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SCHEIBNER TAMÁS

Három hagyomány az angol-amerikai eszmetörténet-írásban
Thienemann Tivadar és Marót Károly írásaiban

Vélhetően a nemzetközi eszmetörténeti kutatás egyik legtöbbet hivatkozott szö-
vege az utóbbi húsz évből a jogi hermeneutika kutatójaként is ismert1 Donald R.
Kelley What is Happening to the History of Ideas? (1990) című több helyen újraközölt
tanulmánya. Az 1994-ben alapított Nemzetközi Eszmetörténeti Társaság (Interna-
tional Society for Intellectual History) kvázi kiáltványává vált írás eredetileg a Kel-
ley által szerkesztett tekintélyes szakfolyóirat, a Journal of the History of Ideas (a to-
vábbiakban: JHI) megalapításának ötvenedik évfordulójára született, és úgy foglalta
össze a tudományág történetét, hogy egyben – néhol kissé pamfletszerűen – azokra
a kihívásokra is választ adott, melyek a hatvanas évektől kezdve az eszmetörténet-
írást érték, és azt eredményezték, hogy az amerikai tudományos életben vesztett
korábban betöltött magas rangjából. A kritikák többsége két irányból érkezett:
egyrészt a hatvanas évektől az egyre népszerűbbé váló társadalomtörténeti iskolák
kifogásolták az eszmetörténet „elitista”, a szélesebb társadalom gondolkodásmód-
jának vizsgálatát elhanyagoló felfogását, másrészt a hetvenes években egyre inkább
felerősödtek azok a posztstrukturalizmus felől érkező bíráló hangok, melyek az
elméleti–módszertani feltevéseket illették. Kelley így egy meglehetősen összetett
beszédhelyzetben szólalt meg, s ez döntően befolyásolta, hogy mit tekint eszme-
történetnek. Az alábbiakban azt áll szándékomban bemutatni, Kelley milyen előz-
mények után, s miként képezte meg e tanulmányában és a későbbi közleményeiben
az eszmetörténetet mint tudományt, ez milyen értelmezési nehézségeket jelent,
és miért kifogásolható a Kelley által javasolt képlet.

Az egyik legfontosabb eljárás Kelley részéről az eszmetörténet két változatának
elkülönítése volt, melyet angolul a history of ideas és az intellectual history elválasz-
tása révén oldott meg.2 Ez önmagában nem tekinthető újdonságnak, hiszen az
eszmetörténészek közt jó ideje vita tárgya a két kifejezés viszonya. Az amerikai
Maurice Mandelbaum klasszikussá vált cikkében az elsők közt próbált meg rendet
teremteni a fogalomhasználatban: úgy vélte, hogy a huszadik századot megelőző esz-

1 Magyarországon kezdetben kifejezetten jogtörténészként vált ismertté: a szakma hazai művelői jó
ideje olvassák és idézik. Eddigi egyetlen magyarul hozzáférhető tanulmánya is jogtörténeti kiadvány-
ban jelent meg: DONALD R. KELLEY: „Gaius Noster: A nyugati társadalmi gondolkodás alapstruktúrái.
Ford. Szabó Miklós.” in Összehasonlító jogi kultúrák. (Szerk.) Varga Csaba, Bp., Osiris, 2000, 27–51.

2 A magyar nyelvben nincs kielégítő megoldás a kettő elkülönítésére, minden általam ismert javas-
lat erősen félrevezető, és megnehezítené az írás követését. Ezért eléggé elítélendő módon az eredeti
kifejezéseket ezúttal megtartom, bár példámat nem tartom követendőnek.
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metörténetre való utaláskor felcserélhető a két szóban forgó kifejezés, ám az újabb
fejlemények esetében már szigorúbb határokat javasolt, és a history of ideast egy-
részt a Lovejoy-féle, az eszmék „életrajzát” megírni kívánó nagyszabású vállalko-
zás, másrészt a Dilthey-i elgondolásokon alapuló, Erich Rothacker és munkatársai-
tanítványai által képviselt Begriffsgeschichte megnevezésére tartotta fönn.3 Ezzel
szemben az intellectual historyt a tágabb tudományterületre vonatkoztatta, mely
szerinte sokkal kevésbé kötött vizsgálódási forma, mint akár a history of ideas, akár
a history of philosophy, vagy a többi olyan diszciplína, mellyel érdeklődési területe
átfedést mutat.4 Hasonló osztályozást érvényesít Leonard Krieger is,5 aki – figye-
lemre méltó módon – együtt tárgyalja nemcsak a brit és amerikai, hanem a francia
és német fejleményeket is, és az ilyen tág értelemben felfogott intellectual history öt
irányzatát különíti el.6

A Mandelbaum által ajánlott megkülönböztetés nem jogosulatlan, ugyanis a history
of ideas megnevezés valóban erősen kötődik az eszmetörténet egyesült államokbeli
intézményesüléséhez, s jelesül a Johns Hopkins Egyetem legendás filozófia-pro-
fesszorához, Arthur O. Lovejoy-hoz, aki társaival – köztük a szintén filozófus
George Boas és az irodalmár Gilbert Chinard tevékeny közreműködésével – 1923-ban
alakította meg a History of Ideas Clubot, s ezt az évszámot szokás jelképesen
a tudományágként felfogott eszmetörténet születési éveként emlegetni.7 További
fontos állomásként tarthatjuk számon a már említett JHI elindítását 1940-ben.
Igaz, az intézményesülés folyamata (néhány kivételtől eltekintve) nem vezetett
önálló eszmetörténeti tanszékek létrehozásához, miként az egy másik, az eszme-
történet lovejoy-i programjához hasonlóan a komparatív vizsgálódásnak kulcssze-
repet juttató terület, az összehasonlító irodalomtudomány esetében történt. Lovejoy
azonban, aki az eszmetörténet egyik legfontosabb követelményeként a különféle
tudományágak párbeszédbe léptetését tartotta,8 előszeretettel mutatott rá a „tan-
székesedés” veszélyeire,9 s ezt nem is szorgalmazta.10

03 MAURICE MANDELBAUM: „The History of Ideas, Intellectual History, and the History of Philosophy.”
= History and Theory, vol. 5 (1965), Beiheft 5: The Historiography of the History of Philosophy, 33–66. Itt: 33.

