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Bevezetés 
 
 

A forgatókönyvírás alapvetéseire okító, leginkább amerikai tankönyvek és iskolák rendre 

„inciting incident”-nek nevezik a történetnek azt a pontját, ahol az egész eseménysor, akár 

a lavina, mozgásba lendül, és (jó esetben) megállíthatatlanul hömpölyög egészen az „End” 

felirat megjelenéséig. A jelen értekezésnek ez a kibillentő epizódja valamivel a kétezres év 

előtt esett meg, még az ELTE bölcsészkara néhai, Pesti Barnabás utcai épületének 

negyedik emeletén, egy télen-nyáron fullasztóan meleg, szemináriumi teremnek eufemizált 

lyukban. Itt gyűltünk össze néhányan a művelődéstörténeti tanszék egy (akkoriban még 

kevésbé divatos) historiográfiai óráján, rajtam, (talán másodéves) zöldfülűn kívül 

többnyire negyed- és ötödéves történészhallgatókkal. Amikor elhangzott a kérdés, hogy 

mi, személyesen, minek tartjuk a történeti irodalmat, szokott módon gondolkodás (és a 

következmények mérlegelése nélkül, de azért meglehetősen őszintén) rávágtam, hogy jó 

sztorik gyűjteményének. A többiek azonnal deklarálták egyet nem értésüket, és az egyik 

felsőbb éves empatikusan megjegyezte, hogy biztosan azért gondolom így, mert magyar 

szakos vagyok, minekutána egy történelem szakos soha nem mondana ilyet. 

 Törni kezdtem a fejem, vajon miként lehetséges, hogy a fikciós szövegekkel való 

hivatásszerű foglalatoskodást tették felelőssé a történelemfölfogásomért, és hogy a 

történészi megközelítés kizárja a történelem azonosítását a figyelemre méltó történetek 

sorozatával. Ráadásul meghökkentett, ahogy ennek a vállalt (bár akkor nem kimondottan 

végiggondolt) minősítésemnek azon nyomban áldozatul esett az identitásom egy jelentős 

része (tudniillik történészhallgató is voltam). Az ugyanezen a szemináriumon később 

kezembe került nietzschei korszerűtlen elmélkedés A történelem hasznáról és káráról, de 

még inkább Hayden White eszmefuttatása a történelmi szövegről mint irodalmi alkotásról 

megvilágították, hogy ennek az egyszeri véleményemnek a történetírásról akár lehetnek 

végiggondolható és megalapozott indokai is. Valahonnan innen eredeztethető az 

érdeklődésem azon elméletek és szövegek iránt, amelyekben láthatóvá lesz a történész 

alakja, és amelyek rákérdeznek arra az egyébként magától értetődőnek tűnő tevékenységre, 

amit a történész végez. 

 Anélkül, hogy tovább folytatnám ezt a kizárólag és sajnálatosan személyes 

vonatkozású múltidézést (megfogadva Riedl Frigyes Retorikájából az intést, miszerint 

„arról például, ami velünk, köznapi emberekkel, tegnap vagy ma történt, nem fog szólani 
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senki. A történetírás csak a fontos eseményeket tárgyalja”), egy értekezés előszavához 

illőbb módon a továbbiakban azt igyekszem összefoglalni, hogy az alant következő 

fejezetekben miről és hogyan szerettem volna szólni. A sok évvel ezelőtti, eredeti 

célkitűzés az volt, hogy különböző szövegvizsgáló eszközkészleteket alkalmazva 

összevetem a 20. század második felében született, Magyarország történetét tematizáló 

történeti elbeszéléseket. Az első lépéseknél azonban kiderült, hogy ezeknek a bizonyos 

írás- és szemléletmódokat összegző munkáknak a vizsgálata szikárabb és soványabb 

tanulságokat eredményez, ha előzőleg nem világítom meg (legalább a magam számára), 

hogy miként keletkezett az a nyelv, hogyan, milyen kontextusban alakult az a narratíva, 

amelynek ezek a szintézisek a végpontjai. Úgy tűnt, ezek a „nagy elbeszélések” inkább 

eltakarják előlem a születőben lévő diszkurzus nyomait, mintsem a kezembe adnák őket. 

Később aztán megjelent egy vaskos összegző kötet is a 20. század magyar történetírásának 

történetéről, amely (a maga módján) nemcsak elvégezte ezt a szintetizáló műveletet, de 

igazolta is a benyomásaimat, már ami a Magyarország-történetek összevetésének 

tanulságait illeti. 1  Ilyenformán a továbbiakban azokra az esettanulmányokra 

koncentrálhattam, amelyeken számomra már előzőleg is eredményesebbnek ható módon 

fedhették föl az államszocializmus kezdeti évtizedei történetírásának a működését, úgy 

nyelvi, mint társadalomtörténeti aspektusból. 

 Ezeket a mélyfúrásokat legszorosabban egyrészt a rájuk irányuló kérdésfölvetés, a 

„hogyan” iránti kíváncsiskodás egységes törekvése fűzi össze, másrészt pedig a 

szövegvizsgálat eszköztára. Ez utóbbi tekintetben meglehetősen kísérletinek tűnhet a 

dolgozat, hiszen hazai történetírói berkekben jelenleg (2013-ban) sem bevett szokás olyan 

módszerekkel nyúlni a forrásokhoz, amelyek túlnyomórészt az irodalom- és 

nyelvtudomány, kisebb részben az antropológia vagy a diszkurzuselemzés terepein 

szökkentek szárba, e terepeken nyilváníthatók elfogadott megközelítéseknek. Ugyanakkor 

egyikünk sem tagadhatja a tényt, miszerint a történetírás: szöveg, a történetírás: elbeszélés, 

elbeszélő munka, elbeszélő olvasat eredménye. Amennyiben valóban komolyan számolunk 

ezzel a bizonyossággal, akkor nincs okunk elzárkózni olyan eszközöktől, amelyeket 

újabban vagy akár évezredekkel ezelőtt szövegek elemzésére, olvasására alkottak meg, és 

amelyek (történeti természetükből fakadóan) maguk sem változatlanul állnak a 

rendelkezésünkre. Ha úgy vesszük, az ilyen eszközök legalizálásával csupán azt a 

forráskritikai hagyományt folytatjuk, amelyhez a történetírás professzionalizációját szokás 

                                                           
1 Romsics 2011. 
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kapcsolni – a retorika, a beszédtett-elmélet, a narratológia csupa olyan, többé-kevésbé 

kiforrott szövegelemző módszer, amely ahhoz vezet közelebb, hogy megtudjuk, miről és 

hogyan szól az előttünk olvasásra váró dokumentum. Ráadásul egy totalitárius rendszerben 

keletkezett forrás a szokásosnál jóval hallgatagabb, nehezen lehet rábírni arra, hogy mást 

vagy többet mondjon annál, mint amit az e rendszerekről általánosan szerzett tudásunk 

alapján rávetítünk. Márpedig ez utóbbi igencsak markáns olvasat. 

 A megközelítés túlnyomórészt nyelvi érdekeltségén túl még egy olyan csomópont 

akad, amely köré az esettanulmányok rendezhetők. Ez a címben is feltüntetett 

identitáskonstrukciók kérdése. A „hogyan beszél” firtatása ugyanis elválaszthatatlan a „ki 

beszél” problémájától, ezért is tűnt célszerűnek a vizsgált szövegekben az egyes és a közös 

identitások szerkesztését is megfigyelni (sok egyéb tapasztalhatóval együtt). Azt remélem, 

ezáltal arról is kapunk legalább egy vázlatos képet, a szóban forgó évtizedek egyes 

helyzeteiben milyen volt a történész, illetve a történészközösség természetrajza. 

 Ami a dolgozat címében megjelölt időpontokat jelöli, azok (az értekezés 

kérdésfeltevéseihez híven) nem hagyományosan értett eseményekhez kapcsolódnak, 

hanem azokhoz a szövegekhez, amelyeket külön-külön választottam vizsgálatom tárgyául. 

A legkorábbi ilyen textus 1947-es keltezésű, a legkésőbbi pedig 1968-as – mindkettő a 

dolgozat utolsó fejezetében, a megemlékezések között kerül elő. Természetesen (tematikai 

okokból) ezen az időintervallumon kívüli szövegekről is bőven esik szó, ám a kiemelten 

kezelt elbeszélések mind a két említett időpont között keletkeztek. A dolgozat 

fókuszpontjai (a szöveg- és identitáscentrikusság) különösebb nehézségek nélkül lehetővé 

tennék a vizsgált időtartam vagy az esetek bővítését (ezt az előzetesen összegyűjtött, ám a 

jelen keretek között föl nem dolgozott anyag is elősegítené), ezúttal azonban itt kellett 

meghúznom a határt. 

 Az értekezés bevezető fejezeteiben úgy a történetírás szövegszerűségét övező 

elméleti kérdéseket, mint a korszak historiográfiai feldolgozásait kimerítően tárgyalom, 

ezért (az előszó műfaji követelményei közül mindenekelőtt a brevitas kritériumát szem 

előtt tartva) aligha van más hátra, minthogy köszönetet mondjak családomnak és 

legközelebbi barátaimnak, akik a biztatás és megértés mellett sosem szűntek meg 

emlékeztetni arra, hogy amibe belefogunk, azt illik be is fejezni; témavezetőmnek, Gyáni 

Gábornak, aki támogatásával, munkásságával és beszélgetéseinkkel idestova mintegy 12 

éve inspiratív módon tartja ébren a történetírásra irányuló figyelmemet; az ELTE 

Társadalom- és Gazdaságtörténeti Tanszéke tanárainak, közöttük is elsősorban Kövér 

Györgynek és Bácskai Verának az átadott tudást, tapasztalatot és a mindenkor példamutató 
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attitűdöt (no meg a már emlegett kitartó emlékeztetést); a tanszéki doktori program 2003–

2006-os évfolyamának, valamint a program körül kialakult doktoranduszközösségnek, 

köztük név szerint is Kiss Zsuzsinak a bátorítást és a gondolatébresztő társaságot; és végül, 

de nem utolsósorban az MTA Levéltára osztályvezetőjének, Dr. Hay Dianának és a levéltár 

munkatársainak a szakértő és készséges segítséget. 

 

Budapest, 2013.01.27. 

Baráth Katalin  
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I. Egy szövegközpontú történeti elemzés lehetősége 

és elméleti háttere 
 

 „A történelmi kritika hatására (…) meg kell tanulnunk azt is, hogy 

a hagyomány fenoménjei között ugyanúgy különbséget kell 

tennünk, mint ahogyan az emlékezet esetében tettük, amikor 

újraismétlő és rekonstruktív emlékezetre osztottuk fel. Az olyan 

hagyomány, amely csak megmerevedett életlerakat, ugyanazt az 

ismétléskényszert rejti magában, mint a traumás emlékezet.”2 

„Hogy a 19. század történeti tudatára leginkább jellemző formákat elemezzem, egy 

általános elméletet alkalmaztam a történeti művek szerkezetére vonatkozóan. Úgy véltem, 

hogy az adott történetíró stílusa leírható a nyelvi szabályrendszer bizonyos eszközeivel, 

melyeket arra használ, hogy a történeti mezőt előzetes prefigurálva különböző 

»magyarázó« eljárásokat kényszerítsen rá. A történetíró ezen eljárások segítségével alkot 

»történetet« abból a »krónikából«, ami a forrásokból kiolvasható eseményekből állítható 

össze. Ezek a nyelvbeli szabályok, úgy gondoltam, konkrétabban is leírhatók, mégpedig a 

négy fő poétikai alakításmód fogalmaival. A metafora, a metonímia, a szinekdoché és az 

irónia trópusait jelöltem ki a nyelvi prefiguráció alaptípusaiként, és velük jellemeztem 

azokat a tudatformákat, amelyekkel a történészek (nyíltan vagy burkoltan) igazolják 

állásfoglalásukat a különféle magyarázó eljárások segítségével, mindezt az érvelés, a 

cselekményesítés és különösen az ideológiai következtetések szintjén.”3 

 Több mint két évtized telt el azóta, hogy Hayden White 1973-ban megjelentette 

elméletét a történeti tropológiáról, és ezzel, ha nem is forradalmasította, de alapjaiban 

rendítette meg a történetírás diszkurzusát – legalábbis egy ideig így tűnt. Az analitikus 

történetfilozófia művelői éppúgy, mint a történetírók és narratológusok, kötelességüknek 

tartották reagálni White tételeire, és ezek a reakciók többnyire a szélsőségeket képviselték. 

„Jó néhány kritikus lelkesedéssel fogadta a könyv alapgondolatát, mely a történeti 

diszkurzus formalista elemzésére tett kísérletet, megmutatva, hogy a történeti diszkurzus 

legalább annyira poétikai konstrukció, mint kognitív tevékenység eredménye. Mindezek 

ellenére a könyv számos történészt sértett, minthogy tagadni látszott a tények és a képzelet, 

a valós és az elképzelt események, a történelem és a költészet közötti különbséget (…).”4 

                                                           
2 Ricoeur 1999: 63. 
3 White 1975: 426. 
4 White 1997: 7. 
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 A Metahistory valamivel bővebb tárgyalására a dolgozat következő fejezetében 

kerül sor, ám akkor is csupán bennfoglalt retorikai elképzelések számbavétele céljával. A 

kötetről egyébiránt több részletes beszámoló is született magyarul. 5  (Sajátos jelenség 

egyébként, hogy míg az általa kiváltott reakciók, illetve az előzmény- és utószövegek 

közül számosat olvashatunk anyanyelvünkön, maga a white-i alapmű egyelőre nincs 

lefordítva.) Annak ellenére azonban, hogy maga a szerző, ahogy később látni fogjuk, 

bizonyos szempontból idejétmúlt alkotásnak tekinti, a Metahistoryban felvetett kérdések 

ma sincsenek megnyugtatóan, konszenzusosan megválaszolva, vagy beépítve a mainstream 

történetírás gyakorlatába – mondhatni, a felvetések leginkább félre lettek tolva. Viszont a 

történetírás kognitív és retorikai dimenziójának viszonya, a történetírás képviselte 

történeti igazság státusza (hitele) mindenképpen tárgyalandó probléma, ha történeti 

szövegek elemzésébe fogunk, márpedig a következőben ilyesmire teszünk kísérletet. A 

fenti problémákkal kapcsolatos állásfoglalás ugyanis fényt derít arra, mit is tartunk a 

történetírásról: költészet-e avagy tudomány, esetleg mindkettő, állításai a múlt köznapi 

értelemben vett valóságát tükrözik, vagy inkább esztétikai síkon értelmezhetők. Az e 

kérdésekre adott válaszkísérletek (remélhetőleg) tisztázzák a jelen dolgozat 

szövegfelfogásának vonatkozásait is. Azaz ez a bevezetőként szerepeltetett összefoglalás 

színvallásnak is tekinthető arra nézve, hogy ezúttal mit feltételezünk: a történeti irodalom 

adekvát olvasási módja az elbeszélésformának és a szöveg retorikus sajátosságainak 

feltárására szorítkozhat csupán, vagy ezt az olvasási módot pusztán alternatívának 

szánhatjuk, javallva az eddig főként ideológiakritikai szempontokra alapozott 

tartalomelemzések mellé, után, helyett. 

 A következőkben tehát a tulajdonképpeni munkát, a történetírás 

identitásszerkesztési eljárásainak vizsgálatát szükségszerűen megelőző elméleti 

megalapozásra kerül sor. Mielőtt ugyanis egészen közelről vennénk szemügyre a 

boncasztalon fekvő szövegeket, meg kell határoznunk, milyen episztemológiai szerepet 

tulajdoníthatunk nekik – voltaképpen minek tarthatjuk őket. Azok után pedig, hogy a 

narratív történeti igazság mibenlétét firtató elképzelések megtárgyalásával némi világot 

vetettünk a történeti szövegeknek általunk tulajdonított funkciójára, sort kerítünk a 

retorikai és elbeszéléselméleti keretek kimunkálására is, mégpedig mindezt az alábbi 

rendben. 

 

                                                           
5 Például: Kisantal–Szeberényi 2001, Gyáni 2000 (különösen 48–70.) 
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A narratívaértelmezés episztemiológiai keretei: a történeti igazság kérdése 

White reprezentáció-elméletének kritikája nyomán vázolt elképzelések: 

 Az időtapasztalat narratív természete (David Carr). 

 A történetírás és a retorika három fázisa, valamint az emlékezés és a történetírás 

összevetése (Paul Ricoeur). 

 A történetírói igazság és a formális logika kérdésfelvetései: a lehetséges világok 

elméletének alkalmazhatósága. 

Összefoglalás: a történetírás diszciplináris védettsége; a történeti elbeszélésnek a történeti 

megismerés folyamatában játszott szerepe – tisztázat.  

 

A szövegelemzés fogalmi keretei 

 Módszertani vázlat: a retorika és narratológia eszköztára 

o Hayden White retorika-felfogása 

o A ricoeuri korrekció: retorikaértelmezés mint retorikakritika 

o Az enthüméma mint a történeti narratíva igazságának archetípusa 

 A narratív diszkurzus és a narratológia módszertana 

 A történeti diszkurzus narratológiájának operatív alapelemei 

 

Ezzel a módszertani alapozással remélhetőleg megteremtődnek a feltételek ahhoz, hogy 

egy sajátos forráskritikai utat választva írjunk identitásalakzatokra koncentráló fejezeteket 

a történetírás és a történettudomány államszocializmusbeli történetéből; azaz 

megteremtődjenek egy olyan olvasásmód feltételei, amely képes kirajzolni a 

forrásszövegekből egy korszak tudományos közösségének identitásalkotó és -értelmező 

stratégiáit, valamint képes az e közösségről alkotott elbeszélésekből „kiolvasni” a honi 

historiográfia-történet narratíva-hagyományait. 



12 
 

Oda az igazság? 

A történeti igazság keresése és a szövegközpontúság viszonya 
 

Ha a par excellence metafizikai kérdésnek a pilátusi „Mi az igazság?”-ot tekintjük, az 

utóbbi évtizedek egyik par excellence történetírói kérdése a „Hol az igazság?” lehetne. 

(De csak lehetne, lévén e kérdés inkább a történetfilozófia kebelén belül hangzik el, és talál 

olykor válaszra is.) A fikciós írásműveket érintő vizsgálódásokat kevésbé érinti kínosan ez 

a kérdés – hiszen a felelethez mostanság ki sem kell lépni a szöveguniverzumból, az olvasó 

szubjektum és a textus párbeszéde elégnek tűnik az immanens, fikciós igazságfogalom 

előállításához. 

 A történészt viszont joggal félemlíti meg az a feltételezés, hogy szövegeinek 

nincsen empirikus értelemben vett igazsága. E feltételezés történetét, ismét rámutatva az 

idő és a tér egymásba játszási lehetőségeire, akár figuratív módon is jellemezhetjük, a 

dekonstrukciós retorikában igen kedvelt chiasmus 6  alakzatával. A 18. századig a 

történetírás természetszerűen kezelte módszertanaként a retorikát (lám, akkor még volt 

alkotási módszertana). „A törés akkor áll be, amikor a történelem tudományosságának 

megalapozása érdekében a kutatás fontosságát kezdik hangoztatni a történetíró retorikus 

elbeszélői nyelvének és az elbeszélés természetes velejárójának, az imaginációnak a 

fontosságával szemben.” 7  A 20. század utolsó évtizedeiben azonban a történelem 

tükröződve ismételte önmagát, mivel e két ellenkező szemlélet hangsúlyai megcserélődni 

látszanak/látszottak a retorika javára. Az alakzatos jellemzés annyiban pontatlan, hogy 

legutóbb az emlegetett hangsúlyok nem a történettudományon belül helyeződtek át, hanem 

az őt szemlélők és értelmezők (a metahistorikusok) látóterében. 

 Ha White téziseinek azt a részét vesszük, melyek szerint az irodalmi és a történeti 

szövegek pusztán intratextuális szempontok szerint nem különböztethetők meg, a 

történészek ösztönös tiltakozásba kezdenek. Veszni látszik ugyanis szövegeik 

valóságreferenciája, az a vonatkoztatási alap, ami a logikai szemantika nyelvén „olyan 

viszonyként értelmezendő, amely egy kijelentés és egy tényösszefüggés között akkor áll 

fenn, ha a kijelentésben bizonyos argumentumok között tételezett reláció ezen 

argumentumok denotátumai között a valóságban is fennáll.”8 „A valóságban is fennáll”: a 

                                                           
6 A chiasmus „szintaktikai vagy akár szemantikai szempontból is egymásnak megfelelő, de antithetikus 
szószerkezetek szimmetrikus, egymást keresztező elhelyezése, többnyire tükörképet adó rendben. (…) 
Modellje a következő: a+b/b+a, vagy ab ab ab/ba.” Szörényi–Szabó 1997: 153. 
7 Thomka 2001: 171. 
8 Kanyó 1980: 159. 
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definíciónak a történetíró szempontjából ez a sarkalatos és védhetetlennek (vagy éppen 

megkérdőjelezhetetlennek) tűnő pontja. Ha ugyanis azt állítom, hogy „Ferenc József arról 

tudósította anyját, hogy »az alkotmányt sutba dobták és Ausztriának immár csak egy ura 

van«” 9 , állításom logikailag bizonyítható igazságát rendkívül problémás lesz 

alátámasztani, minekutána Ferenc József a valóságban immár „nem áll fenn”, az anyjáról 

nem is beszélve – mindketten a múltról alkotott (tehát „megfoghatatlan”, bíróság elé nem 

idézhető) diszkurzus aktorai. A meg nem ragadhatóság, az illékonyság minden olyan tényt 

vitathatatlanul jellemez, amely a jelenben felmutathatatlan, amely már visszavonhatatlanul 

a múlt része. 

 A történetíró tehát, úgy fest, joggal tart a referencialitás varázsgömbjének a 

darabokra törésétől. Félelme azonban csitulhat, ha respektálja azt az igyekezetet, amellyel 

egyes teoretikusok igyekeznek visszaszerezni, no nem ezt a hagyományos értelemben 

felfogott referencialitást, de a történetírás hitelét és létjogosultságát. Hogy pontosan mi is 

lehet ennek a hitelnek az alapja, arra vonatkozóan igyekszem néhány elgondolást idézni a 

következőkben. 

A válogatás természetesen állásfoglalást is tükröz. (Következésképp viszont olyan 

kiemelkedő és eredeti elméleteket, kritikákat nem fogok tárgyalni, mint amelyek például 

Frank R. Ankersmit, Jörn Rüsen vagy Chris Lorenz nevéhez fűződnek.) A történetírás és 

igazsága narratív természetével való számvetést és a következmények elfogadását 

alapfeltételként szabtam meg a dolgozatomban, legfőképp azért, mert a megismert kritikák 

és ellenrendszerek nem győztek meg az említett alapfeltétel hamisságáról (ugyanakkor 

kikezdhetetlenségéről vagy egyöntetűségéről sem, mint később látni fogjuk), legfeljebb 

csak a helyettesíthetőségéről. Ez a tapasztalat pedig alátámasztja a történetírás nyelvi-

poétikai eszközökkel történő elemzésének a helyénvalóságát.  

 

Az időtapasztalat narratív természete (David Carr) 

 

David Carr 1997-ben megjelent, A történelem realitása címet viselő tanulmányának 

okfejtése éppen ott veszi kezdetét, ahol az imént a diszkussziót abbahagytuk. „Komoly 

véleménykülönbségek adódhatnak afelől, hogy létezik-e vajon a teológiai kutatás tárgya; 

ellenben teljes az egyetértés arra nézve, hogy a történelmi kutatás tárgya nem létezik.”10 A 

történeti elbeszélés fikciós kategóriáknak való alávetettségét Carr legelőször is egy 

                                                           
9 Szabad 1979: 445. 
10 Carr 1999: 69. 
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kontinuitás-elmélettel igyekszik oldani, amivel ugyan nem helyezi hatályon kívül a fikciós 

kategóriákat, viszont végül eljut oda, hogy egyéb kategóriáknak is létjogosultságot 

szerezzen. 

 A történetírás narratív természetéből fakadó ismeretelméleti kételyt meglepő 

módon úgy súlytalanítja, hogy túllicitálja azt, méghozzá a mindennapi időtapasztalat már 

eleve narratív jellegét proponálva. Amennyiben a res gestae maga is narratíva, a historia 

rerum gestarum természetszerűen válik azzá. A narratív időfelfogás ugyanakkor a realitás 

erényével is bír, ugyanis időtapasztalatról van szó.11 A történeti elbeszélések, mivel az 

egyesek mindennapi története elsődleges elbeszélésnek tekinthető, másodlagos 

elbeszélésnek tekinthetők. 

 Carr „politikai korrektségéhez” hozzátartozik, hogy az említett narratív 

időfelfogást nem tekinti általánosan érvényesnek, csupán a nyugati világ időfelfogásai 

közül az egyik jellemzőnek. A narratív időtapasztalat fogalmának bevezetése viszont 

joggal tekinhető White kritikájának: az elbeszélés formái ugyanis eképp nem foghatók föl a 

széthulló ténydarabokra egységet erőszakoló szerkezetekként, hisz nincsenek is széthulló 

ténydarabok, csakis elbeszélések vannak. 

 A White elméletének való ellenszegülés egy másik fontos pontja azonban még 

ennél is konkrétabban vág a jelen vizsgálódás témájába: Carr az individuális és a történeti 

elbeszélések közötti folytonosság fokait számba véve egy (nem új keletű) funkciót és 

létindokot talál a történetírás számára. Az elbeszélések egyik végpontjától a másik 

végpontba haladva fölleli a csoport-elbeszélés kategóriáját, amelyekben a kollektíva 

individuumként beszél magáról, azaz a „mi” történetéről. Ez a társadalmi emlékezetként is 

emlegetett kollektív elbeszélés, éppúgy, mint az individuális, teleologikus, mivel a 

társadalomnak azt a gyakorlati célját szolgálja, hogy az „egyfajta időbeli keretben 

szervezze és orientálja magát, hogy megőrizze identitását a fenyegető szétzilálódás 

ellenében”. 12  Az elbeszélések létrejötte ily módon közvetlenül válik a jövő 

lehetőségfeltételévé. 

 A történeti elbeszélés közeli rokona ennek a társadalmi elbeszélésnek, ugyanakkor 

alapvetően különbözik is tőle. Érdeke ugyanis nem gyakorlati, hanem kognitív-kritikai: 

                                                           
11 Itt meg kell jegyeznem, a tapasztalatnak és a mindennapok elbeszélésének igaz volta véleményem szerint 
korántsem vitathatatlan állítás, annak ellenére, hogy a saját tapasztalataink talán hasonlót sugallnak. Carr 
ugyanis nem vet számot ezeknek az „egyszerű”, individuális narratíváknak az esetlegesen konstruált 
jellegéről, valamint a tapasztalatra való emlékezés, az elbeszélés létrehozását (ha ugyan) megelőző fázis 
megbízhatóságának a kérdéséről. Paul Ricoeur azonban, mint látni fogjuk, megkísérel választ adni ezekre a 
problémákra is. 
12 Carr 1999: 78. 
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kiigazítani, felülvizsgálni a társadalmi elbeszéléseket, illetve az ezekbe felszívódott 

korábbi történeti elbeszéléseket. A fennmaradást ugyanis hosszú távon inkább szolgálja az 

igazság, mint a hamisság, ha időlegesen ez utóbbinak több hasznát is vesszük. A kritikai 

jelleg (beleértve ebbe „a tények értelmezésének és a tények elbeszélésekbe szövésének” a 

forrásfeltáráséhoz „hasonlóképpen szigorú módszertani szabályait” 13 ) éppen ezért a 

közösség létérdeke. Az emlegetett igazság meghatározhatóságának problémáját Carr úgy 

oldja meg, hogy viszonyítási alapot rendel a történeti narratívához. 

„Történetelbeszéléseinknek a valóságos világgal kell konfrontálódniuk, nem pedig a 

kívánatossal.” 14  Carr mindeközben nem feledkezik meg a történet konstruáltságának 

hangsúlyozásáról, ezzel szétfoszlatva a múlt „megtalálásának” illúzióját, ugyanakkor 

érvényesülési teret szerezve a történész saját látásmódjának, szempontjainak. 

 Miután a történettudomány a múltról szóló, igaz, tehát hasznos történetek 

szüntelenül korrigált újramondásában ismét talajra talált, érdemes idézni Carrnak azt az 

elképzelését, amelyet az elbeszélések közötti kontinuitás létesülésének szakaszairól 

alkotott. Ezek a fázisok ugyanis érzésem szerint megfelelő átvezetést (viszonyítási alapot) 

biztosítanak Paul Ricoeurnek a történészi eljárásmód állomásait és célját megállapító 

eszmefuttatásához. Carr úgy véli, hogy az individuális és kollektív elbeszélések 

összekapcsolása történetivé három elemből álló műveletsor: „először következik egy 

visszatekintés ezekre az elbeszélésekre, hogy úgy álljanak helyre, ahogy vannak, hogy 

olyan formában elevenedjenek meg és ismétlődjenek, mely a résztvevők átéléséhez a 

lehető legközelebb kerül. Másodszor kritikai szemlélethez vezet, mivel egyrészt egymással, 

másrészt a tényleges, nem szándékolt következményekkel kerülnek összehasonlításra. 

Harmadszor ezek az elbeszélések egy új történet, nevezetesen magának a történész 

történetének részei lesznek.” (Kiemelések tőlem – B.K.) Így „igazolást nyer a 

kontinuitáselmélet igénye is, hogy ti. a történelem (…) ugyanazt valósítja meg, amit az 

individuális és a társadalmi elbeszélés, még ha ezt más szinten és más eszközökkel teszi 

                                                           
13 Carr 1999: 81. 
14 Carr 1999: 84. Carr azonban nem vet számot azzal, hogy bár épp az alkalmi hasznosság célkitűzését 
igyekszik aláásni, a való világ kontrolljának bevezetésével azonnal vissza is csempészi az alkalmiság 
mozzanatát a gondolatmenetébe, hiszen a való világ képzete éppúgy az időnek kiszolgáltatott „létesítmény”, 
mint a múlt bármely szelete, a viszonyítási alap ezért szükségszerűen és folyton módosul, változó 
kritériumokat kínálva az igazság meghatározásához. Ezért is vélekedem továbbra is úgy, hogy az 
elbeszélésekben életre keltett történet múltbeli valósága, valódisága abszolút módon nem igazolható. Talán 
vigaszul szolgálhat, ha hozzátesszük: ugyanazon okoknál fogva nem is cáfolható. Ilyenkor szokott 
következni a „de hát ott vannak a kézzelfogható, a forráskritika próbáját kiállt dokumentumok” ellenvetése – 
vajon milyen, a jelenben igazolható állítást fogalmazhatunk meg velük kapcsolatban azon kívül, hogy, mint 
dokumentumtárgyak, léteznek? (A tanúságtétel problémáját Ricoeur tárgyalja bővebben.) Továbbá ezért sem 
keresném a történettudomány létjogosultságát az elbeszélések referenciális igazságának meghatározásában. 
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is.” 15  Individuális és társadalmi összevetésén keresztül igazolja a történetírás létét az 

alábbiakban tárgyalandó eljárásával Ricoeur is. 

                                                           
15 Carr 1999: 83. 
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A háromfázisú történetírás és retorika; emlékezés és történetírás összevetése: Paul 

Ricoeur 

 

„A retorika megjelenése a történetelmélet területén sok bizonytalanságot hozott magával, 

ahogyan a történetírásként, illetve a kutatásként felfogott történelemszemlélet 

szembeállítása is. Mindenesetre a felismerhetetlenségig felhígult a történelem és a fikció 

közti különbség: a történelem újabban igaz elbeszélés kíván lenni. Ám miben áll ez az 

igazságigény, kérdezi Ricoeur, amikor csak az elbeszélő formát vesszük tekintetbe, 

miközben az elbeszéléssel a múlt bemutatásának státusára kérdezünk rá. Valójában ez a 

forrása az irodalmi minőség és a tudományos minőség közötti konfliktusnak.”16 

 A történetírásnak a természettudományokéhoz hasonlatos tudományos státuszának 

védelmezői nem győznek rámutatni arra az episztemológiai törésre, amely fölött a 

metaforikus narrativizmus hajlamos elsiklani, és ennek köszönhetően bezárhatja a 

historiográfiát a kizárólagosan narratív megismerés börtönébe. Ezt a törést azonban nem 

könnyű megszüntetni, hiszen a történetírás narratív és tudományos természetének 

elválaszthatatlanságát nem elég állítani – a közöttük rejlő összefüggéseket meg is kell 

világítani. Mivel a történeti szövegen belül nem találhatók támpontok arra nézve, hogy mi 

biztosítja a megfelelést közte és a múlt között, rajta kívül érdemes kutakodnunk. Többen, 

így Paul Ricoeur is, a történész írást megelőző tevékenységi szakaszaiban véli megtalálni a 

történetírás és a fikció különbségének kritériumait, azt a protokollt, amit tekintetbe véve 

kijelenthetjük: a történész nemcsak hogy nem alakíthatja a történetét tetszés szerint, 

hanem egy szövegen kívüli szabályrendszer irányadásának is meg kell felelnie. 

 Szóval mit is művel a történész, mielőtt elbeszélésbe fogna? 

 Ricoeur gondolatmenetében különösen az minősíthető hasznos kiindulási pontnak, 

hogy a történetírást nem egy magában való szövegtermelésnek tekinti, hanem a nyelvészeti 

pragmatika felől közelíti meg. A történetírást visszahelyezi a kommunikáció közegébe, 

azaz olyan közlésnek tekinti, amely bizonyos tartalmat közvetít a feladó-elbeszélő-szerző 

és a vevő-olvasó között. Ilyen módon eleve számba kell vennie, hogy az olvasó történetileg 

kialakult, egyszerre konvencionális és identikus elvárásokkal veszi kézbe a történész 

szövegét; ugyanakkor rehabilitálja a feladói intencionalitást is, azt, hogy a szöveg 

árnyékában sok egyéb tényező mellett rejtőzik egy szerzői akarat is. (Bár a történetíró e 

                                                           
16 Thomka 2001: 193–194. 
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szempontból a tudományok művelőinek rendszertanában a kaméleonfajták közé sorolható 

– mindent megtesz, hogy észrevétlen maradjon.) 

 Ezeket a tényezőket figyelembe véve állapítja meg Ricoeur, miszerint „a történeti 

szöveg olvasója méltán várhatja, hogy a szerző »igaz elbeszélést«, és ne fikciót nyújtson 

számára. Felmerül tehát a kérdés: vajon az olvasó és a szerző között a hallgatólagos 

egyezség betartható-e – és ha igen, hogyan és milyen mértékig – a történelem írásában?”17 

A válasz megtalálásához segítségül hívja az emlékezetet, mint gyakorta 

„mintatörténelemként” a történeti elbeszélésekkel párhuzamba- vagy szembeállított 

gyakorlatot, hogy bebizonyítsa: az emlékezet valóságreferenciája a történetíráséhoz 

viszonyítva nem kevésbé problémás. A felismerés heurisztikus tapasztalata és öröme (az 

„Igen, ez az!”) az a sajátos vonás, ami előnyt biztosít az emlékezetnek, és első pillantásra 

igazabb mivoltot kölcsönöz neki a történetíráshoz képest. A megjelenítés fáradságos és 

specifikus munkájával a történetírás ebbe az emlékezeti tapasztalatba vetett bizalmat 

igyekszik megszerezni – amely bizalom egyébként az emlékezet útján létrejött 

tanúságtevésekben (a forrásokban) azonnal megrendül, mihelyt a tanúságtétel 

intézményesül, kiszakad kontextusából – ún. „árva szöveggé” válik. A munka nehézsége 

azonban sejteti velünk, hogy a historiográfia pusztán írással nem szerezheti meg ezt a 

bizalmat – munkafázisok egész sora szükséges hozzá. Ezt a (forrásfeldolgozásból, a 

magyarázás/értelmezés szakaszából és az „irodalmi” fázisból álló) cselekvésláncot nevezi 

Michel de Certeau szavával élve Ricoeur „historiográfiai műveletnek”. Ezen operatív 

tevékenység célja tehát az igaz történetre irányuló olvasói bizalom megszerzése és 

megtartása a múlt megjelenítésének eszközével. 

