kap nagy jelentőséget a történelem szempontjából a hermeneutika, 
amely – legalábbis az itt vizsgált változatában – alapjában revideálta a történeti 
tudást, illetve a történeti kulturális alapú megközelítést. A hermeneutika a hatva-
nas-hetvenes évek nagyhatású irányzata, lényegében értelmezéstudományt jelent 
s ellentétben például a neopozitivizmussal vagy a strukturalizmussal a társada-
lomtudományokat alapvetően megkülönbözteti a természettudományoktól. Kap-
csolódik tehát a korábban már a szellemtörténet (de Hegel is előzmény) által 
megfogalmazott pozícióhoz, azaz szerinte az okokból-körülményekből-
törvényekből-előzményekből történő magyarázat csak a természeti jelenségek 
vagyis a természettudomány tárgyai esetében lehetséges, a történelemben pl. 

                                                 
38 Itt szeretném megjegyezni, hogy természetesen még számos egyéb alakját és irányzatát fel 
lehetne sorolni a huszadik századi történetfilozófiáknak, akik jelentős hatást gyakoroltak akár az 
empirikus történetírásra is. Közülük számosat (például Collingwoodot, illetve általában az úgyne-
vezett „angolszász-vita” képviselőit, valamint pl. az amerikai Beard és Becker nézeteit, vagy 
hozzájuk is kötődően az Amerikában nagy szerepet játszó pragmatizmust, de akár Benedetto 
Crocét is) az egyéb fejezetekben elemzek, illetve említek. Másrészt (amellett, hogy – mint koráb-
ban említettem – a történetírásra ténylegesen nagy hatást gyakorló vagy annak megértését segítő 
irányzatokra korlátozódnék) itt az egyik fő probléma és nehézség annak bemutatása, hogy ezek az 
irányzatok hogyan vonatkoznak egymásra/illetve hogyan viszonyulnak egymáshoz? Kerülni igye-
keztem továbbá a bibliográfiai bűvészkedést is, az internet korában ugyanis játszi könnyedséggel 
lehet százszámra idézni az egyes szerzőkre, iskolákra stb. vonatkozó tanulmányokat. A lábjegyze-
tekben ezért főként olyan művekre hivatkozom, amelyek ténylegesen befolyással voltak koncepci-
óm kialakítására. Ezért is veszem igénybe igen gyakran a Történetelmélet I-II. szakirodalmi utalá-
sait. Ennek kapcsán inkább azt hiányolom, olyan fundamentális szerző és munka nem kapott he-
lyet benne, mint José Ortega y Gasset, illetve különösen az ő „A történelem, mint rendszer” című, 
magyarul is olvasható esszéje. Pedig Ortega kitűnően szembeállítható például Popperrel (írásaik is 
majdnem egy időben készültek) hiszen művének talán legfontosabb mondanivalója a történelem 
(értsd részben történettudomány, történetírás) melletti kiállás, mondván, hogy nem a történetfilo-
zófiák s így a történeti alapú tudás a huszadik századi diktatúrák, illetve totalitárius ideológiák és 
rendszerek előidézői. Hanem éppen ennek (tehát a történeti alapú műveltségnek) a hiánya okozza 
ezt, s így bármennyire vitatnák és tartanák képtelenségnek ezt filozófus kollégáim, Ortega mindez-
zel egyfajta neohegelianus, akár Collingwooddal vagy Croce abszolút historizmusával rokon 
pozíció megformálója. 
Az utóbbi évek magyarul kiadott irodalmából lehetne utalni itt persze például Lakatos Imre, Paul 