04 Uo., 61.
05 LEONARD KRIEGER: „The Autonomy of Intellectual History.” = JHI, 34.4 (Oct–Dec 1973), 499–

516. Itt: 500.
06 Uo., 504–505.
07 Lásd legutóbb RICHARD MACKSEY: „The History of Ideas at 80.” = MLN, 117.5 (Dec 2002), 1083–1097.
08 Így Lovejoy szerint az eszmetörténeti kutatásnak például az összehasonlító irodalomtörténet kér-

déseire is ki kell terjednie.
09 Lásd például programadó cikkét: ARTHUR O. LOVEJOY: „Reflections on the History of Ideas.” =

JHI, 1.1 (Jan 1940), 3–23. Itt: 4.
10 Vö. PHILIP P. WIENER: „Towards Commemorating the Centenary of Arthur O. Lovejoy’s Birth-

day (October 10, 1873).” = JHI, 34.4 (Oct–Dec 1973), 591–598. Itt: 592. Az emlegetett folyóirat egy másik
szerkesztője, J. H. Randall azon a véleményen volt, hogy minden tanszéken alkalmazni kellene egy
eszmetörténészt, aki nemcsak a saját tudományágának történetével van tisztában, hanem a szélesebb
intellektuális folyamatokról is ismeretekkel rendelkezik.
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Kelley, aki Mandelbaummal ellentétben úgy véli, hogy Európában nem léte-
zett a lovejoy-i eszmetörténethez hasonló, interdiszciplináris, nemzetközi és enciklo-
pédikus igényű tudományos gyakorlat, mivel a Begriffsgeschichte és az histoire des
mentalités sokkal jobban kötődtek a német filozófiához és a francia társadalomtör-
ténet-íráshoz,11 mint a history of ideas a hozzá legközelebb eső filozófiatörténethez,
szintén előszeretettel szűkíti le a kifejezés használatát a lovejoy-i modellre. Bár
utóbbi szerepe valóban kulcsfontosságú – amit az is mutat, hogy miközben a brit
diskurzusban, ahol Lovejoy recepciója korlátozottabb volt és nyilván intézménye-
süléséről sem beszélhetünk, sokkal inkább fennmaradt a két kifejezés felcserélhe-
tősége, úgy vélem, annak is megvannak a maga veszélyei, ha túlhangsúlyozzuk
szerepét: így könnyen előfordulhat, hogy az eszmetörténet rövidebb történeti váz-
lataiból ismerős megoldásokat reprodukáljuk. Lovejoy-t ilyenkor általában mintegy
a ködből előtűnő figuraként ábrázolják, aki egy szép napon fogta magát és meg-
alapította a tudományágat.12 Többek közt a legritkább esetben történik utalás arra,
hogy Lovejoy nemcsak filozófiát, hanem összehasonlító vallástörténetet is tanult,
amely körülmény cseppet sem mellékes eszmetörténeti programjának kialakítása
szempontjából. Az alapkutatás is hagy kívánnivalót maga után, hiszen tudomásom
szerint harvardi tanárához, William Jameshez fűződő intellektuális viszonyáról még
nem készült olyan tanulmány, mely a mai brit kontextualista eszmetörténészek
igényességével fordult volna a témához,13 és ugyanez mondható el kapcsolódásá-
ról a századelő és századforduló túlnyomórészt német orientációjú idealista esz-
metörténetéhez.

Hogy mennyire hiányos a tudásunk Lovejoy „korai” gondolkodásáról, jól mu-
tatja Gordon-Bournique téves megfigyelésének karrierje, mely szerint szerzőnknél
a history of ideas kifejezés először egy 1919-ben közzétett kritikájában fordul elő:14

ez még a lovejoy-i örökséget különös gonddal kezelő Kelley közelmúltbeli írásában
is visszatér,15 holott Lovejoy az említett terminust például már egy 1909-es kriti-

11 DONALD R. KELLEY: „Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect.” = JHI,
48.1 (Jan–Mar 1987), 143–169. Itt: 149–150.

12 Lovejoy szellemi formálódásáról részletesebben tájékoztat DANIEL J. WILSON: Arthur O. Lovejoy
and the Quest for Intelligibility. Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press, 1980. A pragma-
tizmushoz való viszonyáról is szól újabban: JOHN PATRICK DIGGINS: „Arthur O. Lovejoy and the
Challenge of Intellectual History.” = JHI, 67.1 (Jan 2006), 181–208.

13 Martin J. Burke egy közelmúltbeli publikációja nyomán lehet remélni, hogy ez hamarosan meg-
változik. Vö. MARTIN BURKE: „Intellectuals and Anti-Intellectualism in Twentieth-Century Public Dis-
course.” = Intellectual News, 15 (Winter 2005), 34–41.

14 Lásd ARTHUR O. LOVEJOY: „The Critical Principle of the Reconciliation of Opposites as Employed by
Coleridge by Alice D. Snyder and F. N. Scott.” = Modern Language Notes, 34.5 (May 1919), 303–305. Itt:
305. Vö. GLADYS GORDON-BOURNIQUE: „A . O. Lovejoy and the »History of Ideas«.” = JHI, 48.2 (Apr–
Jun 1987), 207–210. Itt: 207.

15 Lásd például DONALD R. KELLEY: „JHI 2000.” = JHI, 61.1 (Jan 2000), 153–156. Itt: 154. KELLEY

2002, i. m., 4.
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kájában is használja, méghozzá magától értetődő természetességgel, s aligha elő-
ször.16 Minden ellenkező feltételezéssel ellentétben továbbá nem Lovejoy volt, aki
a kifejezést kitalálta:17 a huszadik század elején a history of ideas-ról már valamilyen
konszenzuális elképzelése volt a tudósoknak, s kényelmesen lehetett utalást tenni
rá, további magyarázkodás nélkül. Ugyanakkor Isaac Woodbridge Riley American
Philosophy (1907) című monográfiáját Lovejoy az első Amerikát tárgyul választó
eszmetörténetként ünnepli, méghozzá ezúttal intellectual history-ként utalva egy olyan
gyakorlatra, mely a később általa history of ideas-ként emlegetett tevékenységtől
nem áll különösebben távol.18 S bár kétségtelen, hogy Lovejoy ez utóbbi kifejezést
jobban kedvelte, éppen vélelmezett precizitása, tudományossága miatt a kevésbé
megfoghatónak ítélt intellectual history-val szemben (erről lásd később), azért utób-
bit is használja többé-kevésbé alternatív megnevezésként. Így kissé egyoldalú az
a megközelítés, mely a history of ideas-t kizárólagos módon azonosítja a lovejoy-i
megközelítéssel.