 A három történetalkotó fázis bevezetése a művelet bonyolultságának magyarázata 

mellett egyszersmind arra is kiválóan alkalmas, hogy az elmúlt évtizedekben a történetírás 

viszonylatában kizárólag az elocutio, a díszítés, írásba öntés dimenziójából kiinduló 

narratív történetelmélettel szembeszállva újraegyesítse a retorika három szakaszát. A 

„feltalálás” (inventio), az elrendezés (dispositio) és az említett elocutio fázisait a fent szóba 

hozott historiográfiai művelet három fázisnak felelteti meg. Az újraegyesítés továbbá 

lehetővé teszi, hogy a retorikának a meggyőzésre vonatkozó eszközkészletéből ne csak az 

alakzatok, hanem az argumentáció működését is megvizsgálhassuk. Az arisztotelészi 

retorikafelfogásban a dialektikus logikából származó (szükségszerűségen alapuló) 

érveléssel egyenrangú szerepet játszik a valószínűség logikáját követő érvelés. Ez utóbbi az 

                                                           
17 Ricoeur 2004: 187. 
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okokat firtató kérdésekre a köztudomáson, az általánosságok különböző szintjein föllelhető 

válaszokat kínál. Ricoeur a történeti magyarázat fundamentumát ebben a valószínűségi 

logikában találja meg, így szerez vissza nem is keveset a valóságosság dicsfényéből. Az 

elbeszélésektől általában ugyanis nehéz volna elvitatni a logika valamilyen formájú 

jelenlétét – természetesen a valószínűség logikájáról van szó. A narratíva, mint tudjuk 

(hogy magam is a köztudomással érveljek), nem állítások egymást követő sorával egyenlő: 

az állításokat kapcsolat fűzi össze, hogy magyarázóerőt kölcsönözzön a történetnek. „Az 

elbeszélésnek ezt az önmagában vett magyarázóerejét viszi át a történelem magasabb 

kritikai szintre, érveléssé alakítva át magát a narratív kapcsolódást.”18 A magyarázóerőből 

a történetírás emlegetett műveletei faragnak argumentációt, az elbeszélő formából kognitív 

eszközt kovácsolva.19 

 Ricoeur egy másik fronton is támadást intéz a történetírást mindennemű 

referenciától megfosztani látszó narrativista történetfilozófia ellen, mégpedig úgy, hogy 

bevezeti az úgynevezett közvetett referencialitás fogalmát. Ez a „másodkézből” való 

valóságviszony a következő feltételezéseken alapul. „A történelem végső tárgyai éppolyan 

emberek, mint mi, akik nem maguk megszabta feltételek közepette cselekednek és 

szenvednek, szándékolt és szándékolatlan eredményeket idézve elő ezzel.” Ez a cselekvés 

„önmegértéséhez elbeszélést kíván”20, tehát az elbeszélés nem önkényes, hanem szükséges 

forma, a múltban is, most is. A múlthoz való történészi viszonyt meghatározza továbbá, 

hogy „a történész ugyanolyan tér-idő sémához tartozik, mint vizsgálatának tárgya” 21 

(kiemelések tőlem – BK.), vagyis végső soron nemcsak cselekedeteinek gyakorlati, hanem 

létezésének időbeli terepe is azonos. A harmadik feltételezés szerint pedig az, hogy „a múlt 

bizonyos módon folytatódik a jelenben, és hat”22 a történészre, a múlt örökösévé téve őt. 

 Ha helyet adunk e feltételezéseknek, a történészt csekélyebb kétellyel 

hatalmazhatjuk fel a múlt nyomait magában foglaló rekonstrukció elkészítésére, bár 

                                                           
18 Ricoeur 2000: 16. 
19 Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy véleményem szerint Ricoeur kevéssé fordít figyelmet a narratív 
formának arra a „visszafelé” is érvényes hatására, amely már az inventio szakaszában megjelenik. A pl. a 
levéltárban sorakozó papírdarabokat ugyanis, ahogy többek közt maga Ricoeur is alátámasztja, a kutatást 
megelőző, ab ovo hipotézis avatja forrásokká. Úgy sejtem, ez a hipotézis maga sem mentes a narratív forma 
jegyeitől. Ebből viszont szükségszerűen fakadna az a követelmény, hogy megállapítsuk ennek a 
prenarratívának a magyarázati értékét: mennyiben képvisel „csak” narratív magyarázóerőt, és mennyiben 
kognitív természetű. Erről többet a következő fejezetben. (Érdekes lenne egyébiránt a jövőben némi 
figyelmet szentelni a kutatások e hipotetikus eredőjének, mivel az sem lehet érdektelen a narrativizáló 
történetelmélet számára, hogy miként alakul ki, miféle olvasott, emlékezeti vagy tapasztalati szövegek 
összjátéka bábáskodhat egy efféle előtörténet születésénél.) 
20 Ricoeur 2000: 22. 
21 Uo. 
22 Uo. 23. 
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tisztában kell lennünk azzal, hogy a nyom nem azonos a nyomot hagyóval – csak képviseli 

(a representatio eredeti értelmében), és ez a helyettesítő funkció az, amelyen a közvetett 

referencia eszméje nyugszik. 

 A megjelenítés és az igaz történet elvárásának problémáit mindezzel természetesen 

még nem oldottuk meg. A rekonstrukció létrehozásának fent taglalt módja lehetőséget ad 

ugyan a múlt megfelelő képviseletére, de nem garantálja, hogy a történész kiaknázza 

ezeket a lehetőségeket, azaz a legvalószerűbb történetet állítja elő. Ezen a ponton az 

emlékezetbe vetett bizalomhoz hasonló, ám ingoványosabb talajra kell lépnünk – ki kell 

állnunk „a történeti intencionalitás” mellett. „A szándék az, hogy megcélozzuk, és ha 

lehetséges, elérjük azt, ami megtörtént, vagyis az eseményt.” 23  Tehát nem marad más 

hátra, mint hinni abban, hogy a történész interpretációját „a történeti igazság iránti vágy” 24 

beteljesítése vezérli. 

 Látható, Ricoeur nem kísérli meg rehabilitálni a történeti elbeszélések 

valóságreferenciáját. Ugyanakkor a történetírás tudomány mivoltát mégis helyreállítja  

azzal, hogy a figyelem súlypontját máshová helyezi, és ezt az áthelyezést másoktól is 

megköveteli. Amennyiben a retorikát többfázisú folyamatként értjük, és műveleteinek 

érvényét eképpen kutatjuk a történetírásban; ha a múlt és a jelen viszonyában nem a 

törésekre, hanem a kapcsolatokra összpontosítunk; ha a történész tevékenységét múltat 

reprezentáló szövegek puszta lejegyzésénél komplexebb műveletként fogjuk fel; valamint 

ha az olvasás irányítójának nem a gyanút, hanem a bizalmat tekintjük, lehetségessé válik a 

történetírás narratív természetéhez olyan értékeket tulajdonítani, amelyek a magunk 

megértéséhez elemi módon szükségesek. 

 Ricoeur mindemellett számol e narratív természet kétélűségével, amikor azt írja, „a 

narratív és a retorikai konfigurációk olvasást korlátozó tényezők: az olvasót ismeretlenül 

befolyásolva kettős szerepet tölthetnek be. Egyrészt közvetítik a történeti valóságot, 

másrészt e közvetítések elvárt áttetszőségét elhomályosító szűrőként viselkednek.” 25 

Gondolatmenetét áttekintve ismét, akárcsak Carr esetén, világossá válhat, hogy a 

történetírás alapvető narratív természetének következményei nem hagyhatók figyelmen 

kívül, és ebből adódóan a történeti igazság keresésének az adekvát terepe nem az egyes 

történeti elbeszélés. A referencialitás erényének visszaszerzéséhez mindig szövegen kívüli 

terepre kell merészkednünk, a konvenciók, az intézmények, a kommunikációs aktus, a 

                                                           
23 Ricoeur 2004: 203. 
24 Ricoeur 2004: 204. 
25 Ricoeur 2004:199. 
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társadalmi szükségletek stb. mezejére. Nem tudom, vigaszul szolgálhat-e, vagy csak ront a 

helyzeten, ha felidézzük: az irodalomértés esete rendkívül hasonló 26, de utalhatnánk a 

hasonló belátásból sarjadzó önéletírói paktumra is27. Úgy fest, mindhárom műfajra igaz az 

utóbbi kapcsán született megállapítás: „ugyanannyira olvasási mód, mint írástípus, 

történelmileg változó szerződéses jelenség.” 28  Másrészt a pragmatikai megközelítés (a 

kommunikációs szerep vizsgálata) vélhetően a történészi önérzetnek legalább minimálisan 

elégséges referencialitást kölcsönöz – végül is miért akarnánk többet annál, hogy az olvasó 

az elvárásaihoz mérten a maga számára igaznak találja a történetírást, és az általa 

nyújtott reprezentációt elfogadja önnön történeti emlékezetéül? Mikor legyen igaz a 

historiográfia, ha nem akkor, amikor olvassák? Amikor bekövetkezik az, amire szánták? 

 

 

A történetírói igazság és a formális logika kérdésfelvetései: 

a lehetséges világok elméletének alkalmazhatósága 
 

A történeti rekonstrukciók igazságértékének vizsgálata, mint láttuk, több úton is 

elvégezhető. Egy ilyen lehetséges út, bár közkedveltsége nem segíti elő a széles körű 

ismertség kialakulását, a formális logikáé. Az alább bemutatandó elgondolás ugyan az 

irodalom referencialitásának meghatározásából fakadt, de látni fogjuk, a történetírásra 

éppúgy alkalmazható, sőt. Míg az irodalomelmélet terén ezek a szempontok (a fikcionális 

igazság keresése) már kevéssé időszerűek29, a történetírás terén épp az ellenkezője igaz. 

 Ha egy olyan szöveghez, amelynek „struktúrája individuális alannyal rendelkező 

cselekvésstruktúraként”30, azaz elbeszélésként jellemezhető, formálisan logikai igazságot 

kívánunk rendelni, és úgy találjuk, hogy bizonyos argumentumoknak (adott esetben akár 

Ferenc Józsefnek) nincs a való világban denotátuma (mivel jobblétre szenderült), akkor az 

elbeszélésbeli kijelentésekhez nem rendelhető igazságérték. 

 Ebben az esetben nem csupán az a következtetés vonható le, hogy kijelentésünk – 

és vele az egész elbeszélés – hamis. A modális logikában bevezetett „lehetséges világok” 
                                                           
26  „Meggyőződésem, hogy pragmatikai kérdés, »elképzeltek-e« avagy »valóságosak« a műben szereplő 
személyek és események. (…) csakis nyelvi elemzéssel bajosan lehet eldönteni egy szövegről, irodalmi 
műalkotás-e vagy sem.” Szegedy-Maszák 1992: 113–114. 
27 „Az önéletírás szerződéses műfaj. (…) az elbeszélés struktúráinak, beszédmódjainak, hangjainak szintjén 
hiába kerestem azokat a világos kritériumokat, melyekkel megalapozható az egyébként minden olvasó által 
érzett különbözőség.” Lejeune 2003: 45. 
28 Lejeune 2003: 47. 
29 Bókay 2002: 165. 
30 Kanyó 1980: 158. 
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fogalmának alkalmazásával folytatható a történeti elbeszélések és a való világ viszonyának 

taglalása. Az ún. modális kijelentésekhez („Lehetséges, hogy…, Elképzelhető, hogy…” 

stb.) a való világtól eltérő „viszonyítási helyzeteket”, lehetséges világokat kell rendelni, 

hogy igazságértéküket vizsgálhassuk. „Lehetséges világon célszerű tényösszefüggések 

logikailag konzisztens és olyan értelemben teljes halmazait érteni, hogy minden a való 

világban fennálló tény vagy annak tagadása e halmaz eleme.”31 A lehetséges világokon 

belül már rendelhető igazságérték az egyes, de csakis e világhoz tartozó tényezőkről 

alkotott állításokhoz. A lehetséges világ és a való világ viszonyában hasonló egyezéseket 

találunk, mint amely feltételezésekkel Ricoeur a jelenben élő történész és a múlt 

kapcsolatát jellemezte. A lehetséges világ fogalma ugyanis a valóság tényszerűségein és az 

ezekre való reflektálási képességen alapszik, s így „egyszerre képes a tükrözés és a 

kreativitás mozzanatát megragadni.”32 Ezen a ponton mégiscsak visszanyerünk valamit a 

referencialitás elveszett édenéből. Való és lehetséges világ hasonlóságát ugyanis az a 

belátás igazolja, miszerint „minden nyelvi úton létrehozott lehetséges világ szükségképpen 

kötődik a való világ ontológiai struktúráihoz.” 33 Vagyis: a rekonstruált múltnak van 

valóságreferenciája – ez azonban ahhoz a valósághoz kötődik, amelyhez a 

„rekonstruktőr” tartozik. Amennyiben a jelen világ örökölt valamit a múltból, a 

referenciának a lehetséges világ fogalmával elnyert verziója kapcsolatot teremt a múlt 

lehetséges világa és annak rekonstrukciója között. E kapcsolat viszont (ahogy Ricoeurnél 

is) közvetített, s így közvetett. 

 Akárcsak az irodalom, a történetírás egyes szövegei sem alkotnak önmagukban egy 

lehetséges világegészt, csupán töredéket. A történetírás évezredek óta halmozódó szövegei 

azonban felfoghatóak olyan szüntelen munkálatként, amelynek célja megalkotni a 

hiánytalan múlt teljes folyamát helyettesítő lehetséges világot. Ez a világtörténelmi- és 

világméretű kísérlet azonban eleve kudarcra ítéltetett, lévén szoros kötelékben a változó 

való világgal, folytonos újraelbeszélést igényelve. 

 A lehetséges világok elméletével azonban ismét beszüremkedik a konvenció, 

amely, miután nem rendelkezünk evidenciával a megalkotott világot illetően, szabályozza 

az igazságérték meghatározását. A történetírásra is igaz lehet, hogy „egyes műfajok 

vonatkozásában elvileg empirikusan megállapítható”34 e konvenció. Tehát maga az áhított 

                                                           
31 Kanyó 1980: 163. 
32 Kanyó 1980: 166. 
33 Kanyó 1980: 166. 
34 Kanyó 1980: 165. 
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igazság közvetlenül ismét csak elérhetetlen marad – ami elérhető, azok az igazságérték 

aktuális feltételei, más szóval: hogy mikor igaz egy történeti elbeszélés. 

 A formális logika nyújtotta lehetőség, hogy a történetírás és az igazság között 

árukapcsolásos viszonyt létesítsünk, sem kecsegtet tehát többel, de kevesebbel sem, mint 

az eddig vizsgált alternatívák. Viszont az a gondolat, mely szerint (bár az irodalmi 

elbeszélésre vonatkozik elsősorban) a vizsgált narratívának lehetősége van arra, hogy „a 

való világ megismerésében a való világban végbemenő emberi cselekvések 

befolyásolásába társadalmi méretekben hatékony szerepet játsszon” 35, a történetírás egy 

régről ismert funkciójára vethet fényt. E szerint a történeti narratívák olvasása kétirányú: 

nemcsak őket olvassák, értelmezik, hanem ők is „értelmezik” olvasójukat. „A mű hat, és 

ennek folyamán és eredményeképpen az olvasó előre nem látható változásokon megy 

keresztül. Vagy magát ezt a változást, vagy az egyik fajtáját írta le Arisztotelész 

katarzisként.” 36  Historia est magistra vitae – már megint. Végeredményben a jövőre 

vonatkozás is a referencia egyfajta visszaszolgáltatása. 

 

 

Összefoglalás 
 

A fentiekben összefoglalt kísérleteket a történetírás tudomány státuszának helyreállítására, 

valamint ezzel összefüggésben a történetírás valóságvonatkozásainak (jelentésének) a 

felvázolására bizonyos tekintetben meggyőzőnek találom. Egyrészt felhívják a figyelmet a 

történetírás szó többértelműségére – hogy nemcsak magát a keletkezett történeti irodalmat 

jelöli ez a szó, hanem egy folyamatot, és ez a folyamat nem szűkíthető le pusztán a 

megfogalmazás fázisára. A történetírásnak a kognitív-kritikai jellegét éppen ezért 

ildomosnak tűnik az írástevékenységen kívüli, cselekvési (azaz a hagyományosan 

kutatásnak nevezett) szakaszok terepén keresni, találni. 

 Ugyanakkor mégsem kerülhető meg a narratívának az a mindent átható ereje, 

amely az említett megelőző szakaszokra is kiterjed. A narrativitásnak ez az előretörése 

azonban korántsem aggasztó, ha figyelembe vesszük, az elbeszélő forma nem 

tetszőlegesen és önkényesen tartozik a történeti narratívához. Az elbeszélés, a 

történetalkotás ugyanis olyan alakzat, amely maga nyújt magyarázatot és megértést, a 

                                                           
35 Kanyó 1980: 167. 
36 Bezeczky 2002: 277. 
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történetírás kritikai jellege pedig képes ezt a narratív interpretációt a naiv elbeszélésektől 

eltérő, tudományosan elfogadható szintre emelni. 

 Mindazonáltal az az állítás, miszerint a történeti elbeszélést immanens sajátosságai 

nem különítik el a fikciós elbeszéléstől, továbbra is érvényben maradhat. 

„Félelmetességéből” azonban, véleményem szerint, nem is keveset veszít, ha tények és 

fikció világát nem állítjuk automatikusan és kérlelhetetlenül egymással szembe. A két 

világ, a kritikai gondolkodásé és a teremtő képzeleté között az írás közege (is) átjárót 

képez, és ezzel egyrészt lehetővé válik a történetírásról az általános narratív alaktan (ha 

úgy tetszik, paradigma), valamint a retorika szavaival beszélni, másrészt tudomásul venni, 

hogy az olvasást, akárcsak az írást, az e két világhoz tartozó, történetileg létrejött elvárások 

és eljárások egyszerre és egyaránt vezérlik. 
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II. Módszertani vázlat: a retorika és narratológia eszköztára 
 

„Az elmondottakból az is világos, hogy nem az a költő feladata, hogy valóban megtörtént 

eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a 

valószínűség vagy a szükségszerűség alapján. A történetírót és a költőt ugyanis nem az 

különbözteti meg, hogy versben vagy prózában beszél-e (mert Hérodotosz művét versbe 

lehetne foglalni, és versmértékben ugyanígy történetírás maradna, mint versmérték nélkül), 

hanem az, hogy az egyik megtörtént eseményeket alkalmaz, a másik pedig olyanokat, 

amelyek megtörténhetnének. Ezért filozofikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál; 

mert a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el.”37 

 A fönti, igencsak gyakran hivatkozott szöveghelyet Arisztotelész Poétikájából 

leginkább akkor szokás fölemlegetni, ha egy tekintélyt hívnak segítségül (a tekintély 

idézése a legtöbb retorikai útmutatóban bevett eszköz a szónoki hivatkozástárban 38) a 

történész és az író (amely mesterségneveket nem mellesleg egy szóban egyesíti a 

történetíró kifejezés) professziójának világos elkülönítését alátámasztandó, különös 

tekintettel a „megtörtént események” és az „események, amelyek megtörténhetnek” 

szembeállítására. Csakhogy, miuán tágítjuk kissé a kontextust, érdemes az eszmefuttatás 

egyéb pontjait is tüzetes vizsgálat alá venni – például történészként ugyanígy egyetértően 

tudnánk-e említeni azt a kitételt, miszerint a történetírás akár vers (netalán egyéb, irodalmi 

művektől megszokott) formáját is öltheti? És ugyan nem tennénk-e vita tárgyává azt a 

kijelentést, amely filozofikusabbnak és mélyebbnek minősíti a költészetet a történetírásnál? 

Különösen, ha a fönti szöveg folytatását is fontolóra vesszük: „Az általános az, ahogy egy 

bizonyos ember bizonyos meghatározott módon beszél vagy cselekszik, a valószínűség 

vagy a szükségszerűség szerint, s erre az általánosra törekszik a költészet, bár egyéni 

neveket gondol ki; az egyedi viszont az, hogy például mit tett ténylegesen Alkibiadész, 

vagy milyen élményben volt része.” 39  Ha a saját „cselekményesítő” 40  furfangjainkra 

visszaemlékezünk, vajon eltagadhatjuk-e, hogy a valószínűség vagy a szükségszerűség 

meglehetős súllyal van jelen közöttük? Illetőleg az Alkibiadész (egy, a mítosz határát 

                                                           
37 Arisztotelész 2004: 25–25. 
38 Mindamellett (mint a legtöbb retorikai bizonyíték) kétélű is: „Ha egy házasságtörő asszonyt 
méregkeverésért fognak perbe, nem kellene-e M. Cato véleménye szerint máris elítéltnek tekinteni? Szerinte 
ugyanis nincs egyetlen olyan házasságtörő asszony, aki ne volna egyben méregkeverő is.” Quintilianus 2008: 
371. (Az idézett auktor egyébiránt egyetértőleg említi példaként a nagy Cato ezen emlékezetes bölcsességét.) 
39 Arisztotelész 2004: 25. 
40 A „cselekményesítés” megnevezés választásával szándékosan idézem meg Hayden White sokszor (és 
leginkább csak) emlegetett műve alapfogalmainak egyikét. 
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súroló ókori hős) élményeiről való beszámoló hitelességét nem kérdőjeleznénk-e meg, ha 

egy történész dolgozatában olvasnánk felőlük? 

Arisztotelész azonban itt még nem végzi be a létező személyek és a lehetségesség 

körüli megfontolásainak sorát. Miután megjegyzi, hogy a komédiaszerzők kitalált nevekkel 

a valószínűség szerint szövik a történetet, a „iamboszírók” egyes konkrét emberekről 

(tekintve a konkrét mivoltban megjelenő egyediséget, nem tévednek-e át a iamboszírók a 

történetírók terepére?), a tragédiaírók módszerét (ti. hogy történeti neveket választanak) 

magyarázza: „Ennek az az oka, hogy a lehetséges hihető is: a meg nem történt 

eseményekről nem hisszük el, hogy lehetségesek, de világos, hogy a megtörténtek 

lehetségesek, mert nem történtek volna meg, ha lehetetlenek lettek volna.” 41 Ha az utóbbi, 

kissé szédítő logikájú szerkezetben előadott érvelést egyetlen állításban foglalnánk össze, 

úgy gondolom, valahogy így szólna: „Azért hisszük el egy eseményről, hogy megtörtént, 

mert lehetősége volt megtörténni.” A trükk alighanem az utolsó két, egymással alárendelt 

viszonyban álló mondatban rejtőzik, ami egyszerre állítja, hogy 1) az történik meg, ami 

lehetséges b) ami lehetetlen, nem történik meg – egyszóval olyan kölcsönös, egymást 

feltételező függésbe csomózza a lehetségességet és a megtörténtet, amit nehéz elvágni a 

két fogalmi kör valamelyikének sérülése, érdemi fogyatkozása nélkül. 

Ez az utóbbi érvelés, de a korábban idézett Arisztotelész-állítások kortárs történészi 

gyakorlatra vetített többértelműsége, megkérdőjelezhetősége véleményem szerint 

megfelelően példázza, milyen ambivalens a viszonya a történetírásnak az irodalommal. 

(Amellett, hogy azt is remekül idézi meg, az irodalomnak mennyire nem az arisztotelészi 

Poétikában kidomborodó tekhné jellege, pragmatikus megközelítésmódja, hogy ne 

mondjuk: know-how-ja kerül a történészi szövegekkel kapcsolatban reflektorfénybe, 

hanem a szövegek rendjében elfogalt, esztétikai-fikcionális természetű pozíciója, a 

történetírástól ki nem mondott feltételezéseink szerint élesen elválasztható ontologikus 

státusza.) A sokat emlegetett, gyaníthatóan nem egyöntetűen értelmezett nyelvi fordulat, a 

white-i történeti tropológia nyomán támadt, máig nem csillapuló viták, vádak és 

ellenérvek, történetfilozófiák és ellenfilozófiák áradatában talán az a legfeltűnőbb, 

mennyire volt mindez egyszersmind riasztó hatással a történészmesterség képviselőire 

(szándékosan ide nem értve most a történetfilozófusokat), egyszersmind inspiráló 42 , 

                                                           
41 Arisztotelész 2004: 25. 
42  Kisantal Tamás és Szeberényi Gábor „paradigmaváltási kísérlet”-nek minősíti azoknak az új, 
történetvizsgálói irányzatoknak a megjelenését, amelyek a nyelvi fordulat hatására sarjadtak ki, ugyanakkor 
megjegyzik, hogy „az irányzatoknak a létrejötte esetenként épp a »fordulat« ellenében játszódott le”. 
Kisantal–Szeberényi 2003: 414. (Fontos említeni, hogy az említett irányzatok elsősorban a forrásaik 
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ugyanakkor, mindezzel párhuzamosan maradt – hatástalan, gondolok itt többek között a 

honi történészközösségre (miközben érdemes megemlékeznünk a kivételekről is). 43 

Anélkül, hogy újra ismertetném azokat a túlnyomórészt a filozófia közegéből, 

kisebb részben a történésztársadalomból érkező elméleteket, reakciókat, indítványokat és 

cáfolatokat, amelyeket legtöbbször a nyelvi fordulatnak nevezett jelenség csomópontja 

köré szokás gyűjteni, és amelyeknek legalább húsz esztendeje megkezdődött a hazai 

recepciója (amennyiben recepció alatt többnyire a kötelességszerű 44  vagy az élénk 

érdeklődést mutató, vitaképes, értő összefoglalásokkal 45  is megelégszünk, persze ismét 

csak megemlékezve a kivételekről, akik alkalmanként gyakorlatban vették használatba a 

fordulat által megnyitott „szerszámosláda” 46 eszközeit), dolgozatom második lépéseként 

igyekszem módszertani tanulságokat levonni a nyelvi fordulathoz sorolt, retorikával 

foglalkozó két alapítószövegből, majd felvázolni az értekezés második felének 

esettanulmányaiban alkalmazott, retorikai-narratív diszkurzuselemző eszköztárat. 

Közelebbről meghatározva: szeretném a történetírás retoricitását hangsúlyozó vagy 

vizsgáló szerzők (jelen esetben Hayden White és Paul Ricoeur) retorikáját (úgy is, mint 

érvelési eljárásukat, de főként mint retorikafelfogásukat) kiolvasni-kirostálni a textusokból, 

mérlegre téve, miféle módszertant nyerhet a kevéssé gyakorlott, még kevésbé filozofikus 

megközelítést áhító szövegelemző (ez esetben: én) a megközelítésükből, összevetve a 

klasszikus retorikatanokkal (pl. Arisztotelész és Quintilianus47). Ezzel a vizsgálattal arra a 

kérdésre is választ kívánok kapni, vajon a történetírás retoricitásának állítása és bizonyítása 

(?) valóban az irodalommal való összemosást indukálják-e (a fiktív jellegzetességek 

elkülöníthetetlenségének hangsúlyozásával), vagy inkább (az ontologikus veszélyeztetést 

mellőzve) megnyitják az utat a historiográfia újszerűbb, nyelvi-retorikai alapú önreflexiója 

felé a gyakorlatban is – nem titkolva, hogy magam a veszélyelhárítás helyett a kollektív 
                                                                                                                                                                                
szövegiségére-nyelviségére rádöbbenve nyertek saját minőséget, a történetírás szövegszerűségének 
tudatosulása, az önreflexív mozzanat kevésbé követhető nyomon a gyakorlatukban.) 
43  A fordulatnak a hazai történészekre tett hatásáról ld. Gyáni 2002: 35–55., különösen 36–37. Fontos 
megjegyezni, hogy a hatástalanság nem kizárólag a történészi érdeklődés hiányának tudható be, hanem 
legalább ugyanannyira a történetírás nyelviségére irányuló figyelem alapvetően teoretikus indíttatásának is, 
vö. „A különböző elméleti radikalizmusok meglátásai azonban sokszor alkalmazhatatlanoknak bizonyulnak, 
így egyes markáns történetelméleti szövegek posztulátumai és a domináns kutatói gyakorlatok között 
bevallottan továbbra is áthidalhatatlannak látszó szakadék tátong.” Laczó 2011: 199. 
44 Pl. Romsics 2011: 229–244. 
45 Példa gyanánt Gyáni Gábornak az utóbbi bő tíz évben született bármelyik kötetét megemlíthetném, kezdve 
talán az Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése (2000) című, az előző fejezetben már hivatkozott 
gyűjteménnyel. (Amely A történelem terhe című, 1997-ben magyarul megjelent Hayden White-
tanulmányválogatás mellett többek közt az én figyelmemet is a kurrens historiográfiai problémákra 
irányította.) 
46 Vö. Szekeres 2002. 
47 Ugyanitt fölsorolhatnánk még Cornificius és Cicero retorikatanait is, de nem volt célom a teljes, egymást 
fogalmilag gyakran keresztező művekből álló antik hagyományt föleleveníteni. 
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szakmai önreflexió (sőt: öntörténet) elemző módú megközelítésére vállalkoznék. 

Egyszerűbben szólva arra vagyok itt kíváncsi, hogy a történetírást övező retorikai 

érdeklődés (az előzőekben már részletezett ismeretelméleti kétely fölébresztésén túl) ad-e 

olyan vizsgálatra módot, amivel élni lehet és ildomos is. 

Az emlegetett retorikai érdeklődésen túl a nyelvi fordulat kapcsán szokásosan szóba 

kerül egy másik, irodalmi szövegek környékén használatos (ismét egy ontologikus 

veszélyforrás!) megközelítésmód is, mégpedig a narratológia. A narrátor, narratíva, 

narráció egy tőről fakadó fogalomcsaládját leggyakrabban talán az identitásformációk 

tárgyalásakor  emlegetik az elméletírók és a történészek (vö. elbeszélt önazonosság), de 

nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a történész elbeszélő gyakorlatára a tropológiától 

egyáltalán nem függetlenül irányult a figyelem. (A tropológia és a retorika fogalmainak 

különbségének fejtegetésére Ricoeur elgondolásainak szemrevétele még bőven nyújt majd 

alkalmat.) A retorikai megközelítés és a történetírás narratív természetének vizsgálata 

gyakran összefonódó, egymásból forrásozó műveletek, hiszen az elbeszélő szöveg 

szintaxisát az elemzők egy része (pl. White) a tropológiából származó alakzatokkal 

magyarázza, és nem a narratívnak tekintett jelszerkezetek (vagyis nem csupán az írott 

szöveg) vizsgálata iránt is érdeklődő, a retorikától és egyéb szövegvizsgáló 

tudományterületektől elkülönülten is létező, történetnyelvtanokat alkotó, „szigorúbb” 

narratológiából kiindulva, ez utóbbi sajátos eszköztárával. Röviden: a történészi 

elbeszélések interpretációját úgy egy „retorikai” narratológiával, mint egy 

kommunikációcentrikus, szituatív narratológiával élve is elvégezhetjük (számos egyéb 

vizsgálati módszer mellett, nyilvánvalóan). 

Értekezésemben főként ezt a két említett analitikus attitűdöt igyekszem képviselni, 

az egyes fejezetek különböző tematikájából adódó48 más, esetenként hagyományosabbnak 

tekinthető történészi módszerekkel vegyítve. Mielőtt a konkrét szövegeket sorra 

kerítenénk, a történészi vizsgálódásokhoz hagyományosan és kötelezően (bár olykor csak 

hallgatólagosan) hozzáillesztett módszertani előfeltevéseimről kell szólnom. Ezt olyan 

formában próbálom megejteni, hogy előbb 

                                                           
48 De mi az a módszer, ami „adódik” egy történészi elbeszélés témájának választott forráscsoportból? Még el 
sem kezdtem az elemzést, máris egy olyan kifejezést kényszerültem alkalmazni, ami mellett nem mehetek el 
szó nélkül, ha a történész szövegalkotását választom tárgyamul. A történetírás fiktív voltát propagálóknak itt 
az alkalom, hogy hangsúlyozzák a módszerválasztás (a cselekményesítés) önkényes jellegét – ugyanakkor 
értekezésem első fejezetei éppen arra nyújtanak módot, hogy megvilágítsam, milyen súlyos korlátozó 
tényezők szűkítik a történészi „önkény” játékterét. 
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1. (mint már említettem) két, retorikai alapvetésű „mintaszövegből” igyekszem 

kinyerni a historiográfiai elemzéshez szükséges retorikai modellt, kiegészítve a 

klasszikus retorikák még gyümölcsözőnek ítélt további alapelemeivel, majd 

2. fölvázolom azt a narratológia-fogalmi keretet, amit (a vonatkozó összefoglalásokat 

híva segítségül) alapul veszek az egyes elemzendő szövegek megközelítésében. 

 

Joggal merülhet föl a kérdés, hogy a narratíva-eszköztárt miért nem a retorikaihoz hasonló 

módon, bizonyos meghatározó, példaadó munkák olvasatából fejtem ki. Erre egyrészt az a 

válaszom, hogy – tapasztalatom szerint – a történészi gyakorlatban elsősorban és 

legkövetkezetesebb módon az önéletrajzi szövegek vizsgálatának kapcsán merült föl eddig 

a narratív „nyelvtan” alkalmazása, főként a „ki beszél?” kérdésére választ keresve, és az 

ebből kirajzolódó narratológia meglehetősen egyirányúvá-egyoldalúvá tenné a nem 

kizárólag autobiográfiai típusú szövegekre irányuló elemzési kísérleteimet. Másrészt 

nyilvánvalóan bőven és bevallottan meríthetnék az irodalomtudományos 

narratívaelemzések tapasztalataiból is, ez azonban ismét csak beszűkítené a vizsgálatom 

fókuszát, szándékaim ellenére túlhangsúlyozva a történészi szövegek esztétikai funkcióit, 

sokat emlegetett fikcionalitásukat, a történetírás és az irodalom textusainak egy tőről 

fakadását, ami sajnálatosan csorbítaná jelen kutatásaim alapföltevését, tudniillik hogy a 

történetírás lényegileg nyelvi konstrukció, és elsősorban ez, nem pedig a 

prekoncepcionálisan hozzá társított kitalált jelleg köti össze az irodalmi szövegekkel. 