Feyerabend, Jacques Maritain vagy a román szellemtörténészek, így Cioran és Eliade munkáira is, 
de, mint említettem nem a bibliografikus összegzés itt a cél, illetve róluk másutt még esik szó. Vö. 
Paul FEYERABEND: Három dialógus a tudásról. Osiris Kiadó, Budapest, 1999; Lakatos Imre tudo-
mányfilozófiai írásai. Atlantisz, Budapest. 1997. 
Emile M. CIORAN: A bomlás kézikönyve. Atlantisz, 1999; Mircea ELIADE: Az örök visszatérés 
mítosza. Európa Könykiadó, Budapest. 1998; Pragmatizmus. (A pragmatista filozófia megalapító-
inak műveiből.) Gondolat Kiadó, Budapest. 1981. 
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azonban alapvető a célok, eszmék, gondolatok és motívumok vizsgálata, a dol-
gok belső oldalának, a gondolatiságnak, a dolgok „értelmének” és jelentésének 
kérdése mondhatnánk Dilthey-vel és Collingwooddal együttesen, amit azonban 
inkább megértünk és értelmezünk. A hermeneutika legnagyobb egyénisége a 
hatvanas években a német Hans Georg Gadamer,39 aki sok tekintetben Hegelhez, 
Droysenhez, de Nietzschéhez, Diltheyhez vagy Yorck grófhoz kötődően fejti ki 
nagy hatású elméletét, amely a megértés módozatait, síkjait járja körül. Gadamer 
híres hermeneutikai hármas egysége szerint ugyanis a megértésnek három alap-
vető síkja van: a megértés (subtilitas intelligendi), értelmezés (subtilitas 
explicandi) és az alkalmazás (subtilitas applicandi). E Hegelre emlékeztető hár-
mas kategóriarendszer jelentése: a dolgok megismerése a közvetlen tapasztalás-
sal kezdődik, ami egy szöveg (mondjuk vers) esetében azt az „értelmet” jelenti, 
amelyet még nem öntöttünk interszubjektív, fogalmi formába. Az értelmezés 
következő síkja a fogalmi elemzés és közvetítés, ami – mondjuk szintén vers, de 
mindenképpen a szöveg esetében – azt a formát jelenti, amikor mások számára is 
érthetővé, beláthatóvá kívánjuk tenni gondolatainkat, ami egyúttal a nyelvi köz-
vetítés felbukkanását vagy közbeékelődését is jelenti. Az értelmezésnek mind-
ezeken felül kell legyen egy harmadik, befejező fázisa, dimenziója is, a fogalmi 
elemzés ugyanis nem elegendő, ezért Gadamer szerint egy szöveg, egy kulturális 
kód, üzenet akkor van igazából megértve, ha a gyakorlatban alkalmazni is tud-
juk. Ez tágabb összefüggésben azt involválja, hogy a gyakorlati életünkre is 
kihat, akár mondjuk a rilkei (és lukácsi) „Változtasd meg élted” értelmében, akár 
a goethei „allein was fruchtbar ist wahr” tanúságának megfelelően. (Végső soron 
Gadamert úgy is lehet értelmezni, hogy a megértés aktusa igazából az alkotásban 
fejeződik be, azaz az értette meg leghelyesebben a kódot, az üzenetet, a jelentést, 
akit a konkrét mű alkotására sarkallt. Ez sokszor a félreértés kockázatát is magá-
val hozza – innen a „termékeny félreértés” jól ismert kategóriája –, s kétségtele-
nül pl. ahogy Karl Popper félreérti Hegelt, de ezzel egy teljesen új, önálló gon-
dolatrendszert hoz létre, ez sokkal jobban megfelel Hegel eredeti intencióinak, 
mint ezer tudós értekezés a „Bevezetés a világtörténet filozófiájába” című 
könyvről.40) 