Amint Lovejoy sem a semmiből tűnt fel, úgy a XX. század első évtizedeiben az
amerikai intellectual history-nak vagy history of ideas-nak is számos változata terjedt
el. A húszas években Lovejoy még csak egy volt a jelentősnek mondható eszme-
történészek közt, s csak a harmincas évek végére szerzett akkora tekintélyt, hogy
amikor Philip Wiener 1939-ben egy eszmetörténeti folyóirat szerkesztésére kere-
sett megfelelő szakembert, Morris R. Cohent leszámítva Lovejoynak nem volt
igazi riválisa a poszt betöltésére.19 Igaz, hogy a mai mércével mérve elképzelhe-
tetlenül nagy műveltséggel rendelkező főszerkesztő erősen rányomta a bélyegét
a lapra, ám ebből sem következik, hogy a history of ideas hagyománya azonosítható
volna a lovejoy-i vállalkozással: a JHI oldalain a history of ideas más irányzatai is
szerepet kaptak,20 sőt olyanok is publikáltak, akiket ma nem tartunk még a tágan
értelmezett eszmetörténeti hagyományhoz tartozónak sem. A változatosan össze-
állított szerkesztőbizottság önmagában is garantálta, hogy nem szűkül le a folyóirat
egyetlen „iskolára”, s az sem tekinthető véletlennek, hogy a Journal of the History of
Ideas cím alcímmel egészült ki: A Quarterly Devoted to Intellectual History.21

16 ARTHUR O. LOVEJOY: „The Roots of Reality: Being Suggestions for a Philosophical Reconstruction by
Ernest Belfort Bax.” = The Philosophical Review, 18.1 (Jan 1909), 75–80.

17 Legutóbb például Jotham Parsons jegyezte meg a JHI oldalain, hogy a kifejezést Lovejoy fabri-
kálta. Vö. JOTHAM PARSONS: „Defining the History of Ideas.” = JHI, 68.4 (Oct 2007), 683–699. Itt: 684.

18 ARTHUR O. LOVEJOY: American Philosophy: The Early Schools by I. Woodbridge Riley. = Science,
New Series, 27.690 (Mar 20, 1908), 464–466.

19 Vö. JOHN HERMAN RANDALL, JR.: „Arthur O. Lovejoy and the History of Ideas.” = Philosophy
and Phenomenological Research, 23.4 (Jun 1963), 475–479. Itt: 475.

20 Vö. WIENER 1973, i. m., 592.
21 Ha megnézzük az 1939-es évad amerikai bölcseleti folyóiratainak közleményeket és hirdetése-

ket szerepeltető rovatait, láthatjuk, hogy az alcím már a JHI beharangozóiban is szinte mindenütt
szerepel, a kiadványról azonban az első években még többnyire lemaradt.
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Az az erőteljes kanonizációs gesztus, melyet Kelley végrehajt,22 persze nem
független attól, hogy saját szerepét a lovejoy-i örökség megszüntetve megőrző to-
vábbvitelében és átadásában látja.23 Kétségtelen, hogy a Lovejoy által állított köve-
telmények közül több (például az összehasonlító igény, a korszakokon átívelő vizs-
gálódás előnyben részesítése, a különféle kompetenciájú tudósok együttműködésre
való ösztönzése, a tudás lokalitásának elismerése, az organikusnak feltüntetett
fogalmak kritikája) máig meghatározónak tekinthető, és az is igaz, hogy Lovejoy
programnyilatkozatai és módszertani dolgozatai jóval reflektáltabbak annál, mint
ami végül a saját gyakorlatában megvalósult, nem beszélve számtalan követőjéről
és epigonjáról, akik kezén többnyire elsikkadt az eredeti célkitűzés. Ha azonban
az amerikai eszmetörténet átfogó képét igyekszünk fölrajzolni, nem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy egy sor szerző, aki a history of ideas vagy az intellectual history
művelőjének tartja magát, nem Lovejoy-tól eredezteti saját gyakorlatát.

Az amerikai gondolkodás történetét kutató, vagy legalábbis arra összpontosító
eszmetörténészek, mint például John Higham, Paul K. Conkin, Robert Allen Skot-
heim vagy Laurence Veysey egy a Kelley-étől jelentős mértékben eltérő kánont al-
kotnak meg, amely ugyan szintén nem korlátozódik amerikai szerzőkre, de sokkal
nagyobb szerepet játszik benne a nemzeti hagyomány.24 Sőt, az olyan XIX. századi
brit szerzők is fontos szerephez jutnak, mint a civilizáció-történeti vállalkozásba
merülő, Taine-hez hasonlóan a gondolkodást környezeti hatásokra visszavezető
Henry Thomas Buckle; a hasonló kiindulóponttal rendelkező, de a gondolkodás
önjáró voltának nagyobb szerepet juttató W. E. H. Lecky vagy az eszmék logikai
feltételeit vizsgáló, a korszellemet megragadni kívánó Leslie Stephen, akikre Kelley
szinte soha nem utal, de akiket az eszmetörténet-írás brit összefoglalásai számon
tartanak.25 Ugyanakkor a nem angol nyelvű tradíciók, bár nem hiányoznak teljesen,
háttérbe szorulnak a Kelley-féle történethez képest.26 Jellemzően (de egyáltalán

22 Edoardo Tortarolo, némileg más szempontból, ugyancsak kifogásolja, hogy Kelley az egykori
history of ideas és a mai intellectual history között töretlen folytonosságot tételez. Vö. EDOARDO TORTA-
ROLO: „Intellectual History and Historiography.” = Intellectual News, 1 (Autumn 1996), 17–18.

23 KELLEY 1985 és 2005 között a JHI szerkesztője volt. Rövid búcsúszövegében vall a legnyíltabban
az általa betölteni kívánt szerepről: DONALD R. KELLEY: „From the Executive Editor.” = JHI, 66.4 (Oct
2005), 475–476.

24 Vö. MARTIN WOESSNER: „American Intellectual and Cultural History in the Age of Globaliza-
tion.” = Intellectual News, 15 (Winter 2005), 24–33. Itt: 28.

25 Lásd pl. JOHN W. BURROW: „Intellectual History in English Academic Life: Reflections on a Revo-
lution.” = Palgrave Advances in Intellectual History. (Eds.) Richard Whatmore, Brian Young, New York, Pal-
grave Macmillan, 2006, 8–24. Itt: 9. Burrow professzor Leslie Stephen English Thought in the Eighteenth
Century (1876) című művét az első igazi angol eszmetörténetnek nevezi.