A történetírás elbeszélő jellegét számtalan kiváló tanulmány tárgyalta az elmúlt 

évtizedekben, és közülük igen sok megjelent magyarul is, kiváltképp a Thomka Beáta 

nevéhez fűződő, bízvást úttörőnek tekinthető Narratívák sorozatban (amelynek úgy a 

negyedik49, mint a nyolcadik50 kötete a történeti narratívákkal foglalkozik, de a sorozat 

számos más kötetében is találunk a történetírásra vonatkoztatható megállapításokat), illetve 

egyéb tanulmánygyűjteményekben is. Ezeket (bár egymástól gyakran nem függetlenek) én 

többnyire inkább metahistorikus, mint metanarratív tanulságokat hordozó elképzeléseknek 

látom, heterogén narratívafogalmakkal. Közülük egyértelműen kiemelkednek a Paul 

Ricoeur Temps et récit kötetsorozatából válogatott szövegek, amelyek kétségkívül az 

átlagosnál jóval explicitebb, ugyanakkor a már említett retorikai alapokon szerveződő 

narratológiát kínálnak. 

  
                                                           
49 Thomka 2000. 
50 Kisantal 2009 (a kötetbe válogatott szerzők „időszerűségét” némileg vitatja egy recenzens: Laczó 2001.)  
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Hayden White „fél-retorikája” és a ricoeuri korrekció 
 

„Hát igen, több mint harminc éve írtam a Metahistoryt. Úgy gondolom, ha valaki ma 

olvassa ezt a könyvet, muszáj egy bizonyos kontextusban elhelyeznie. Mondhatni, nem 

úgy kell tekinteni ezt a könyvet, mintha tegnap írtam volna. Gyakran előfordul, hogy (…) a 

szememre vetik, hogy bizonyos ott leírt dolgok ellentmondásban állnak olyasmikkel, 

amiket húsz évvel később fogalmaztam meg és így tovább. Erre azt szoktam válaszolni, 

hogy ha valaki történeti módon gondolkodik, akkor egy adott szöveget mindig saját 

kontextusában kell értelmeznie, vissza kell helyeznie keletkezésének eredeti körülményei 

közé.”51 

 Az antiwhite-iánusok bizonyára némi kárörömmel veszik tanulságul, hogy Hayden 

White ebben a 2004-ben, Magyarországon készült beszélgetésben önként kínálja föl 

munkásságát a történeti cselekményesítés tárgyául, ráadásul olyan megszorítással („vissza 

kell helyeznie keletkezésének eredeti körülményei közé”, olvastára szinte önkéntelenül 

visszhangozni kezd a történészi fülben a „wie es eigentlich gewesen”), ami már-már 

teljesíthetetlen elvárás, ha az eredeti körülményekhez való hozzáférés lehetősége iránti 

white-i szkepszist a magunkévá tesszük. Ám legyünk tekintettel az interjúban kifejezett 

óhajra: vegyük észre, hogy egy történész (és/vagy elméletíró 52 ) életműve nem 

szükségszerűen egyöntetű, tételei nem mozdulatlanok. (Ez a gondolatmenet súrolja a 

narratív identitás problémáját, ugyanis bármennyire is el vagyunk kötelezve a változások 

iránt, egyetlen, már elbeszélésbe öntött történetbe sem szívesen ékelünk vagy hagyunk 

töréseket, hasítékokat, szakadásokat, hiszen úgy érezzük, ezzel maga a történetszerűség 

forogna kockán.) A Metahistory megjelenése óta eltelt idő, a strukturalizmusból azóta 

kifogyott lendület53 és a könyvet ért kritikák, úgy vélem, mégsem vitatták el a munka 

                                                           
51 White 2006a: 999. 
52 „Sok történész szerint egy történészi szöveg strukturalista elemzésének semmi köze a történelemhez. Azt 
állították: »a történelem levéltári kutatást jelent, White pedig soha nem foglalkozott ilyesmivel«. Szerintük 
irodalmár vagyok, mivel keresztezem e két területet.” White 2006a: 1001. 

Ez a kiközösítő aktus méltán sejtetheti azt a meggyőződést, hogy a történészek szerint egy 
tudományszakhoz, az ő (avagy a mi, az elhatárolódás a vizsgált közegtől és a közösségbe tömörülés 
önvizsgálat idején szinte riadtan ösztönös) tudományszaku(n)khoz való tartozást nem az érdeklődés tárgya (a 
történelem), hanem a módszerei, a „hogyan” kérdésföltevés jellege határozza meg. A sejtésre adott válasz 
jelen esetben azért is életbevágó, mert hasonló kételyek merülhetnek föl ezzel az értekezéssel kapcsolatban 
is. Mindenesetre ezt a veszélyt én azzal a javaslattal szeretném elhárítani, miszerint a forráskritika sem egyéb, 
mint szövegelemzés, illetőleg az alkalmazott eszközök, a retorika és a narratológia interdiszciplináris, sőt 
metadiszciplináris megközelítés – egyik tudomány se sajátíthatja ki, mert mindenütt, ahol szövegek és 
jelrendszerek munkálkodnak, jogos nézőpontként választhatók. 
53 White későbbi minősítése szerint a Metahistory nézőpontja strukturalista („Az olyasféle történészek, mint 
az Annales-iskola tagjai úgy gondolták, a társadalmat alapvetően strukturális-funkcionalista módon kell 
vizsgálni. Így hát könyvemben strukturalista nézőpontból tekintettem a történetírás történetére.” White 
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jelentőségét sem a white-i életműben, sem a történetírással elméleti módon foglalkozó 

diszkurzusban, ezért én mindenképpen alkalmasnak tartom az újraolvasásra. 

 A befogadástörténet a Metahistoryt illetően legfőképp a történelem poétikus 

természetét illető állításokra és bejelentésekre összpontosít, a fikcionális vonást kiemelő 

érvelésre. Az, hogy a Metahistory tulajdonképpen egy historiográfia-történet, kevésbé 

látszik fontosnak az interpretátorok számára, és be kell látnunk, hogy ezért a címválasztás, 

a „Metatörténelem. A 19. századi Európa történelmi képzelőereje” 54 is nagy mértékben 

felelős, hiszen arra indít, hogy a szöveget olyan, a történelemről írt általános55 munkaként 

olvassuk, amelyben fontos szerepet kap a képzelőerő vizsgálata. Ami engem illet, 

manapság egy képzelőerőről szóló elbeszélést első pillantásra automatikusan a 

mentalitástörténeti művek közé sorolnék, de ettől függetlenül is kételyeket ébreszt bennem, 

hogy a Metahistory a 19. századi Európa képzelőerejét pars pro toto módon (azaz 

szinekdochikusan) gondosan válogatott történetírói-történetfilozófusi életművekre, 

pontosabban: előre, prefiguratíve interpretált életművekre szűkíti56. (Avagy a címválasztás 

módja volt totum pro parte.) Ezzel máris áttértünk a Metahistory retorikafelfogásának és -

alkalmazásának a vizsgálati terepére, amely csapásirányt a következőkben tudatosan 

követünk. Hangsúlyozom azonban, hogy a cél nem a Metahistory kritikája (azzal, ahogyan 

az előző fejezetből kiviláglott, idestova harminc éve foglalkoznak a történetelmélet, a 

történet- és az irodalomtudomány kisebb-nagyobb mesterei), hanem hogy kiderítsük, 

                                                                                                                                                                                
2006a: 999.), ugyanakkor azt is többször aláhúzta, hogy a Metahistoryban érvényesített elemző módszer 
formalista. („Jó néhány kritikus lelkesedéssel fogadta a könyv alapgondolatát, mely a történeti diszkurzus 
formalista elemzésére tett kísérletet” White 1997a: 7. A két irodalomelméleti paradigma, a strukturalista és a 
formalista emlegetése nem szükségszerűen ellentmondó, a Metahistoryt olvasva mégis inkább a formalista 
jelleg domborodik ki, kivált a modell rugalmatlansága és erősen mechanisztikussága okán. A recepció 
iróniája, hogy manapság leginkább narrativistának bélyegzik White könyvét, valószínűleg nem függetlenül 
attól, hogy a Metahistory után White maga is sokat foglalkozott a történetírás kimondott narrativizmusával, 
ld. az 1997-es magyar White-válogatás több tanulmányát. 
54  A címnek ezt a fordítását tekinthetjük bevettnek, lévén a Metahistory bevezetésének a fordítása két 
kiadványban is ugyane címmel szerepel, igaz, ugyanannak a fordításnak a kétszeri megjelenéséről van szó 
(Aetas és Történetelmélet II.), ahogyan erről itt megbizonyosodhatunk: White 2006b: 863. 
55 Hadd utaljak itt vissza a fejezet bevezetésében idézett Arisztotelész-bekezdésre, ahol az általánosítás költői 
műveletként van aposztrofálva. 
56 Nehéz lenne vitatkozni azzal, hogy ők mind „egyértelműen klasszikus teljesítmény nyújtó történészek és 
filozófusok”, valamint „mai napig elismert mintái a történelem megragadása lehetséges módozatainak”, de ha 
felütünk egy kevésbé invenciózus elbeszélőmodellt követő, ám a historiográfiai munkák közt elismert 
státuszú szintézist, akkor azonnal feltűnik jó néhány hasonlóan „klasszikus teljesítményt nyújtó” alkotó 
kiemelésének hiánya, hogy csak néhány példát említsünk: Macaulay, Carlyle, Droysen, Mommsen, 
Chateaubriand, Comte, Taine, Durkheim, Dilthey. (Közülük többen azért előkerülnek a szövegben, bár 
meglehetősen periferikus szinten.) Mindemellett kevés kétségem van afelől, hogy White modelljének 
koncepciózussága az említetteket is „elbírta” volna, azaz korántsem vagyok biztos benne, hogy White 
válogatását elsősorban az határozta meg, mely életművek támasztják alá az elméletet, habár feltehetőleg ez is 
fontos szerepet játszott. A válogatás a történetírásban, ha a kérdésföltevésünk nem követeli meg a totalitást 
(ami a historiográfia-történetekben gyakran a parttalan enumerációba fullad), szükségszerű. (És ezzel a 
kijelentéssel természetesen a saját értekezésem fundamentumát is igyekeztem megerősíteni.) 
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milyen módon veszi hasznát White a retorikának, és ez a mód számunkra is gyümölcsöző 

eljárásnak tekinthető-e, ha nem is életművek, de legalább egyes történetírói szövegek 

elemzésének gyakorlatában. 

 

A Metahistory modellalkotó módszere és a retorika szerepe 

 

White könyve bevezetőjében elsősorban ismeretelméleti célt tulajdonít a vizsgálatának, 

azaz „a történelmi tudás természetéről és funkciójáról” kíván értekezni a „19. századi 

Európa történelmi képzelőerejének mélystruktúráját elemezve”. 57  Ezen fölül a történeti 

gondolkodás érvényét igazoló elméletek is érdeklik. Ami a módszert illeti, számunkra a 

következő a lényeg: „e célok elérése érdekében a történelmi művet annak tekintem, ami, 

mégpedig a legnyilvánvalóbb módon: vagyis elbeszélés formájú verbális szerkezetnek, 

amelynek az a szerepe, hogy a múlt folyamatainak és struktúráinak modellje vagy ikonja 

legyen, hogy ábrázolásukkal adjon magyarázatot rájuk. Módszerem, röviden szólva 

formalista. (…) e beszámolók strukturális komponenseit próbálom meghatározni.”58 Tehát 

White a történeti tudásról úgy kíván információkat szerezni, hogy narratívaként fogja föl a 

történelmi művet, olyan narratívaként, amely ikonszerűen (jelölő-jelölt, vagyis jelszerű 

kapcsolattal) ábrázolja a múltat. A tétel első felében, megállapíthatjuk, semmi 

problematikusat, sőt, ma már újdonságot sem fedezhetünk föl („a történeti mű elbeszélő 

szerkezettel bír”), a második felében ugyanakkor érdemes fölfigyelnünk arra, ahogy White 

megnyitja az utat az elbeszélés metaforikus értelmezése felé azzal, hogy a történeti mű és a 

múlt folyamatai között képviseleti viszonyt létesít, méghozzá ikonikust – és itt érdemes 

fölidéznünk a metafora helyettesítő-azonosító funkcióját hangsúlyozó elméleteket. 

Ugyanakkor lehet jelentősége annak, hogy White itt mégsem metaforáról vagy 

alakzatokról beszél: a metafora általánosító kielemése, „mesteralakzatként” való 

kitüntetése összekuszálná a négy trópusra alapított formális modell viszonyait, felborítaná 

a modell létfontosságú egyensúlyát. Jellemzően inkább az allegóriát említi mint az említett 

ikonikus funkciónak a figurális megfelelőjét („A narratív beszámoló mindig figuratív 

beszámoló: allegória.”59), ráadásul amikor később a közismerten „metaforacentrikus” Paul 

Ricoeur elbeszélés-értelmezését ismerteti, az ő felfogásában is az allegóriát emeli ki mint a 

                                                           
57 White 2006b: 864. 
58 White 2006b: 864–865.  
59 White 1997b: 188. 
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történész eseménysorozatot „szimbolizáló” elbeszélésének figuratív megfelelőjét.60 Talán 

mellékes, de White itt (1987-es keltezésű munkájában) Ricoeur egy, eredetileg 1964-ben 

megjelent tanulmányát idézi (pontosabban annak angol fordítását, ami 1978-ban látott 

napvilágot a hivatkozás szerint), miközben a francia filozófus az 1975-ben publikált, 

angolul már alig két évvel később hozzáférhető La métaphore vive-ben feloldotta a 

metafora és az allegória szembeállítását, méghozzá úgy, hogy az utóbbit az előbbi 

„családjába” sorolta be.61 

 White formális elméletének bevezetésbeli szakaszolásában a következő sorrendben 

tálalja a modellalkotó szövegelemzési szempontokat: cselekményesítés; formális érvelés; 

ideológiai vonatkoztatás; trópuselmélet. A formalista keret örök Achilles-sarkára 

rákérdezőknek, tudniillik hogy miért éppen azt a négy-négy alkategóriát rendelte az 

elemzési főkategóriák alá, amelyeket, White figyelemre méltó módon a modelljén kívülre 

mutat. Azaz más modellalkotók kész kategóriáit importálja, nevezetesen Northrop Frye, 

Stephen C. Pepper, Mannheim Károly és Giambattista Vico (illetve „a 16. századi retorika 

teoretikusai” 62) szerencsés módon többé-kevésbé kellő számú elemből álló rendszereit, 

többnyire azzal az indokkal, hogy „nagyon megfelelő osztályozási lehetőséget nyújtanak” 63 

vagy „történeti művek vizsgálatához különösen használhatónak találom őket” 64 . E 

konzervkategóriák kiválasztásának bővebb, minden esetben lábjegyzetbe utalt indoklásaiba 

White rendszeresen bele is foglalja, hogy döntései kritikai megjegyzéseket implikálhatnak. 

Annyira azonban nem bizonytalan, hogy ne rendezné hármas egységekbe az 

alkategóriákat, fönntartva azért, „hogy ezek nem kötelező jellegű kombinációs 

lehetőségek. Sőt a minden mestertörténész műveire jellemző dialektikus feszültség 

általában abból adódik, hogy az egymással disszonáns cselekményesítés-, érvelés- és 

ideológiaivonatkoztatás-módokat megkísérlik párosítani.”65 Az utóbbi kijelentés finoman 

aláássa a formalista megközelítés érvényét azt posztulálva, hogy bizony a kategóriák nem 

                                                           
60 „Ricoeur elismeri, hogy ily módon jellemezve a szimbolikus nyelvezetet, szinte az allegóriával azonosítja.” 
Itt érdemes kitérni a szöveg folytatására is, amiben feltűnnek Ricoeur metaforaelméletének az általános 
„összevont hasonlat”-fölfogást meghaladó jellemzői is: „Ez nem azt jelenti, hogy csak képzelgésről van szó, 
mert Ricoeur szerint az allegória egyfajta módja annak a »jelentéstöbbletnek« a kifejezésére, amely a  
»valóság« ama felfogásaiban van jelen, melyekben az »emberi vágy« és a »kozmikus látszat« dialektikája 
nyilvánul meg.” White 1997b: 196. 
61 Ez egy fontos jegye Ricoeur metaforaértelmezésének: átírja-helyesbíti a klasszikus retorikák hierarchiáját, 
mintegy fölszabadítva a metaforát a szóalakzat-besorolás fogságából, végérvényesen „nagy kiterjedésre”, 
azaz narratívát is meghatározni képes gondolatalakzattá avatva. Ricoeur az allegória és a metafora 
viszonyáról: Ricoeur 2006: 94–97. 
62 White 2006b: 890. 
63 White 2006b: 874. 
64 White 2006b: 869. 
65 White 2006b: 887. 
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okvetlenül elkülöníthetők, tiszták és megragadhatók, azaz talán mégsem ez a fajta 

konceptualizáció a legalkalmasabb elemző leírásukra. (Ezt a benyomásunkat az egyes 

elemzések is erősítik, az életművek besorolásai különösen az ideológiai vonatkoztatás 

síkján tűnnek önkényesnek.) Azzal együtt, hogy a szövegelemzési lehetőségek 

szempontjából a Metahistory legkevésbé meggyőző, leggyöngébb láncszemének éppen a 

módszerét, az elidegenítően deduktív, formalista megközelítést találom (és talán nem 

véletlen az sem, hogy nem a könyv jó részét kitevő ideológiai- és formálisérvelés-

elemzések váltották ki a legnagyobb visszhangot, hanem azok a kategóriák, amelyek a 

történeti szövegeket verbális szerkezeteknek tekintő alapvetésből származnak, konkrétan a 

cselekményesítés és a tropologikus minősítés), White retorikafelfogásának 

szemrevételezése első lépéseként szeretném szóvá tenni a Metahistory egy további 

problematikus eljárását is – a cselekményesítés poétikai redukálását. Az utóbbira való 

rákérdezés ugyanis alapjaiban határozza meg a jelen értekezésen belül alkalmazandó 

szövegelemző attitűdöt. 

 White szerint a történész úgy olvassa a „történeti mezőt”, mint egy nyelvész az 

ismeretlen nyelvet. „Röviden tehát a történész feladata, hogy egy nyelvileg formalizált, 

lexikai, grammatikai, szintaktikai és szemantikai »történetprotokollt« alkosson (…). Ez az 

előre megalkotott nyelvi struktúra ugyanakkor, prefiguratív alaptermészete miatt, azon 

meghatározható tropológiai eljárás fogalmaival írható le, melyben exponálása 

megtörténik.” 66  A White tételeit összefoglalók (különösképpen a történészek) a 

prefiguratív jelleget húzzák alá, és azzal szállnak vitába, holott az, hogy a történész az 

elbeszélések tömegének a kereszteződésében áll már azelőtt, hogy nekiszegezné kérdéseit 

a történelemnek (praktikusan: a forrásállománynak), nem szükségszerűen újdonság a 

történész számára. A 19. században kialakult, lényegében (elvárásait tekintve) változatlan 

professzionális történészképzés során a történésztanonc nemcsak a kanonizált történeti 

narratívákba lesz beavatva, hanem azokba a kötelező szakmai eljárásokba is, amelyek 

előírják számára, hogy jövendő vizsgálódásai során lehetőség szerint minden, szakmailag 

hitelesített elbeszéléssel ismerkedjen meg, amelyhez kutatásának még körül sem határolt, 

mentálisan rendezetlen forrásanyaga (mint történetelem) hozzátartozhat. A „nem léphetsz 

kétszer ugyanabba a folyóba” antik bölcsességét parafrazeálva mondhatnánk, hogy a 

történész sosem léphet kiszáradt folyómederbe, sosem indulhat kutatóútra a nulla 

kilométerkőtől (jól tudjuk persze, hogy ez a kilométerkő sem volt soha adott, maga is 

                                                           
66 White 2006b: 888. 
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diszkurzusok terméke, intellektuális konstrukció). Ráadásul a történelemre vonatkozó, 

megelőző szakmai elbeszélések korántsem az egyedüli narratívák, amelyek alakítják ezt a 

prefigurációs mezőt. E mezőben ugyanis a megismerő történész-alany minden elbeszélésre 

vonatkozó tapasztalata tudatosan-ösztönösen aktivizálódik akkor, amikor a történész 

találkozik a forrásanyaggal, és itt a jelen eszmefuttatás egyszerre ágazhat el a gadameri-

jaussi hermeneutika és recepcióesztétika horizontelmélete felé, bizonyos megfelelést 

tételezve föl a white-i prefiguráció és a hermeneutika elváráshorizontja között (az utóbbit 

tartva kifinomultabb és alkalmazhatóbb elméleti modellnek); mindamellett 

föleleveníthetjük azokat a belátásokat is, amelyekkel az elbeszélés-természetű kognitív 

alapműveletek, az identitásképzés és a tudásszerveződés kapcsán a különböző 

narratológiák az utóbbi évtizedekben kidolgoztak. (Erről e fejezet későbbi részében, mint 

jeleztük, még lesz szó.) A prefiguráció problémája (ti. hogy létezik) tehát a föntiek 

fényében eldöntött dolognak tűnik.67 

 Sokkal kétségesebb azonban az a viszony, amelyet White 1) a történészi 

történetgrammatika és retorika négy trópusa között fennállónak tételez, 2) e négy trópus és 

a költői nyelv közé fűz. Követve az ösvényt, amit White (egy igen terjedelmes 

lábjegyzetben68) vág a különböző retorikák között, azt találjuk, hogy az elméletalkotó egy 

viszonylag modern retorikai hagyományt tüntet ki figyelmével. Először is nem találja 

kielégítőnek a kétosztatú, metonimikus-metaforikus gondolatalakzatokkal operáló retorikai 

felfogásokat (sem az irodalom felől közelítő, strukturalista Roman Jakobsonét, sem az 

antropológus Claude Lévi-Straussét, sem a pszichoanalitikus Jacques Lacanét), ezért 

(Émile Benveniste stilisztikai érdekű gondolatébresztőjén át) a 16. századi retorikusok és 

Giambattista Vico négyosztatú tropológiája69 mellett tör lándzsát. Egyáltalán nem tartom 

mellékes körülménynek (és hadd emlékeztessek itt a white-i prefigurációs tételre), hogy 

Vico historiográfiai céllal alkalmazta a maga trópuselméletét, egy sajátos világtörténetet 
                                                           
67  Vö.: „Történetek szövik át az időt, amelyben élünk. Helyünket a világban, még mielőtt magunkra 
eszmélnénk – sőt, talán nem túlzás azt állítani: még mielőtt megszületnénk –, családi elbeszélések jelölik ki.” 
Tengelyi 1998: 13. 
68 White 2006b: 889–891. 
69 Érdekes egyébként, hogy White ehhez a négyeleműséghez (metafora, metonímia, szinekdoché és irónia) 
még annak ellenére is ragaszkodik, hogy az irónia esetében ő maga teszi szóvá a rendszer „billegését”, ti. 
hogy az irónia metatropologikus alakzatnak tűnik, olyan alakzatnak, amely „tudatában van” a „költői” nyelv 
alakzatosságának, e tudat nélkül nem érvényesül. Úgy vélem, ez a fogalmi bizonytalanság tükröződik a 
Metahistoryhoz írt előszóban is, ahol White a saját elbeszélésmódját egyszerre ironikusnak tekinti, és nem is: 
„It may not go unnoticed that this book is itself cast in an Ironic mode. But the Irony wich informs it is a 
conscious one, and therefore represents a turning of the Ironic consciousness against Irony itself.” White 
1975: xii. Amellett, hogy fejet hajthatunk White következetessége előtt (azaz hogy a saját beszédmódját sem 
vonja ki a történetírás beszédmódjairól tett általános megállapítások érvénye alól), megjegyezhetjük, milyen 
közel került itt White saját elmélete dekonstruálásához – talán ezért is alkalmazta sietve a „kettős tagadás” 
narratív alakzatát, amely szerint a meta-metatropologikus eljárás lenullázná önmagát. 
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írt e keretbe, olyan világtörténetet, amit a ciklikusság jellemez – éppúgy, mint Hayden 

White történetét a 19. századi „történelmi képzelőerőről”. Nem szükséges tövirül-hegyire 

ismerni a retorikatörténetet ahhoz, hogy White lábjegyzetében feltűnjön az antik retorikai 

hagyomány teljes hiánya. E hiányt egyrészt okozhatja, hogy White számára (ahogy a 

retorikai „vándorútját” elbeszélő lábjegyzetéből kiderül) létfontosságú volt a trópusok és 

figurák, azaz a gondolat- és szóalakzatok világos elkülönítése; másrészt White, midőn a 

prefigurációról elmélkedik, és a történetírói grammatika tartóoszlopait keresi, tökéletesen 

„keresztülnéz” a tropologikus érvelésmódot lefokozó, azt csak a retorika alműveletei közé 

soroló retorikákon. (Voltaképpen ezeket rehabilitálja Ricoeur, ahogyan azt nemsokára látni 

fogjuk.) Ez a negligálás annál is inkább feltűnő, mivel már az antik retorikákban (először 

Quintilianusnál) is szerepel az alakzatok White modelljébe elvileg hibátlanul illeszkedő 

négyes felosztása, és ez egy olyan hagyomány, amely a retorika 20. századi hivatkozási 

alapjáig, Heinrich Lausbergig, sőt, a Rhétorique générale strukturalista iskolájáig eleven 

maradt. Csakhogy ez a négyes felosztás ezúttal nem a négy említett trópusra vonatkozik, 

hanem azokra a műveletekre, amelyekkel az alakzatok létrehozhatók. (Konkrétan: per 

mutationem, adiectionem, detractionem, ordinem; azaz felcseréléssel, hozzáadással, 

elvétellel és szórenddel).70 

 A prefigurációs műveletek (például a retorikai hagyományok tendenciózus 

kiválogatása, sőt, a retorikai hagyományhoz fordulás magyarázat nélkül maradása) 

fölfedése közel sem jelenti azt, hogy ezáltal az elbeszélés érvényét veszítené; White maga 

sem állítja ezt a történetírásról. A pozitivizmus pártatlansághitében osztozó történész lába 

alatt igazán akkor kezd forrósodni az episztemológiai talaj, amikor White a költői nyelvet 

hozza összefüggésbe a történetírással. Lássuk, milyen kontextusban kerül elő a költőiség: 

White először is a kutatott eseménysor előzetes prefigurációját nevezi poétikai jellegűnek, 

„mivel minden kognitív és kritikai tevékenységet megelőz. Azért is poétikai, mivel 

létrehozza azt a struktúrát, melyben majd a történész a múltban »valójában megtörtént« 

dolgokat verbális formában ábrázolja és magyarázza.”71 Nehéz itt megtalálni azt az érvet, 

amely a hatástörténeti tudat (a kritikai tevékenységet megelőző) működésbe lépését 

kizárólagosan és egyértelműen a poétika tartományába utalná (nem beszélve arról, hogy a 

„kognitív” jelző alatt a fenti szövegösszefüggésben valami olyasmire kellene gondolnunk, 

ami nem mentális művelet, de hát hogyan lehet egy poétikainak titulált cselekvés nem 

kognitív aktus? Az ösztönösség és a humán gondolkodás sincs kizárólagos összefüggésben 

                                                           
70 Adamik 2010: 36–37. 
71 White 2006b: 888. 
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a poétikával, úgy hiszem.) Azt sem könnyű indokolni, miért minősül poétikainak az a 

struktúra, amely „verbális formában ábrázol és magyaráz”. White nem nyújt segítséget 

ahhoz, hogy megtaláljuk poétikába torkolló következtetéseinek a forrását (vagy ha úgy 

tetszik, előtörténetét). Mindenesetre jóval meggyőzőbbnek (és egyéb elméletekkel, sőt, 

gyakorlatilag is) alátámaszthatóbbnak tűnnek a fönti kijelentések, ha a poétikai helyett a 

„nyelvi” vagy a „narratív” jelzőket használjuk. Amiatt is praktikusabb lenne az utóbbiak 

mellett dönteni, mivel ezek a jelzők már egyáltalán nem vezetnek ahhoz a végképp 

cáfolható, a történészközösséget leginkább felbolydító állításhoz, miszerint ezek a 

korábban poétikainak minősített cselekményesítési műveletek a fikcionalitás hatókörébe 

tartoznának. Ráadásul a Metahistory egyebütt olvasható kijelentéseit tekintve úgy fest, 

White újfent figuratív módon redukálta a nyelviség halmazát a poétikusságra, hiszen a 

következő állításban nehéz kifogásolhatót találni: „a gondolkodás számára magában a 

nyelvhasználatban vannak a magyarázat lehetséges alternatív paradigmái” 72 , hozzátéve 

narratív pszichológiai ismereteinkkel, hogy mindez fordítva (kölcsönösen) is igaz: a 

nyelvhasználat számára a (narratív-archetípusos) gondolkodásban vannak a magyarázat 

lehetséges alternatív paradigmái. (Miközben valószínűleg joggal feltételezhető, hogy 

White itt gondolkodás alatt a történészi logikára, a professzionális elrendező 

elképzelésekre utalt.) 

 Eddig tehát úgy tűnik, hogy a White által alkalmazott retorika igencsak töredékes, 

és erősen prefigurált hagyományokból származik, ezért kétséges, hogy a Metahistoryhoz 

hasonló formalista modellen kívül ez fajta a retorika használható-e más elemzésekben. A 

white-i retorika (vagy inkább tropológia) korlátozottságát az a további észrevétel is 

alátámasztja, miszerint White nemcsak a trópuselmélet jellegzetességeit szabta a formalista 

modell méreteire, hanem az egyes trópusdefiníciókat is. „A metafora alapvetően ábrázoló, 

a metonímia redukáló, a szinekdoché integratív, míg az irónia tagadó jellegű.” A szöveg 

nem ad segítséget arra nézve, White mely retorikatan trópusinterpretációit alkalmazza az 

                                                           
72 White 2006b: 893. Fontos megjegyezni, hogy Hayden White későbbi tanulmányainak tanúsága szerint a 
tropologikus narrativizmus hangsúlyai a fikcionalitás és a poétika felől az általános értelemben vett 
narrativizmus felé tolódtak, lásd pl. „A mai történelemelméletben az elbeszélés témája rendkívül éles vita 
tárgya. Bizonyos szempontból ez meglepőnek számít, hiszen első pillantásra az elbeszélés kérdésén nem sok 
vitatkozni való van. Az elbeszélés: beszédmód, legalább annyira univerzális, mint a nyelv.” 1997b: 143. 
Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az idézett tanulmányban újra felmerül a fikcionalitás, de immár abban az 
oppozícióban, mint „történeti” vs. „fiktív”, illetve hogy „a »történeti« és a »fiktív« történetek elsősorban 
tartalmukban, és nem formájukban különböznek egymástól”, ami a gyakorlatban (pusztán immanens, 
szövegen belül maradó elemzéssel) ismét csak egy bebizonyíthatatlan állítás. Ám ezt nem csak a történeti 
szövegekre érdemes vonatkoztatni, hiszen „az irodalmi műfajok között sem mindegyik működik 
metaforikusan és nem minden poétikai alakzat interpretációja merül ki a fikcionalitásban”. Thomka 2001: 
181. 
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alakzatok ilyetén értelmezéséhez. Ha, teszem azt, felütjük a legutóbb kiadott magyar 

retorikai lexikont a metafora szócikknél, azt találjuk, hogy a retorikusok csaknem kilenc 

oldalon át definiálják, csoportosítják, osztják fel és írják körül az említett alakzatot, 

fölidézve és összevetve a legkülönbözőbb klasszikus és modern retorikai rendszereket. 

Persze ha akarjuk, megelégedhetünk a szócikk elején található magyarázattal is, amely 

szerint a metafora „a szóképek (trópusok) egyike, szó szerint átvitel. Hagyományos 

meghatározása: hasonlóságon alapuló névátvitel.”73 Sem a teljes fogalomtörténet, sem a 

hagyományos magyarázat nem implikálja, hogy a metaforát egyértelműen ábrázoló 

jellegűnek fogjuk föl – igaz ugyanakkor, hogy nem is áll ennek az útjába. (Most nem térek 

ki arra, hogy egy alakzatot – a többivel szemben – ábrázolónak minősíteni önmagában is 

mennyire problematikus.) Mindebből arra következtethetünk, hogy White tropológiájának 

alapelemei maguk is figuratív (leginkább metonimikus) módon interpretáltak. Hogy mi 

indokolta a fogalomalkotás e figuratív eljárását? Jóhiszemű interpretációval az elemzendő 

történeti szövegeket jelölhetjük meg prefiguráló tényezőkként, azaz hogy a 19. század 

kanonikus történetírói műveinek könnyebb, egyértelműbb, egyszerűbb, világosabb, 

termékenyebb, informatívabb, heurisztikusabb besorolásának igénye befolyásolta a 

modellalkotót olyan irányban, hogy analízise alapfogalmait ne hagyja lebegni a szinte 

áttekinthetetlenségig gazdag retorikai hagyomány ködében, hanem reduktív-figuratív 

közbevetődéssel orientálja olvasóinak fogalomhasználatát. 

 Mielőtt befejeznénk White retorikafelfogásának tárgyalását, és rátérnénk Ricoeur 

ez utóbbiból kiinduló, korrekciós szándékú történetírói retorikájára, vessünk egy pillantást 

arra, White hogyan érvényesíti formalista modelljét az egyes történetírói életművek 

tárgyalásakor. Tekintettel az értekezés által megjelölt korszakhatárokra, Marx példája tűnik 

a kézenfekvő választásnak. White már a fejezet címében definitív besorolással él („Marx: 

A történelem filozofikus védelme metonimikus módon”), amit a legelső kijelentésével meg 

is erősít: „Marx a történelmi mezőt metonimikus módon ragadta meg. Prefigurációs 

kategóriái a szakadás, a szétválás és az elidegenedés kategóriái voltak.”74 Ugyanakkor, ha 

a teljes fejezetet átlapozzuk, azzal a figyelemre méltó tapasztalattal gazdagodunk, hogy az 

egyes elemzéseken belül a formális keret rigorózussága enyhül, a retorikai minőségek 

keveredni kezdenek, vagyis az elbeszélés (a besorolás metonimikus egyöntetűségét 

föllazítva) a marxi történetírás jellemzésében igenis hajlamos az idomulásra. 

Bizonyítékként idézem az összefoglaló bekezdést: „Amit az előző szakaszokban 

                                                           
73 Adamik 2010: 796. 
74 White 1975: 281. 
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kifejtettem, az egy olyan, a történelem jelentősebb folyamatait összesűrítő 

történetszerkezet, amely fogalmaival lehetővé teszi Marx számára, hogy a proletár fejlődés 

végső állapotát úgy posztulálja, mint a részek szinekdochikus egyesülését az egészben. Az 

analízis metonimikus formát ölt – azaz konkrétan mechanisztikus avagy kauzális 

kifejezésmódot. Ám amit leírtam, az egy átalakulás az egyes állapotok eredetileg 

metaforikus jellemzésétől a metonimikus redukción át végül a részeknek az egészben 

történő szinekdochikus egyesüléséig.” 75  Ez (nevesítve az állapotokat) gyakorlatilag a 

következőt jelenti (a szocialista öntudat marxi fejlődéstörténetére vetítve): a kezdetben 

reakciós (metafora) típus a (metonimikusan, azaz az egészből elkülönülve létrejövő) 

polgári fázison át jut el (szinekdochikusan, azaz integrálódva) az egyesülésig. Ráadásul 

White ebben a folyamatban az irónia mozzanatát is észreveszi, mégpedig abban, ahogy a 

kommunisták a végső győzelem érdekében mindenki, akár az ellentétes érdekű osztályok 

(pl. polgárság) forradalmi mozgalmában is részt vesznek. Úgy tűnik tehát, hogy ami a 

Metahistory nagy struktúrájában tisztán metonimikus jelleget öltött (mivel White – 

metonimikusan – kiemelte az adott, itt: marxi elbeszélés általa meghatározónak tekintett 

trópus-formuláját), az közelebbről megvizsgálva, egyes, eltérő elemeiben többféle alakzat 

formáját is öltheti. Azaz: ha a szintézis szemszögéből pillantunk a 19. századi történetírás 

történetére, a formális modell látszik erősebbnek, ha az egyes esetek felől értékeljük az 

elemzés módszerét, akkor az adott források konkrét „hatóereje” is kezd kirajzolódni. 