Számos egyéb kérdés mellett, Gadamer nagy jelentősége a történeti tudás 
szempontjából a felvilágosodás „józan eszével” (és így az egyoldalú racionaliz-
mussal) és a strukturalizmussal, a fenomenológiával való szembehelyezkedés. 
Nézete szerint ugyanis a dolog (szöveg) mögött meghúzódó „értelem” nem tár-
ható fel a korábbi értelmezések („előítéletek”) számbavétele nélkül, azaz a do-
                                                 
39Gadamerről vö. Történetelmélet II. 782-784. Részlet az Igazság és módszerből („Hermeneutika 
és historizmus” címmel) uo. 784-811. 
40 Hegelről vö. a XIX.századi német historizmusról szóló fejezet a korábbiakban. 
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lognak (a szövegnek) nincs egy eleve adott, a dolog mélyén meghúzódó lényegi-
sége, hanem ez szellemi-történeti-kulturális közeg által létesített és feltételezett 
(közvetített), azaz létrejövő lényeg, a hegeli werden értelmében. Ennek megfele-
lően minden értelmezés, azaz értelemadás is csak egy meghatározott történeti-
kulturális közeg által közvetített, az egyes értelmezéseknek például az előző és 
más értelmezésekhez való viszonyukban tárul fel az értelmük. Az értelmező 
feladata ennek megfelelően az interpretációnak a történeti tradícióba (előzmé-
nyekbe, vagy a történeti tapasztalatba) való beleillesztése (ez is az applikáció 
egyik módja), s mindezzel revideálva van a történeti alapú megközelítés. 

Gadamer legnagyobb hatása természetesen az irodalomtudomány úgyneve-
zett recepcióesztétikájában (pl. Jaussnál41) mutatható ki, de óriási hatása volt az 
eszmetörténetre, vagy konkrétan Koselleckék „Begriffsgeschichté”-jére is (és 
persze számos más kultúrtörténeti megközelítésre, amelyekről a maguk helyén 
lesz szó.) Itt a fogalmakat nem elsősorban társadalmi hátterükből bontották ki, 
magyarázták, hanem a kulturális-nyelvi-hatalmi kontextust vizsgálták, amiből 
kiderült a legkülönbözőbb, sokszor magától értetődőnek tűnő fogalmak (mint pl. 
a demokrácia) nyelvi-kulturális feltételektől való függősége és így változékony-
sága. 

A huszadik század utolsó harmadának legjelentősebb eseménye a posztmo-
dern,42 amely persze a hermeneutikával a lehető legszorosabb kapcsolatban és 
összefüggésben van. A posztmodern fő képviselői azonban inkább az angolszász 
és francia területekről származnak, így Michel Foucault, P. Ricoeur, J. Derrida, 
R. Rorty, F. Lyotard, R. Barthes, Baudrillard, Paul de Man, a pszichológus J. 
Lacan, a nyelvész Kristeva, de Umberto Eco, P. Sloterdijk vagy akár O. 
Marquardt és Frank Ankersmit nevét is említhetjük.43 

                                                 
41 Vö. Reinhart KOSELLECK: Elmúlt jövő. (A történeti idők szemantikája.) Atlantisz, Budapest, 
2003.  
42 A posztmodern. (A bevezető tanulmányt írta és a szemelvényeket válogatta PETHŐ Bertalan.) 2. 
kiadás, Platon, Budapest, 1996; Poszt-posztmodern. A kilencvenes évek. (Vélemények és filozófiai 