26 Még a nyitott szemléletű Laurence Veysey is tartózkodó a kérdésben: a XIX. századi és a XX.
század közepi német hatást az amerikai gondolkodókra elismeri és fontosnak tartja ugyan, de elem-
zése óv e hatás túlhangsúlyozásától. Vö. LAURENCE VEYSEY: „From Germany to America.” = History
of Education Quarterly, 13.4 (Winter 1973), 401–407.
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nem mindig) intellectual history-ként emlegetik tárgyukat, s ennek meghatározását
igyekeznek lazább keretek között tartani.27

A legkorábbi eszmetörténeti (vagy proto-eszmetörténeti) vállalkozásoknak e sze-
rint az önmagában is heterogén felfogás szerint az Egyesült Államokban az olyan
evolúcióelvű, a haladást és az ész fokozatos diadalát színre vivő, s így természe-
tesen az ember gondolati teljesítményeit bemutató történetek tekinthetők, mint John
W. Draper History of the Intellectual Development of Europe (1863) című műve, vagy
Andrew D. White és Henry C. Lea írásai. Az 1870-es évektől kezdve a történet-
tudományban egyre inkább a német „tudományos” iskola által befolyásolt politika-
és intézménytörténet vált meghatározóvá, mely általában gyanakvással szemlélte
a megragadhatatlan eszmékre alapozott történetírást, noha például Henry Adams
az Egyesült Államok politikatörténetét összegző művében nemzetkarakterológiai
vizsgálódásoknak is helyet juttatott.28 Ugyanakkor más tudományágakban több
lehetőség nyílt a kísérletezésre: így a kezdetben még a Michigani Egyetem iroda-
lom tanszékén oktató Moses Coit Tyler amerikai irodalomtörténeteiben próbálko-
zott, ötletszerűen bár, a nemzet gondolkodásmódjának jellemzésével. A pályafu-
tását lelkészként kezdő Tyler a vallási eszméknek kitüntetett szerepet tulajdonított
az amerikai történelemben, s különösen The Literary History of the American Revolution,
1763–1785 (1897) című művében követhető nyomon eszmetörténeti érdeklődése,
a forradalom legfőbb okait ugyanis a puritán eszmékben látta és láttatta,29 vagyis
a könyv az amerikanisztikai kutatásokat sokáig meghatározó, Perry Miller The New
England Mind: the Seventeenth Century (1939) című könyvében kicsúcsosodó vizs-
gálódási irány korai darabjaként is számon tartható.

Vitathatatlan, hogy a XIX. század végén egyre több jele mutatkozott a történet-
írásban az elit kiemelkedő figuráira összpontosító megközelítéssel szemben a szé-
lesebb társadalom iránti érdeklődésnek. Így például Tyler barátja, az 1900-ban
a történészszövetség (American Historical Association) elnökévé is választott Edward
Eggleston néprajzi megfigyeléseket is integrálva30 „a nép életét” kívánta papírra
vetni The Beginners of Nation (1896) és The Transit of Civilization (1900) című mun-
káiban, attól a meggyőződéstől vezetve, hogy a politikai és hadi események csak az
emberi ambíciók felszínes küzdelmét képezik, és nem tartoznak az emberi tevé-
kenység legfontosabb megnyilvánulási formái közé.31 A XX. század elején teret nyerő,
James Harvey Robinson, Frederick Jackson Turner, Charles A. Beard és Carl Becker

27 Vö. JOHN HIGHAM: „American Intellectual History: A Critical Appraisal.” = American Quarterly,
13.2 (Summer 1961), Part 2: Supplement, 219–233. Itt: 219.

28 ROBERT ALLEN SKOTHEIM: American Intellectual Histories and Historians. Princeton (NJ), Princeton
University Press, 1966, 22.

29 Uo., 33.
30 JOHN HIGHAM: „The Rise of American Intellectual History.” = The American History Review, 56.3

(Apr 1951), 453–471. Itt: 457.
31 SKOTHEIM 1966, i. m., 53. et passim
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nevével fémjelzett32 „új” vagy „haladó történetírás” (New History, Progressive
History),33 mely hatékonyan alakította át a historiográfia művelőivel szembeni
elvárásrendszert, ebből a szempontból Eggleston örökösének is tekinthető. Az
idősebb nemzedékhez tartozó Turner és Robinson ugyanis olyan tudományesz-
mény jegyében lépett fel, mely nem érte be a politikatörténet szerintük túlságosan
is szűkre szabott tárgyával, hanem az egymástól nehezen elválaszthatónak tartott
társadalom-, gazdaság- és eszmetörténeti folyamatok vizsgálatát is célul tűzte ki.
Hogy ez utóbbiak mennyire elválaszthatatlanok voltak az „új történészek” szá-
mára, jól mutatja, hogy amikor 1904-ben a Columbia Egyetemen Robinson először
tartott az újfajta módszertanra alapozó kurzust, elegendőnek tartotta azt „nyugat-
európai eszmetörténet” címen meghirdetni.34 Később pedig, a húszas–harmincas
években a „társadalom- és eszmetörténet” együtt vált tananyaggá, s a történészek
nem tettek éles különbséget a ma többnyire két különálló irányzatként elgondolt
megközelítési mód közt.35

A már Eggleston elnöki székfoglaló előadásának címében megjelenő New History
kifejezés a tanárként rendkívül népszerű Robinson hasonló című könyve, The New
History (1912) nyomán terjedt el, s a civilizációtörténet, az új társadalomtudományi
megközelítések (főként a szociológia) és a totális történetírásra törekvő lamprechti
Kulturgeschichte mellett az amerikai pragmatikus filozófia befolyásolta, nem annyira
William James, mint a Dewey által képviselt instrumentalista felfogás.36 Utóbbi
hatása leginkább abban érhető tetten, hogy az eszméket eszközöknek tartották, me-
lyek révén az ember egy állandóan változó, s folyamatosan válaszadásra kénysze-
rítő környezetben az új feltételekhez alkalmazkodik. Az „új történészek” körében
a haladás eszméje központi szerepet játszott, s hittek abban, hogy a társadalom

32 Turner szerepeltetése e sorban a legkevésbé egyértelmű, de az utóbbi időben jelentősége felérté-
kelődött. Lásd PETER NOVICK: That Noble Dream: The „Objectivity Question” and the American Historical Pro-
fession. Cambridge, Cambridge University Press, 1988, 92–93. ERNST A. BREISACH: American Progressive
History: An Experiment in Modernization. Chicago, University of Chicago Press, 1993, 24. ALLEN G. BOGUE:
Frederick Jackson Turner: Strange Roads Going Down. Norman, University of Oklahoma Press, 1998.
JOHN MACK FARAGHER: „Frederick Jackson Turner, New Historian.” = Journal of Interdisciplinary
History, 30.2 (Autumn 1999), 283–291.

33 A New History és a Progressivist History nem azonosítható teljesen egymással, de világos el-
választásuk is nehézségekbe ütközik, már csak azért is, mert mindkettő kulcsfigurája a fent említett
négy történész. A különbség nagyrészt kontextusfüggő: mikor módszertani kérdések kerülnek szóba
általában az „új történészeket” emlegetik, amikor az amerikai történelem lényegéről esik szó, a haladás
eszméjét a középpontba helyező „haladó történészek” megnevezés kerül elő. Vö. NOVICK 1988, i. m.,
92. A progresszivista történetírásról magyarul lásd: LÉVAI CSABA: „Progresszivizmus és relativizmus.
Carl Lotus Becker és az amerikai »relativista« történetírás.” = Múltunk, 48.2 (2003), 58–111.