(Amely megállapítással természetesen nem a prefiguráltságot próbálom kétségbe vonni, 

hiszen az a tropologikus kategóriák alkalmazásán keresztül továbbra is érvényesül.)  

 

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy a Metahistory 

 retorikaértelmezése maga is retorikusan képződik (ezáltal összhangban van a 

saját, historiográfiára vonatkozó metatextuális állításaival), 

 egy tropológiára korlátozott „félretorikával” él, 

 ugyanakkor a tropológiája is korlátozott (négy alaptrópusra épül), 

 prefigurációs tétele inkább hermeneutikai nézőpontból alkalmazható, 

 a történetírásnak a retoricitásból eredeztetett poétikai (vagy fikciós) jellege 

kevéssé alátámasztható, következésképpen nem túl termékeny megközelítés 

(gyümölcsözőbbnek látszik a narratív jelleg következményeiből kiindulni), 

                                                           
75 White 1975: 315. 
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 egy-egy történeti narratíva szerkezetében több alakzat is kereszteződhet (az 

egytrópusos formalista modell elhagyása nem feltétlenül érvényteleníti a 

tropologikus elemzési módszert, sőt, megengedőbb kereteket biztosít a számára). 

 

 

Ricoeur retorikus történetírása – a Metahistory retorikájának korrekciója 

 

Amikor a White nevével „metaforizált”, tropologikusan prefigurált történetelméletet 

követően Paul Ricoeurt citálom, valószínűleg számos történész (és egyben önmagam, 

pontosabban e dolgozat első fejezete) nyomába lépek. Hogy ne menjünk messzire: a 

legfrissebb magyar historiográfiai összefoglaló „A posztmodern és az »új történetírás«” 

című része többek közt Ricoeur-idézetekkel is zárul, mégpedig az e fejezetbe sorolt 

tanoknak a történetírás ismeretelméleti státuszát feltételezetten megrendítő hatásával 

szembeszegezve, kvázi ellencsapásként76. (Egyszóval azért, amiért én is szerepeltettem a 

dolgozatom előző fejezetében.) Valóban úgy tűnik, hogy a rendkívül szerteágazó és 

sokoldalú filozófiai munkásságot kifejtő Ricoeur, akinek a figyelmét az utóbbi 

évtizedekben éppen azok a területek vonták magukra, amelyek közvetlenül metszik a 

történetírás szokásrendjét és a történettudomány önképét megbolygató tézisek 

kiindulópontjait (nevezetesen a retorika, azon belül a metaforaelmélet, illetőleg az 

elbeszélés és az időtapasztalat). Talán azzal összefüggésben, hogy „Ricoeur filozófiáját 

elsősorban a fenomenológiai és hermeneutikai megközelítés jellemzi” 77, az ő téziseiből 

általában hiányzik az offenzív attitűd (ami korántsem egyenlő a dialógusra vagy vitára való 

készség hiányával), ugyanakkor az említett problématerületek elmélyült ismerete 

alkalmassá teszi, hogy afféle történészbarát vademecumként olvassák a céhbeliek. 

Korábban már láthattuk, nem Ricoeur az egyetlen, aki White-on kívül a retorika és a 

történelem kapcsolatát feszegeti, most mégis az ő, a történetírás igazságának legalább 

részleges visszaperlését megkísérlő Történelem és retorika című tanulmányának78 állításait 

                                                           
76 Romsics 2011: 243. Az itt szereplő Ricoeur-idézetek a történészi intencionalitással és a diszkurzusban rejlő 
igazsággal foglalkoznak, amelyek nézetem szerint nem a defenzíva legerősebb pontjai a „történetírás kontra 
fikcionalitás” vitában. Ugyanis sem a történészi szándék, sem a diszkurzus referencialitásának foka nem 
olvasható ki a szövegből, elismerésük pusztán azon múlik, a befogadó aláírja-e a virtuális szövegszerződést – 
azaz a paratextusok kínálta fogódzók hatására (lábjegyzet-apparátus, kiadó, fülszöveg stb.) önként hitelt ad-e 
a történetírás adott dokumentumának. (Vö. lejeune-i önéletrajzi szerződés.) Ám ne feledjük: ugyanez a 
„szövegen belüli státuszbizonytalanság” a fikciós szövegekre is vonatkozik, ahogy az előző fejezetben erről 
már szó volt. 
77 Gyurgyák–Kisantal 2006: 106. 
78 Ricoeur 2000: 11–24. 
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igyekszem közelebbről megvizsgálni, különös tekintettel arra, érvelésébe milyen retorikára 

vonatkozó megállapításokat épített bele. 

 Ricoeur legelőbb is fölhívja a figyelmet arra, hogy a retorika klasszikus alakjában 

az érvelés tudománya, és ebben a fölfogásában nem is olyan egyértelmű a történetírással 

való viszonya. A szerző nem átall visszatérni az antik retorikatanokig, hogy leszögezhesse: 

„A retorikát mindenekelőtt úgy lehetne jellemezni, hogy az az érvelés ama módjával 

foglalkozik, amely a szükségszerű kényszere és a szofizma önkénye között helyezkedik el. 

A bizonyíték és a valószínűségi érv, melynek elméletét Arisztotelész dolgozza ki (…).” 79 

Ricoeur itt nem foglalkozik többet a valószínűségi érvvel, holott ennek, az enthümémának 

a fogalma nemcsak Arisztotelész Rétorikájában játszik főszerepet, hanem a történetírásra 

tükrözve is tanulságokkal járhat, de erről valamivel később.) Ellenben Ricoeur, mint már 

megjegyeztük, föleleveníti a retorikai beszédalkotásnak a tropologikus történeti 

narrativisták által meg sem említett fázisait. Láttuk, mi lehet ennek a hanyagolásnak az 

oka: White olyan modern retorikai hagyomány eszköztárát alkalmazta, amelynek a 

trópuselméleten kívül eleve nem volt része más. Ahogyan Ricoeur visszahelyezi jogaiba az 

inventio (az érvek és bizonyítékok feltalálása), a dispositio (ezek elrendezése), végül az 

elocutio (az alakzatokat is magába foglaló szövegalkotás) fázisait, és megfelelteti őket a 

(korábbi szövegcentrikus elméletek által szintén igencsak elhanyagolt) teljesnek 

aposztrofált történészi munkafolyamat fázisaival (inventio: tényfeltárás, azaz adatgyűjtés; 

dispositio: a történeti magyarázat megszületése, azaz történetforma – narratíva – 

választása; elocutio: írás, tropologikus-retorikus szabályokhoz igazodva). A 

hangsúlyáthelyezés tehát megtörtént. Ugyanakkor ez a történészi gyakorlathoz idomulni 

látszó retorikai hármasság talán nem véletlenül idézi föl bennünk White formalista 

modelljének gyengeségeit. Ugyanis, mint már korábban említettük, lehetetlen rámutatni 

egy pontra, és azt írni fölé: itt kezdődött a történész érdeklődése/kutatása/elbeszélése, 

minekutána a történész továbbra is a korábban született (sőt, folyamatosan alakuló) 

elbeszélések sodrásában, metszéspontjában áll, amelyek mind-mind befolyásoló erővel 

bírnak arra a horizontra, ahonnan a történész a múltat szemléli, ahonnan a kérdéseit 

fölteszi. Ebből következően, én úgy hiszem, lehetetlen volna általánosan érvényes 

időrendet vagy hierarchiát fölvázolni a történész Nagy Történetalkotó Munkájának fázisai 

között, így ez a ricoeuri hármasság is csak félsikernek mondható, már ami a konkrét 

történetíráson kívüli munkafolyamatok elkülönítésének, fontosságuk hangsúlyozásának 

                                                           
79 Ricoeur 2000: 11. 
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szándékát illeti. (Ricoeur erre maga is utal. 80) Ráadásul az inventio-dispositio–elocutio 

hármasa már az antik retorikákban sem volt egyöntetűen bevett hagyomány: Quintilianus 

„az inventióhoz kapcsolja a dispositiót, de úgy is lehetne mondani, hogy a dispositióhoz az 

inventiót. Mindenesetre a szónoki beszéd részeit Cornificius, Cicero és Quintilianus az 

inventio keretében tárgyalja.”81 Tehát bármennyire is hatásosnak tűnik az a háromfázisú 

elbeszélés, amit Ricoeur a történetírói folyamatról allegorizálással megalkotott, sokkal 

inkább tűnik úgy, hogy (ha már mindenképpen osztanunk kell, akkor) egy kétosztatú 

narratíva jobban illenék a tapasztalatból ismerős történészi gyakorlathoz82: 

 Első fázis: mindaz, ami az írás (szövegalkotás) konkrét műveletét megelőzi  

(retorikai fogalmakkal az inventio és a dispositio összevonása, azaz a „beszéd” 

céljainak meghatározása, minden előzetes kérdésföltevés, a retorikán belüli és 

kívüli érvek, bizonyítékok összegyűjtése, beleértve a témára vonatkozó korábbi 

„beszédeket” is); 

 Második fázis: a szöveg létrehozása (ez pusztán az elocutiót foglalná magába). 

 

A kétosztatúságot azonban (akárcsak a Ricoeur retorikafelfogásában kiemelt hármasságot) 

szorosan összetartozó „felek” egységeként érdemes elképzelnünk: „a tényfeltárás és az 

értelmezés ugyanannak az oszthatatlan folyamatnak a két oldala. A történész nem gyűjtheti 

össze a szükséges tényeket, ha közben nem vezeti őt valamilyen elképzelés (…), és 

fordítva is: az összegyűjtött tények arra kényszeríthetik, hogy módosítsa eredeti 

elképzeléseit.”83 

Ugyanakkor be kell látnunk, hogy ha a gondolatalakzatokat minden történeti 

narratívához természetszerűen hozzátartozónak ítéljük, akkor a történet szerkezetét 

meghatározó alakzatosság már a kérdésföltevések fázisát is alapvetően befolyásolja – úgy 

tűnik tehát, hogy a narratív diszkurzus és benne a tropológia a történetalkotás minden 

pillanatára hatást gyakorol. Mindeközben fontos hangsúlyoznunk: ez a hatásgyakorlás 

nem jelenti azt, hogy a történész tevékenysége kizárólag a narrativitás és a retorika 

hálójában vergődne, de az bizonyosnak látszik, hogy ahol ebben a tevékenységben 

narratívák kerülnek elő (akár a korábbi elbeszélésekből és a belőlük alkotott 

                                                           
80 „Magyarázás és írás között tehát folyamatos az átmenet; vagy, hogy retorikai kategóriáknál maradjunk, a 
narratív forma a dispositio és elocutio metszéspontjában található.” Ricoeur 2000: 17. 
81 Adamik 2010: 326. 
82  Bár a tapasztalatra vagy a történészi gyakorlatra való hivatkozás a történetírást problematizáló 
diszkurzusban eleddig nemigen győzött meg senkit (legalábbis ez a tapasztalat). 
83 Kracauer 2009: 136. 
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elváráshorizont, akár a források, sőt, akár a róluk való gondolkodás), e kettő tényező 

munkálkodása dominánsan tetten érhető. 

 „Mivel minden retorikává vált, eltűnik az igazság, ebből adódóan pedig a történeti 

realitás kérdése is”84, vonja meg a „retorikai infláció” egyenlegét Ricoeur, majd három 

ellenérvvel kísérli meg visszatámogatni a történészt a referencialitásért és a történeti 

elbeszélés realitás-dimenziójáért folyó harc ringjébe. Emlékezzünk csak vissza, hogyan 

teszi, ezúttal a retroikára figyelve: először is a retorikai inflációval a narratív inflációt 

állítja szembe, azaz hogy „az emberi cselekvés olyan természetű, hogy önmegértéséhez 

elbeszélést kíván” – tehát az elbeszélésnek mint kognitív műveletnek jóval több köze van 

az ún. valósághoz, mint amely előfeltevésből a tropologikus narrativisták kiindulnak; az 

elbeszélés – általános emberi. Ricoeur ezzel kiemeli a történetírást a fikciós műfajokkal 

alkotott oppozíciójából, és elhelyezi a fikciós műfajok mellé, mindkettőt egy nagyobb 

halmaz, a narrativitás címkéje alá rendezve. A második és harmadik ricoeuri ellen-állítás 

ismét csak a narratív inflációt táplálja: a történészt és vizsgálatának tárgyait, a múltban 

létezőket ugyanahhoz a szuper-elbeszéléshez tartozóként állítja be: „az események, melyek 

a dokumentumokban nyomokat hagytak, az elbeszélés eseménye ugyanabban az 

univerzumban helyezkedik el, mint a körülmények, melyekkel a természettudományok 

foglalkoznak.” 85  Illetőleg a történész annak a múltnak az örököse, amit vizsgál, 

következésképpen őt is alakítja, rá is hatással van az időskála egy korábbi pontján 

elhelyezkedő történeti entitás. 

 Ricoeur ellenvetései mind respektálhatók, de legalábbis nehezen vitathatók. 

Ugyanakkor érdemes észrevenni, hogy a múlt realitása és a történész realizmusa között 

valamilyen folytonosságot biztosítani kívánó szándék némiképp paradox, legalábbis 

annyiban, hogy a folyamatosság előnyére hajlamos csökkenteni a változások, törések, 

különbségek jelentőségét, miközben a történeti kutatásnak éppen ezek (a másság) 

megtapasztalása és értelmezése az egyik kiemelt funkciója. Annak a kijelentésnek az 

anakronisztikus félreértésétől óvnék itt, amit Ricoeur a következő módon fogalmazott meg: 

„a történelem végső tárgyai éppolyan emberek, mint mi” 86 , miközben persze azt is 

belátom, hogy a különbségek megtapasztalásának megvan a maga igen határozott korlátja. 

 

  

                                                           
84 Ricoeur 2000: 21. 
85 Ricoeur 2000: 23. 
86 Ricoeur 2000: 22. 
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Az enthüméma mint a történeti narratíva igazságának egy archetípusa 

 

A történetírás és a retorika kapcsolatát illetően még az enthümémára szeretnék röviden 

kitérni. Az enthüméma tárgyalása voltaképpen azt segítené elő, hogy a retorikát (a retorikai 

vagy sokkal inkább tropológiai inflációtól elhatárolódva) visszahelyezzük jogaiba, már ami 

a történetírást tematizáló diszkurzust illeti. 

 Mindenekelőtt azonban próbáljuk meg a történetírás retorikai olvasatát a klasszikus 

auktorok, kiemelten Arisztotelész retorikafelfogása felől „újrakezdeni”. Ebben az esetben 

ugyanis aligha fenyeget a fikciós szövegek közé utalás veszélye, ugyanis az antik retorika 

olyan behatároltan funkcionális, ítéletelvű-tárgyalótermi diszkurzus, amelynek igencsak 

kevés köze van a poétikához, „ugyanis egyedül a bizonyítások tartoznak a retorikához”87. 

(Arisztotelész sem a poétikával, hanem a dialektikával állítja párhuzamba.) Ha ezt a 

klasszikus értelemben vett retorikát tükrözzük rá a történetírásra (vagy, ha tetszik: ezt a 

retorikát tekintjük a történetírás allegóriájának), akkor a történetírás ismeretelméleti 

státusza valahol a törvényszéki, a bemutató és a tanácsadó beszéd kereszteződésében 

ragadható meg, elképzelhető, hogy mindhárom beszédfajta jellegzetességei keverednek a 

történeti elbeszélésben, de az szinte kizárt, hogy csak az egyikéi. Ha a befogadói elvárások 

szintjén jellemezzük a beszédként értett történetírást („a hallgató szükségszerűen közönség, 

vagy ítélő” 88 ), akkor könnyen belátható ezeknek az attitűdöknek a (nem feltétlenül 

vagylagos, egymást kizáró) relevanciája, ráadásul ez a megközelítés úgy a tudományos 

közösség, mint a szélesebb nyilvánosság közönségére kiterjeszthető. 

 Ha elfogadjuk, hogy az arisztotelészi retorikafelfogásnak lehetnek tanulságai a 

történetírásra nézve, akkor érdemes továbblépnünk a historiográfia szövegszervező 

módszereihez. Lássuk, mit mondhat erre vonatkozóan a Rétorika: „Világos tehát, hogy a 

rétorika módszertana a bizonyításokkal foglalkozik, a bizonyítás pedig egyfajta igazolás 

(mert többnyire azt hisszük el, amit igazolva látunk). A rétorikai igazolás az 

enthüméma.”89 Ebből következően tegyük föl, hogy az ideáltipikus történeti elbeszélés egy 

bizonyító (erejű) elbeszélés, amely minden olyat, ami bizonyításra alkalmas, a szövegébe 

foglal, beleértve természetesen az enthümémát is („minden egyes tárgyban feltárja a 

meggyőzés lehetőségeit”, és él is velük). Haladjunk tovább. „A beszéd által nyújtott 

bizonyítékoknak három fajtája van: az első a szónok jellemében van, a második a 

                                                           
87 Arisztotelész 1982: 5. 
88 Arisztotelész 1982: 19. 
89 Arisztotelész 1982: 8. 
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hallgatóságra tett hatásban, a harmadik pedig magában a beszédben, mely bizonyít vagy 

úgy látszik, hogy bizonyít.” Interpretációnkban a szónok jelleme, a történész szakmai 

szavahihetősége és/vagy hírneve csak közvetetten elérhető, nem magából a szövegből 

adódik, hanem a szöveget övező hagyományból és hiedelmekből (ezek a szövegszerkezetre 

is befolyásoló erővel bírnak mint prefiguráló elbeszélések), az olvasatot meghatározó 

paratextusokból. Ugyanez igaz a hallgatóságra tett hatásra: bár minden szövegnek van 

implikált olvasója, a szöveg mégsem vonhatja totálisan ellenőrzése alá a befogadót. 

 Nem kívánjuk itt a teljes Rétorikát és az érvforrások hiánytalan taxonómiáját 

áttekinteni, mindössze az enthümémákra térünk ki még, mint a retorika sajátos bizonyító 

eszközeire. Az enthüméma retorikai szillogizmus: „a szillogizmus igaz premisszákból von 

le szükségszerű konklúziót, míg az enthüméma valószínű állításokkal vezet a 

megfontolandó konklúzióig; pl. Minden athéni fecsegő. / Szókratész athéni. / Szókratész 

tehát fecsegő.” 90  (Az első premissza az, ami megkérdőjelezhető, de igencsak nehezen 

tagadható állítás.) Arisztotelész így fogalmazza meg: „Nos, enthümémákat 

valószínűségekből és jelekből alkotunk, ennélfogva szükséges, hogy e kettő közül az egyik 

egybeessék a lehetségessel, a másik a szükségszerűvel. Valószínű az, ami gyakran 

megtörténik; azonban nem egyszerűen ez, ahogy sokan meghatározzák, hanem az, ami 

másképp is lehetséges.”91 A valószínűség és a jelek vegyüléke – ez a meghatározás az, 

amiért az enthüméma hasznos metaforája lehet a történészi szövegalkotásnak. A 

történetírásban hasonlóképpen keverednek az ellenőrizhető adatok és a valószínűségek, a 

retorikán belülről és kívülről származó érvek, a tények és a trópusok, mint a két, eltérő 

természetű premissza az enthümémában. A történészi beszéd meggyőző erejét ezek 

arányából és minőségéből nyeri – belátható, hogy kevés „jel” és sok (narratív) 

valószínűség csökkenti (bár nem feltétlenül hatástalanítja) a szöveg bizonyító erejét. Ha a 

történeti narratívát egy kommunikációs aktuson belüli üzenetként fogjuk föl, akkor a 

státusza, a performatív ereje (a fentiek fényében) hasonló lehet az arisztotelészi 

Rétorikában kifejtett szónoki beszédekhez. Szövegszervezésének pedig az a meghatározó 

vonása (kommunikatív küldetése), hogy narratív formát öltő, valószínűségekből és 

ellenőrizhető bizonyosságokból kikevert bizonyíték legyen – akárcsak az enthüméma. 

                                                           
90 Adamik 2010: 331. 
91 Arisztotelész 1982: 15–16. 
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A narratív diszkurzus és a narratológia módszertana 
 

 

„Az elbeszélés a nyelvi és nem nyelvi, irodalmi és nem irodalmi kifejezés- és 

megértésformák egyik alapvető modellje, megértés- és értelmezésmód, mentális 

működésünk meghatározó alakzata.”92 Ebből az alaptételből kiindulva nőtte ki magát a 

narratológia valódi interdiszciplináris módszertani segédeszközzé nem csupán az olyan, 

elemző szándékú diszkurzív eljárások körében, amelyek a verbalitásra összpontosítanak, 

hanem az olyan tudományok berkein belül is, amelyek a legváltozatosabb médiumokkal, 

jelrendszerekkel dolgoznak. „A narratológia a narratívák elmélete, narratív szövegeké, 

képeké, látványosságoké, eseményeké; olyan kulturális képződményeké, amelyek 

történetet mondanak el.”93 Ha figyelembe vesszük, hogy az elbeszélés fönt idézett fogalmi 

megragadása milyen hatalmas területet fed le, láthatjuk, hogy a narratológiának mennyiféle 

terepen akadhat dolga; és mivel a történetírástól nehezen tagadhatók el az elbeszélő jegyek, 

ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy a rá vonatkozó diszkurzus elemzésében a narratológia 

belátásait és eszköztárát hívjuk segítségül. 

 A narratológia heterogén elmélet. Azon kívül, hogy tárgyuk a narratíva, az egyes 

narratológiák valójában kevés alapföltevésben egyeznek meg. Ennek valószínűsíthetően 

történeti okai vannak: a már sokszor emlegetett nyelvi fordulat nyomán számos diszciplína 

fordult szinte egyidőben a narratívák felé94, és saját narratológiája kimunkálása közben 

annak a jelrendszernek az érdekeit tartotta szem előtt, amelyre alkalmazni kívánta a maga 

„elbeszéléstudományát”. Én sem fogok más módon eljárni, alább vázolt narratológia-

értelmezésemben a történeti diszkurzus elemzésének (egyébként nem különösen sajátos)  

igényeire összpontosítok majd, miközben semmiképpen nem törekszem olyan babérokra, 

hogy megalkossam a történettudomány saját narratológiáját. 

 Mivel az értekezés korábbi fejezetében jócskán ejtettünk szót a történetírást övező 

ismeretelméleti kételyről, amelynek eloszlatására szövegen kívüli nézőpontok 

érvényesítését ajánlottuk, praktikusnak tűnik a nyelvészeti pragmatika felől közelíteni a 

történeti diszkurzus narratológiájához, mert így egy olyan modellt nyerünk, amely 

kommunikációs funkciót rendel a történetíráshoz, kommunikációs szituációba helyezve 

                                                           
92 Thomka 2007: 131. 
93 Bal 1997: 3. 
94 Martin Kreiswirth egyenesen narratív fordulatnak nevezi „a narratívák és a narratívák elmélete iránti 
hatalmas, kirobbanó és példátlan érdeklődést, ami körülbelül huszonöt éve kezdődött el, és mindmáig erősen 
és gyorsan növekszik” (2000-ből idézi Orosz 2005: 23.) Az ehhez hasonló kijelentések alapján gyaníthatjuk, 
hogy nehéz lenne tisztán szétválasztani a nyelvi és a narratív fordulat alá rendelt következményeket. 
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tekint a történetírás elbeszéléseire, azaz a szövegen kívül egyéb entitásokat is rendez köré, 

tágítja az elemzés kontextusát. A második előzetes megfontolás, amit a történeti diszkurzus 

a saját narratológiájával szemben megkövetelhet, az a nyelvészeti szövegfelfogás 

kiindulópontul választása, ellentétben az irodalmi-esztétikaival. Ez utóbbi igényt az a 

törekvés legitimálja, hogy elhatárolódjunk a fikcionalitáshoz kapcsolódó narratológiai 

tapasztalatoktól, amelyek ismét csak a szóban forgó ismeretelméleti kétely malmára 

hajtanák a vizet. Ám érdemes megjegyeznünk, hogy ez az elhatárolódás sosem lehet 

tökéletes, mivel az irodalmi indexű elbeszélések vizsgálatának eredményeiből bármely 

narratológia profitálhat, így (legalább közvetetten) a történetírás narratológiája is érintkezik 

velük. 

 

 

A történeti diszkurzus narratológiájának operatív alapelemei95 
 

Narratív diszkurzus 

A narratív kommunikáció folyamata. Magyarán az a helyzet, amely magában foglal 

minden narratívához kapcsolódó kommunikációs „tartozékot”: a narratívát mint üzenetet, a 

szerzőt mint az üzenet feladóját, a befogadót, aki dekódolja az üzenetet; a kommunikáció 

körülményeit, helyét, idejét. A narratív diszkurzusban egyszerre vannak jelen, az adott 

szituációhoz igazodó arányban a kommunikáció tranzaktív („világleíró”, -reprezentáló) és 

interaktív (a kommunikációban résztvevők személyes attitűdjét, kapcsolatteremtésüket 

szolgáló) funkciók. Ami a történetírást illeti, világos, hogy a vele kapcsolatos 

kommunikációt a tranzaktív funkció jellemzi, de nem az interakció teljes háttérbe 

szorításával. Ha megegyezünk abban, hogy a történetírásnak mindenkor identitásképző 

feladata van, akkor a személyes attitűdöknek a történetírás kommunikációjában nem kevés 

jelentőség tulajdonítható, nem beszélve arról, hogy a bizonyítás és meggyőzés mint 

történészi feladatkör sem nélkülözheti az interaktivitást. 

 A történetírás narratív diszkurzusát interaktív szinten az aszimmetria jellemzi. 

Mivel ebben a kommunikációban ritkán áll elő a kommunikációs körülmények 

egyöntetűsége (azaz a legtöbb esetben a feladó nem akkor és ott kapja meg a történetíró 

megnyilatkozását, amikor és ahol ez a megnyilatkozás keletkezett), közvetett interakcióról 

beszélhetünk. Ez jelentékeny és sajátos kognitív műveletek terhét rója a szövegalkotóra: 
                                                           
95 A fogalomlista összeállítása általánosságban az alábbi összefoglalások felhasználásával történt: Bal 1997, 
Tátrai 2002, Orosz 2006. 
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gondosan meg kell terveznie kommunikációs stratégiáját, például a minimálisra kell 

csökkentenie a félreértés lehetőségét (hiszen nem lesz ott, hogy megválaszolja az esetleg  

adódó kérdéseket), valamint biztosítania kell a szöveg minél hosszabban tartó hatását 

(minden bizonyítékot, érvet és ékesszólást latba kell vetnie, hogy a meggyőzés sikerüljön).  

 A történetírás narratív diszkurzusában (mind minden kommunikációs aktusban) 

fontos szerepet játszanak a kommunikációs alapelvek, amelyek betartása többé-kevésbé 

minden kommunikációt jellemez. Ezek a társalgást szabályozó úgynevezett grice-i 

együttműködési maximák: 

 mennyiség (a társalgásba foglalt információ a megfelelő mennyiségű legyen), 

 minőség („Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis”; „Ne mondj 

olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád” – itt hozható szóba újra a 

történeti diszkurzust regulázó valószínűségi érvelés, ami a befogadó szempontjából 

az igazmondás elvárása), 

 modor (érthetőség, egyértelműségre törekvés), 

 viszony (légy releváns). 

Grice a maxima-elvekkel egy klasszikus retorikai hagyomány követőjének is besorolható, 

amely a szónoknak előírja, hogy beszédét a brevis, apertus és probabilis jelzők 

jellemezzék.96 

 Az enthümémák (illetve a teljes történetírói valószínűség-konstrukció) elfogadását 

életbevágóan határozzák meg a társalgás együttműködési alapelvei, ami egy újabb 

bizonyságnak tűnik arra nézve, hogy a történetírás episztemologikus státuszáról az 

interaktív mozzanatot számításba vevő történeti diszkurzus, kommunikációs aktus 

vizsgálatával érdemes következtetéseket levonni, nem pedig a puszta szövegimmanencia 

alapján. 

 

Implikált szerző és implikált olvasó 

A narratív diszkurzusba beljebb lépve, a konkrét szövegen belülre kerülve találkozunk 

ezekkel a narratív alap-ágensekkel. Az implikált szerző és olvasó voltaképpen modell; az 

implikált szerző (akit semmi esetre sem szabad összetévesztenünk a narrátorral vagy a 

valóságos, életrajzi szerzővel) a „szövegben megnyilvánuló terv”, a szövegből kiolvasható 

meggyőzési stratégiák gyűjtőneve. Hozzá kapcsolható, rá vetül ki az ún. intencionalista 

olvasásmód, amely egy szöveg befogadása során elsősorban a szövegben tetten érni vélt 

                                                           
96 Adamik–A. Jászó–Aczél 2004: 380–381. 
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szerző (a tulajdonképpeni implikált szerző) szándékának manifesztumaként értékeli a 

narratívát, illetve (feladói oldalról) az intencionalista szerkesztésmód is jellemző lehet, 

azaz a narratív kommunikációnak egy olyan felfogása, miszerint a narratíva arról szól, 

amiről „én, a szerző” akarom, hogy szóljon”, alábecsülve a befogadó aktív 

közreműködését a jelentés létrehozásában. (Amely pedig annál jelentősebb, minél 

közvetettebb – pl. írásos – a kommunikáció.) 

 Az implikált szerzővel szoros összefüggésben értelmezendő az implikált olvasó, aki 

nem más, mint a szöveg olvasóra gyakorolt hatásának a modellje, az a terv vagy keret, 

amely meggátolja a szövegnek tulajdonítható jelentés önkényes kiterjesztését. Az implikált 

olvasó elképzelése tehát leginkább valamiféle meder, amelyben a szöveg az interpretáció 

lehetőségeit gyűjti össze. Az implikált olvasó és szerző fogalmai világosan példázzák, 

miféle műveletekkel kell megbirkóznia a valóságos befogadónak: a szöveg olvasása során 

az említett narratív alapelemeket mind neki kell fölismernie, dekódolnia. Látható, mennyi 

minden függ tehát a befogadó szociokulturális meghatározottságától.97 

 

Esemény, fabula és történet a narratív szövegben 

A narratív struktúra „elemi részecskéjét” illetően az egyes elméletek megegyezni látszanak 

abban, hogy azt az eseménnyel kell azonosítanunk. Az esemény fogalma (amely a 

történészi diszkurzusban is nem szűnő viták tárgya) a narratológusok szerint: az „esemény 

abban áll, hogy egy individuum átlépi két szemantikai tér határát, azaz valamifajta 

változáson megy át, ezáltal a történet hordozójává válik” 98 . (Az individuum itt nem 

feltétlenül csak egy személlyel azonos.) Egyszerűbben szólva az esemény egy 

állapotváltozás, ahonnan valami-valaki „más jelentéssel” lép ki, mint ahogyan belépett. A 

narratív struktúra ebből következően minimum két ilyen esemény kompozíciója, azzal a 

feltétellel, hogy az események közül „egyik sem előfeltételezi vagy tartalmazza a 

másikat”99. Azaz: egy esemény még nem narratíva. 

 A narratív diszkurzuson belül az üzenet funkcióját megtestesítő narratív szöveg sem 

egy homogén, bonthatatlan egység. Három aspektusból boncolgathatjuk: a legbensőbb 

rétegnek talán a fabulát nevezhetjük, amely „olyan időrendben és logikusan összefűzött 

események sorozata, amelyeket az aktor okoz vagy tapasztal”100. Az újabb réteg a történet 

(story, histoire): a fabula sajátos módú előadása, a harmadik réteg pedig a narratív szöveg, 
                                                           
97 Tátrai 2002: 35–37. (Leginkább Wayne Booth és Wolfgang Iser elképzelései alapján.) 
98 Orosz 2005: 27. (Jurij M. Lotman és Gerald Prince felfogásmódját szintetizálja.) 
99 Orosz 2005: 26. 
100 Bal 1997: 5. 
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amely egy (nem szükségszerűen verbális) szöveg, amit egy ágens prezentál (elmond) egy 

adott médium közvetítésével.  E három réteg alkotja a narratívát. Fontos rámutatni, hogy a 

befogadó a legcsekélyebb valószínűség szerint találkozik ugyanebben a sorrendben a 

narratíva rétegeivel, sok esetben a fabuláig csak bonyolult interpretációs eljárásokkal jut el, 

mert a narratív diszkurzusban szükségszerűen előbb a narratív szöveggel ismerkedik meg. 

A fönti három rétegtől el kell határolnunk a narrációt (discours), amely nem más, mint az 

elbeszélés aktusa (azaz cselekvés). 

 

A narratív alakmások: narrátorok és aktorok; fokalizáció 

Egy narratív szövegben a beszélő fölfedezése nem feltétlenül egyszerű, hiszen eleve két 

típusa van, amelyek olykor, például az önéletrajzi elbeszélésben, nem egykönnyen 

választhatók szét egymástól: az egyik a narrátor, a másik pedig az aktor. A 

szétválasztásban segíthet, hogy az aktor a fabula terrénumának lakója, ő az, aki a történet 

szintjén karakterként bukkan elő a narratív diszkurzusról folyó beszédben, a narrátor pedig 

az, aki a narrációt „megcselekszi” – aki elbeszélést aktuálisan véghez viszi. A narrátor és 

az implikált szerző a történetírás befogadójában gyakorta „összeolvasódik”, ami a 

történetírási szerződés betartásának, illetőleg az implikált olvasó alakjában összegződő 

stratégiák hiánytalan végrehajtásának tulajdonítható. Azaz az olvasó abban a 

meggyőződésben olvas, hogy a narrátor az a személy, akit ő a történeti szöveg szerzőjeként 

azonosít. (Az olvasó szerzői identitásról alkotott elképzelései nem feltétlenül egyeznek a 

szerző bármely, bármikori valós identitásával.) 

 A narratívaelemzés kitüntetett terepe a nézőpontok föltárása, ugyanis ez (a narrátor 

viszonya a története szereplőjéhez, a történetéhez, az időhöz, a helyhez stb.) a 

történetírásban kimondottan implicit módon jelenlévő tényező, rejtekutakon szerveződő, 

búvópatakként metaforizálható narratívaelem. Éppen ezért a történeti diszkurzuselemzés 

talán leggyümölcsözőbb művelete e viszony, a fokalizáció körvonalainak kitapintása, a 

nézőpontok megvilágítása, hiszen (különösen, ha valamiféle „leleplezés” a célunk) ezáltal 

törhetünk utat a narratívába rejtett előfeltevésekig. 

 

Körülmények a fabulában: idő és hely 

A diszkurzust vizsgálva figyelmet kell fordítanunk azokra a körülményekre is, amelyek 

elemi módon rajzolják körül az eseményt, tehát a fabula elképzelhetetlen nélkülük. Az idő 

(az esemény temporális jellegzetességei) és a hely (ahol az eseménybe foglalt 

állapotváltozás végbemegy) az aktor(ok) mellett a fabula anyagát képezik. Mondanom sem 
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kell, e tényezők esetében sem csupán földrajzilag meghatározható helyekről és objektív, 

külső mérce szerint mérhető időről beszélünk. 