vizsgálódások korszakváltozásunk ügyében.) Válogatta és szerkesztette PETHŐ Bertalan. Platon. 
Budapest, 1997; Fredric JAMESON: A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. 
Jószöveg Könyvek, 1997; Magyar Lettre International 30. 1998/ősz; The Postmodern History 
Reader. Edited by Keith JENKINS. Routledge, London and New York, 1997. Vö. ismertetésem. 
Reflexiók a posztmodernről. Klió, 2001/1. 13-15; Alan SOKAL, Jean BRICMONT: Intellektuális 
imposztorok. Typotex kiadó, 2000; GYÁNI Gábor: Miről szól a történelem? Posztmodern kihívás a 
történelemben. In. Uő: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Buda-
pest 2000. (Ugyanitt még például „Fin de siecle történetírás”, „Történelem, tény vagy fikció?” 
című írások. 31-47., illetve 48-70.) 
43 Vö. Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok (A történetírás.). In. Történetelmélet I. 100-105. 
Uo. részletes irodalom Foucaulthoz 98-100; Paul RICOEUR: Emlékezet-felejtés-történelem. In. 
Történetelmélet I. 108-122. Uo. részletes irodalom is Ricoeurhöz 106-107; Umberto ECO: Interpre-
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A posztmodern ismeretesen alapvetően az 1968-as diáklázadásokhoz, illetve 
a Varsói Szerződés országainak csehszlovákiai bevonulásából, valamint – mond-
juk – a vietnámi háborúból nőtt ki. A posztmodern alapvető tézise – természete-
sen a megfelelő leegyszerűsítésekkel a modernitásból való kiábrándulás, de leg-
alábbis annak kétségbevonása, hogy a felvilágosodással kezdődődő és az ipari 
forradalommal folytatódó, a tudományt, a racionalizmust és a haladást közép-
pontba állító nyugat-európai kapitalista demokráciák az emberiség felszabadulá-
sát és emancipációját vonták volna maguk után. (Jól érzékelhető, hogy a poszt-
modern egyik legfontosabb előzménye így pl. Nietzsche – vö. erről bővebben 
Breisach.44) Foucault azután egyenesen odáig megy el, hogy a felvilágosodást és 
a modern kort éppen nem valamiféle emancipációként, hanem az elnyomás és a 
hatalmi-manipulációs technikák a korábbinál sokkal hatékonyabb formái kiala-
kulásának tekinti, s ezért gondolkodásának középpontjában is részben a 
Gramscihoz is köthető hatalmi, hegemoniális kérdések állnak. Ez határozza meg 
ugyanis alapvetően a tudást, a megismerést is, amely így mindig hatalmi-uralmi 
technikák és intézmények által közvetített, részben a baconi „tudás egyenlő hata-
lom” értelmében, s így az igazi megismerés lényegében nem más, mint a külön-
böző nézetek vagy ideológiák mögötti hatalmi-uralmi technikák, legitimációs 
törekvések leleplezése, vagy Derridánál éppen dekonstrukciója.45 Mindebből 
következik tehát, hogy a posztmodern tudományt is – mindenféle formájában, 
így a történettudományt is – a hatalmi-legitimációs törekvések eszközének tartja, 
s elsősorban annak ideologikus- diszkurzív jellegét húzza alá. 