34 HARRY RITTER: Dictionary of Concepts in History. Westport (CON), Greenwood, 1986, 234.
35 HIGHAM 1951, i. m., 466. SKOTHEIM 1966, i. m., 293–294. ROBERT DARNTON: „Intellectual and

Cultural History.” in The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States. (Ed.)
Michael Kammen, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1980, 327–354. Itt: 329–330.

36 SKOTHEIM 1966, i. m., 67. et passim
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képes az élet feltételein a gondolkodás segítségével javítani,37 mint ahogy abban
sem kételkedtek, hogy a történet-írásnak a reformista eszmék kibontakozásának
bemutatásával a jelen társadalmának előrehaladását kell szolgálnia.38 A környezeti
tényezők közül a gazdaságnak primátust tulajdonító, a húszas évek legnépszerűbb
történészének számító39 Beard például The Rise of American Civilization (1927) lap-
jain a modern tudomány és a demokratikus eszmék egymást feltételező kibonta-
kozásaként mutatta be az Egyesült Államok történetét.40

Az 1930-as évek jelentős változásokat hoztak az amerikai intellektuális életben,
s így a történetírásban is: alighanem ekkor kezdtek kialakulni azok a(z eszme)-
történész céhen belüli, egymást keresztező törésvonalak, melyeknek köszönhetően
a „progresszív” iskola kései növendékei, Higham, Skotheim és más Amerika-tör-
ténészek bagatellizálják Lovejoy szerepét, Kelley és a lovejoy-i örökséggel azonosuló
történetírók viszont az „új történetírás” hagyományát utalják az eszmetörténeten
kívülre, miközben az „új történészekkel” szemben szintén kritikus, internalista
Perry Miller neve, bár kevés ilyen nagy hatású (eszme)történész élt az Egyesült
Államokban, még véletlenül sem fordul elő Kelley tudománytörténeti cikkeiben,
s monográfiájában is épp hogy említi. Sztálin hatalomátvétele a Szovjetunióban
és Hitler hatalomra jutása Németországban ugyanis olyan politikai feltételeket te-
remtettek, melyben felértékelődött az egységes nyugati civilizáció eszméje, részben
belső tudománytörténeti okokból, részben az Európából bevándorló értelmiségiek-
nek köszönhetően és nem utolsó sorban a kormány támogatásától ösztönözve.41

A harmincas években már széles körben forgalomban volt a „totalitarizmus” ki-
fejezés a történészek között, s azok az áramlatok váltak népszerűbbé, és kaptak
az Egyesült Államokban nagyobb támogatást, melyek a totális ideológiákkal szem-
ben valamiféle szimbolikus szellemi egységet voltak képesek felmutatni. A „transz-
atlanti” és a „totalitárius” kultúrák szembeállítása a szovjet–amerikai szövetség
idejére alábbhagyott, de 1945 után, s különösen a negyvenes évek végétől kezdve
új erőre kapott (nota bene, ezek a politikai változások olyannyira direkt módon je-
lentkeztek az amerikai tudományosságban, hogy cenzurális eljárásokon keresztül
befolyásolták, milyen történelemkönyv jelenhet meg, s milyen nem).

Ez egyrészt nyilvánvalóan az internalista megközelítéseknek kedvezett, másrészt
gátat szabott a radikálisabb „relativista” elgondolásoknak. Így bár kezdetben Ro-

37 Vö. CARL BECKER: „Some Aspects of the Influence of Social Problems and Ideas Upon the Study
and Writing of History.” = The American Journal of Sociology, 18.5 (Mar 1913), 641. Idézi SKOTHEIM 1966,
i. m., 113–114.

38 NOVICK 1988, i. m., 98–100. Ezek az elgondolások váltak a részben Robinson, Beard és Dewey
által alapított, ma is működő elit kutató- és oktatási intézmény, a New School for Social Research
alapelveivé.

39 NOVICK 1988, i. m., 240.
40 Vö. SKOTHEIM 1966, i. m., 93–95.
41 A folyamatról lásd: NOVICK 1988, i. m., 281–319.
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binson, Beard és az inkább internalista, logikai levezetést előnyben részesítő és
a stilisztikai jellemzőkre is figyelő Becker egyaránt azt hangsúlyozták, hogy az
eszmék éppúgy változnak, ahogy a tág értelemben vett környezeti vagy a szellemi
feltételek, hiszen az új helyzetek és problémák megbütykölésére új szerszámokat
kell kitalálni, a második világháború előtt és alatt részben a totalitarizmusok kihí-
vására módosítottak eredeti felfogásukon, és a demokratikus eszméket jóformán
mint állócsillagokat mutatták be az amerikai égbolton, melyek rendre győzedel-
meskednek a „sötét, visszahúzó erők” fölött.42 A „haladó történészek” újabb nem-
zedékéhez tartozó, a gondolkodástörténetet társadalmi-gazdasági alapon megkö-
zelítő Merle Curti The Growth of American Thought (1943) című munkájában egy olyan
történetírói gyakorlatot mutatott be, mely az amerikaisághoz esszenciálisan hozzá-
tartozó demokratikus reformeszmék esetében, bár a környezeti hatások jelzéséről
sem mond le, a szükségszerű szellemi fejlődést hangsúlyozza, míg minden ezzel
ellentétes gondolat megjelenését a kényszerítő körülményeknek tulajdonítja.43

Curti említett munkája jelentős hozzájárulásnak bizonyult egy harmincas évek-
től kezdve intézményesedő44 tudományterülethez, az amerikanisztikához (American
Studies), mely azonban mégis leginkább a történészkörökben kívülállónak számító
Ralph Gabrielhez és Perry Millerhez, valamint a Curtihoz hasonlóan az „új törté-
nészek” hagyományához köthető irodalmár, Vernon Louis Parrington munkássá-
gához – legfőképpen Main Currents of American Thought (1927–1930) című háromköte-
tes művéhez, mely az irodalomtanszékeken mintegy húsz évig kötelező olvasmány
volt – köthető.45 Gabriel és Miller a marxizmussal, a mannheimi Wissensoziologie-val
és a „haladó történetírással” szembefordulva egyaránt arra figyelmeztettek, hogy
a társadalmi-gazdasági magyarázatok több lényeges kérdést is figyelmen kívül
hagynak: így nem vetnek számot a teológiai eszmékkel, noha azok igen fontosak
voltak az amerikai telepesek számára, s aligha érthető meg az amerikai „szellem”
(mind) ezek tanulmányozása nélkül; továbbá nem számolnak azzal sem, hogy az
eszméknek nemcsak a politikára tett hatásukban van jelentőségük, hanem önma-
gukban is érdekesek lehetnek. Millert az a felismerés vezette The New England Mind:
the Seventeenth Century című, a puritánok pragmatizmushoz vezető gondolkodás-
módját bemutató műve megírásakor, hogy a specifikus amerikai tapasztalatot nem
az élet rejtett gazdasági és politikai vonatkozásainak felfedésével lehet legjobban
megérteni, hanem az eszmék összetett jelentését kell kutatni, a mítoszokat és jel-
képeket kell inkább értelmezni. Mivel az amerikanisztika igen változatos forrás-

42 SKOTHEIM 1966, i. m.
43 Uo., 154, 165, 169.
44 GENE WISE: „»Paradigm Dramas« in American Studies: A Cultural and Institutional History of

the Movement.” = American Quarterly, 31.3 (1979), 293–337. Itt: 305. Az intézményesülés folyamatá-
ról a negyvenes években lásd: PHILIP GLEASON: „World War II and the Development of American Stu-
dies.” = American Quarterly, 36.3 (1984), 343–358.