 

A narratív megértésmód 

„A narratológiát Ricoeur másodrendű diszkurzusnak tartja, melyet megelőz az imagináció 

mint narratív megértésmód.” 101  Anélkül, hogy a pszichológiának a történettudományos 

szokásrend szerint ingoványosnak minősített terepén 102  túl messzire merészkednénk, a 

Ricoeur által imaginációnak nevezett világfelfogás nyomait a narratív megközelítéssel 

dolgozó pszichológiai elméletekben is megtaláljuk. Jerome Bruner egyenesen kétféle 

megértésmódot különböztet meg: a paradigmatikusat, amelyre a logika, az 

ellenőrizhetőség, a félreérthetőség kizárása, az ellentmondások kiküszöbölése való 

törekvés jellemez; valamint a narratívat, amely történetek „fölfedezésével”, dekódolásával 

és konstrukciójával-rekonstrukciójával teszi hozzáférhetővé a tudat számára a világ 

jelenségeit. „Az egyik azáltal hitelesít, hogy a formális és empirikus bizonyítás 

eljárásaihoz folyamodik. A másik nem az igazságot, hanem a »valószerűséget« alapozza 

meg.”103 (Kiemelés: BK.) Egyszerűen szólva arról a kapcsolatteremtő kognitív eljárásról 

van itt szó, amivel a befogadó (a rendelkezésére álló történeteket, információkat, saját 

tapasztalatait stb. latba vetve) ösztönösen hajlamos valamilyen narratív struktúrába 

rendezni, kapcsolatba hozni két olyan, időben egymást követő kijelentést, amelyek közt a 

közlő nem fedett föl explicit összefüggést (a narratív megértésmódot szokásosan modelláló 

király-királynős példamondatot aktualizálva): „Rákosit Moszkvába rendelték. Nagy Imre 

itthon maradt.” A narratív megértésről a pszichológia és a filozófia mellett a nyelvészeti 

szövegpragmatika is értekezik.104 

 A narratív és paradigmatikus megértéssel kapcsolatban talán újólag érdemes lehet a 

történetírás enthümematikus létmódját szóba hozni. Az enthüméma metaforájával 

korábban úgy írtuk le a történetírást, mint ami ellenőrizhető jelek és valószínűségi 

premisszák együttesével bizonyít és hat. Talán nem túlzottan önkényes párhuzamosságot 

tételezni a jelek/valószínűségek és a paradigmatikus/narratív megértésmód között, 

feltételezve azt, hogy a történetírás aképpen is feltüntethető, mint e két megértésmód 

elegye.  

 
                                                           
101 Thomka 2007: 131. 
102 Lásd a pszichohistorikus megközelítésmód felemás sikertörténetét: Botond 2003. 
103 Bruner 2001 :27. 
104 Tátrai 2002: 22. 
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Identitás és narratíva 

Mivel ebben a dolgozatban túlnyomórészt azokat az identitásokat és identitásképző 

eljárásokat vizsgálom, amelyek a magyar történetírás (többnyire önmagáról létrehozott) 

elbeszéléseiben ragadhatók meg, röviden illő felvázolnom, mit állítanak azok az identitást 

és elbeszélt identitást körülíró elméleti alapok, amelyekre narratíva-vizsgálataimat építem. 

 Manapság már köztudomásúnak ítélhető az a belátás, miszerint az identitás (egyéb 

más módok mellett) nemcsak tetten érhető, körülírható az őt (bár nem felétlenül 

személyekről van itt szó) tematizáló elbeszélésekben, hanem elbeszélések által is képződik, 

képződhet. „Az időben létezés és az életösszefüggés fogalmakban együtt vannak a 

változatlanság és a változás elemei is, az elbeszélésre tehát közvetítő szerep hárul.” 105 

Ebből többek között az is következik, hogy az identitás egységét az elbeszélés teremti meg, 

ami persze nem vezet odáig, hogy az identitást kizárólag narratív eljárásokkal alkothatjuk 

meg (bár van ilyen elgondolás is), illetőleg az sem feltétlenül állítható, hogy az 

énazonosságot teremtő elbeszélések mindig „ki vannak mondva” (mások vagy az „én” 

számára tudatosan elérhetők).  

 Az identitás egyszerre elkülönít és hozzáad. Egy kollektívumról szóló 

elbeszélésben valamely közösség tagjává avat bennünket, valaminek a részeseként tesz 

felfoghatóvá, míg az egyszemélyes (egy főszereplős) narratívákban legplasztikusabban a 

különbözés, az idegenségtapasztalat által szabja ki határainkat. A radikálisabb elképzelések 

szerint „az ember (…) lényegileg történetet mondó élőlény”106, azaz identitása mindig is 

szövegszerű volt, csakis elbeszélésként létezett, mondhatni: narratívumként prefigurált 

entitás volt. A megélt életvalóságot, az én múltját történetté alakító elbeszélés 

„szükségképpen az énnek valamiféle konstitúciója is egyben”. 107  Ez a megállapítás 

magával vonja azt is, hogy az én-elbeszélés minden egyes változata az identitás 

újraértelmezése.108 (Újfent hangsúlyoznom kell, hogy ez a megközelítés nem kizárólag 

                                                           
105 Thomka 2001: 206. 
106 Alasdair MacIntyre-t idézi Bőhm 2009: 46. Ricoeur álláspontja egy eredetileg töredezettebb, rendezetlen 
énfelfogást implikált, amelynek folytonosságát, azonosságát az elbeszélés teremti meg (tehát nem prenarratív 
természetű). 
107 Bőhm 2009: 46. 
108  Tengelyi László „sorsmetafizikája” bevezeti a „sorsesemény” fogalmát, amely szerint bizonyos 
történések, válsághelyzetek az ént rejtő prenarratívumot, az „ős-szöveget” képesek szétbontani, 
nyilvánvalóvá téve a szubjektum számára az identitása konstrukciós természetét, egyben arra is kényszerítik, 
hogy egy új identitás-elbeszélést hozzon létre. (Bőhm 2009: 47.) Mivel az identitásnak ezek a re-konstrukciói 
időről-időre megtörténnek, kijelenthető, hogy egy adott „élettörténet és önazonosság sohasem azonos értelmű 
fogalmak” (Bőhm 2009: 48.), amely kijelentés rokonítható azzal a folyamattal, amit Paul de Man fejtegetett 
az önéletrajzról mint arcrongálásról írott értekezésében. (Azaz hogy az önéletrajz nem megmutatja, hanem 
éppen elfedi, hozzáférhetetlenné teszi az identitást, az ént.) 
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egyénekre, hanem bármely identitásra érvényesíthető. Tehát egy ország vagy egy szakmai 

közösség elbeszélésben megképzett identitására is.) 

 Amiről még mindenképpen szót kell ejtenünk az identitás kapcsán, az az identitás 

fogalmának interpretációja a jelen értekezésben. Az identitás fogalmát a historiográfia 

leginkább köznapi értelemben használja, nem térve ki a pontosabb körülírásra. Rogers 

Brubaker és Frederic Cooper109 kategorizálása szerint az identitás diszkurzusának három fő 

kategóriája van, azon belül alkategóriákkal. Ezek: 

 Egyéni identitás mint az identifikáció „terméke” 

 kapcsolati hálóban elfoglalt (időleges vagy tartós) pozíció által 

 meghatározott attribútumokban osztozók közösségének (etnikum, vallás, nyelv, 

professzió) tagjaként 

 Egyéni ön-identifikáció és önreprezentáció 

 mások általi meghatározottságban 

 belsőleg meghatározott (ami lehet artikulált, és csak cselekvésben 

megmutatkozó) 

 A közösségek identifikációja 

 egy bizonyos közösség által (bizonyos attribútumokban való osztozás) 

 kapcsolatokban (az embereket összekötő viszonyok feltérképezése) 

 csoporttudat (a „valahová tartozás” érzése) által 

 

A fenti kategorizáció alapján elmondhatom, hogy dolgozatomban az azonosság több 

aspektusa is a vizsgálat tárgya lesz, de kiemelten az egyes egyének önidentifikációja és 

önreprezentációs eljárásai, valamint a történettudományos közösség különböző 

identifikációi azok a jelenségek, amelyekre a figyelem irányul – mégpedig a történeti 

elbeszéléseken (mint az identifikáció médiumain) keresztül; lehetőség szerint elkerülve azt 

a több ízben is emlegetett csapdát 110 , hogy következtetéseimben reprodukálom a 

szövegszervezést eseténként irányító hatalmi diszkurzust. 

                                                           
109 Ismerteti Vörös 2006. 
110 Vörös 2006: 29., Thomka 2007: 134. 
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III. A történet történeteinek egy története: 

az 1945 és 1980 közötti historiográfia feldolgozásairól 
 

„A múlt horizontjának feltárása tehát azért nem lehet önkényes 

művelet, mert csak kettős közreműködéssel tud megtörténni. 

Csak a mások által is igenelt, elfogadott igazság történik meg 

»igazként«, azaz »bizonyul« végül igaznak. (…) csak amikor 

elidegenedtünk tőle, akkor válik számunkra hozzáférhetővé 

bármely tapasztalat. Mert amíg benne vagyunk, addig nem 

válhat önmagunk megértésének és meghatározásának 

előfeltételévé.”111 

A történetírás történetírásáról írni azokra a képekre emlékeztet, amelyek önmagukat is 

(kicsinyítve) tartalmazzák, természetesen úgy, hogy ezen az ábrázolt változaton is szerepel 

az önmagát ábrázoló kép – és így tovább, a végtelenségig. Az interpretációs végtelenítés 

meglehetősen ijesztő képzet, különösen egy történésznek, aki a történeteit eleve annak a 

tudatában írja a végleges interpretációra törekvés donquijotei nekibuzdulásával, hogy 

ezeket a történeteket (előbb vagy utóbb, de mindenképpen) újra fogják írni. Már csak azért 

is érdemes hát a történeteinknek új, minél kevésbé bevált, népszerű vagy hagyományos 

narratív sémát, nézőpontot választani, hogy ez a nekibuzdulás minél kevésbé legyen 

hiábavaló, hogy történetünk minél tovább maradjon újraírhatatlan. Csakhogy ha 

kimerészkedünk a történetmondás egy biztonságos odújából (mint amilyen például az 

objektivitásba vetett hittől ihletett pozitivista és autoriter történetszerkesztés), egyáltalán 

nem biztos, hogy megússzuk ép bőrrel; mivel ez az eltérő értelmező metodológia 

„jártasságot és képzelőerőt kíván (…), vagyis nincs mód arra, hogy a kutató 

belekapaszkodjon egy mindenre érvényes személytelen és absztrakt eljárás hajójába, s 

azzal vitesse magát új partok és kikötők felé. Kénytelen elemző tehetséget prezentálni; a 

tudományipar  »betanított munkása« nemigen él meg ezeken a vizeken”.112 Egyszóval nem 

kevés önbizalom szükségeltetik (még mindig) egy ilyen diszkurzív vakrepüléshez (avagy, 

ha maradunk a hajókázós allegóriánál: robinzonádhoz). 

 Amennyiben hazai történetírástörténet-történettel foglalkozunk, a vakrepüléshez 

kellő lendületet szolgáltathat az a tapasztalat, amit a (közkeletűen és egyben kevéssé 

önreflektíven) marxistának nevezett történetírás történeteinek átrágása közben szerzünk. 

Ha ugyanis előzőleg azt képzeltük volna, hogy a historiográfia-szintézisek fordulatos, 
                                                           
111 Kulcsár Szabó 1995: 60. 
112 Szabó 2003: 48–49. 
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antitézisektől és vitaindító, provokatív kijelentésektől hemzsegő történeti narratívák (igaz, 

ilyenekbe általában sem futunk bele mindennap, és, tartok tőle, a jelen elbeszélés sem az 

üdítő kivételek közé fog tartozni), akkor bizony legtöbbször a csalatkozás lesz a jussunk. 

 Mielőtt azonban rámvetülne az öncélú kötözködő imázsának baljós árnya (bár hogy 

esztétikai kívánalmaim is vannak egy történeti szöveggel kapcsolatban, azt nem 

különösebben szégyellem), közbevetem, hogy ez az olvasási tapasztalat annak a kérdésnek 

a megválaszolási szándékát ébresztette föl bennem, milyen implicit elvárások és 

kötelességek nyomán szövődnek a hazai történetírás történetei. Vagy ha úgy tetszik: miért 

olyanok ezek a szövegek, amilyenek. A válaszhoz a szövegeket, kiváltképp a magyarul 

születetteket használom föl. 

A második világháború utáni magyar történetírásról számos szintetikus hajlandóságú 

narratíva született már a negyvenes és az ötvenes években, ezekkel azonban (mivel 

deklaráltan inkább programatikusak, mintsem tételesen értékelők – noha a 

programatikusság alól valójában egyik történetírás-történet sem kivétel, látni fogjuk) a 

következő fejezetben, külön szempontok szerint foglalkozom majd. Ezért szintézisek alatt 

ezúttal (egyelőre) az alábbi szövegeket értem: 

 Pamlényi Ervin: A magyar történetírás fejlődése a felszabadulás óta (1967)113 

 Bogyay Tamás: Történetírás – történetkutatás (1979)114 

 Holger Fischer: Politik und Geschichtswissenschaft in Ungarn (1982)115, illetve 

ugyanő: Történetírás a szocialista Magyarországon – periodizációs kísérlet külső 

szemszögből (2012)116 

 Deák István: Historiography of the Countries of Eastern Europe: Hungary 

(1992)117 

 Gunst Péter: A magyar történetírás története (1995)118 

 Pók Attila: Hungarian Historiography (1998)119 

 Trencsényi Balázs, Apor Péter: Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian 

Historical Writing in the 1990s (2007) 120  (külön alfejezetben összegzi az 

előzményeket 1945-től) 

                                                           
113 Pamlényi 1967 
114 Bogyay 1979 
115 Fischer 1982, különösen a korszakra vonatkozó fejezetek. 
116 Fischer 2012 
117 Deák 1992, különösen 1052–1063. 
118 Gunst 1995, főleg 187–207. 
119 Pók 1998 
120 Trencsényi–Apor 2007, főleg 50–59. 
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 Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – 

nemzetközi kitekintéssel (2011)121 

A historiográfia témájába vágó összefoglalók ismerőinek hiányozhat innen Stephen Béla 

Várdy és Léderer Emma történetírás-szintézise 122 , illetve jó néhány önreflexív 

visszatekintés a szocialista érából, különösképpen Ember Győző összefoglalója a 

Történelmi Társulat első száz évének történetéről. Ami az előbbi munkákat illeti, bennünk 

nincs számottevően szó a vonatkozó korszakról, az utóbbiakkal kapcsolatban pedig 

vállalom az önkényes válogatás ódiumát, illetve annak a szempontnak az érvényesítését, 

miszerint a korszakról a korszak hazai tudományosságának kebelén belül született 

összefoglalókat a teljesség igényével alapvetően egy másik, szinkron reflexiókat (a 

kollektív identitás meghatározásainak kortárs elmozdulásait) tematizáló diszkurzus 

keretében lenne gyümölcsözőbb egymás mellé helyezni 123, az viszont korántsem volna 

érdektelen. Ez utóbbi szempont ellen vethető, hogy miért vizsgálunk mégis az 

államszocializmus időszakában született egyéb összefoglalókat, jelesül Bogyay vagy 

Fischer narratíváit – a válasz ez esetben a közösségen kívüliség (bár az externalizmus már 

e két munka vonatkozásában sem azonos léptékű), ami az én olvasatomban egy eltérő 

horizonthoz való igazodást feltételez, márpedig a jelen olvasatot elsősorban a horizont-

rekonstrukciós készség hatja át. 

 Megjegyzem, hogy a fönti felsorolás időrendiségét nem kívánom a továbbiakban is 

tartani, hiszen (megelőlegezve a szövegvizsgálat következtetéseit) a kronológiához 

(fabula-formához) mint elsőrendű elvhez való szigorú ragaszkodás a tapasztalatok szerint 

nem feltétlenül a meggyőző történet ismérve. A szövegek csoportosítása egyszersmind az 

olvasatom egyik eredménye is, ugyanis a fönti összefoglalókból az implikált elvárási 

horizontok szintjén alapvetően kétféle narratív diszkurzust (kommunikációs helyzetet) 

lehet rekonstruálni: az információtotalitást megcélzó enciklopédikusat és a csomópontos 

szerveződésű témacentrikusat. Az időrendiség ugyanakkor (mint a történeti irodalom talán 

legszokásosabb, de a meggyőzéshez se nem szükséges, se nem elégséges prefigurációs 

modellje) különböző mértékben minden szövegben jelen van. Azt a banálisnak látszó, 

mégsem teljesen szó nélkül hagyható következtetésemet is előre elárulhatom, miszerint a 

kétféle narratív diszkurzushoz tartozást jelentős mértékben befolyásolja a szintézis 

                                                           
121 Romsics 2011, különösen 356–490. 
122 Várdy 1974, Léderer 1969. (Mindkettőnek több kiadása is létezik.) 
123 Mindazonáltal Ember Győző társulattörténetéről még bőven lesz szó a dolgozat egy későbbi fejezetében, 
ahol a kollektív identitás szerkesztőelveit vizsgálom a Társulat centenáriumi ünnepsége rituális eseményének 
apropóján. 
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terjedelme – mintha a történetírók egy olyan olvasói elvárást tételeznének, ami a narratíva 

hosszával egyenes arányban követeli meg a nevek, intézmények, kötetcímek, évszámok, 

illetőleg narratív értelemben vett események közlését, holott (elvileg) az efféle 

enciklopédikusság sem az informativitással, sem a történet sikerével (meggyőzési 

képességével) sincs közvetlen kapcsolatban. De ha már itt tartunk, át is térhetünk az egyes 

narratív diszkurzusok konkrét tárgyalására. 

 

 

A historiográfia enciklopédikus történetei 
 

 Gunst Péter: A magyar történetírás története (1995) 

 Pók Attila: Hungarian Historiography (1998) 

 Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – 

nemzetközi kitekintéssel (2011) 

 

Az eredetileg is lexikoncikknek, tehát a magyar történetírás teljességét tömören 

reprezentáló céllal készült Pók Attila-történetnek a kivételével az enciklopédikus igénnyel 

fellépő történetírás-történetek képviselői a hiányra adott válaszként aposztrofálják 

elbeszélésüket. Míg az 1995-ös, Gunst-féle történet a történetírást tematizáló munkák 

általános hiányát jelöli meg munkája okaként, a legfrissebb, 2011-es szintézis különösen a 

szaktudományos korszakokról beszámoló művek elégtelen voltára hivatkozik előszavában. 

Ebből kiindulva egy olyan implikált olvasói horizontot festhetünk föl, amely kvázi légüres 

térként tátong e szövegek előtt, azaz aligha rendelkezik bármiféle előismerettel a magyar 

(szak)történetírás történetéről. Milyen legyen hát ez a történet, amelynek el kell beszélnie a 

történetírás teljes történetét? Romsics válasza nem kevesebbnek, mint a totalitásnak a 

látszatát kelti: „a magyar történetírás múltja – intézményei és művelői, eredményei és vitái, 

módszerei és politikai beágyazottsága”124, ezzel egyúttal arra a kérdésre is megfelelve, 

ebben a narratívában mit érthetünk a történetírás alatt (intézmények, történetírók, 

eredmények, viták, módszerek és politikai beágyazottság). Ezzel némileg ellentétben a 

Romsics-munka szempontjai szerint belső aránytalanságoktól szenvedő (sem a 

szaktudományos korszak általában, sem a ’45 utáni történetírás nincs kellő részletességgel 

tárgyalva) Gunst-kötet a történettudomány történetétől elhatárolódva a történetírást tekinti 

                                                           
124 Romsics 2011: 13. 
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a narratívája egyedüli főhősének, habár rögtön hozzá is teszi: „nem tekinthetünk el a 

szűkebben vett szakmai kérdésekről sem, mert nélkülük mondanivalónk nem lenne 

érthető”125. 

 Az enciklopédikus történetírás-történeteket kétségkívül jellemzi a 

politikatörténetnek való alávetettség, különösen, ami a 19. századtól kezdődő időszakot 

illeti. Elég, ha csak a periodizációra tekintünk, amely pontosan követi a politikatörténet 

korszakolásának kulcseseményeit (Gunstnál kiegészülve egy félig társadalomtörténeti 

ihletettségű fejezettel: „A polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség hatása a 

történetírásra”). Ha az intézmények történetét tekintjük a történetírást meghatározó 

sodornak, akkor valóban kézenfekvők az összefüggések a hatalmi formák változatai és a 

történettudomány között; csakhogy ez a szemlélet háttérbe szorítja, sőt igen gyakran elfedi 

a történetírás szövegszerű létmódját, ezzel együtt pedig a módszereinek egy jó részét is 

(különösen ami a szövegalakítás hagyományaira vonatkozik). Ennek a megközelítésnek 

természetesen (csakúgy, mint más megközelítéseknek) megvan a maga létjogosultsága. 

Ugyanakkor azt a benyomást kelti, hogy a történetírás alapjában véve a mindenkori 

aktuálpolitikai erők függvénye, ami nem egyenlő azzal, hogy a történetírásnak mindenkor 

van politikai vetülete, azaz hogy „a történelem mindig olyan világképeket állított elő, 

amely tartalmazott valamiféle tőle elválaszthatatlan politikai dimenziót, és amelynek 

tudatos vagy nem tudatos felhasználása mindenképpen elkerülhetetlen volt.”126 Tehát a 

politikatörténeti korszakolás deduktív módon társítja a történettudományhoz a politikát, és 

nem induktív módon, belőle „olvassa ki”, és ez a fajta politikai dimenzió a hatalom egy 

vetületeként fogja föl a történetírást, ami igencsak törékeny önállóságot, ha úgy tetszik: 

objektivitást vindikál a történettudománynak.127 

 A történetírás ilyesfajta hatalmi kiszolgáltatottsága avagy szolgálata mindeközben 

olyan hagyomány, ami a Romsics-narratíva által deklaráltan figyelemmel követett 

professzionális tudományosság születésével egykorú: „az, hogy Humboldt és Ranke a 

történelemtudományt az aktuális politikai érdekektől mentesnek tekintették, még messze 

                                                           
125 Gunst 1995: I. 
126 Levi 2006: 22. 
127 Ráadásul ez a politikatörténeti aspektus nemcsak a történet nagy ívében érvényesül, hanem a szövegen 
belül is: az egyes történeti munkákat tematikusan a politikatörténeti korszakok bontásában tárgyalják, még 
Pók Attila is. Az utóbbi elbeszélésben egyébiránt így fest az egyes korszakok kutatóiból előálló, ’60-as 
évektől számított időszak nómenklatúrája: középkor – Mályusz, Györffy, Szűcs, Kubinyi; koraújkor: Pach, 
Szakály Ferenc; 18. század: Benda Kálmán, H. Balázs, Kosáry; 19–20. századi gazdaságtörténet: Berend, 
Ránki; Kelet- Európa: Arató, Niederhauser; modern európai diplomácia: Diószegi, Palotás; Osztrák-Magyar 
Monatchia: Hanák; 20. század: Ádám Magda, Glatz, Hajdu Tibor, Juhász Gyula, Ormos, L. Nagy, Sipos 
Péter, Tilkovszky; külföldön tevékenykedők: Jakó Zsigmond, Benkő Samu, Deák István, Sugár Péter, Fejtő 
Ferenc. 
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nem jelentette azt, hogy a történelemtudomány valóban az is volt. A berlini egyetem 

megalapításával és a többi német egyetem átalakításával létrejövő történettudomány 

ugyanis közvetve a porosz felvilágosult abszolutista állam érdekeit szolgálta.”128 Hasonló 

funkció öröksége testesül meg a magyar politikai diszkurzus és az azt reprezentáló 

történetírói hagyományok egyik legszívósabb dichotómiája, a függetlenségi kontra 

legitimista történetszerkezetben és változataiban (negyvennyolcas vs. kiegyezéspárti, kuruc 

vs. labanc, nemzeti kommunista vs. internacionalista, européer vs. különutas stb.).129 Mivel 

megközelítésem ezúttal nem normatív-kritikai, hanem az olvasói horizontra koncentrál, 

nem szeretném itt (egyelőre) hosszan kárhoztatni a historiográfia-történet politikai 

szempontú fölfogását, mindössze annyit jegyeznék meg, hogy a hatalmi viszonylatok 

efféle reprodukciója egyrészt hajlamos csökkenteni a politikaitörténeti cezúrán áthajló 

folyamatosságok jelentőségét (ami például a narratívák – nem tartalmi kivonatos,  

részletekben, azaz igen szűk perspektívájú értelmezéssel történő! – vizsgálatával 

előtűnhet), másrészt hasonlóan (ha nem is épp ugyanolyan mértékben) kiszolgáltatott a 

történetírás jelenét átszövő politikának (amely a mi esetünkben minimum a poszt- vagy 

ellen-államszocialista történeti diszkurzus), mint vizsgálatának korszakai. Ráadásul a 

politikatörténeti cezúrák egy olyan történetírás képzetét keltik, ami képes a napraforgók 

reakciósebességével megváltoztatni figyelme, módszerei és szövegszerkesztése 

irányultságát.130 

A politikatörténeti keret választása azonban kimondottan előnyösnek tűnik akkor, 

ha figyelembe vesszük, hogy a szóban forgó munkákból egy olyan implikált olvasói 

elvárásrend rajzolódik ki, amely szűzföld a történetírás-történet számára – nem úgy, ha 

politikatörténetről van szó, amely az általános alapismeretek része. (Legalábbis reméljük a 

legjobbakat a közönségként megjelölt egyetemistákat és érdeklődő értelmiségieket 131 

illetően.) Márpedig ha elfogadjuk a történetírás ellenőrizhető nyomokból és 

valószínűségekből kikeveredő, enthümematikus természetének tételét, akkor belátható, 

hogy a politikatörténet egy igen meggyőző valószínűségi szőnyeget von a történetírás-

történet alá. (Emlékezzünk vissza a fejezet élére illesztett Kulcsár Szabó-idézetre: „Csak a 

mások által is igenelt, elfogadott igazság történik meg »igazként«, azaz »bizonyul« végül 

                                                           
128 Pócza 2011: 21. 
129 Vö. Trencsényi–Apor 2007: 2. 
130 „Is a revolution enough to introduce a radical break in such continuation of theory and practice? Are 
historical studies, this conglomerate of disciplines and discourses, capable of quick changes?” Sorin 2007: xi. 
131 Romsics 2011: 13. 
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igaznak.”) Ha egyszer aláírtuk igazként a politikai színezetű köztörténet eseményeit, akkor 

a történetírás-történet politikatörténeti foglalatban minden bizonnyal igazabb képet nyújt. 

 

Magyar történetírás 1945 és 1980 között – politikatörténeti horizonttal 

 

Az enciklopédikus historiográfia-történeti szintézisek (hatalomcentrikus narratív 

alapelvükből következően) röviden a hatalomátvétel 132  és liberalizáció terminusaival 

(ebben a sorrendben) próbálnak történetet alkotni abból az adathalmazból, amely a 

korszakra vonatkozó nyomtatott források, kiemelten a szakfolyóiratok és a tudomány 

korabeli hatalmi centrumai által kanonizált történetírói alkotások, kisebb részben 

memoárok, Gunst esetében pedig a saját emlékezet tárhelyeiről begyűjthető. A történetírás-

történetének dinamikája első ránézésre követi a politikatörténetét, és fölismerhetjük a 

politikatörténetben használt nyelvezetet, fogalmakat, metaforákat. 133  (Romsicsnál ez 

kiegészül a professzionális történetírás fókuszával, ami a korszak kezdetén de-

professzionalizációt jelent.) 

 Ha azonban közelítünk a szövegekhez, sajátos jelenséggel szembesülünk: a narratív 

alapelvek veszítenek ellenőrző erejükből, és (Gunst vagy Pók szövegében) előtűnnek a 

jelen (egyébként nem feltétlenül áttetsző) erkölcsi horizontjából a szovjetizáció kizárólag 

negatívan megítélhető, hagyományosan sötétnek és bűnösnek bélyegzett korszakához 

kötődő, történettudományi szempontból becsülendő jótétemények: a hozzáférhetővé tett, 

levéltárakba gyűjtött dokumentumok tömege, a hosszú távú kutatások anyagi és személyi 

lehetőségét megteremtő megújult infrastruktúra. A hatvanas évekből induló és a hetvenes 

években kiteljesedő „reprofesszionalizáció” 134  mindhárom narratíva szerint a magyar 

történetírás egy kiemelkedő korszakához vezetett (természetesen összefüggésben az  

                                                           
132  Romsics a német nemzetiszocialista szótárból származó gleichschaltolás katakrézisével írja le a 
történetírás pártállamosítását, amit olyan szempontból tartok problematikusnak, hogy ilyen módon, ebben a 
szóban a narratíva egyenlősít, összemos két olyan rendszert, amelyeknek egymással való összemérése a 
történeti kánon szerint nem kimondottan comme-il-faut, sőt, történetietlen. (Előfordulhat, hogy Romsics egy 
bevett szóhasználati hagyományt követ, már csak azért is, mert Bogyay Tamás a maga áttekintésében 
szintúgy említi ezt a fogalmat, de ebben az esetben ez a hagyomány nem elég széles körű ahhoz, hogy 
jómagam bevettként értesülhettem volna róla.) 
133 És ez bizony egy összekötő kapocs a jelen és az államszocialista múlt történetírása között, ld. Trencsényi–
Apor 51. 
134 A de- és reprofesszionalizáció korszakdiktáló dinamikája egyfajta Sonderweg képzetét implikálja a keleti 
blokk rendszerváltást követő történetírás-történeteiben, és e szerint a szovjetizált (a fogalom 
tudománytörténeti alkalmazhatóságáról ld. Klimó 2008: 237.) történettudomány időszaka egy olyan 
kizökkenés, amely után zavartalanul folytatódhatott az ideológiafüggetlen történetírás fejlődése. (És e 
fejlődésnek tudná be azokat az agrár-, társadalom- vagy gazdaságtörténeti eredményeket, amelyekben 
bizonyos szerepet játszhatott a tudományirányítás szelektív támogatása.) 
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ötvenhatos forradalom tanulságait levonó MSZMP KB határozatokkal135, amelyeket viták 

formájában konkretizált a marxizáló136 történettudomány – no nem agent, sokkal inkább – 

avocat provocateurje, Molnár Erik). A szövegekhez való közelítés ugyanakkor 

szembetűnővé teszi az enciklopédikus narratívakoncepció alapvető sikertelenségét is, ami a 

szöveg tényekkel való telizsúfolásából fakad. Nincs az a történetelv, amely el tudná viselni 

a narratív struktúra ilyen mértékű túlterhelését, és míg ez utóbbi a Gunst-elbeszélésre is 

jellemző, különösen a Romsics-textusra igaz, amelyben gyakorlatilag minden egyes 

mondat egy-egy narratív alapelem, esemény. Olyan sűrűn sorjáznak ezek az események, 

hogy néhány sor elég az adott narratív vezérelv, a strukturális kapcsolat teljes 

kitakarásához. Mondhatnánk persze, hogy a valószínűséget ezúttal a politikatörténeti 

nagyszerkezet, a tényeket pedig… nos, a tények biztosították; csakhogy egy ekkora méretű 

szövegegész nem nélkülözheti azokat a közbülső strukturális tartóelemeket, amelyek 

nélkül láthatatlanná válik az egyes események (mondatok) és a nagyszerkezet közötti 

viszony. Kérdés, a történetegészből hiányzó meggyőzőerőt (vagy ha tetszik: 

emlékezetességet) mennyire pótolják a paratextuális jegyek, nevezetesen a 

történészközösség egyik reprezentatív figurájának a szerzőisége (és az ő korábbi 

elbeszéléseinek sikere). 

 A politikatörténeti és szaktudomány-központú narratíva működőképessége fölött 

leginkább akkor mélázik el az olvasó, amikor észreveszi a narratív alapelv szekrényéből 

olykor váratlanul kihulló csontvázakat. Ilyen a vizsgált korszak elbeszélésén végighúzódó 

Kosáry kontra Hanák (az utóbbit néha Spira vagy Szabad György helyettesíti) subtext-szál, 

ami nem csak arra vet világot, hogy a teljes Romsics-narratíva egyik legkiemelkedőbb 

történészidolja Kosáry Domokos lenne. Kosáry és Hanák alakjának kultikus és ellen-

kultikus megformálásával kapcsolatban csupán annyi az észrevételem, hogy a szövegnek 

ebben a vetületében a professzionalitás szempontjain félreérthetetlenül felülkerekedik az 

etikai szelekció.137 A narratívák pluralizmusának jegyében, úgy vélem, a történészek nem 

                                                           
135 Ezek hatástörténetéről ld. Takács 2012. 
136  A „marxizáló történetírás” terminussal véleményem szerint jogosan váltaná fel Csunderlik Péter a 
„marxista történetírás” fogalmát (Csunderlik 2011). Ezzel összefüggésben kijelenthető, hogy csöppet sem 
lenne érdektelen egy olyan vizsgálat, amely fölvázolná a magyar történetírásban tetten érhető 
marxizmusokat, azaz az ideológiai alkalmazkodások szintjeit, illetve az implicit ideológiai hátterek 
különbségeit, egyáltalán: megragadhatóságát. Nem biztos, hogy az a legtermékenyebb szempont, ha a 
korabeli történettudomány önminősítő kijelentéseiből indulunk ki, ahogy Erős Vilmos javasolja (ő maga is 
hozzáteszi, hogy „az már egy másik [persze szintén fontos] kérdés”, hogyan viszonyul ez a marxizmus pl. a 
nyugati történészek képviselte marxizmushoz). Erős 2012: 159. 
137 Félreértés ne essék, nem vitatnám el Kosáry erkölcsi kiválóságát. Mégis fölmerül a kérdés, lehet-e valakit 
professzionálisan pozitív fényben látni (Romsics megadja erre a lehetőséget), miután a narrátor mindenféle 
forrásmegjelölés nélkül így lépteti színre a történet korai szakaszában: „Hanák Péter közreműködésével az 
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foszthatók meg az etikai nézőponttól, ugyanakkor veszélyes egy ilyen nézőpontból 

kijelentéseket tenni anélkül, hogy körberajzoltuk és nyilvánossá tettük volna a szóban 

forgó nézőpontot. A szaktudományos horizont ígéretének beteljesülését váró olvasó 

ugyanúgy elcsodálkozhat azokon az életrajzi, pontosabban származási kis színeseken is, 

amelyek egyes, ki tudja, milyen alapon kiválasztott történészek köré kerít a szöveg, mint 

pl. „ugyancsak kispolgári – apja tisztviselő, anyja óvónő volt – származású”138. Ez utóbbi 

családi háttérrel egyébiránt Gerőné Fazekas Erzsébet rendelkezett, akiről azt is megtudjuk 

(ismét csak hivatkozás nélkül), ráadásul kétszer, hogy (Andics Erzsébet viszonylatában) 

„valószínűleg szerényebb intellektuális képességekkel”139 rendelkezett; illetve „szerényebb 

intellektuális képességei és kevésbé intrikus természete miatt” csökkent a szerepe és 

befolyása140. A korszak e két női szereplőjével kapcsolatban az is határozottan fölmerül, 

hogy férjük (és vejük, Andicsnál) segítsége tartotta őket pozícióban – ha a gender olvasási 

mód e közvetlen forrásjelölés nélküli megnyilvánulások hatására korábban nem 

aktivizálódott volna, a kötetet záró idézet a történetírásról mint a nemzet „férfiasultságának 

díszes czíméről”141 bizonyára megteszi a kötelességét. 