Nincs tér itt a posztmodern általános és egyéni változatainak további taglalá-
sára (később még lesz szó mindezekről), fontosabb mindennek a történettudo-
mányban való lecsapódásának a bemutatása, amely legjellemzőbb módon 
Hayden White 1973-as Metahistory című munkájával reprezentálható46 (jóllehet 

                                                                                                                         
táció és történelem. In: Történetelmélet II. 949-960. Uo. részletes irodalom is Eco-hoz. 947-949; 
Roland BARTHES: S/Z. Osiris Kiadó, Budapest. 1997; Richard RORTY: Esetlegesség, irónia és 
szolidaritás. Jelenkor Kiadó, Pécs. 1994; Odo MARQUARD: Az egyetemes történelem és más mesék. 
Atlantisz, Budapest, 2001; Frank R. ANKERSMIT: Állítások, szövegek és képek. In. Történetelmélet 
II. 963-985. Ankersmithez irodalom uo. 961-963. 
44 Vö. Ernst BREISACH: On the future of history. (The postmodern challenge and its aftermath. / A 
történelem jövőjéről. A posztmodern kihívás és következményei.) The University of Chicago 
Press. Chicago and London 2003. 243. Ismertetésem a könyvről vö. A posztmodern kihívás. In: 
Klió, 2006/1. 3-7. 
45 Derridától magyarul vö. a Jelenkor Kiadónál (Pécs) megjelent számos művét. Például Marx 
kísértetei (1995), Ki az anya? (1997, 2005), A disszemináció (1998), Istenhozzád Emmanuel 
Lévinasnak (2000) stb. 
46Vö. Hayden WHITE: A történelem terhe. In. Történetelmélet II. 831-851. Uo. részletes irodalom 
Whitehoz 829-831. White-hoz kitűnő értelmezés még Alun MUNSLOW: Deconstructing History. 
Routledge, 2006. 2nd edition. (A mű első kiadása 1997-ben jelent meg.) 
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ő maga nem tekinti művét posztmodernnek). White ebben a munkájában a XIX. 
századi európai történeti gondolkodását elemzi, de nem lehet kétségünk, hogy a 
történeti tudás általános mibenlétéről van mondanivalója. Ha Hegelnél (akihez 
persze White alapvetően kötődik) minden három, akkor White-nál minden négy. 
Négy különböző filozófust állít egymás mellé ugyanis, ezek Hegel, Nietzsche, 
Croce és Marx; négy történetírót vagy történészt (Ranke, Michelet, Burckhardt, 
Tocqueville); négy stilisztikai kategóriát és elbeszélési módot úgymint metafora, 
metonímia, szinechdoché, irónia valamint tragédia, komédia, románc és szatíra 
és négy politikai filzófiát vagy ideológiát, úgymint radikalizmus, liberalizmus, 
anarchizmus, konzervativizmus.47 White alapvető kategóriája még az 
emplotment (cselekményesítés), valamint pl. a szép és a fenséges közötti megkü-
lönböztetés, ami a következő fő mondanivalójába illeszkedik: szerinte a történe-
lem nem tudomány (úgy főként nem, mint a természettudományok), a korábban 
felsorolt történetírók és filozófusok közül egyikről sem dönthető el, hogy ki 
vagy melyikük írta meg, illetve értelmezte vagy rekonstruálta hívebben, valósá-
gosabban, helyesebben a történelmet, a saját maga önkényesen kiválasztott 
szemszögéből ugyanis mindegyiküknek igaza van, mindegyikük értelmezése 
egyformán igazolható. A történelem úgy egészében egy a Nietzsche módján 
értelmetlen káosz, ebbe értelmet, rendet csak a történész vagy a filozófus (vagy 
bárki, aki a történelemmel foglalkozik) saját maga visz bele, ő maga tulajdonít, 
ad értelmet a történelmi eseményeknek s ez adja meg a történelem elbeszélésé-
nek, a narrációnak a lehetőségét is. A „történész” ugyanis az irodalomhoz hason-
lóan kiválaszt egy nézőpontot, szemszöget, amelyből a történelem általános ér-
telmetlensége, káosza (ez a fenséges) értelmesnek tűnik, s ezen értelem alapján 
mond el erről egy történetet (cselekményesít), amelynek – szintén az irodalom-
hoz hasonlóan – van eleje, közepe, vége. A történelem mindebből következően 
az irodalomhoz, a művészethez hasonló fikció, konstrukció, ahol tehát nem a 
valóság rekonstrukciója történik meg; a történelem így nem más, mint a való-
sághoz való viszonyulásnak egy módja, amelyet kitűnően reprezentálnak az 
említett stilisztikai kategóriák (metafora, metonímia… stb.), amelyek ennek a 
valósághoz való viszonyulásnak a módozatai, s amelyeknek ráadásul még a sor-
rendjük is fontos, hiszen ebben a sorrendben a valóságtól való eltávolodásnak, az 
absztrakciónak egy újabb és újabb fokozatát jelentik. Aligha lehet kétséges, 
hogy White – és sok posztmodern gondolkodó – számára a valósághoz való 
reláció leginkább szimpatikus módja az irónia, a távolságtartás és a mindenféle 
tartalmi azonosításon, identifikációs törekvésen való, nietzschei ihletésű kívül 
helyezkedés. Persze White nem von le feltétlenül ilyen radikális konzekvenciát, 

                                                 
47 Northrop FRYE: A kritika anatómiája. (Négy esszé.) Helikon Kiadó, 1998. 
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azt azonban föltétlenül hangsúlyozza, hogy a történelem nem a természettudo-
mányok módjára konstituálódik, nem rekonstruál, hanem konstruál és fiktív s 
így alapvetően esztétikai-nevelő és morális funkciója van (mint ahogy ezt szá-
mos történeti elmélkedés már az ókortól kezdve sugallta.) 