45 Vö. WISE 1979, i. m., 298–301.
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anyagra támaszkodott, az eszmetörténet látszott a legalkalmasabb módszertani
keretnek, hiszen segítségével értelmesen lehet beszélni egy meglehetősen hetero-
gén jelenséghalmazról.46 Az ötvenes években, a tudományág megszilárdulásával
egy időben ez kiegészült az „új kritika” szoros olvasási eljárásának integrálásával,
melyben Henry Nash Smith Virgin Land: The American West as Symbol and Myth (1950)
című műve járt elől, s egyben újat hozott az eszmetörténet művelését illetően is,47

olyan neves kutatókat inspirálva mint R. W. B. Lewis és Leo Marx.
A Perry Miller-féle amerikanisztika és az „új történetírásra” alapozó, összefonó-

dásaik ellenére is az internalista–externalista megközelítési mód mentén elkülönít-
hető, egymással rivalizáló két tudományos ajánlat, mint látható, egy Amerika-
központú szellemi egységet vázolt föl, mely többé-kevésbé autochtonnak gondolt
előzményekre támaszkodott, s a későbbiekben egy amerikai Sonderweg-koncepció
kialakulásához vezetett, amely a mai napig meghatározó az amerikai eszmetörté-
net művelői között. Jellemzően a második világháború után keletkezett eszmetör-
téneti munkák a Curtinél ismertetett megoldás ellenkezőjét alkalmazva előszeretettel
eredeztették az egyedülálló amerikai környezetből a demokratikus liberalizmus
eszméit, melyekkel rokonszenveztek. Ez a meggyőződés a hidegháború alatt tovább
erősödött, s ideológiai alátámasztást nyerve ahhoz a nézethez vezetett, mely sze-
rint a modernizáció egyetlen helyes útját az Egyesült Államok járta be, szemben
Európával és a Szovjetunióval, megteremtve az amerikai kivételesség-tudat sajá-
tos formáját.48

Ezzel szemben Lovejoy-t és körét elsősorban az európai gondolkodás története
foglalkoztatta, s amikor amerikai témáról írtak, akkor is egy euroatlanti szellemi
közeget képzeltek el: nem az amerikai, hanem a „nyugati civilizáció” nagy telje-
sítményeit méltatták. Ez az ötvenes években olyannyira egybeesett az amerikai
kormányzat hidegháborús politikájával, hogy a CIA által pénzelt Congress of
Cultural Freedom biztosított a JHI számára – egyetlen folyóiratként – némi anyagi
támogatást.49 A JHI-közeli emigráns, főként német és osztrák kutatókban (de a szer-
kesztőbizottság egyik tagja, René Wellek például cseh származású volt) természe-
tesen az esetleges metodológiai viták ellenére is Lovejoy hathatós támogatókat talált,
akik a szellemi „nyugat” határait igyekeztek minél inkább keletre tolni.50 A history
of ideas Lovejoy-féle változatáról tehát nemcsak az mondható el, hogy az akkori
legszigorúbb módszertani követelményeket állítva iskolát volt képes létrehozni,
hanem az is, hogy igen jó bázissal rendelkezett az intézményesüléshez. Tagadha-

46 SKOTHEIM 1966, i. m., 211.
47 HEINZ ICKSTADT: „American Studies in the Age of Globalization.” = American Quarterly, 54.4

(Dec. 2002), 543–562. Itt: 546–547. A „mítosz–szimbólum–kép-iskola” kritikus ismertetését lásd: BRUCE

KUKLICK: „Myth and Symbol in American Studies.” = American Quarterly, 24.4 (Oct 1972), 435–450.
48 WOESSNER 2005, i. m., 26–27.
49 PARSONS 2007, i. m., 686.
50 Uo., 687.
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tatlan, hogy Lovejoy gondolkodása maradandó nyomokat hagyott a második vi-
lágháború utáni eszmetörténet-íráson. Számos követője, utánzója akadt, elsősorban
nem a filozófusok, hanem az irodalomtörténet művelői közt,51 akik nem mindig
igyekeztek kellően önreflexív és körültekintő történeti narratívákat alkotni, s haj-
lamosak voltak az irodalmi alkotások pontosan beazonosíthatónak tekintett gon-
dolati tartalmára szűkíteni azok jelentőségét.

A fenti három ajánlatot neveztem a tanulmány címében – jobb híján – három
„hagyománynak”.52 Az, hogy ki hogyan határozza meg az eszmetörténetet, je-
lentős részben attól függ, hogy milyen „hagyomány” örököseként ismeri fel saját
magát, illetve milyen kánont képez meg saját előtörténeteként. Helyesen figyelte
meg hát a pragmatista-amerikanista (bár a mítosz–szimbólum-iskolával szemben
kritikus) Bruce Kuklick, hogy John Higham és más Merle Curti-tanítványok túl-
értékelik a Turner-, Beard- és Curti-féle externalista eszmetörténet háború után
betöltött szerepét. Kuklick azonban szintén saját tág értelemben vett hagyománya
és Perry Miller szerepét nagyítja túlságosan fel, amikor egyedül az eszmék hatal-
mát hirdető Miller óriási hatásának tulajdonítja, hogy a társadalomtörténészek az
1960-as években éles kritikával illették en-bloc a tudományágat, és felvetették a tár-
sadalmi relevancia kérdését.53 A társadalomtörténet válaszát az eszmetörténet két
internalista hagyománya együtt provokálta ki, és nem lenne alaptalan a feltétele-
zés, hogy a Curti-követők esetében is elmozdulást érzékeltek a belső megközelí-
tés irányába.