 A szaktudományos szempontú narratívát végezetül az a jelenség is megcsáklyázza, 

hogy a második világháborút követő, nagy horderejűnek minősített történészviták különös 

módon sokszor valamiféle szaktudományon kívüli diszciplína, orgánum, közösség, szerző 

érintésével keltettek visszhangot a történettudomány berkein belül. Ilyenek a Molnár Erik 

nevével fémjelzett viták (aki előbb a nyelvtudományt és finnugorisztikát, majd az Új Írást, 

azaz a tágabb nyilvánosságot és a „népszerűsítő formát”142 választotta a vita terepéül), és 

az egyöntetűen outsiderként számon tartott (és, úgy tűnik, a szaktudományosnak tekintett 

történetírás balszerencséjére meglehetős írói tehetséggel megáldott) Nemeskürty István 

indította Mohács-vita. Ez a jelenség azonban korántsem a történetírás-történet problémája, 

hanem azé a történetírásé, amely ma egyre kilátástalanabb harcot vív a nyilvánossággal 

                                                                                                                                                                                
ÁVO emberei »célszemélyek« hivatali íróasztalait is feltörték” (Romsics 2011: 373.) Nem gondolom, hogy 
az ilyesmit el kellene hallgatni, mindenesetre egy ilyesfajta reflektálatlan narratív epitethon ornans 
meglehetősen ellene hat az elbeszélés professzionalizmus zászlajával ékeskedő működésmódjának. (Az 
erkölcsi tartásról inkább beszéljenek azok a feldolgozások, amelyek pl. az ÁVH beszervezési kísérleteiről 
számolnak be a történettudományban, ld. www.ssees.ucl.ac.uk/ungvary1956.doc (letöltés: 2013.01.27.) 
138 Romsics 2011: 357. 
139 Romsics 2011: 357. 
140 Romsics 2011: 377. 
141 Romsics 2011: 490. 
142 Takács 2012: 98. 

http://www.ssees.ucl.ac.uk/ungvary1956.doc
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funkciójának (a „történelmi igazságtétel” és a közösségi identitás építése) 

visszaszerzéséért.143 

 

 

A historiográfia témacentrikus történetei 
 

Az ide sorolt munkák közös vonása a narrátori nézőpont határozott és konkretizált 

elkülönülése, leválasztása az elbeszélt történettől. Ez a fajta narrátori elkülönülés 

valamilyen mértékben természetesen minden történeti narratívára igaz, hiszen hogy a 

fejezet elején idézett szöveg második felére emlékeztessek: „csak amikor elidegenedtünk 

tőle, akkor válik számunkra hozzáférhetővé bármely tapasztalat. Mert amíg benne 

vagyunk, addig nem válhat önmagunk megértésének és meghatározásának előfeltételévé.”  

A történetírást tematizáló történetírók esetében azért lehet különösen figyelemre méltó a 

kívülálláshoz vezető elbeszélői távolság, mert az elbeszélő identitásának igen szorosan és 

speciálisan része az a történet, amit elbeszél. Sajátos történészi eljárásmódra vethetünk hát 

pillantást: a narratíva létrejöttének az a legelső feltétele, hogy az elbeszélő (az 

elbeszéléssel) lezárja, befejezettnek nyilvánítsa azt hagyományt, azt a történetet, amiben 

voltaképpen az elbeszélés pillanatában is benne áll. Ezért különösen nehéz belátni egy 

ilyen narrátori szokásrendhez szokott elbeszélőnek (és bárkinek, aki megszokta, elvárja a 

történész önmagát kívül helyező, történetből száműző alapállását) annak a módnak az 

igazságát, ahogyan Paul Ricoeur megteremtené (helyesebben: re-kreálná) a történészt és a 

múltat összefűző szálakat az ugyanazon univerzumhoz tartozás hangsúlyozásával. (Lásd a 

dolgozat első két fejezetét.) Hiszen a történész-elbeszélői működésnek hagyományszerűen 

létfeltétele ezeknek a szálaknak az elszakítása. („Ki kell tagadnom magam a múltamból 

ahhoz, hogy ez a múlt elbeszélhető legyen.”) Ennek az exkommunikáló gesztusnak az a 

paradox vonása, hogy az elkülönüléssel nem léphetek ki abból a történethagyományból, 

amely a jelenből való visszapillantás horizontját számomra konstituálja, csak a független 

elbeszélő látszat-alakját teremtettem meg. 

 Mint említettem, ez a fajta „kívülhelyezkedés – bennemaradás” minden múltról 

alkotott elbeszélésnek a sajátja, a fejezet előző részében enciklopédikus címszó alatt 

tárgyalt narratíváknak is. Hogy az 1945 utáni historiográfia-történetek alant következő 
                                                           
143 „A történelmet manipulálják és felhasználják, miközben a történészek hangja egyre fátyolossá és távolivá 
vált. Sem a töredékes emlékezet, sem az iskola, sem a kommunikációs eszközök nem képesek a 
történettudomány lassú és bizonytalan eljárásait elvégezni. Erről sürgősen beszélnünk kell”, írta Giovanni 
Levi 2001-ben (Levi 2006: 33.). Ezzel egybehangzó Pócza Kálmán következtetése (Pócza 2011: 71.). 
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csoportját mégis így különítettem el, annak a már emlegetett implikált szerzői és olvasói 

képzet sajátossága az oka. Míg az előzőekben üres befogadói térrel számoló narratívákról 

volt szó, az alábbi esetekben ez a tér valamivel népesültebb, körülírottabb, szegmentált, 

míg az elbeszélői pozíció (ahogy már említettem is) deklaráltan kívülre helyezkedő, olykor 

nemcsak földrajzilag-ideológiailag, hanem nyelvileg is. Egyébként érdemes 

megemlékeznünk a narratívák idegennyelvűségének a következményeiről, amelyek közül 

kiemelhetjük a totális átmetaforizációt – ez alatt azt értem, hogy (a szó szerinti fordítás 

elvi-gyakorlati lehetetlensége okán) a nem magyar nyelvű, de magyar érdekű történet egy 

másik nyelv elbeszéléshagyományai közé kerülve egészen más asszociációkat és 

szemantikai-szemiotikai dekódolást eredményez. Azaz egy, teszem azt, angol nyelvű 

történetírás-történet tulajdonképpen sosem jelenti ugyanazt (a magyar hagyományba 

ágyazott olvasó számára sem), mint egy hozzá a lehető legnagyobb mértékben hű magyar 

elbeszélés. 

 

Az ideológiai idegenség elbeszélései 

 

 Pamlényi Ervin: A magyar történetírás fejlődése a felszabadulás óta (1967) 

 Bogyay Tamás: Történetírás – történetkutatás (1979) 

 

Különösnek hathat egymás mellé helyezni az államszocializmus marxizáló történetírása és 

az emigráns magyar történettudomány képviselőinek narratíváit, holott két igen hasonló 

pozícióból megszólaló narrátorok elbeszéléseiről van itt szó. Mindkettő a „nagy szökés” 

története, és mindkettő egy ideológiailag kimondottan elhatárolódó közösség 

szempontjából írott és ugyanilyennek feltételezett közönségnek címzett történet. Sőt, még 

az is összeköti őket, hogy a magyar történetírás poszt-Molnár Erik-időszakában íródtak – 

igaz, az időszak névadójának munkásságáról ellentétes előjelű az ítéletük. 

 Mindkét elbeszélés konferenciaszöveg, azaz egy tudományos közösség identitás-

konstituáló rituáléjának közepébe íródtak bele, ennek a rituálénak a lényegi részei. Míg 

Bogyay a magyar emigráció egy hagyományos eseményén, a luganói tanulmányi napok 

1978. októberi gyűlésén prezentálta látleletét a magyarországi történetírás megelőző 

harminc évéről, Pamlényi szövege a Magyar Történelmi Társulat többnapos centenáriumi 

előadássorozatának egyik menüpontjaként került sorra 1967 augusztusában. (Nem 

mellékesen egy, a 100 éves történetről beszámoló előadás, a „grand récit” után. A 

centenáriumot külön fejezetben tárgyalja a jelen dolgozat, a részleteket ld. ott.)  
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 Ami Pamlényi elbeszélésének a szerkezetét illeti, az egy határozott, múltra, jelenre, 

jövőre kiterjedő tárgyalási rendet követ, amit a szaktudomány funkcionalitásának 

nagyelbeszélése fog keretbe; azaz a belső narratívák a szerint szerkesztődnek, mennyire 

volt sikeresen betöltve e funkció (a nép szocialista tudatának építése a marxizmus-

leninizmus tiszta formájának képviselete által). Az elhatárolódás hármas szintű: egyszer, 

először és leghatározottabban új a történetírás a saját ’45 előtti történetéhez képest (totális 

szakítás), hiszen magában a történelemben következett be új szakasz, márpedig a 

történetírás a saját történelmének pendant-ja ebben az elbeszélésben; a narrátor (immár 

kevésbé határozottan, de) elhatárolódik az új történetírás első korszakától (a marxista 

személet kibontakozása ’45 és ’49 között), többször szóvá téve, milyen nehéz megítélni ezt 

a korszakot, mindeközben óvatosan válogat a megőrzendő „polgári” hagyományok és 

korabeli marxista teljesítmények között; a harmadszori tagadás az új történetírás 

közvetlenül megelőző szakaszához kapcsolódik, amely magába foglalja a dogmatizmus - 

személyi kultusz - citatológia ’53-ban véget ért korát, valamint az ellenforradalmat 

előkészítő, majd az ellenforadalminak minősített éveket. A tagadás itt ér véget: a múltnak 

ezen a pontján kezdődik a jelen, a fölvállalt hagyomány, ami abba a jövőbe torkollik, 

amelyben végre beteljesülnek a szóban forgó elbeszélésben kitűzött célok. 

 Az elhatárolódásnak a betegség és a harc motívumaiból kiágazó metaforái mellett 

figyelemre méltó (egyszersmind jellemző) az az aktus, amivel a narrátor átvágja a tagadás 

és elfogadás paradoxonának gordiuszi csomóját: a közeli múlt dialektikus összefüggésbe 

helyezésére szólít föl, azaz „az elmúlt tíz esztendő a történettudományban egyfelől a 

megőrzés és a folytatás, másfelől az újrakezdés és a magasabb szintre emelés 

mozzanataival jellemezhető” 144 . Megőrzendő mindaz, ami „helyes és eredményes” a 

marxizmus alkalmazása tekintetében, a tévút termékei pedig elhagyandók. Ebből 

kiviláglik, milyen hasznos jószágnak bizonyult a marxizmus mint mozgószabály – pusztán 

azt a szemantikai ajánlatot kellett az értelmező közösségnek elfogadnia, hogy a marxizmus 

jelentése a gyakorlatban rögzítetlen. Hiszen az előző időszakok történetírásától való 

elhatárolódás egyben azok marxizmusától való elhatárolódást is jelentett, márpedig a 

marxizmus mint dialektikus szövegszerkesztő elv továbbra is érvényes maradt, így aztán 

egyszerű negációval lehetett kiválasztott ez a saját („másik”) marxizmus.145 

                                                           
144 Pamlényi 1967: 1197. 
145 A korszak történetírásának önidentifikációs eljárásáról, ami re-kontextualizációval, az idegenség negatív 
előjelű interpretációján keresztül, tehát ironikusan történik ld. Apor 2008: 283. 
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 A Bogyay-elbeszélés már a címével, illetve annak sietős magyarázatával jelzi az 

elhatárolódást. Kétféle történetírást különböztet meg az elbeszélés, először is a) azt az 

abnormálisat, amelyik előbb írja a történetet, utána kutat, illetve a b) másikat, A 

Történetírást, amelynek esetében „nyilván előbb jön a történetkutatás, csak azután a 

megírás”146. (E megkülönböztetéssel Bogyay összegzése sajátosan reflektál a prefigurációs 

narratív elméletekre.) Ez a fajta narrátori alapállás nem véletlenül emlékeztet a 

szaktudományosság Romsics-féle vezérlő szempontjára, talán nem is tévedünk nagyot, ha 

Bogyay 1979-ben megjelent, szűken kéttucat oldalas összegzését a 2011-es gazdagon 

adatolt szintézis prenarratívájának tekintjük, amit alátámaszt, hogy Romsics egy ponton 

helyeslőleg idézi Bogyayt147, illetve beemeli a narratíva struktúrájába a már emlegetett 

Gleichschaltung-fogalmat148 is, valamint azzal az eszközzel is szívesen és gyakorta él, 

hogy a belső (oldalszámban mérhető) arányosságaival jellemez  egy-egy történeti szöveget, 

ezáltal állítva elő a szöveg-összehasonlítás lehetőségét. 

 Bogyay történetében az erkölcsi-szaktudományos ellenpólust Andics Erzsébet és 

Molnár Erik 149 , illetve valamivel kisebb mértékben Nemeskürty István képviselik, a 

tematikus elmozdulások detektálása mellett az ő tevékenységükkel, az ő műveiket övező 

viták történetén keresztül adja elő a nagy szökés, a marxista kötelékek lerázásának 

                                                           
146 Bogyay 1979: 189. 
147 „Mint a Nyugaton élő Bogyay Tamás 1979-ben jó szemmel észrevette: »A marxista jelző tehát az utóbbi 
évtizedek magyar történettudományában gyakran elvesztette konkrét, pártos értelmét. […] Ami jó, 
meggyőző, arra továbbra is rá kell ütni, vagy rá lehet ütni még akkor is, ha az egész problémának semmilyen 
vonatkozása nincs. […] Ha megnézzük, miről van szó, kiderül, hogy olyan szempontokról, technikákról, 
amilyenekkel szerte a világon dolgoznak jó történészek világnézeti különbség nélkül.«” Romsics 2011: 405. 
Valamivel világosabb az idézet a kihagyott mondatokkal, ti. egy pecsét ráütéséről van itt szó, nem jelzőéről: 
„A marxista jelző mintegy a minőségi pecsét szerepét játssza.” (Bogyay 1979: 195.) Ill. később: „(…) 
elvesztette konkrét, pártos értelmét. Sokszor csak lobogó, mint Libéria vagy Panama lobogója, amely alatt a 
legkülönbözőbb vállalatok és nációk szállítják az olajat a világ különféle tájaira. A történészfrontnak pedig 
egyre kevésbé van szüksége a jótékony skizofréniára.” (Bogyay 1979: 196.) Mivel engem a szöveg retorikus 
eljárásai is érdekelnek, figyelemre méltónak találom, hogy a történetírás és marxizmus viszonyát a narrátor 
egy multinacionális cég és egy harmadik világbeli állam viszonyának allegóriájával festi le, illetve hogy (a 
szövegben többször) a történetírói alkotásban elvegyülő kettős, marxista és szaktudományos attitűdöt a 
skizofrénia metaforájával illeti. Ez utóbbival arra a következtetésre buzdítja az olvasót, hogy a korabeli 
magyar historikus identitásának nem lehet integrált alkotóeleme a marxista alapállás. 
148 Bogyay 1979: 190. 
149 Némi nehezen áthidalt törést okoz a narratívában, hogy a Molnár Erikhez kapcsolódó két vitában (az 
őshaza- és a nemzeti kérdés) az egészében, emberileg és tudományosan egyaránt erős minősítésekkel elítélt 
vitaindító személy tevékenységét különbözőképpen (egyszer negatívan, másszor pozitívan) ítéli meg a 
narrátor. Illetőleg, mivel a narrátor maga hozza szóba saját középkortörténeti érdekeltségét, talán nem túlzás 
arra következtetni, hogy Molnár Eriknek az őshaza-vitában játszott szerepe esett döntően a latba a megítélést 
illetően. (Habár ezeken kívül még akadt vita, ahol Molnár Erik tételeit nyilvánosan elítélték vagy 
megcáfolták, előfordult, hogy pártszempontból is; ezért is nehéz egy viszonylag egyszerű, egyértelmű, 
egyenletes vonalvezetésű, homogenizáló narratívában értékelni az ő történettudományos szerepét, annak a 
politikai szereppel való kereszteződéseit. Molnár Erik közszereplési stratégiái azért is érdemesek lennének 
egy külön vizsgálatra, mivel hozzá hasonlóan nagy túlélője kevés akadt a korszaknak, ráadásul politikai és 
tudományos színtéren párhuzamosan, ennyi bukással és ilyen kevés sérüléssel.) 



67 
 

fabuláját. A Pamlényi-textushoz hasonló korszakhatárokat képező Bogyay-narratíva 

kapcsán még a korszakpercepció sajátosságaira érdemes egy megjegyzést tenni, konkrétan 

azt, milyen kétesélyes kimenetelűnek mutatkozik itt a nagy szökés (miközben a szöveg az 

antik mitológiából és a sebészetből vett szóképekkel operál): „A történeti valóságot a maga 

nagyságában és gazdagságában nem lehet beleszorítani (ti. a marxista koncepció 

Prokrusztész-ágyába – BK.) Andics Erzsébet és Molnár Erik megpróbálkoztak az 

amputációval. A műtét kivihetetlennek bizonyult és a magyar történészfrontnak ma nincs is 

hozzájuk hasonló vezéralakja. De Prokrustes él és ágya is megvetve készen áll. Ez a 

helyzet 1978-ban.”150 

 

A kontextuális–nyelvi távlat elbeszélései 

  

 Holger Fischer: Politik und Geschichtswissenschaft in Ungarn (1982), illetve 

ugyanő: Történetírás a szocialista Magyarországon – periodizációs kísérlet külső 

szemszögből (2012) 

 Deák István: Historiography of the Countries of Eastern Europe: Hungary (1992) 

 Trencsényi Balázs, Apor Péter: Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian 

Historical Writing in the 1990s (2007) (külön alfejezetben összegzi az 

előzményeket 1945-től) 

 
Ezeket az áttekintő narratívákat összegzően nevezhetnénk a poszt-marxista vagy 

(különösen az angol nyelvű szövegeket) a politika és a történetírás összefüggéseire 

bevallottan érzékeny történetírás-történeteknek is. A Deák-féle történet már a kezdet 

kezdetén felmutatja a történetírás/történettudomány és a politika honi összefonódásának 

hagyományát, a historikusok politikai szerepvállalásának elfogadottságát (nem függetlenül 

a történet megjelenésének évét, 1992-t domináló hatalmi konstellációtól, amikor is mind a 

kormányban, mind a parlamentben szép számban lehetett történészeket találni, kezdve a 

miniszterelnökkel); 151  ugyanerre a hagyományra mutat rá a Trencsényi–Apor-féle 

narratíva, amikor a rendszerváltást megelőző és követő történeti elbeszéléseket alapvetően 

meghatározó azonosságra reflektál: „A történészek ugyanazt a nyelvet beszélik, mint az 

elődeik – a politika nyelvét.”152 Mindeközben a Fischer-elbeszélés(ek – a 2012-es változat 

nem lát változtatnivalót az 1982-es munka következtetésein; az utóbbi végső konklúziója 
                                                           
150 Bogyay 1979: 209. 
151 Deák 1992: 1041. 
152 Trencsényi–Apor 2007: 51. 
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az volt, hogy a történettudomány a keleti blokkon belül Magyarországon élvez legnagyobb 

szabadságot153) a politikai függőség fokait (kiemelten pártdokumentumok vizsgálatával) 

intézményes keretek között, statisztikai eszközökkel (is) vizsgálják. A Fischer-féle 

korszakolás hatásosságából némileg levon, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a 

korszakhatárokat szabja meg, mint az 1967-es, egészen más nézőpontból született 

Pamlényi-narratíva, kiegészítve persze a hetvenes évek „konszolidáció és továbbfejlődés”, 

valamint a nyolcvanas évek „nyitás és népszerűsítés” címkéivel fölbélyegzett szakaszaival. 

 A politikai nyilvánossággal való nyelvi és szerepszintű (társadalomtörténeti) 

azonosulás 154  szóvá tétele végre némi magyarázatot szolgáltat a politikatörténeti 

korszakhatárok érvényesítésére, akár úgy is, hogy e korszakhatárok ellenében határozza 

meg a történetírás-történet folyamatosságait, illetve változásait, mint pl. Deák, amikor az 

1956-os politikai történések hatásait (a közélethez képest) csak jókora késéssel látja 

kibontakozni, és mindezt a történettudomány rövid póráza okozta tartós megfélemlítésnek 

tulajdonítja. 155  Hasonló módon veszi észre a két történet (hatalmi-politikai és 

történettudományos) aszinkróniáját a Trencsényi–Apor elbeszélés is 1989 kapcsán, ti. hogy 

a személyekben és a témákban megtestesülő kontinuitás sokkal jelentősebb Magyarország 

történetírásában, mint a blokk egyéb országaiban.156 

 Ez utóbbi fejleményt minden bizonnyal segített napvilágra hozni az említett munka 

kontextusa, hiszen a második világháború és a rendszerváltás közti tudománytörténeti 

szakasz az előtörténet szerepét tölti be a teljes narratíva-ívben. No persze a folyamatosság 

kitapintása annak is nagyban betudható, hogy egyedül ez az elbeszélés fordít figyelmet a 

történetírás nyelvi természetére, és veszi észre benne a folyamatosság egyik letéteményesét 

(ahogyan korábban már említettük). Az a narrátori optika, ami a korszak örökségét a 

rendszerváltást követő diszciplína-érában keresi, az illető időszakban megpillantja a 

függetlenségi–Habsburg-párti dichotómia továbbélését is. (Azt talán csak én – bár nagy 

valószínűséggel nem elsőként – teszem hozzá, milyen nagyszerűen illett egy ilyesfajta 

binaritás a marxistának mondott történetírástól megkövetelt dialektikus 

szövegszervezéshez; a kettősség tükrében elmesélt történetek olyannyira maradandóak, 

hogy nemcsak az elhíresült, hatvanas években indult nemzetvitában erősödtek meg, de 
                                                           
153 Fischer 1982: 92. 
154  Az utólagos értékelésekben is nehéz szétválasztani ezeket a szerepeket: „A Hóman Bálint tudósi 
(akadémikusi) rehabilitálása körül újabban kirobbant polémia nemcsak azt bizonyítja, hogy a dualizmust 
követően mennyire előtérbe került a történetíró lehetséges (és választható) identitásán belül a politikus szerep 
kínálta lehetőség, hanem azt is példázza, hogy e kétfajta identitás megkülönböztetése, illetve eltérő 
értékelésük milyen megoldhatatlannak tűnő feladatot ró ránk.” Gyáni 2002: 275. 
155 Deák 1992: 1055. 
156 Trencsényi–Apor 2007: 1. 
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máig igen nehéz ettől az örökségtől valamelyest függetleníteni a történetírás tetszőleges 

ágazatait, különösen a politikatörténetet.) 

 Míg a Trencsényi–Apor- és a Fischer-féle történet a blokkon belüli kontextusban, 

összehasonlító olvasói horizontot tételezve fejti ki hatását, addig a Deák-narratívát egy 

globális érdeklődésnek címezték, így aztán ez a narrátor nemcsak általános tételként állítja 

a történetírás társadalmi funkcióján belül is uralkodó politikusságot, hanem elbeszélésében 

egyenesen egy sűrített Magyarország-történettel egybefonva tálalja, megtámogatva egy 

eseményekre fókuszáló problémacentrikus történettel (azaz hogy miként értelmezte-

értelmezi a magyar történetírás a Horthy-korszakot vagy ’56-ot). 

 

 

Összegzés 
 

A történetírás 1945 utáni történetét tárgyaló történetekről a föntiek fényében (és a 

szemügyre vett munkák alapján) elmondhatjuk, hogy strukturális felépítésükben a 

történetírás politikai-hatalmi függésének szempontja diktál, és minderre a narrátor inkább 

kisebb, mint nagyobb mértékben reflektál vagy ad magyarázatot. A történetírás adott 

korszakbeli története tehát egy fogságba esés, amit egy évtizedeken át tartó (a hatalmi-

politikai tényezők változékonyságának köszönhető) kiszabadulás-narratíva követ, többé-

kevésbé ugyanazokkal a hősökkel és antihősökkel. Az elbeszélések csak korlátozottan 

érzékenyek az előző és a későbbi korszakokkal kapcsolatot teremtő folyamatosságra, 

amely a politikatörténeti meghatározottságú korszakhatárok módosítására, eltérő 

korszakszempontok érvényesítésére való csekély hajlandósággal jár együtt. 

 Ennek a narratívának az újra- és újra lejátszása, negyven éven át tartó ismétlődése 

egyszerre indukálja egy radikálisan eltérő megközelítés alkalmazását (hiszen milyen 

szükségletet teljesít ugyanannak a történetnek az ismételt előadása?), és egyszerre emel 

gátat az alternatív történetek előtt, lévén a sokszoros ismétlés olyannyira bevésődött (a 

vele párhuzamos „anyanarratíva”, a politikatörténet támogatásával) a történettudomány 

közösségének kollektív tudatába, hogy a hitelességnek (az elfogadható, igazzá váltható 

valószerűségnek) alig marad bármilyen esélye az egyféle történetírás-történetére trenírozott 

befogadói elvárásokkal szemben, különösen, hogy a közelmúlt historiográfia-

hagyományában „benne áll” a történészközösség minden egyes tagja (a történetírás-

történet mindenkit az identitása szintjén érint), tehát az alternatív tudománytörténeteknek 
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különösen sem egyszerű bebocsáttatást nyernie az episztemológiai hitelesítés kapuján. 

Magyarán a történetírás-történet a történészközösség focija: mindenki ért hozzá, 

mindenkinek van róla véleménye és határozott tudása – és szinte lehetetlennek látszik 

meggyőzni e közösség tagjai közül bárkit is arról, hogy egyik pillanatról a másikra 

szurkolótábort váltson. 

 Ilyen esélyekkel kecsegtet hát az a hatástörténeti pozíció, ahová a jelen 

szövegközpontú vizsgálódás is beleíródik.  
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IV. „Eltitkol, elkendőz, elhallgat” 

Történetírói programok identitásképző diszkurzusa 

(1949–1953) 
 

 
„Következésképpen, ha előnyös, hogy a hallgatóságban 

felébredjen a félelem, olyan lelkiállapotba kell őket hozni, hogy 

ezt érezzék: rájuk is szenvedés vár, mert már mások, náluknál 

nagyobbak is szenvedtek.”  

/Arisztotelész: Rétorika/157 

Úgy vettem észre, a történészek többsége, talán tudományának (és tőle nem függetlenül 

esetleg a maga) természetéhez híven, kevéssé mutat számottevő érdeklődést a hivatására 

vonatkozó, a diszciplína berkeiből származó programok, proklamációk iránt, sem 

megírásukat, sem történetüket illetően. 158  (Hangsúlyozom, a történetírást, és nem a 

közéletet érintő normatív megfogalmazásokról van most szó – az utóbbiak terén határozott 

buzgalomról tesznek tanúságot.) Hiszen, ahogyan az első pillantásra tűnik, a program 

műfajának hatásköre a jövőt célozza meg, a benne megfogalmazottak léte csupán 

feltételes, esetleges, távoli, szemben a múltat tematizáló, definitív, teremtő erejű 

elbeszélésekkel. Praeteritum perfectumban írni mintha biztosabban kecsegtetne a 

halhatatlansággal, mint futurum imperfectumban vagy imperativusban. A legegyszerűbb és 

leginkább megindító a távolságtartás indokaként a múlt tanulmányozásából eredő, az 

„ember tervez” jelenségének alapos ismeretéből kisarjadt történészi bölcsességet 

megjelölni. Talán ez, talán más okozza, de amikor a történetírás programját kutatjuk, 

keresésünk a legtöbb esetben a tanítómesterséget emlegető maximába torkollik. 

Hasznosabb viszont, ha meglazítjuk műfaji elvárásaink kötöttségeit, és olyan szövegekben 

is keressük a történészi program nyomait, amelyek a múltról is beszélnek. Ugyanis, hogy 

megelőlegezzem a fejezet egyik korántsem eredeti belátását, úgy fest, a történetírás – 

jelentésére nézve – a jelen interpretációját, funkciójára nézve pedig a jövő kondícióit, a 

cselekvés lehetőségeit felvázoló elbeszélésként is értelmezhető. Egyszerűbben szólva: a 

                                                           
157 Arisztotelés 1982: 102. 
158 Kivétel persze akad, pl. Takács 2012. 
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történelemben a jelennek a jövő vonatkozásában létfontosságúnak vélt tanulságait írjuk 

meg. (Ez egy túlzóan metaforikus olvasat, természetesen.159) 

 Az ösvényen, amely a fordulat évét követő időszakban született magyar történészi 

programok értéséhez vezet remélhetőleg, egy további tapasztalat is nehezíti a járást. Az 

ebből az időszakból származó szövegek (és nem csupán a programként azonosíthatók) a 

legrosszabb értelemben klasszicizálódtak. A klasszikussá szilárdulás egyik oka ismét csak 

maga a műfaj: a programok természetszerűen rövid ideig olvashatók, időben „kis 

hatótávolságúak”: kihirdetésük után vagy megvalósulnak, vagy nem – mindkét 

következmény meghaladottá, halottá nyilvánítja a szöveget, Barthes szavaival lisible 

szöveggé, az eleven scriptible helyett. 

 A klasszicizálódás másik forrása a keletkezés korszakának értelmezése, és a 

kizárólag a kontextusból kiinduló, reduktív olvasat gyakorisága. Ha egy korszakot a 

totalitárius állam keretei között értelmezünk, az egyidejű írások az átlagosnál is 

könnyebben esnek áldozatul a politikai magyarázatnak. A tág értelemben vett irodalom a 

történészi gyakorlatban amúgy is sűrűn kényszerül az illusztráció szerepébe; egy olyan 

államszerkezet virulása idején, amely lényegileg és lényegéig hat át mindent (a persze 

kétszeresen is elképzelhetetlen „ideális” esetben), mi sem egyszerűbb és egyértelműbb 

annál, hogy a szövegekre a központi akarat megnyilvánulásaként tekintsünk, legyenek bár 

a legeltérőbb, legegyedibb körülmények gyümölcsei. Ez a gyakorlat, amellett, hogy a 

helyzetek és szereplők sematizálása miatt kissé történetietlen is, hozzáférhetetlenné teszi a 

korszak dokumentumait, esetenként pedig a paradox olvasástól sem mentes: azoknak a 

dokumentumoknak az értelmezéséhez, amelyekkel az államrendszer totalitárius jellege 

bizonyítható, a totalitárius államrendszer ad kulcsot. És az olvasás itt véget is ér. A 

negyvenes évek végén, ötvenes évek elején keletkezett írásokat valóban csak erőszakosan 

lehet a korszaktól eltávolítva olvasni; a kontextus diagnózisa és a szöveg értelmezése 

között azonban hadd tételezzünk fel még néhány állomást, amelyek talán mindkét irányban 

újabb tanulságokkal gazdagíthatják az értelmezőt. Esetünkben ezek a tanulságok a 

hatalomgyakorlás és a történetírás diszkurzusára vonatkoznának. 

 Könnyen lehet, hogy a klasszikusok befogadásával járó nehézséggel (azaz: „csak 

külön erőfeszítéssel vagyunk képesek a megszokottól eltérő módon olvasni”160 őket) nem 

                                                           
159  A dekonstruktív narratológia létezését állítók (tehát a mérsékelt dekonstruktőrök – ha egyáltalán 
dekonstruktőr az ilyen) egyik meglátása szerint még annál is természetesebben, hiszen „minden szöveg 
felállít (…) egy működtethető, elbeszélő szövegek generálására alkalmas metafora-rendszert (elméletet)”, 
azaz minden szöveg egyben a maga elmélete is, amely elméletet azon nyomban maga le is bontja stb., stb. 
Bényei 2002: 179. 
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is sikerült megbirkóznom, mint ahogy azzal sem, hogy hitelesen rajzoljam fel programjai 

interpretációja által a szóban forgó időszak történetírásának természetét. Ez utóbbi művelet  

nem azért keltheti az eredménytelenség látszatát, mert azt feltételezem, hogy a programok 

maradéktalanul megvalósulnak. Sokkal inkább azért tűnhet megalapozatlannak, mert 

számszerűen csekély a felhasznált anyag, konkrétan: egy Andics Erzsébet - székfoglaló 

mint főszöveg, viták és későbbi állásfoglalások, programok mint „háttérszövegek” 

szolgáltak a következtetések alapjául. 161  Mindehhez meg kell jegyeznem, hogy 

diszkurzuselemzés tekintetében talán kétségesen eredményesebb az antikvárius szellemű 

felhalmozás munkamódszere, amellett, hogy egy efféle kényszer felszínessé is tenné az 

elemzést. Ugyanakkor az alapanyag-válogatás valóban nem nélkülözi az önkényt: ami az 

Andics-beszédet illeti, az első olvasat tapasztalatára (azaz a hatásra) és esendő módon az 

eseménytörténeti cezúrára hagyatkozva követtem a „kivételes általános” elvét. A többi 

szöveget pedig a vele kommunikációs és egyéb tényezőit (beszélő, szituáció, üzenet, 

tematika stb.) illetően az összevetés lehetőségét kínáló jegyek jelölték ki. 

 A fejezet rendjét elsősorban a segítségül hívott szövegelemzési eljárások 

szempontjai alakították, köztük is főleg a beszédaktus-elmélettel elegyített 

diszkurzuselemzés, valamint a narratológia, mely utóbbi (ahogy láthattuk az előző 

fejezetben) nem-narratívnak tetsző írások esetére is tartogat hasznos meglátásokat. A 

diszkurzuselemzést alkalmazni kézenfekvőnek tűnik, amikor hatalom, fenyegetés és 

ideológia problémakötegébe bonyolódunk, a beszédcselekvés horizontjának kelléktárát 

pedig a programokhoz hagyományosan társított felhívó-mozgósító jelleg nyitja meg az 

értelmező számára. Ezeket a szempontokat igyekeztem kevéssé dogmatikusan 

érvényesíteni, hogy lehetőség szerint elkerüljem mind a túl-, mind az alul- és mind az 

adaptív interpretáció162 veszélyeit. Ami az olvasást illeti, igyekeztem megfogadni Michel 

Foucault-nak a genealógia rendjének megfordítására ösztönző tanácsait, és a szövegből, 

tehát belülről kiindulva haladni – hogy sikeresebben állhassak ellent a megszokott 

kontextusfüggő értelmezés teljesen sosem negligálható kísértéseinek, így válva egy fokkal 

figyelmesebbé a törésekre, háttérbe szoruló szórványjelentésekre. Ennek az útiránynak 

köszönhetően előbb a retorikai-narratológiai szempontok érvényesültek, később a 

diszkurzuskényszer és -módosítás (fogalom-meghatározások) nyomaiba szegődtem, végül, 

bepillantva az önidentifikációnak és a Mások (az ellenség) megteremtésének stratégiáiba, 
                                                                                                                                                                                
160 Jauss 1999: 57. 
161  A felhasznált-vizsgált összesen 14, többségében 1948 és 1952 között keletkezett szövegek tételes 
jegyzékét ld. a dolgozat forrásjegyzékében. 
162 E három interpretáció-típusról bővebben: Abbott 2002: 93–104. 
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eljutottam a beszéd illokúciós és perlokúciós aktusként való jellemzéséig. Azaz annak a(z 

újra)felfedezéséig, hogy a történetírás totalitárius diszkurzusának programja azonos a 

program megvalósításával (a múlt tendenciózus elbeszélésével metaforizálni és 

megteremteni a csak tervként létező jelent). Valamint (újabb triviálisnak tetsző tanulság): a 

totalitárius diszkurzus konvencionális jelentése némileg a bolond látszólag 

összefüggéstelen beszédére emlékeztet, hogy a formával üzenje, hatalmában áll a szavakba 

öntött őrületet a legracionálisabb diszkurzusként „üzemeltetni”, ezzel egyszersmind 

meghirdetve a hangsúlyáthelyezés programját a fabuláról (a voltaképpeni tartalomról) a 

történetre és annak kizárólagos szabályaira (a szöveg elrendezésére). 