Érdemes még ezután rámutatni arra, hogy például White nem tekinti magát a 
posztmodern képviselőjének vagy szellemi apostolának, nézeteinek ugyanakkor 
(tudva, tudatlanul) óriási hatása volt a történészi szakma mikéntjére nézve. A 
történetírásban ugyanis a hetvenes években lezajlott igen lényegbevágó módosu-
lás vagy fordulat (vö. „linguistic turn”)48 legfontosabb hozadéka ugyanis az, 
hogy az egészen a hetvenes évekig uralkodó társadalomtörténeti, szcientista és a 
modernizációt a középpontba helyező paradigma helyett vagy mellett utat tört a 
felfogás, amely kétségbe vonta a történelem tudományos jellegét, valamint azt, 
hogy a progresszió, a társadalmi haladás (a civilizálódás, a polgárosodás) az 
egyetlen és átfogó vagy általános érvényű narratív kerete a történelemnek. Ezzel 
szemben sokkal inkább ennek narratív, leíró és elbeszélő (majdhogynem 
idiografikus) jellegét hangsúlyozzák, kiemelik a pluralitás gondolatát, azaz a 
történelemnek nem kívánnak átfogó értelmezést (főként nem magyarázatát) adni 
s mindent sokkal inkább nyelvileg közvetített kontextusban, kulturális-
társadalmi közegében és környezetében kívánják értelmezni. A nagy, átfogó 
struktúrák és modellek helyett egyre inkább előtérbe kerül a kis, jelentéktelen 
dolgok története, a társadalmon kívül rekedtek, illetve a társadalom peremén, a 
margón élők (prostituáltak, homoszexuálisok, leszbikusok, de etnikai kisebbsé-
gek, vagy Európán kívüliek is) története, ami aláhúzza, hogy korábban nem tör-
tént meg ezeknek a rétegeknek a társadalomba történő integrálása, azaz emanci-
pációja és felszabadítása. Szinte általános jellemvonás a történelem alulról törté-
nő megközelítése, így a mindennapok története, a szerelem, a szexualitás, a gye-
rekek, az ünnepek, a halál és a halálhoz való viszony, a betegség, a szabadidő és 
a sport, a játék, öltözködés, olvasás, időérzékelés …stb. története, s mindehhez 
csatlakozik a gender, hiszen jogosan tűnhetett úgy, hogy a korábbi történelem 
pusztán a férfiak története (his-story), amelyből hiányzik a nők históriája (her-
story), tehát számukra a modernitás sem hozta meg az áhított felszabadulást, sőt 
inkább csak az elnyomás, a kizsákmányolás és a peremhelyzet új formáját és 
hatékonyabb technikáit. Fontos következménye volt még a posztmodern fordu-
latnak például az Európán kívüli népek, kultúrák történetének a felfedezése, 
világossá válva, hogy esetükben lehetetlen a modernizációs narratíva alapján 
történő történetmondás. Általános következménye még e fordulatnak a történet-

                                                 
48 Vö. KISANTAL Tamás − SZEBERÉNYI Gábor: A történetírás „nyelvi fordulata”. In. Bevezetés a 
társadalomtörténetbe. 413-442. 



 
 
 
 

Erős Vilmos 

 27

tudomány vagy történetírás depolitizálására irányuló törekvés, s éppen azért 
fordulnak ezen témákhoz a történészek (a fentieken kívül akár a környezetvéde-
lemhez, vagy általában a környezet, tehát a „zöldek” kérdéseihez), mert egyik 
politikai irányzatnak – tehát sem a jobboldalnak, sem a társadalomtörténethez 
sok tekintetben kötődő baloldalnak – nem kívánnak politikai muníciót nyújtani, 
semmiféle jelenkori politikai identitás megteremtésére sem törekszenek, sőt azt 
inkább leleplezik, s ezért is hangsúlyozzák a történelem diszkontinuitását, azaz 
múlt és jelen radikális szétválasztását (á la Foucault). Végső soron a valósággal 
szembeni távolságtartás, az ezen való kívül helyezkedés a fő cél (ennek egyik 
eszköze alkalmanként az irónia), s mindezek alapjában véve a társadalomtörté-
nettel szembeállított, de legalábbis azzal szemben konstituálódó történeti antro-
pológia (vagy új kultúrtörténet) műfajában csapódnak le.49 Ezek a történeti ant-
ropológiai irányzatok az olasz microstoriától és „la nouvelle histoire”-tól a né-
met „Alltagsgeschichté”-ig alapvetően nem a modernizáció bemutatását vagy a 
győztesek történetét választják szüzséül, az átfogó nagy narratíva helyett (és 
mondjuk a kvantifikációs módszerek helyett) történeteket mesélnek el, s egyik fő 
emblémájuk Clifford Geertz „thick descreption”-ja (sűrű leírás). (Azaz sok te-
kintetben visszatérnek Rickerték idiografikus módszeréhez, hiszen a jelentések-
kel, értelmezéssel sűrített eseményleírás vagy ábrázolás a fő célkitűzésük.50) 
Mint szó volt róla, egyik jellemzője lehet ennek a pozíciónak az ironikus és po-
lémikus, trivializáló hangvétel, ami például Carlo Ginzburg „A sajt és a kuka-
cok” című könyvének51 már a címében és témaválasztásában is kifejezésre jut, 
hiszen minden bizonnyal tudatosan választotta a például a hagyományos politi-
katörténetnek (de a társadalomtörténet számára is) – provokatívan hangzó címet, 
amely egy a társadalom alsóbb rétegeihez, a néphez tartozó, s így a fennálló 
hatalommal szemben magát meghatározó XVI. századi molnár „triviális” törté-
netét meséli el. 