Pusztán azt állítani, hogy az eszmetörténészek a diszciplína történetére visz-
szatekintve saját hagyományukat látják jelentősnek, önmagában persze kevésbé
érdekes annál, hogy miként tették ezt: így amikor Kelley hagyomány-konstruk-
ciójáról esik szó, a kiindulóponthoz visszakapcsolódva érdemes megvizsgálnunk,
hogy miként különítette el a history of ideas és az intellectual history fogalmát. Kelley
értelmezése szerint míg előbbi voltaképpen filozófia (és irodalomkritika) vissza-
menőleges gyakorlását jelenti, s a filozófiának mint „ôszigorú tudománynak” a
meg-
valósításával van elfoglalva, utóbbi történeti értelmezéseket végez, mely a filozó-

51 RANDALL, i. m., 479.
52 Jelezni szeretném e ponton, hogy tisztában vagyok a szó rendkívül sokféle jelentésárnyalatával,

s azzal is, hogy e „hagyományok” csak erős fenntartásokkal különíthetők el, hiszen állandó párbeszéd-
ben s szorosan összefonódva léteztek és léteznek – mégis a szóba jöhető alternatív megnevezéseket,
mint az „irányzat” vagy az „iskola” még kevésbé tartottam érvényesnek, az elsőt célelvűsége és szi-
gorúan elvi referenciája, a másodikat a metafora intézményhez kötöttséget sugalló volta miatt. Arra
is külön felhívnám a figyelmet, hogy az amerikanisztika egyik változattal sem azonosítható, bár intéz-
ményes szempontból vannak nagy vonalakban látható különbségek: míg a progresszivista történet-
írás inkább a történelem, a Miller-alapú eszmetörténet-írás különféle elágazásai inkább az irodalom
tanszékeken jelennek meg.

53 Vö. BRUCE KUKLICK: „Histories of Pragmatism.” = Reviews in American History, 2.1 (Mar 2001),
133–140. Itt: 138.
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fiára nem mint ellenőrre tekint, hanem olyan emberi találmányra, mely ugyan
befolyással van a történeti megértés feltételeire, de maga is kondicionált.54 A tör-
téneti megismerés Kelley számára nem az objektív tényekkel való intellektuális
szembesülés világához kötődik, hanem sokkal inkább a figurativitás és a képzelet
terepe,55 mely nincs kitéve a természettudományból örökölt igazolás és cáfolás
szigorúan észelvű követelményének.56 A történetírás ehelyett arra a know-how-ra
támaszkodik, amely csakis a gyakorlatban elsajátítható, és amely azt is meghatá-
rozza, hogy miként jelöli ki a történetíró az általa vizsgálni kívánt kontextust: ez
nem elsősorban elméleti kérdés, inkább a kutatás egy működésmódja, mely nem
„igazolható”, s amely ki van téve a mindenfajta értelmezéshez hozzátartozó eset-
legességnek, miközben a végső soron képzelet szülte, mindig szükségszerűen töre-
dékes „rekonstrukciót” a logikai megfontolások mellett nagyban korlátozza a ha-
gyománytapasztalat (nem teljesen a szó gadameri értelmében, de ahhoz hasonló
módon) és egyfajta heurisztika, melyet nagy mennyiségű szöveg olvasása befolyá-
sol.57 Ennek megfelelően Kelley egy közelmúltban adott interjújában így határozta
meg a két kifejezés közti különbséget: a history of ideas „[e]setében a gondolkodás
valaminő spiritualista, kontextusaitól megfosztott felfogásával van dolgunk. Míg
az intellectual history sokkal inkább az eszmetörténet kontextualizált felfogását je-
lenti, amelyben a nyelv, a kultúra, a disciplínák jutnak fontosabb szerephez. Így
tehát az intellectual history – nem úgy mint a hagyományos eszmetörténet, amely
döntően filozófia és politikatudomány – a kontextusra összpontosít, a különféle
disciplínák történetére, a nyelv központi szerepére, illetve a hermeneutika és az
interpretáció kérdéseire, a gondolkodás, az ideológia és az elmélet történeti, kultu-
rális, társadalmi és akár gazdasági beágyazottságára.”58

Kelley már hivatkozott tanulmányában is vázolta, s aztán The Descent of Ideas
(2002) című könyvében59 részletesen kifejtette az intellectual history történetét, melyet
az eklekticizmus történeteként alkot meg, voltaképpen az eklekticizmus eszméjét
követi végig az antikvitástól napjainkig. A kánon középpontjába egyrészt Victor
Cousin 19. századi francia filozófust helyezi, másrészt Arthur Lovejoy-t. Utóbbi
esete azért érdekes, mert Kelley megfigyelése szerint – és ebben sok igazság van –

54 DONALD R. KELLEY: „What is Happening to the History of Ideas?” = JHI, 51.1 (Jan–Mar 1990),
3–25. Itt: 18.

55 Uo., 18–19.
56 Vö. DONALD R. KELLEY: „Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect.”

= JHI, 48.1 (Jan–Mar 1987), 143–169.
57 L. KELLEY 1990, i. m., 22.
58 L. SZENTPÉTERI MÁRTON: „Háttérben maradni. Donald R. Kelley, a Journal of the History of Ideas

főszerkesztője.” = Magyar Narancs, 2004. február 19., 35.
59 DONALD R. KELLEY: The Descent of Ideas: The History of Intellectual History. Burlington, Ashgate, 2002.

A könyvet jelen folyóirat olvasói Szentpéteri Márton kritikájából is ismerhetik. Lásd Helikon, 51.3
(2005), 353–357. Kelley gondolkodásának megismeréséhez kiváló bevezetőt nyújt: MICHAEL C. CAR-
HART: „Donald R. Kelley: The Putside and the Inside.” = Intellectual News, 14 (Winter 2004), 16–20.
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Lovejoy meglehetősen reflektált módszertana nincs teljes összhangban sem saját
történetírói konstrukcióival, sem követőinek próbálkozásaival. Kelley felfogásában
Lovejoy programja az eklekticizmus huszadik századi változata, de kötődése a fi-
lozófia diszciplináris előírásaihoz nem engedte, hogy saját javaslatait megvalósítsa.
Ha azonban az általa kitűzött eszmetörténeti programot nem rendeljük alá anali-
tikus/filozófiai kötődéseinek, melyek többek közt mindig egy metapozíciót felté-
teleztek, talán el lehet jutni egy olyan történeti szemlélethez, mely komolyan veszi
az emberi megismerés korlátozott voltát, s így nagyobb esélyt nyújt arra, hogy
többféle megközelítés létezhessen egymás mellett.