 

 

Diszkurzusfoglalás 
 

Andics Erzsébet: Elnöki székfoglaló a Magyar Történelmi Társulat 1949. március 27-i 

közgyűlésén (Századok 1948/1–4.) 

 

Narratív sajátosságok 

 

Ha rövid időre megkíséreljük figyelmen kívül hagyni a szöveg hátterében harsogva 

érvényesülést követelő történelmi szituációt, lehetőségünk nyílik formailag megalapozni a 

jelentések mélyebb szintjére vonatkozó sejtéseinket. Az adott textus címe, a „székfoglaló” 

verbális rítusként magabiztosan igazít el bennünket a történet és diszkurzus elkülönítéséből 

kiinduló narratológia szövegrendszertanában. Egy székfoglaló beszéd támasztotta műfaji 

elvárásaink azt sugallják, hogy ez esetben kevésbé lehet szó narratíváról, legalábbis akkor, 

ha a narratíva kötelező kelléke a történet. Tapasztalataink szerint a cím alá egy nem-

narratív, a kommentár típusába sorolható beszéd tartozik majd. A kommentárok „olyan 

beszédcselekvések, amelyek meghaladják az elbeszélést, leírást vagy megállapítást, és a 

propria persona felhangjaival rezonálnak.” 163  Azaz: szövegtárgyunkban valószínűleg 

hallani fogjuk a szerző-narrátor saját hangját. Seymour Chatman a korábbi szövegtani 

irodalom nyomdokain haladva a kommentárokat felosztja ironikus, általánosító és ítélkező 

típusokra. Mindezen túl, lévén szó szónoklatról, elvárjuk, hogy a szónok a nyilvánvaló, és 

ne a rejtőző elbeszélő szerepét öltse magára. 

                                                           
163 Chatman 1980: 228. 
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 Lássuk, narratív szempontból kielégíti-e elvárásainkat a szöveg. Megkönnyíti a 

dolgunkat, ha előbb felvázoljuk a narratíván belüli történetet – egy egyszerű, felszíni, 

tematikus struktúrát, amely a következőképpen fest, első olvasásra: 

 a Történelmi Társulat meghatározása, összefoglaló története és munkájának 

értékelése 

 a történészszakma feladatának kijelölése 

 az úgynevezett hivatalos történetírás kritikája, a mindenkori hatalommal való 

kapcsolatának hatásai 

 a nemzeti történetírás felelőssége a nemzet történetével kapcsolatban 

 a Horthy-korszak historiográfiájának tévedései 

 a fenti történetírás Szekfű-idézetekkel demonstrált csődjének lényege 

 a felszabadulást követő évek történetírásának kritikus összefoglalása 

 a marxista történelemfelfogás főbb tételei, kritikájának kritikája 

 a kritikusok kritikája 

 a marxista történelemszemlélet összefüggése a munkásosztállyal 

 a marxista történelemszemlélet optimizmusának bizonyítása 

 a magyar történettudomány jelen helyzete 

 a történettudomány feladatai 

 

Már e felületes, tartalmi olvasat is elegendően szemlélteti, hogy a szöveg tipológiai 

státusának kérdését korántsem egyszerű megválaszolni. A leíró, elbeszélő és definiáló 

szövegrészek szabálytalan keveredése, amely a fent felrajzolt tematikus egységeken belül 

is bonyolult vegyüléket alkot. A mixtúra a kommentártípusok azonosítási kísérletével 

tovább kuszálható: ugyan a diszkurzusra vonatkozó irónia, nem meglepő módon, hiányzik, 

az ítélkezés és az általánosítás egymással versengve hatja át a szöveg egészét. Az ironikus 

olvasat idővel és a történeti kontextus értelmezését követően adódik a szöveghez. 

 A propria persona, az implikált szerző kérdésének vizsgálatára áttérve talán nem 

tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy a gyors in flagranti esetére számíthatunk. Hiszen már 

a cím elárulta, a Magyar Történelmi Társulat újsütetű elnökének hangját halljuk majd 

kicsendülni a szónoki monológból. Mégis, azt kell tapasztalnunk, hogy ez a hang szinte 

szövegegységenként vált alakot: az elbeszélések mögött eltűnik, a kritikát hol a nemzet, 

hol a történészek, hol a Társulat vezetősége, hol egy meghatározhatatlan olvasóközönség, 

hol a szokásos tudományos (?) többes szám első személy (a „tudományos közösség”), 
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ritkán az odaértett szerző egyes szám első személye, végül vállaltan a marxista történészek, 

később a „kis emberek”, a nép egy tagja (vox populi) gyakorolja; az ítélkező hangja 

hasonlóan polifón. 

Az elbeszélő problematikáját bonyolítják még az egyenes idézetek, szám szerint 15 

és fél Engelstől, másfél Marxtól, 2-2 Lenintől, Szekfűtől, Horváth Mihálytól és számos, 

közbeírással széttördelt egyéb idézet, főleg a kritizált történetíróktól (Hajnal István, 

Berlász Jenő, Deér József stb.), olykor pedig névtelenségben marad a szintén kritizált 

töredék szerzője. Általában jellemző, hogy a „marxista történelemszemlélet 

szaktekintélyeitől” kölcsönzött szövegek hosszabbak és kommentártól érintetlenek, míg a 

maradékot szétmorzsolják a beékelt értékelő megjegyzések. Az idézetek jellegét 

megkülönböztető álláspontunk csak Gérard Genette szövegközötti viszonyokat osztályozó 

elmélete ismeretében veszítheti el az öncélúság látszatát – Genette osztályozása ugyanis 

alátámasztja, hogy valóban két különböző attitűdről van szó. Az egyik az intertextuális 

(„két vagy több szöveg együttes jelenlétéből fakadó kapcsolatként, azaz […] egy 

szövegnek egy másik szövegben való tényleges jelenléteként határoznám meg” 164 ), a 

másik pedig a metatextuális („egy szöveget ahhoz a másik szöveghez köt, amelyről beszél, 

de amelyet nem feltétlenül idéz [idéz meg], sőt végső soron akár meg sem nevez […]. Ez a 

par excellence kritikai kapcsolat” 165). Az elbeszélő vallotta, sőt, itt inkább teremtette 

kánonról tehát az idézés módja is árulkodik. Ezekről azonban még szó esik majd a 

gyakorlati műveletek, az argumentáció és a diszkurzuskényszerek tárgyalása során. 

Ami a további narratív tényezőket illeti, szót kell ejtenünk még az idő, pontosabban 

a tér-idő problémájáról. (Az olvasás-írás praxisában, mint tudható, a valamely témára szánt 

idő szorosan összefügg ugyane téma sorokban, oldalakban mérhető kiterjedésével – de 

gyakran nem az egyenes arányosság elvének megfelelően!) Felszínes tematikai 

vázlatunkból nem feltétlenül derül ki, hogy az 1949-től kezdődően követésre ajánlott 

Andics-program milyen mértékben szán időt-teret166 bizonyos tárgyakra. A három nagy, 

írásképileg elkülönített, ám szüntelenül egymásba csúsztatott, egymással „teleszórt” 

tematikai egységből felépülő szövegből a legnagyobb teret 1) a megelőző időszak 

történetírásának agresszív („szakításos”, tépett, darabolt válogatással való) megírása-

                                                           
164 Genette 1996: 82–83. 
165 Genette 1996: 85. 
166  Nem biztos, hogy mellékes kérdés, történt-e változás az elhangzott és leírt beszéd szövegében a 
médiumváltás közben – viszont ha elfogadjuk, hogy a Századokban közölt szöveg azonos az elhangzottal, az 
némileg leegyszerűsíti tér és idő összefüggését. A hangzó szöveg olvasási sebessége ugyanis bizonyos 
egyenletességet nyer attól, hogy keletkezésekor is „olvasottabb” jellegű volt (olvasásra szánt), mint a 
szövegek többsége általában. 
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interpretációja tölti ki. Kiterjedésben másodrendű 2) a marxista történelemszemlélet 

laudációba oltott apológiája, amelyet az előző tematikai egységhez hasonló eljárással hoz 

létre az elbeszélő. A 3), sorrendben is utolsó fejezet maga a tulajdonképpeni program: a 

terv részletezése és a buzdítás. A három egység aránya hozzávetőlegesen: 5:3:1, ami felfed 

valamit az inkább a pragmatika terepén boncolható szándékból, azaz hogy a történészfront 

mely bástyái inogtak különösen, és szorultak rá a verbális erődítésre. 

 

Amennyiben a narratológiai szempontok érvényesítése után nem látunk kikristályosodni 

semmilyen megragadható sajátosságot, amellyel ’49 márciusának történészi programját 

jellemezhetnénk, az maga a narratív sajátosság. A töredékesség, egymásba szűrődés, 

hangok, idők, szövegtípusok majdhogynem gátlástalan vegyítése ugyanis meglehetősen 

határozott narratív vonásokat kölcsönöz a programnak (egyelőre maradjunk ennél a 

megnevezésnél). Tematikus arányai pedig az ismétlés alakzatában bukkannak újra meg 

újra elő a következő évek más programatikus írásaiban: a permanens igazodás útján 

haladó, az önkritika rituáléját rutinszerűen gyakorló történetírás tervei többnyire a múltra 

vonatkoznak, így lényegülve a mindenkori historiográfia feladatának radikálisan formát 

öltő metaforájává – a múlt újrateremtésével írják elő a jövőt. A feladat és a szándék 

vizsgálgatása azonban már a pragmatika hatáskörébe tartozik. 

 

Meggyőző argumentációs hibák – a program és a retorika 

 

„Összefoglalva: az ideális racionális vita modelljében a résztvevők státusza mind szociális, 

mind kognitív, mind kommunikációs tekintetben nagy mértékben hasonló. Márpedig ez a 

gyakorlatban sohasem fog így előfordulni.”167 Ez a megállapítás akkor sem különösebben 

biztató, ha tudjuk, a racionális vita prototípusa a tudományos vita. Az Andics-beszéd 

megvalósulásának helyzetét csak hozzávetőlegesen ismerve is joggal feltételezhetjük, hogy 

a retorikai szituációban részt vevő felek státuszát korántsem a szimmetria jellemezte. Egy 

elnöki székfoglaló beszéd eleve kiegyensúlyozatlan erőviszonyokat ír elő, mivel a 

hallgatók egzisztenciálisan kevésbé fenyegetett helyzetben sem válhatnak vitapartnerré. 

Bármilyen elvárásokat is támasztunk a szóban forgó szöveget illetően a szónoki beszéd 

arisztotelészi fajtáinak ismeretében, akárcsak a narratív szerkezet feltárásánál, most is a 

fajták kereszteződését kell tapasztalnunk. Az ominózus székfoglalóban ugyanis egyszerre 

                                                           
167 Zentai 1999: 51. 
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érvényesülnek mindhárom klasszikus beszédtípus jellegzetességei. Egyszerre él a feddés és 

a dicséret, a vád- és a védelem, valamint a rábeszélés eszközeivel, egyszerre bemutató, 

törvényszéki és tanácsadó.168 

Ha eddig nem sejlett volna föl előttünk a történetírás e programjának totalizáló 

alaptermészete, a beszédmódok, a hozzájuk tartozó célok, szerepek és hatáskörök 

halmozása, sokszorozódása egy jövő, jelen és múlt időn átívelő, a mindenhatóság 

magánprogramját érvényesíteni kívánó rétort sejtet. (A szónok személye alatt, javaslom, 

továbbra se konkrét személyt, hanem az adott szöveg olvasatában konstruálódó, esetleg a 

hasonló szövegekre is előzetesen ráolvasott narrátortípust, rögzített beszélői pozíciót 

értsünk.) A szerepek egymásra rétegződése ugyanakkor a hallgatót az azonosíthatóság 

elillanásából fakadó veszéllyel is fenyegeti – ha nem tudom, ki beszél, milyen státuszt 

foglal el a szónok, a magam szerepét is tévesen azonosíthatom, és esetleg vitába szállok 

azzal, aki akár az ítélkezés hatalmát is birtokolja, bitorolja. A maszk mögött maszkok 

sokasága rejtőzhet; a karnevál, az ideiglenes „felszabadulás” toposza életveszélyes 

jelmezbállá értelmeződhet át. Az azonosíthatatlanság okozta zavart ráadásul tetézi az 

elvek és tételek már-már követhetetlen sebességű keletkezése és érvényvesztése, az 

alkalmazható történetsémák tündöklése és bukása. A félreolvasás, átértelmezés rendkívüli 

kockázatot rejt, a diszkurzus rostáján való fennakadás kockázatát – amit az adott szöveg, 

ha csak a jelentések összefüggéseit, a koherenciát vesszük figyelembe, maximálisan 

lehetővé tesz. 

Az Andics-szöveg (az utána jövőkhöz hasonlóan) kifejezetten szűkölködik az 

elocutio látványosabb elemeiben, a bonyolultabb gondolatalakzatokban. Leggyakrabban 

alkalmazott „díszítménye” az ismétlés, amely jelenség a figurák körén kívülre utalja a 

koherencia hiányosságainak okát firtató érdeklődést. Ugyanakkor az ismétlés hívja fel a 

figyelmet az értelmezési nehézségek lehetséges megoldására is, az érvelés sajátosságára – 

hogy tulajdonképpen nincsen klasszikus értelemben vett érvelés. Az előző évtizedek 

történetírásának felrója a szónok, hogy túlságosan is kötődött az „uralkodó osztályhoz”, 

miközben tagadta az osztályokat, majd ugyanezt a tulajdonságot erényként említi a 

marxista történelemtudomány esetében; visszautasítja a marxisták történelemszemléletét 

ért „pártosság” vádját, majd kijelenti, hogy „bennünket igenis pártszempontok, azaz 

osztályszempontok vezetnek”; általános igazságként említi, hogy a történetírás mindig 

kiszolgáltatott a hatalomnak, majd ugyanezt mint historikus elődei identikus vétkét 

                                                           
168 Vö. Arisztotelész 1999: 38. 



79 
 

azonosítja stb. A történetírás a formális logika érveinek alkalmazhatatlansága okán 

leginkább a valószínűségi (informális) érveléssel él, amelynek szabályzatát az idézetteken 

kívül még számtalanszor sérti meg az Andics-program. Hibáknak az informális 

bizonyításban általánosan azok az érvelések tekinthetők, amelyeknek az érvei 

„irrelevánsak a konklúzió szempontjából. Más esetek relevánsak ugyan, de nem 

elegendőek a konklúzió alátámasztásához, vagy azért, mert nem elég ehhez a súlyuk, vagy 

pedig azért, mert a konklúzióval való tartalmi kapcsolatuk nem elég erős.” Vagy „maguk 

az érvek is gyenge lábakon állnak, vitathatók”.169 

A szövegben fellehető minden típus az alapvető irrelevanciák köréből, amely 

jelenség már-már azt sejteti, hogy a szöveg létrehozójának kifejezett szándéka az 

irreleváns, inkoherens programbeszéd létjogosultságának a demonstrációja – egy új, az 

ismert és otthonos összefüggéseket nélkülöző világ reprezentációja. 

 

Informális érvelési hibák170 

 

Argumentum ad hominem („a személy korábbi tetteihez, megnyilatkozásaihoz 

kapcsolódó, támadó jellegű érvek” 171) – minden, a megelőző időszak történetírásának 

tulajdonított hiányosság, vétek, tévedés, amelyek a vele való szakítás parancsát támasztják 

alá. Példa: 

„S valóban a hivatalos magyar történelemtudomány (…) egészen durván és leplezetlenül, 

egészen közvetlenül és kézzelfoghatóan kiszolgálta a fejlődéssel egyre nyíltabban 

szembehelyezkedő, a magyar nemzet széles tömegeivel lassan minden kapcsolatát 

elveszítő magyar uralkodó osztályokat, amely körülmény nem maradhatott a legsúlyosabb 

következmények nélkül ennek a történetírásnak a szavahihetőségére és szellemi 

színvonalára.”(2.) „Ennek a magyar népet megtévesztő történelemírásnak nagy része volt 

abban, hogy az országot lelkiismeretlen vezetői katasztrófába tudták vinni: a történelmi 

felelősséget ezért nemcsak az uralkodó osztályoknak, de ennek a történelemírásnak is 

viselnie kell.” (6.) 

Petitio printipii (körben forgó érvelés) 

                                                           
169 Zentai 1999: 29. 
170 Azaz az irreleváns érvelés csak „az érvformát alkotó állítások viszonyrendszerében tekinthető logikailag 
hibásnak.” Jelentősége manipulatív erejéből fakad, nem logikai hiányosságaiból: hogy mi rejtőzik az állítás 
és a bizonyítás közötti résben, azt a hallgatónak kell kikövetkeztetnie, mivel a szónok nem teszi 
nyilvánvalóvá az összefüggést, nem vállal felelősséget az irrelevanciáért.  
171 Minden definíció: Adamik–A. Jászó–Aczél 2004: 361–367. 
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„Tudjuk, hogy a hivatalos történetírás mindig és mindenütt az uralmon levő osztály féltve 

őrzött monopóliuma.” (1.) Majd azt rója fel e történetírás hibájául, hogy kiszolgálta az 

uralmon levő osztályt, holott a fenti tételezés okán nem volt választása. 

Genetikus hiba („Az érv az állítás eredetéből, forrásából következtet annak igaz vagy 

hamis voltára”) „A marxista történelemtudomány a szó legmélyebb értelmében objektív 

tudomány azért is, mert annak az osztálynak a történelemszemléletét tükrözi vissza, amely 

osztálynak törekvései – a szocializmus megvalósítására – az objektív fejlődés irányába 

esnek.” (15.) 

Argumentum ad verecundiam („a szakértőre hivatkozás”.) Természetszerűen ide 

sorolandó minden Engels-, Marx- és Lenin-idézet. 

Argumentum ad populum („Az állítás igazságát arra alapozza az érv, hogy azzal sokan 

egyetértenek.”) Voltaképpen a programbeszéd legtöbb állítása hátterében, ahol nem találni 

érvelést, a köztudomás és a szónok véleménye közötti egység feltételezése (itt inkább: 

parancsa) húzódik, súrolva egy másik érvelési kategóriát is, a közhelynek beállított 

igazságok emlegetését. „A történelem nem véletlenek halmaza.” (11.) „Az elnyomó és 

kizsákmányoló osztályok képviselőinek szellemi módszereihez tartozik, hogy tagadják az 

osztályokat és önmagukat osztályfelettinek igyekeznek vallani.” (14.) 

 Az, hogy egy beszéd számos irreleváns érveléssel él, még nem bizonyítja 

okvetlenül a benne foglalt állítások bizonyíthatatlanságát. Fontosabb (legalábbis ebben az 

esetben), hogy az irrelevancia lefokozza, másodrendűvé nyilvánítja az érvelést mint a 

meggyőzés eszközét, így feltételezni engedi, hogy a szerző más utakat választott szándékai 

érvényesítéséhez. A bizonyítékok és az állítások közé ereszkedő köd egy mai, az egykori 

szituációt eredeti elevenségében nem érzékelő olvasót arra kötelezi, hogy a szöveg 

voltaképpeni jelentését (jelentőségét) se a szavak által kirajzolt alakzatokban, se a szavak 

hátterében, hanem pragmatikus síkon keresse. Ettől eltérő lehetőség ugyanis a redukált 

figuratív jelleg és a tradicionális okfejtés hiányában nem is igen adódik. Tekintsük tehát a 

beszédet cselekvésnek; cselekvésnek, amely a történettudomány diszkurzusába ágyazódik. 

 

Megcselekedni egy programot – véghezvinni egy tervet 

 

A nyelvfilozófia közismert beszédaktus-elmélete azon a belátáson alapszik, miszerint 

minden megnyilatkozás cselekvés. Az olyan szélsőséges példák, mint az ítélkezés, 

esküvés, ígéret stb. jól megvilágítják az elgondolás lényegét. A cselekvés-jelleghez 

ugyanakkor természetszerűen csatlakozik egy cél, amelyet a szerző nyilatkozatával el 
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kíván érni, illetőleg egy hatás, amelyet a nyilatkozat (sikeres cselekvés esetén) a 

befogadóra tesz. A kijelentés ilyen módon, kommunikációs térben három dimenziót 

birtokolhat: egyszerre lokúciós (a szavak konvencionális jelentése szintjén), illokúciós 

(mint egy meghatározott szándékkal rendelkező) és perlokúciós (a beszédpartnerből hatást 

kiváltó) aktus. 

 Miután a felszíni jelentésstruktúra vizsgálatától nem kaptunk egyértelmű választ 

arra, hogy mit is akar az Andics-szöveg jelenteni, hasznosnak tűnik visszafordulni a 

kontextushoz. Kontextus alatt most először is azt a lehetőleg minél szorosabb értelemben 

vett kommunikációs szituációt értsük, amelyben a beszéd hatást fejt ki, és amelynek 

magá(ba)n viseli a nyomait. 

 Nem mondunk újdonságot, ha úgy véljük, egy elnöki székfoglalónak nevezett 

beszéd előzetesen olyan elvárásokat kelt a hallgatóban, amelyek szerint a) a kiemelt 

diszkurzív hatalommal felruházott szónok b) diszkurzusra vonatkozó kijelentéseket fog 

tenni. A befogadók valószínűleg a diszkurzus gyakorlói. A beszédbe rejtett illokúciós 

szándék típusa szerint várhatóan komisszívummal („valamely elkötelezettség a beszélő 

részéről, melyben vállalja a propozíciós tartalomban megjelenített aktus lefolyását” 172 , 

azaz lehet ígéret, fogadalom, felajánlás, de akár fenyegetés is) lesz dolgunk, amelyre nem 

vonatkoztathatók az igaz/hamis kritériumok. A diszkurzus hagyományai legalábbis ezeket 

az elvárásokat írják elő. 

 A beszélő nyilvánvalóan él diszkurzív hatalmával, hiszen, ahogyan azt a tematikai 

bontásban láthattuk, elítél, védelmébe vesz (ha meg nem is határozza igazán), végül pedig 

előír egy diszkurzust. Ilyet cselekedni csak hatalmi jogosítványok birtokában lehet. Olyan 

bírótól származik a beszéd, aki éppen precedenst teremt: diszkurzus-törvényeket ír felül, 

miközben eleget is tesz a már érvényben lévő törvényeknek. Hagyományos szerepben 

beszél, egy hagyományos intézmény élén – a kánon institucionális normáinak tiszteletét a 

beszédben explicit módon jelzi a Történelmi Társulat alapításának többszöri felidézése. 

Látszólag nincs szó alapításról, csak helyreállításról és megtérésről. 

 A beszéd valódi célját, illokúciós lényegét már nem tudjuk tetten érni. A 

nyilatkozatok viszont interpretációs hullámokat vernek, amelyeket nyomon követve 

legalább a hatással, a perlokúcióval szembesülhetünk. 

 Ha ugyanis tovább olvassuk a programatikus írásokat, felfedezhetjük bennük az 

Andics-szöveg tematikai rendjét. Az elítél – megvéd és felmagasztal – előír háromsága 

                                                           
172 Searle 2000: 149. 
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ugyanis olyan szerkezeti hagyományként öröklődik, amely legalább 1956-ig gyűrűzik. 

(Feltételezhetően tovább is, programokat illtő vizsgálódásaim azonban tüzetesebben csak 

1953-ig 173 , részlegesen 1956-ig terjedtek eddig.) Ez a szerkesztésmód igaz a 

vitasorozatokat bemutató beszámolókra174, igazgatóválasztmányi ülésekre175, de későbbi 

progamadó beszédekre 176  szintúgy. Abban a tekintetben viszont, hogy milyen tárgyra 

vonatkoznak ezek az aktusok, bekövetkezik némi módosulás: a megelőző korszakhoz 

gyakorta csatlakoznak az 1945, majd az 1948 óta eltelt éveket illető ítélet. Nem feltétlenül 

az Andics-szöveg hatására (hiszen azt már feltehetően átjárta a hatalmi szerkezet 

interdiszkurzussá szélesült beszédmódja 177 ), de az 1948 és 1953 közötti történetírás 

programjairól mindenképp elmondható, hogy egy saját, egyre inkább rituális (aktuális 

jelentést nélkülöző, a „helyes” diszkurzus billogaként feltűnő, fokozatosan kiüresedő és 

megmerevedő), szűk körű retorikát érvényesítettek. 

 Ennek a retorikának a rendszere nem merül ki a már említett „hármas felépítmény” 

törvényében. A szerkezeti imitációhoz hasonlóképpen általános érvényűnek tűnik a 

„figuratív absztinencia”, ami persze csak egy újabb, természetéből fakadóan kevésbé 

látványos alakzat. Az elocutio szembeötlőbb eszközeitől való látványos tartózkodás 

egyrészt az átlátható és a világos beszéd illúziójával kíván meggyőzni, másrészt alkalmas a 

lehetséges interpretációk megtizedelésére is. Ez utóbbi szándék eredményességét azonban 

jócskán aláássa az állítások és (hiányzó) érvek közötti űr, amely megköveteli az aktív 

értelmezői tevékenységet. Az intertextuális érveléstechnika (a tekintélyidézetek) már 

Andics Erzsébet szövegében sem éri el egészen a megfelelő hatást, mivel baráti 

segítségnyújtás helyett a koherenciát bomlasztó idegen szövegtestként kezd illegális 

tevékenységbe. 

 Az alakzatmentesség elve, úgy fest, idővel elenyészik: a szövegekben egyre 

erőteljesebb epithetonok jelennek meg, nem beszélve a harci nyelvezet előretolt 

helyőrségeiről. Ezek azonban ahelyett, hogy sokrétűbbé tennék a retorikát, szinte 

pillanatok alatt kiüresednek, és pusztán formai ismertetőjegyekként fonódnak rá a mind 

inkább tartalmát vesztő diszkurzusra. Érdemes felidézni, miféle kifejezések gyakori, de 

főleg funkciótlan használatától óvtak már 1954-ben a szakértők: fordulat, tudatosít, 

lazaság, lemorzsolódás, döntő, komoly, hiányosság, súlypont, keresztmetszet, kritikát 
                                                           
173 Konkrétan a Századoknak a Sztálin halálát követő év végi szerkesztőségi vitáját megelőző időszakig, 
illetőleg az 1956-os történészvitáig (Petőfi Kör). 
174 Századok 1950/1–4.: 464. (Révai-idézet) 
175 Századok 1951. 1–2.: 285–292. (Elekes Lajos beszámolója.) 
176 Molnár 1952. 
177 Schöttler 2001: 74. (Jürgen Link diszkurzuselemző módszerének egy fogalmáról van szó.) 
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gyakorol, valaminek a vonalán, terén, viszonylatában, felajánlás, teljesítés, kidomborítás, 

kifejtés stb. 178 , miközben azt a manapság is hangsúlyozandó figyelmeztetést fűzték a 

lexikális szegényedés jelenségének következményéhez: „A nyelv nem csupán passzív, 

mindenkor engedelmes, szürke eszköz, mely híven, személytelenül tolmácsolja az emberek 

gondolatait. A nyelv vissza is hathat az ember gondolkodására, befolyásolhatja, 

észrevétlenül ilyen vagy olyan irányba tereli gondolatait. A szó mögött nem egyszer ítélet 

húzódik meg, és gyakran helytelen ferde ítélet. A szó ilyenkor szinte rákényszeríti 

»véleményét« arra, aki a szót használja.” 179   A lista tanulságos – a totalitárius 

társadalomszervezés fegyelmező-kizáró diszkurzusának szókincse szenvedi a legsúlyosabb 

csapást. 

 A nyelvnek tehát (nem újdonság) teremtő ereje van. Ezt a történész annál is inkább 

tapasztalhatja, mivel a legtöbb esetben kénytelen megtörténtként kezelni a nyelvin kívül 

semmiféle más tény-bizonyítékot fel nem sorakoztató dokumentumokat. E teremtő erővel 

számol és küzd a forráskritika, szemlátomást kilátástalanul, mert hisz mi másra alapozná 

helytelenítő észrevételeit, mint arra a felfedezésre, hogy a szöveg egy másik szöveget 

igyekszik kijátszani. A mi szövegboncolásunknak viszont elsődlegesen nem az a célja, 

hogy megállapítsuk, hol történik ez a kijátszás, hanem hogy túllépjünk az aktuális igazság-

hazugság primér és esendő elemző keretein, és megfigyeljük, a textusok hogyan és mit 

teremtenek. 

 

Kétnyelvűség 

 

A programok mint a „tényleges” (teremtő) történészi munka kereteit formálisan megszabó 

architextusok iránti érdeklődés, bevallom, azért támadt bennem, mert a Rákosi-korszak 

történeti diszkurzusát felületesen ismerve nemigen értettem, miért születtek egyáltalán. Ha 

ugyanis az a köztudomású parancs, hogy imitáljuk a politikai hatalom rezzenéseit, mi 

jelentősége van az egymást követő programoknak, hiszen a fő diszkurzusáram és a 

megvalósulás közé ékelődve félreterelhetik az előbbit. A közbeékelődés egyébként a 

diszkurzus intézményes vonalán is szembetűnő: míg a Történelmi Társulat, a Századok és 

az Akadémia, ha nem is épen, de legalább nevében megmaradt, a tulajdonképpeni hatalom, 

az MDP vezetősége mégsem állt nyíltan az átalakítás munkálatainak élére, hanem 

közbeékelte a Tudományos Tanácsot, amelynek köszönhetően a köz- vagy csúcspont 

                                                           
178 Fónagy–Soltész 1954: 20–27. 
179 Uo. 49. 
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üzenete többszörösen is interpretálva, „kommunikációs körönként”180 félrecsúszva jutott el 

a tulajdonképpeni végrehajtókhoz. 

 Ennek a félrecsúszásnak a tüneteként is értékelhető az Andics-beszéd állításainak 

ingatag megalapozása, összefüggéstelensége, hiszen nem önálló alakzatról van szó, csupán 

egy üzenet roncsolt ismétléséről, amely ráadásul elfedi az eredetit, elrejti a forrását. 

Viszont éppen az emlegetett félrecsúszás az, ami leleplezi a beszéd valódi, gyakorlati síkon 

érvényesülő jelentését – hogy értelmetlenségéből fakadóan nem lehet komisszív, nem lehet 

sem ígéret, sem állítás, sokkal inkább parancs, direktívum, melynek lényege „rávenni a 

hallgatót, hogy a direktívum propozíciós tartalmának megfelelően alakítsa viselkedését” 181. 

A propozíciós tartalom pedig önreferens: magára a szövegre vonatkozik mint követésre 

ajánlott mintára. 

 Az interpretáció fent vázolt, sükettelefonos, sokszorozó technikájának nyomai 

remekül megfigyelhetők az adott időszak történészi vitáiban, ahol állítás és tagadás 

gyakran ugyanannak az architextusnak az eltérő értelmezéséből fakadnak. A Történelmi 

Társulatnak az első világháború előtti magyar tőkekivitelt tárgyaló felolvasó ülésén Mérei 

Gyula Lenin vonatkozó művét adaptálva kimutatta, hogy a tőkekivitelt Magyarország 

gyarmati helyzete határozta meg. A hozzászóló Pach Zsigmond Pál viszont ennek az 

ellenkezőjét bizonyította – szintén Leninre hivatkozva182. Az egymást tagadó, oximoron 

szerkezetű állítások a programbeszédekből is kiolvashatók, legfeltűnőbben az 

„értelmezzük pártosan a történelmet – mi nem értelmezzük át pártosan a történelmet”, 

illetve az ezzel összefüggő, „a múltat a jelen szempontjainak kell alávetni – mi nem 

egyszerűsítjük le a múltat a jelen érdekében” kérdéskörök kapcsán. Visszatekintve a 

folyamatos, iparszerűen végbemenő szelekció és az elvek sorozatgyártásának időszakára, 

úgy tűnik, ez a paradox, sztereó-állításos beszédmód volt az egyetlen módja a túlélésnek. 

Ha egyszerre adhatok igazat egymásnak ellentmondó állításoknak, hogyan lehetne 

megbélyegezni és elítélni egyik vagy másik álláspont miatt? Ugyanakkor a kommunikációs 

szituáció elillanásának következtében a világos és egyértelmű fejtegetéseket váró utókor 

olvasója hajlamos elveszni e paradoxikusan kiépülő, Lenin-, Sztálin- és Marx-idézetek 

kollázsaival kitapétázott labirintusokban. 

 Talán nem túlzottan nagy merészség mindezek után azt a következtetést levonni, 

hogy a Rákosi-korszak történészprogramjai az „arról beszélnek, amiről nem beszélnek” 

                                                           
180 Huszár 1995: 13. 
181 Searle 2000: 149. 
182 A teljes vitát ld. Századok 1948b 
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elvét testesítik meg. Ebben számomra az a legkülönösebb, hogy ilyen módon azt a modern 

(vagy posztmodern) „olvasásfilozófiák” által hangoztatott tételt illusztrálják, miszerint a 

jelentés egy eredendően távollévő képződmény. A távollévőséget Leo Strauss a „sorok 

közötti írás” metaforájával ragadja meg, amely jelenség a „nem liberális társadalmakra 

jellemző” és az üldöztetés eredménye: sajátos írástechnika, „melyben a legfontosabb 

dolgokról az igazság kizárólag a sorok között jelenik meg” 183 , „tehát kettős tanítást 

tartalmaz: az előtérben az emberek épülését szolgáló tanítás áll, a legfontosabb kérdésekre 

vonatkozó filozófiai tanítás viszont a sorok között található.” 184  Azaz e szövegek, 

miközben létrehoznak egy jelentést szemantikai (lokúciós) szinten, ezzel egyidőben szőnek 

egy tőle eltérő, gyakran e jelentést lebontó másik, pragmatikus jelentést (perlokúciót) is – 

egy szép új duplafenekű szövegvilágot, végsősoron. 

 

Új kényszerek a pályán 

 

Bár eszmefuttatásunk során megtorpantunk már a diszkurzus nyelvének narratív és 

figuratív természetét firtató stációnál, majd kisütöttünk egy s más tanulságot abból, hogy 

cselekvésként fogtuk föl, maradt még egy aspektus, amelyből eleddig nem szemléltük: 

Foucault-tól ihletve, egy közösség strukturálisan leírható gyakorlataként, egyszerre 

alkalmazva a diszkurzus kizáró műveleteire figyelő „kritikai” és a kialakulására rákérdező 

„geneológiai” elemzés185 szempontjait. 