                                                 
49 Vö. mindehhez New Perspectives on Historical Writing. (Edited by Peter BURKE.) Polity Press, 
Cambridge, 1991; SEBŐK Marcell (Szerk.): Történeti antropológia. Replika Kör Budapest, 2000; 
APOR Péter: Történeti antropológia. In. Bevezetés a társadalomtörténetbe. 443-466; SZÍJÁRTÓ M. 
István: A mikrotörténelem. Uo. 494-513. 
50 Vö. különösen F. Ankersmit értelmezése, de erről vita van a történészek körében s mondjuk G. 
Lévi nem ért egyet e felfogással. Ankersmithez vö. még Ewa DOMANSKA: Encounters. 
(Philosophy of History after Postmodernism.) University Press of Virginia. Charlottesville and 
London, 1998. 
51 Ginzburghoz vö. SZÍJÁRTÓ M. István: A mikrotörténelem című idézett tanulmánya. Ugyanott 
bőséges irodalom is a kérdéshez.  



 
 
 
 

Történetfilozófiai irányzatok a XX. században 

 28

A huszadik századi történetfilozófiai iskolák ismertetésének befejezéseként 
Francis Fukuyama művére utalnék vagy térnék ki52, amelynek első vázlata 1989-
ben jelent meg, s amelyben többen az ún. „posthistoire”53 megjelenését látják (s 
így a posztmodernhez kötik). Fukuyama alapvető könyve „A történelem vége és 
azt utolsó ember” az 1990-es évek elején látott napvilágot,54 s alapvető monda-
nivalója, hogy a történelem befejeződött, hiszen saját korában, tehát a huszadik 
század végén elérte végső már Hegel által is megállapított célját, tehát nincs 
többé cselekvésre ösztönző, mozgósító ereje. Az alapvetően Kojeve55 értelmezé-
sére alapozó Fukuyama szerint ugyanis ezt a végső célt már Hegel megfogal-
mazta, aki szerint – mint láttuk – a történelem végső „értelme” a szabadság tuda-
tában való előrehaladás volt, amit a japán származású politikai filozófus és köz-
író a másik ember elismerése iránti törekvésként határoz meg (thümosz). Ennek 
a XIX. század elején megfogalmazott liberális gondolatnak a későbbiekben és a 
huszadik században két nagy riválisa, kihívója akadt: az egyének helyett a faj 
szabadságát fontosabbnak tekintő gondolat, amely azonban Hitlerrel végképp 
diszkreditálódott. A másik nagy kihívás pedig az osztályok szabadságát fonto-
sabbnak tekintő marxi ideológia volt, amelynek csődje azonban a nyolcvanas 
években, Gorbacsov fellépésével (és később a Szovjetunió felbomlásával) vált 
világossá. A thümoszra épülő, s az amerikai-nyugat-európai liberális demokráci-
ákban testet öltő szabadság-gondolat így az egész világon (tehát Kelet-
Európában, Oroszországban, de pl. Japánban és az ázsiai „kis tigrisek” országai-
ban is) elfogadott, egyetemes és közös értékké vált, ami által viszont a történe-
lem elveszítette előremutató jellegét. A történelemnek ezt a jelentés vagy érte-
lemvesztését azután Fukuyama rezignáltan konstatálja, merthogy az ideológiák, 
az általános célok megszűnése, a fogyasztói társadalom „értékei” (hűtőszekrény, 
autó, videó, hétvégi ház stb.) iránti általános, egyhangú és sivár hajszát vonja 
maga után. Szerző szerint majd talán éppen ez az általános uniformizálódás és 
elszürkülés, unalom és egyhangúság által gerjesztett feszültség fogja a történel-
met újra mozgásba hozni. (Mint ismeretes Fukuyama legnagyobb teoretikus 