Csakhogy Kelley minden olyan gondolkodói teljesítményt, mely nem írható le az
eklekticizmus szótárával az intellectual history hagyományán kívülre utal. Amikor
az eszmetörténet fogalmakkal dolgozik, legelterjedtebb, s különösen lovejoy-i meg-
valósulási formájában alapjában véve két lehetőség előtt áll: vagy azt próbálja
megmutatni, hogy egy adott szóhoz milyen sokféle jelentés kapcsolódhat, vagy azt,
hogy egy „eszmének” milyen változatos kifejezési formákat (szóalakokat) találtak.
Kelley gyakorlatának, inkább az utóbbihoz van köze: kijelöl egy megközelítési módot,
majd végigköveti azt a történelmen, mint az intellectual history történetét.

Ebbe a történetbe beletartozik természetesen a lovejoy-i history of ideas is, sőt
a fent jelzett megfontolásokból kitüntetett szerepet kap, kritika tárgyát is képezi.
A history of ideas megnevezés ugyanis éppen azt a jellegzetességét emelte ki a ha-
gyományos eszmetörténeti vizsgálódásnak, mely az utóbbi évtizedekben a legéle-
sebb kritika tárgyává vált: az idea, tehát az „eszme” vagy „ötlet” vagy „gondolat”
központi szerepét. A természettudományos ihletésű lovejoy-i modell különösen
sok bírálatot gerjesztett, mivel bevezette az ún. unit-idea fogalmát, tehát az eszmé-
ket atomokhoz hasonlítható egységekként kezelte, melyek változatos összekap-
csolódása révén úgy jönnek létre a gondolatrendszerek, akár a molekulák. Csak-
hogy hamar kérdésessé vált, milyen kritériumok alapján lehet ezeket az állítólagos
egységeket elkülöníteni,60 s az is kétségesnek bizonyult, hogy egy így azonosítani
vélt, időtlen lényeggel rendelkező „eszme” megkonstruálásával nem vétünk-e a tör-
ténetiség kiinduló követelménye ellen,61 s nem tévedünk-e a filozófia területére.62

Éppen ezért (illetve a felfogás intézményesülése, és így óhatatlan beszűkülése miatt)
tartja Kelley – összhangban a legtöbb mai (nem brit) eszmetörténésszel – a history
of ideast alkalmatlannak saját gyakorlatának leírására, s javasolja helyette az intel-

60 Vö. pl. LEO SPITZER: „Geistesgeschichte vs. History of Ideas as Applied to Hitlerism.” = JHI, 5.1
(Jan 1941), 191–203. Lovejoy ugyancsak megfontolandó válaszát lásd: ARTHUR O. LOVEJOY: „Reply to
Professor Spitzer.” = JHI, 5.1 (Jan 1941), 204–219.

61 Vö. QUENTIN SKINNER: „Jelentés és megértés az eszmetörténetben [1969].” = A koramodern poli-
tikai eszmetörténet cambridge-i látképe. Szerk. Horkay Hörcher Ferenc, Pécs, Tanulmány, 1997, 7–53. Itt: 14,
38. QUENTIN SKINNER: „Retrospect: Studying rhetoric and conceptual change.” = Visions of Politics.
Volume I: Regarding Method. Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 175–187. Itt: 176.

62 Vö. FRANKLIN L. BAUMER: „Intellectual History and Its Problems.” = The Journal of Modern
History, 21.3 (Sep 1949), 191–203.
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lectual history használatát. Vagyis viszonyukat nemcsak rész-egész-viszonyként kép-
zeli el, mint ahogy Mandelbaum tette, hanem egyszersmind szekvenciális sorba is
rendezi a kettőt, méghozzá egy evolucionista elbeszéléshez kapcsolva, amit a cím
is jelez, implicit módon párhuzamba állítva „az eszmék alászállását” és a darwini
„ember alászállását”. Ezt a tág értelemben vett modernséghez kötődő evolúciós
elképzelést azonban Kelley rögtön távlatba is helyezi, és a modernség őt magát is
meghatározó, az újat mondás és a megújulás illúzióját dédelgető eljárásait tema-
tizálva mutat rá – a körkörös visszatérés elvét alkalmazva –, hogy az ún. nyelvi
fordulat csak az internális és externális megközelítések évezredes váltakozásának
legutóbbi fejezete, s aligha akkora nóvum, mint amekkorának az apokaliptikus
nézőpontból író posztstrukturalista gondolkodók beállították, akik minden elméleti
tételük dacára csupán egy újabb változatát dolgozták ki a „nyelv mögé kerülést”
célzó vállalkozásnak.63

A fogalmakkal tett efféle manőverekre Kelley-nek nem lenne lehetősége (leg-
alábbis nem így), ha azokkal a progresszivista hagyományokkal is számolna, me-
lyeknek valóban nem sok közük van az eklekticizmushoz, sokszor – bár egyre
kevésbé – a nemzeti bezárkózás útját követik, de amelyek kulcsfigurái eszmetör-
ténetként határozzák meg saját gyakorlatukat, s a huszadik század elejére vagy
első felére visszamenőleg alkotók olyan sorára utalnak előzményként, akik jelentős
részben eszmetörténet-írásnak tartották azt, amit gyakoroltak. Kelley nem tartja
elég reflektáltnak és elutasítja a felvilágosodáshoz köthető progresszivista megkö-
zelítést, s a lovejoyi örökséget elsősorban nemzetközi orientációja és komparatív
elkötelezettsége miatt tartja folytatandónak. Az eklekticista hagyomány abszolu-
tizálása és így az eszmetörténet normatív modelljének megalkotása azonban ismét
csak egy olyan metapozíció megteremtését jelenti, és olyan kizáró eljárások alkal-
mazásához vezet, amilyeneket Kelley bírál és elkerülni próbál. Vajon az analitikus
kritika lehetőségének elhárítása nem éppúgy a csendhez vezet-e el mint az a de-
konstrukció, melyet Kelley éppen ezért tart problematikusnak? Az eklekticista ha-
gyomány fölvállalása azt jelentené, hogy olyan tudományos eljárásokat is tiszte-
letben tartunk, melyeknek nincs sok közük ahhoz a gyakorlathoz, amit saját magunk
művelünk vagy ahhoz az elmélethez, amit meggyőzőnek tartunk. De mi történik,
tehetnénk fel az alapkérdést, ha a másik nem tartja magára érvényesnek ezt a ha-
gyományt? Ez persze egy elméleti kérdés, mely nem a történetírás szükségességét
tekinti kiinduló pontnak. Kelley lenyűgöző elbeszélésével szembeni kifogásaim
azonban – tiszteletben tartva a szerző előfeltevéseit – inkább a történetírói gyakor-
latra hivatkoznak, méghozzá Kelley egyik modelljének, Lovejoynak a gyakorlatára,
mely azt mutatja, a szóalakok történetének vizsgálata is éppolyan fontos, mint a be-
azonosítani vélt gondolatok és felfogások elbeszélése.

63 Vö. KELLEY 2002, i. m., 291–314.