                                                 
52 Fukuyamához vö. Történetelmélet I. 777-792. Itt részlet olvasható „A történelem vége és az 
utolsó ember” (Budapest, 1994, Európa Kiadó) című művéből valamint rövid áttekintés róla, 
egyéb írásairól és például magyar recepciójáról is.  
53 A posthistoire-hoz vö. CSEJTEI Dezső − JUHÁSZ Anikó: Történelem-kulcsra készen? (Veszprém, 
2000. Humán Tudományokért Alapítvány.) 
54 Fukuyamától még magyarul vö. pl. UŐ.: Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. 
Európa Könyvkiadó, Budapest. 1997; A nagy szétbomlás. Az emberi természet és a társadalmi 
rend újjászervezése. Európa Könyvkiadó, Budapest. 2000. 
55 Vö. pl. „A történelem vége és az utolsó ember” című i.m. 213. és passim. 
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ellenfele a Toynbeera sok szempontból építő Huntington56 lett a kilencvenes 
években, aki szerint a jelen történelem irányát éppen nem az uniformizálódás és 
az ideológiák megszűnése, hanem a szembenálló és önálló sajátosságaikat meg-
tartó, részben vallásos gyökerű ideológiák összecsapása, a civilizációk harca, a 
„clash of civilizations” határozza meg.) 

Tanulmányom részlet egy nagyobb historiográfiai összefoglalásból, amely a 
korai újkortól tárgyalja az európai és magyar történetírás történetét. A folyama-
tok áttekintése érdekében visszautal a korábbi, a szellemtörténetet tárgyaló feje-
zetre, főként Arnold Toynbeera. Majd a neopozitivizmus, Karl Popper és a 
Frankfurti Iskola, valamint Lukács György történelemmel kapcsolatos nézeteit 
idézi fel, Herbert Marcuséval bezárólag. A század közepén több történetellenes 
irányzat bukkant fel, így az egzisztencializmus, strukturalizmus, fenomenológia, 
freudizmus, keresztény perszonalizmus. Ezen irányzatok egyik érdekessége, 
hogy – jóllehet alapjában ahistorikusnak minősíthetők – egyes történészekre igen 
nagy hatást gyakoroltak. Részben ezekhez képest konstituálódik a század máso-
dik felében Gadamer és a hermeneutika, majd a posztmodern, mindenekelőtt 
Hayden White, de Foucault vagy Derrida is. Az áttekintést az ún. posthistoire, 
legfőképpen természetesen Francis Fukuyama gondolkodásának a felidézése 
zárja. 
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Historical Philosophical Schools in the 20th-century 
 
This article constitutes part of the longer historiographical summary of the 
history of European and Hungarian historiography since the Early Modern Age. 
In the first part of the paper, the author partly refers back to earlier chapters 
scrutinizing human science, primarily to Arnold Toynbee. Then, he gives an 
outline of neopositivism, Karl Popper and the Frankfurt School as well as the 
views of György Lukács regarding history, concluding with Herbert Marcuse. In 
the middle of the century, several anti-history schools emerged, such as 
existentialism, structuralism, phenomenology, Freudism, Christian personalism. 
One of the most intriguing features of these schools is that – although they can 
                                                 
56Vö. Samuel P. HUNTINGTON: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2006. Valamint FUKUYAMA: Az iszlám, amely gyűlöli a nyugatot; 
HUNTINGTON: A civilizációk harca megkezdődött. Élet és Irodalom, 2002. január 11. 
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be considered basically ahistorical – they had great influence on some historians. 
It was in relation to them that in the second half of the century Gadamer and 
hermeneutics, then postmodern, first of all Hayden White, but Foucault and 
Derrida as well are constituted. The author naturally conludes his survey with 
posthistoire, respectively with Francis Fukuyama. 