 A Rákosi-korszak programokból kiolvasható történészdiszkurzusának genealógiája 

elsőre nem kecsegtet bonyolult problémákkal. Itt az ideje bevetni a kontextus magyarázó 

fegyverét, és elbeszélni a fordulat évéhez vezető eseményeket, amelyek „nagystílű 

münchhauseni kalandként” 186  többek között a tudományosság bekebelezéséhez, 

legyalulásához és újragyúrásához vezettek, egy „szellemi salto mortaléhoz” 187 . A 

hozzásimulás a központi akarathoz a diszciplínák közül az elsők egyikeként ment végbe a 

stratégiai tudományszakként kezelt történettudományban: a Történelmi Társulat korábbi 

vezetősége még azt megelőzően mondott le „önként és önkritikusan” 188 , és emelte 

                                                           
183 Strauss 1994: 30. 
184 Strauss 1994: 30. 
185 Vö. Foucault 1997. 
186 Péteri 1998: 197. 
187 Standeisky 1998: 154. 
188  „A hozzászólások során Ember Győző kifejtette, hogy a lemondást belső okok tették szükségessé, 
elsősorban az a tény, hogy Társulatunk nem tudott lépést tartani országunk fejlődésével s ennek 
következtében semmivel sem járult hozzá a nép érdekeit szolgáló haladó tudomány fejlesztéséhez.” Századok 
1948: 391. 
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„percekig tartó, lelkes taps” közepette díszelnöki pozícióba Révai Józsefet, elnökké pedig 

(már csak „lelkes, zúgó taps” kíséretében) Andics Erzsébetet 189 , hogy a Magyar 

Tudományos Tanács rendet vágott volna a rothadó imperializmustól örökölt tudományos 

életben. A történet további fejezeteit elmellőzhetjük, ha (előzetesen) egyetértünk azzal a 

feltételezéssel, mely szerint „a korabeli magyar történetírás fejlődésének ugyanazok a 

mérföldkövek a meghatározói, mint magának a magyar történelem alakulásának. Sztálin 

halála után, már 1953-ban a júliusi kormányprogram alapján megindult az egész koncepció 

felülvizsgálata.”190 

A tudomány történetét az intézmények, kanonizált képviselők és az eszmék, 

irányzatok váltógazdaságaként felfogó hagyományos történetírás (lásd az előző fejezetben 

vizsgált historiográfia-elbeszélések többségét) szemléletének tükrében bizonyára 

alátámasztható és elismerhető a fentiek igazsága, de a történetírást diszkurzusként, azaz 

nemcsak a képviseleti megnyilvánulásaiban, hanem „saját szabályszerűségi formával” 

rendelkező „kijelentéscsoportként” 191  is szemügyre vesszük, akkor talán más történetet 

rajzolhatunk ki. Bár a bizonyítás porlepte szövegek közti kutakodásunk későbbi 

állomásához tartozik, az előző és következő évek gyakorlatának felszínes ismeretében 

megkockáztathatjuk a tételt, hogy a „nyelvibb” sajátosságok terén korántsem mutatkozik a 

’45 utáni történetírás oly változékonynak, mint az a politikatörténetből következne . Már 

szó esett bizonyos imitációs hagyományokról, amelyeknek alapjait épp az imént vizsgált 

szövegek teremtették meg; de ha vetünk egy rövid pillantást az előző történeti korszak 

történészdiszkurzusára (például Szekfű műveire, bennük is a kategorikus általánosítások 

magyarázatnélküliségére), akkor találunk folyamatosságra utaló jegyeket ott is.192 

A genealógia kérdését ilyeténképpen rövidre zárva fordítsuk figyelmünket a kritikai 

elemzés érdekkörébe tartozó kizárás- és kisajátításformákra. E technikák azért is fontosak, 

mert az elkülönülés a Másiktól közismerten identitásépítő, -definiáló gyakorlat. 193  Ha 

visszatérünk a kissé önkényesen mintaszövegként kezelt Andics-beszédhez, a következő 

kizárásműveleteket jelölhetjük meg benne: 

 a hagyomány fontos elemeinek újraválogatása az értékes/értéktelen dichotómia 

mentén (lásd pl. Szekfű életművének kettébontását) 

                                                           
189 A csorbítatlan tényszerűség kedvéért illő elmondani, hogy az Ember Győzőt, Kosáry Domokost és Pach 
Zsigmond Pált felsorakoztató alelnöki kart a hierarchiának megfelelő módon már csak „taps” tisztelte meg. 
(A beszámoló: Századok 1948.) 
190 Gunst 1995: 197. 
191 Foucault 1997: 68. 
192 Baráth 2007 
193 Vö. Riggins 1998: 4. 
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 az „alapító atyák” rekanonizációja (Horváth Mihály, Thaly Kálmán, Grünwald 

Béla, részben Márky Sándor stb.) 

 a jelen történészeinek rostája 

 dekontextualizált idézetekkel indokolva 

 köztudomásúan elítélt történeti korszakhoz kapcsolással (a Horthy-kor bűnös 

elitjének kiszolgálása) 

 az „erkölcsös-igazmondó-próféta” történész toposzának ellentmondó 

minősítéssel (tagadás, elhallgatás, vakság, süketség stb. vádjai) 

 a korábban már felvázolt „jó” hagyománytól való eltávolodás vádjával (a 

Habsburgok, Werbőczy „kultusza”, mérsékelt ’48-asság) 

 a tanító funkció elvetésének gyanújával (pesszimista, életidegen alaptermészet 

tételezése) 

 a történelem újrarendezése (haladó és anakronisztikus események megjelölése) 

 jelenbeli entitásokra (államokra, személyekre) és tényállásokra vonatkozó 

értékítélet puszta deklarációja 

 kizárólagos történetséma kijelölése, a források körének implicit meghatározásával 

(marxistának nevezett történelemszemlélet, idézés a szóba jöhető tekintélyektől) 

 konkrét programadás: munkamódszerek meghatározása, csoportok alakítása és a 

jövő diszkurzusa tematikus kánonjának tételes felsorolása stb. 

 

Ha a kizárásműveleteknek nem is teljes körét határoztuk meg, a fentiek nyomán könnyen 

támadhat az a benyomásunk, hogy a tilalomfák állításának e gyakorlata nem csak az 

Andics-féle vagy a Rákosi-korszak történészprogramjaira vonatkozhat. Talán ismét 

megengedhető egy olyan feltevés, amely szerint a kanonizálásnak a felsoroltakból 

kirajzolódó praxisa rendelkezik bizonyos általános jelleggel; talán a történetírás 

diszkurzusának vizsgált időszakához nem speciálisan tartoznak hozzá a tilalmazás e 

gesztusai; talán újfent egy, politikai eseménytörténetnek nem kiszolgáltatott, saját 

történész-diszkurzushagyományt tükröző szabályszerűségre bukkantunk. 
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Összefoglalás 
 

Programoknak minősített szövegeket vizsgálni a történetírás egy tematikusan és 

kronologikusan is önkényes keretek közé szorított szakaszának megértése érdekében nem 

olyan művelet, ami magyarázat nélkül hagyható. Az ok egyszerű: „diszkurzustükrök” 

elemzésének láttam szükségét ahhoz, hogy viszonyítási alaphoz jussak a későbbiekben 

sorra veendő, történészidentitás-teremtő narratívák tanulmányozásához. A programok nem 

túl érdekesek egy institucionalista tudománytörténet számára, hiszen nem föltétlenül 

valósulnak meg – mint már mondtam, rövid hatótávolságúak. Annál több felfedeznivalót 

tartogatnak viszont annak, aki szövegszerűségüket vonja kérdőre, poétikájuk rendszertanát 

igyekszik feltárni. Ahogy ugyanis az előzőekben tapasztaltuk, előfordulhat, hogy éppen ez 

a sajátos szövegszerűség válik programmá, e körülírható beszédmód hagyja rajta nyomát a 

tőle eltérően „szélesvásznú” történetíráson, emelkedik kommentárból architextuális 

státuszba – interpretálása-imitációja a „nagy történet” központi problémájává lesz. 

 A programok vizsgálata tehát afféle szinekdochikus, pars pro toto elven működő, 

tudománytörténetileg talán nem túlalapozott, de egy diszkurzuselemzésben reményeim 

szerint haszonnal járó, szükséges előmunkálat. Ösvény a szövegek sűrű erdejében, fény a 

sötét textuséjszakában (hogy a sikeres magyarázkodás érdekében a képes beszéd 

tudományos szemszögből hagyományosan álságosnak vélt bizonyítóerejét is latba vessem). 

Mindenesetre talán nem vonok le téves következtetést, ha azt állítom, e művelet nyomán 

némi világosság vetült a háború utáni évek történetírásának bizonyos sajátosságaira. 
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V. Sámuel, Saul és a perzsák: 
történész-önéletrajzi alakzatok az ötvenes években 

 
 

„A nem irodalmi érdekeltségű történeti visszaemlékezés is 

végső soron az elbeszélésalakzatok feltételrendszerére van 

utalva. (…) Valószínűleg az egyes paradigmatikus én-képzetek 

is ilyen mintáknak tekinthetők, az irodalmi művekben szereplő 

személyek áthagyományozódó alakzataihoz hasonlíthatóan, 

melyek (…) toposszerű élettörténet-alakulatokat feltételeznek. 

A »szigorú tudományoknak« legalábbis számolniuk kell(ene) e 

helyzettel.”194 

Egy történész önéletrajza egy másik történész konyhájában sokféle módon feltálalható. 

Kérdésfeltevéseink lehetnek önreflexívek (hozzám képest hogyan élt ő?), 

tudománytörténetiek (mit írt, olvasott, véleményezett), rekrutációs- és karrier-szempontúak 

(milyen képzésen esett át, milyen pozíciókat szerzett meg, hogyan szerezte meg őket), 

módszertaniak (hogyan írt történelmet az önéletrajzában), társadalomtörténetiek (milyen 

társadalmi rétegből származott, és élete során milyenekbe tartozott) és így tovább. 195 

Mindenesetre abban egyetérthetünk, hogy (mint az autobiografikus szövegkategória 

egészében) egy gazdagon kiaknázható forrástípusról van szó. Különösen, ha ilyesfajta 

szövegekből ugyanabból az időszakból több is a rendelkezésünkre áll, lehetőséget nyújtva 

a szinkron összehasonlító elemzésre. 

 Jelen esetben éppen az utóbbi szerencsés körülményről beszélhetünk. Az MTA II. 

osztályának működéséről az Akadémiai Levéltárban őrzött iratok között ugyanis egy kis 

híján negyven darabból álló történészönéletrajz-gyűjtemény található196, mindegyik 1951 

decemberében, valamint 1952 januárjában, tehát gyakorlatilag egyidőben keletkezett. Ezek 

az önéletrajzok annak a rekrutációs dömpingnek a termékei, amelyek a 

történettudományban történt (az előző fejezetben bővebben tárgyalt) 1949-es 

hatalomátvétel, pontosabban az ezzel járó kollektíva-tizedelés, illetve a szovjetizációval 

bekövetkezett, méretükben jócskán elszabott, töredékeikben végrehajtott termelési- és 

                                                           
194 Mekis 2002: 36–37. 
195 A felhasználhatóság e területeit illeszti hierarchába Kövér 2012b: 39: „A történetíró személyes forrásainak 
szerepe (…) a történetíró személyiségének, módszertani hitvallásának, személyes kapcsolatrendszerének 
feltérképezésében is [fontosnak bizonyult], ami – úgy tűnik – végső soron lényegesebb a történészi munka 
historikumának megértésében, mint a műhelymunka apró kulisszatitkai.” 
196 AL 102/74. 
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tervkövetelmények197 okozta munkaerőigény összjátékának volt a következménye. Ahogy a 

föntekben már említettem, ez a forrásadottság számos megközelítés érvényesítését lehetővé 

teszi. A jelen dolgozat módszertani keretei okán ezúttal egy szövegközpontú vizsgálatra 

szorítkozom, mégpedig egy olyan nézőpontból, amely egy múltbéli kommunikációs 

helyzetben adott válaszként tekint az említett szövegegyüttesre. 

 Az említett történeti kommunikációs helyzet vázlatosan így írható le: a 

hatalomváltás sajátosságaiból következő munkaerőigény folyamatos toborzást igényelt, 

amely toborzást a tudomány irányító szervei (a kormányzat előírásait, pontosabban leiratait 

többé-kevésbé szó szerint megismételve) különböző, eltérő nyilvánossági fokú 

felhívásokkal, mondhatni kommunikációs helyzetet kezdeményezve szólították meg 

közönségüket. A megszólításra válaszok is érkeztek, és ezekben a válaszokban tetten 

érhetők azok az alakzatok és stratégiák, amelyekkel a válaszadók igyekeztek dialógusra 

alkalmas partnerré minősíteni magukat, azaz szövegeikben egyszerre tükröződik az, ahogy 

1) a kommunikációs helyzetet, 2) az, ahogy a megszólító fél szövegét interpretálták, 3) 

valamint az a mód is, ahogy válaszaikat ezeknek az interpretációknak megfelelően 

alakították. Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy részben ezeknek a 

válaszoknak a megszólító fél felőli értelmezései (azaz a válaszokra adott válaszok) is 

rendelkezésünkre állnak, egyrészt a kommunikáció egy következő fázisáról, másrészt 

voltaképpeni sikerességéről is megállapításokat tehetünk. 

 

 

A vizsgálat keretei szerint elkülönített kommunikációs helyzet elemei 
 

A beszédhelyzet kezdeményezője 

Közvetetten a kormányzat, amely olyasféle feladatokkal kínálta meg a történettudományt, 

mint pl. ez: „Kiterjedt forrástanulmányok alapján meg kell írni Magyarország történetét, 

mely népünk hazafias nevelésének fontos eszköze lesz. E vonatkozásban nagyjelentőségű a 

számos előtanulmány alapján készülő hatkötetes egyetemi tankönyv, az első olyan 

nagyszabású történettudományi munka, amely a marxizmus-leninizmus alkotó 

alkalmazását jelenti magyar problémákra.” 198  A közvetlen kezdeményezők ezeknek a 

gyakran nem kimondottan konkrét utasításoknak az értelmezői, tovább- és átírói, felhívássá 

adaptálói: a tudomány irányító és végrehajtó szervei, a mi esetünkben (a kutatások 
                                                           
197 A történettudomány ötéves tervéről ld. Kövér 2012. 
198 1951/II. 21., idézi Kövér 2012: 23. 
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irányából adódóan) az Akadémia Elnöksége, a II. osztály szaktitkára, előadója, vezetése, a z 

Akadémia Történeti Bizottsága, az Országos Tudományos Képesítő Bizottság, majd 

Országos Aspirantúra Bizottság és a Tudományos Minősítő Bizottság, a 

Történettudományi Intézet, az egyetemi intézetek, levéltárak, a Munkásmozgalmi Intézet 

és a múzeumok – azaz mindazok a szervek, amelyek kezdeményezték és továbbították az 

üzenetet, illetve amelyekhez beérkezett a válasz. 

 

A válaszadók 

Azok, akiknek válaszai az iratok között megtalálhatók. Ha egyszerűen kijelentenénk, hogy 

„a történészek”, úgy elmosódna a különbség a képzettségek, pozíciók és kiindulási 

helyzetek között, pontosabb tehát úgy fogalmazni, hogy azokról van itt szó, akik a feladott 

üzenet szerint címzetteknek értelmezték magukat – avagy az önéletrajzuk narratívájában 

„implikált címzett”-szerűre alakították az identitásukat. 

 

A kommunikációs csatorna 

A kora ötvenes évekre ezen a területen biztosan (de nagy valószínűséggel a későbbi 

évtizedekre is) jellemző volt, hogy az intézményes üzenetek és a rá adott válaszok számos 

közvetítőn keresztül jutottak el a címzettjükhöz. A feladók közt felsoroltam remélhetőleg 

az összes ilyen közvetítőt. 

 

A médium 

Természetesen ezúttal is szövegekről van szó, és ha a kommunikációban részt vevő 

szövegtípusokat szemlézzük, igen heterogén forrásegyüttest találhatunk, hiszen a mostani 

elemzésben kitüntetett szereppel bíró önéletrajzok mellett előfordulnak feljegyzések, 

rendeletek, utasítások, levelek, listák, költségvetések, statisztikák, munkatervek, 

jellemzések, hirdetmények stb. Tehát viszonylag összetett (ámbár a történészi gyakorlatban 

szokásos) művelet lenne ezeket egyetlen elbeszélő narratívába összeolvasni. 

 Föl kell hívnom a figyelmet, hogy a kora ötvenes évek toborzó beszédhelyzeteit 

nem összességükben, hanem három, a forrásadottságok jóvoltából többé-kevésbé jól 

elkülöníthető aldiszkurzusra bontva fogom tárgyalni: az ösztöndíjazás, az aspirantúra és az 

egyszerűsített fokozatszerzési eljárás eseteire. Ami az időbeli behatárolást illeti: az 1949-

től, de leginkább 1950-től 1953-ig tartó évek dokumentumait vontam bele a vizsgálatba. 

 



92 
 

Ami a jelen fejezet tematikájának rendjét illeti, az a következő. Először is megpróbálom 

körülírni a kezdeményező üzeneteket (azaz egy-egy narratívában fölvázolom az 

ösztöndíjazás, az aspirantúra és az egyszerűsített fokozatszerzési eljárás rövid történetét – 

ezt vonatkozó feldolgozás híján vagyunk kénytelenek megejteni), majd elemezni a 

válaszüzeneteket (ami konkrétan és túlnyomórészt az említett önéletrajzokat, kisebb 

részben egyes aspiránsok munkaterveit jelenti), végül a válaszok feladói interpretációja 

következik (leginkább a fokozatszerzési eljárásokra jelentkezettek rendelkezésre álló, 

személyenkénti bírálata alapján, amit különösen az tesz lehetővé, hogy az önéletrajzok 

szerzői és a fokozatszerzés során elbíráltak közt van bizonyos mértékű egyezés). 

 Úgy tűnhet, a következőkben három különböző, a szokások szerint külön 

tárgyalandó beszédhelyzetet, történészi elbeszélést elegyítek össze. Én úgy látom, a 

beszédhelyzetekben részt vevő kezdeményező aktorok és intézmények olyan mértékű 

átfedésben vannak egymással, a kezdeményező üzenetek olyannyira hasonlóak és 

egyidejűek, hogy egy teljesebb kép érdekében hasznos lehet párhuzamosan olvasni ezeket 

a történeteket, azért is, mert nem áll rendelkezésünkre mindhárom beszédhelyzet minden 

eleme külön-külön199. Ám legfőképpen az életrajzok középpontba helyezése igényelte a 

három beszédhelyzet részleges összeolvasztását: úgy vélem, hogy az önéletrajzokban 

fölfedezhető válaszadó- és identitásalakító stratégiák megalapozottabban és átfogóbban 

értelmezhetők, ha egybesűrítjük az ilyesfajta stratégiákat implikáló kontextusokat. 

 

 

A felhívások 
 

Mint már említettem, a történettudományra nem csekély terheket rótt a nemzeti 

identitásnak és magának a tudománynak a kommunista hatalomátvételből következő, 

ideológiai mintákat követő átfaragása. A történettudomány ötéves terve (ami mögött 

olyannyira egységben és egyetértésben sorakozott föl a tudományos vezetőség, hogy a 

tervet végül se nem publikálták, se nem hajtották végre200), a terv által követelt termékek 

                                                           
199  A rendelkezésemre álló források adottságait is találóan jellemzi az, ahogy a vizsgált iratok 
repertóriumához írt bevezetőjében Szántó György Tibor a tervmunkálatok dokumentáltságát írja körül: „A 
tervmunka nem lehetett mindjárt a kezdetektől tökéletes. Éppen a II. Osztály tudományos kádereit foglalták 
le a legnagyobb mértékben az ország politikai-gazdasági vezetése számára nyújtott támogatásból eredő, rájuk 
háruló fontos feladatok. Többek között emiatt sem volt lehetséges, hogy teljes erejüket a tervmunkák 
megvalósítására fordítsák.” Valamint: „gyakran semmiféle írásos nyoma nem maradt a bizottsági üléseknek, 
olykor pedig semmitmondó »emlékeztetők« pótolták a jegyzőkönyvet.” Szántó 1979: 6. 
200 Kövér 2012, különösen 22–23. 
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legyártásához szervezett munkaközösségek, valamint az egyetemi oktatásban végrehajtott 

tisztogatások201 és a beáramló, olykor érettségivel sem rendelkező202 hallgatótömeg folytán 

bekövetkező tanárínség egy megfelelő létszámú, produktív és irányítható, szervezhető, 

csoportosítható szakembergárda folyamatos üzemben tartását tette szükségessé. Ez a 

gárda, ahogy az 1950-től alkalmanként rendelkezésre álló névsorok és beszámolók 

tanúsítják, már azelőtt munkába állt, mint hogy a toborzás szervezett és szabályozott 

keretei megszülettek volna (az ösztöndíjazásé 1952-ben, az aspiránsképzésé 1951-ben, az 

egyszerűsített fokozat-odaítélésé 1952-ben, ha nem a szabályalkotás, hanem a tényleges 

alkalmazás kezdeteit vesszük figyelembe). Hogy a történettudomány embereket állíthasson 

a historiográfia gyártósorába, egyrészt saját, másrészt kormányzati kezdeményezések 

útján, igen gyakran az Akadémia (azon belül pedig a frissen felállított Történettudományi 

Intézet203) eszközeit mozgósítva juttatta el igényeinek hírét a feltételezett célcsoporthoz. 

Az alább vizsgálandó három rekrutációs csatorna nem fedi le ugyan a fizetett tudományos 

munkához jutás összes útját (a tudóspótlék például nem képezi az elbeszélésünk tárgyát), 

de az ötvenes évek derekára meglehetősen jó és folyamatos merítést, munkaerőt biztosított 

ahhoz, hogy a történettudomány a tőle megkövetelt feladatoknak legalább egy részét 

teljesíteni tudja. (Az 1952-es évre csak ezek a csatornák úgy 150-200 történész kutató- és 

szervezőmunkáját biztosították – ez a továbbiakban részletezett folyamatok alapján becsült 

szám –, és ezt további aspiránsok, illetve a közülük fokozatot szerzett kandidátusok, 

doktorok munkába állása követte, miközben a tervszerű munkálatok kötelmei 

folyamatosan lazultak, olyannyira, hogy a második ötéves tervre ténylegesen – a 

történettudományban – már sor sem került.) 

 

  

                                                           
201 Sajátos példája az egyetemi tanárhiány okait beszédes homályban hagyó megfogalmazásnak az a fordulat, 
ami a rendelkezésre álló magántanárok jó részéről azt állítja, hogy őket „az egyetem nem veszi igénybe, 
illetve nem tudjuk használni.” Pécsi Márton: Tervezet az egyetemi fokozatok és címek megszerzésére, illetve 
adására. AL 102/73. 
202  „Évfolyamunk fele munkás- és parasztfiatalokból állt, olyankorból, akik korábban nem juthattak 
egyetemre, sőt, jórészt még középiskolába sem. (…) Kovács Erzsi egy biai uradalmi kocsis leányaként, 
érettségi nélkül, tizenhat évesen ült közénk. Ő is, mint annyian mások, akik az erőteljes, sőt erőszakos 
primitív diszkrimináció nyomán kerültek egyetemre, hihetetlen ismeret- és készséghiányokkal küszködött” – 
ilyenek voltak a viszonyok például a közgazdaságtudományi egyetemen. (Berend 1997: 69.) 
203 A dolgozat egy későbbi fejezetét képező Hajnal István esettanulmány is azt támasztja alá, hogy a munkát 
és anyagi segítséget remélő történettudós sem hagyhatta ki az Akadémiát és a II. osztályt a megszólítottak 
köréből. 
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a) Az MTA történettudományi ösztöndíja és prémiuma 

 

Bár az általam vizsgált forráscsoport a szovjetizáció első 1-2 évére nézve kevés pontosan 

datált vagy összesített listát tartalmaz, egyértelműen kiderül204, hogy ösztöndíjakat már 

1949-ben is folyósított az Akadémia a történészeknek, ami érthető is, hiszen az ötéves terv 

előmunkálatainak keretében a kialakítandó munkaközösségekről korábban már hónapokon 

át folyt a vita (amennyiben valóban vita húzódott meg az Andics-lista Pach, majd Gerő 

általi javítgatása mögött), november 30-i határidővel pedig el kellett készülnie a terv első 

szakasza pontosabb ütemezésének.205  1950 februárjában már alighanem lehetőség nyílt 

konkrét munkára fogni a történészeket és történészpalántákat (ez utóbbiak közül még 

többen bőven az egyetemi padokat koptatták, amikor tanáraik bevonták őket a közösségi 

munkába), mert maga Molnár Erik (az Intézet igazgatója) fordult az MTA személyzeti 

osztályához ösztöndíjkérelemmel. A kérelem okát abban jelölte meg, hogy „a 

Történettudományi Intézet és a Magyar Történelmi Társulat az ötéves történettudományi 

terv 1950. évi részlettervének megvalósítására egész sor munkaközösséget szervezett”, 

ahol az egyetemi hallgatóknak „komoly és rendszeres munkát kell végezniök.” 206  A 

személyzeti osztály egy héttel később munkaterveket kért cserébe, amelyek (41 főé, és még 

nyolcé, akik az eredeti felterjesztésből kimaradtak) három hét múlva meg is érkeztek. 

Az 1950-re datálható számos, havi lebontású ösztöndíjlistán a szereplők száma igen 

nagy változékonyságot mutat, havi 13–34 között ingadozik 207  (a teljes II. osztályé, 

nemcsak a történészeké), a számukra folyósított összeg 200–800 Ft/hó. (A miheztartás 

végett: az első aspirantúra-pályázat 1000 forintos havi díjazást ígért a sikeres 

pályázóknak.) A nevek tanúsága szerint a háború előtt-alatt diplomát, sőt doktori címet 

szerzők meglehetős arányban részesültek a támogatásból (amit a későbbiekben az 

önéletrajzok vizsgálata is megerősít majd), illetve találunk a listán leendő aspiránsokat is – 
                                                           
204  „Január 12-én kelt levelükre közlöm, hogy december hó végétől kapok tudományos ösztöníjat. 
Tudományos munkámat a januári kollokviumok miatt még nem tudtam elkezdeni. Az Egyetem Történeti 
Intézet február hó elején (10-ig) az egyszakos történészek és a tudományos ösztöndíjasok számára részletes 
munkatervet fog kidolgozni és én ennek keretében fogok tudományos munkát végezni. A részletes 
munkatervet február 10-ig megküldöm.” Diószegi István jelentése az MTA Társadalmi és Történeti 
Tudományok osztályának. AL 102/72. A jelentésből kiviláglik a tudományszervezés hektikus, róka fogta 
csuka tempója: az egyetemeken még ki sem osztották a feladatokat, az MTA már nemcsak folyósította az 
ösztöndíjat, hanem már a munkatervet (az egyetemistától, nem a munka egyetemi intézményes 
szervezőjétől!) is bekérte. 
205 Kövér 2012: 24–25. 
206 AL 102/72. 
207 A források mint a valóság letéteményesei ez esetben némileg a megbízhatatlanság példái is, hiszen a 
listákon gyakori a ceruzás áthúzás, átírás, javítás – hogy a felsoroltak közül végül ki kapott ösztöndíjat, az 
egy más forrásból (pl. személyzeti osztály) származó listából talán kiderülne, de jelen esetben nem egy 
pontos statisztika összeállítása a cél valamely kvantitatív módon elérhető tanulsághoz. 
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hogy a folytonosságokra hívjuk föl a figyelmet. A munkahelyek aránya legtöbbször 

egyértelműen az Intézet javára billen, nyomában a budapesti egyetem 

történészhallgatóinak csoportjával, majd az Országos Levéltárral, a szegedi, a 

közgazdaságtudományi és a debreceni egyetemmel, jó néhány könyvtárossal, az MTA 

dunántúli intézetével, valamint olykor néhány középiskolai, főiskolai tanárral és egyéb 

helyeken dolgozó levéltárosokkal. (Az egyik, dátum nélküli, neveket tartalmazó listán a 

fenti arány például: 9, 8, 6, 6, 3, 3, 4, 2, 3, 1.) Ami a tematikát illeti, a 

munkaközösségekben az ötéves terv első kapavágásait megejtőkön kívül más területek 

kutatói is részesülhettek ösztöndíjban, bár úgy fest, ők is leginkább projektalapon (a fent 

idézett listán például ott szerepel Kosáry Domokos is a Kossuth-emlékkönyvbe rendelt 

tanulmánnyal – ez a tény a lista datálásában is segít –, de Fekete Nagy Antal is a Zsigmond 

kori oklevéltárral). Az egyetemisták témavezetőt is kaptak maguk mellé, közülük a 

többséget (az idézett lista szerint) Mérei Gyula és Pach Zsigmond Pál irányította (6 és 5 

diákkal), hármat bíztak Kató Istvánra208, kettőt Varga Zoltánra és Bolgár Elekre, egyet-

egyet pedig Elekes Lajosra és Szabó Istvánra.209 

 Az ösztöndíjas-rendszer első számonkérési és szabályozási kísérleteiről 1952-ben 

adnak hírt a források, amikor is „az Akadémia Elnökségének felsőbb szervek felé egy 

pontos statisztikát” kellett készítenie.210 A teljes II. osztály számait tartalmazó statisztika, 

amely főleg az 1951-es és 1952-es ösztöndíjas számok összehasonlítását célozta, 

megfelelően tükrözi 

                                                           
208 Kató nem maradt tartósan a tudományos közösség része. 1956-ban Kanadába emigrált, ahol aztán 
járművezetőként dolgozott.   
http://www.rev.hu/rev/images/content/kiadvanyok/petofikor/03/petofikor03_felszolalokrol.pdf (a letöltés 
időpontja 2012.01.22.) 
209 A témavezetők közül feltűnően hiányzik a történettudomány két reprezentatív alakja, Molnár Erik és 
Andics Erzsébet (Gerőnét is hiába keressük), ami arra utal, hogy ennyire közvetlenül, szervezetten, 
személyes kapcsolati szinten nemigen működtek közre a történetírás eredményeinek vagy fejleményeinek 
alakításában, ha tetszik, az utánpótlás-nevelésben és konkrét kutatómunkában. Ez a sejtés az aspiránsképzés 
alakulásának figyelemmel kísérése közben csak erősödik (különösképpen Andicsra nézve). A közvetlen 
felügyeletről tovább árulkodik az az 1952 első félévére datálható (a nevek túlnyomórészt egyeznek az 
önéletrajzok tulajdonoséival), rövid értékeléseket tartalmazó dokumentum, ahol nemcsak az egyetemisták 
neve mellett szerepel az értékelők neve, hanem a 43 ösztöndíjas legtöbbje mellett is. Az értékelők között 
leggyakrabban Léderer Emma neve fordul elő, összesen 14 ízben, igaz, gyakran Hanák Péter, Ember Győző, 
Niederhauser Emil, Heckenast Gusztáv vagy Spira György értékelői társaságában, miközben az is 
egyértelmű, hogy a szegedi ösztöndíjasokat Mérei Gyula, a debrecenieket pedig Szabó István és Varga 
Zoltán irányította. Ami a pesti bölcsészkart illeti, ott olyannyira nem foglalkoztak a jelentés elkészítésével, 
hogy az Akadémia részéről kellett fölkeresni az ösztöndíjasokat, és így kideríteni, hogy még nem kezdtek 
dolgozni a témájukon (ezért aztán egyelőre nem is ítéltek nekik ösztöndíjat). 
210  Biacsi Imre helyettes hivatalvezető feljegyzése a szaktitkárok részére, 1952.02.14. (AL 102/74.) A 
helyzetről árulkodik, hogy Biacsi az adatok beszolgáltatására másnap délután 2-ig adott időt, megjegyezve, 
hogy „semmilyen indoklással nem fogadom el a határidő be nem tartását.” 

http://www.rev.hu/rev/images/content/kiadvanyok/petofikor/03/petofikor03_felszolalokrol.pdf
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 az ösztöndíjasok fluktuációját (a 156 ösztöndíjasból előző évben 101 semmilyen 

juttatásban nem részesült, a maradék 36 ösztöndíjat, 19 pedig tudóspótlékot kapott), 

 a „középkáderek” vs. „fiatal kutatók” arány állandósulását az utóbbi javára (1951: 

30/63, 1952: 62/94), illetve 

 a történészek többségi arányát az osztály ösztöndíjasai között (1952-ben 156-ból 46 

volt a történész, emellé jött még 15 régész, míg a második legtöbb ösztöndíj az 

osztályon belül a pedagógusoknak jutott, szám szerint 20). 

Ez a 156 ösztöndíjas évi 424 800 forinton osztozott meg 1952-ben prémiumok nélkül (a II. 

osztály ezzel az összeggel a középmezőnyben helyezkedett el az akadémiai osztályok 

között), ami átlagosan havi 227 forintot hozott a konyhára személyenként. 

 

Az iratok szerint az ösztöndíjasok kiválasztásának módszerváltása (kézi vezérlésről 

szabályos pályáztatásra), valamint az ötéves terv munkálataihoz való elsődleges igazodás 

lanyhulása 1952 második felében következett be, amikor az MTA elnöksége egy 

javaslatban igyekezett tisztázni az ösztöndíj-odaítélés feltételeit. 211  Ebből a javaslatból 

kitetszik, hogy az MTA az ösztöndíjat a tudomány belépő szintű toborzóeszközének szánta, 

elsősorban kezdő kutatóknak (beleértve a fiatalokat és a nem hivatásszerűen, vagyis 

intézetben kutatókat egyaránt, az előbbieknek a prémium-típusú jutalmat, az utóbbiaknak a 

havi ösztöndíjat osztva, 1000–5000 és havi 150–400 forintos arányban). A pályázatot (azaz 

a témákat) e szerint az egyes osztályoknak kellett kiírniuk (vigyázva, hogy a téma 

kidolgozása „kezdő kutatótól hozzávetőleg egy év alatt elvárható” legyen) legkésőbb 

december 1-én, december 31-i határidővel. 

 A pályáztatás lebonyolítása szinte teljes egészében az osztályok (illetve az állandó 

bizottságok, ami a történészek esetében gyakorlatilag a Történettudományi Intézet 

vezetőségével volt egyenlő) feladatává vált, ők javasolták az intézményeket, ahol a 

pályázatot kifüggeszthették, ők bírálták el a beérkező pályázatokat (a javaslataikat 

természetesen továbbítaniuk kellett az Elnökséghez egy rövid felülbírálati szakaszra), a 

nyerteseket is ők értesítették.212 

                                                           
211 Az MTA Elnökségének feljegyzése az 1953. évi ösztöndíjakról, 1952.11.06. (AL 102/74.) 
212  Juhász István osztályvezető feljegyzése Fejér Klárának, 1952.12.03. (AL 102/74.) A dátumból arra 
következtethetünk, hogy a tervezett december 1-én mégsem sikerült kiírni a pályázatot. Föltehetően nem a 
történészek tehettek róla, hiszen Pach Zsigmond Pál már október 27-én megtette témajavaslatait (1. A 
felszabadulás és népi demokráciánk története 2. A magyar történetírás egyes félfeudális, reakciós iskolái 
vagy egyes képviselői kritikája 3. Magyar–orosz történelmi kapcsolatok 4. Magyarország és az egyes népi 
demokráciák történelmi kapcsolatai 5. Magyar művelődéstörténet) AL 102/74. Ha összevetjük az ötéves terv 
vagy a célhitelből támogatott tervtémák listájával (1950 és 1951, Kövér 2012: 25–26. és 30–31.), kevés 
átfedést találunk. 
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 Hogy összegezzük, milyen elvárásoknak kellett eleget tennie egy ösztöndíjasnak 

1952-ben, az MTA Elnökségének előzőekben ismertetett javaslatából idézünk: „Az 

ösztöndíj fő célja a kutatással foglalkozók körének kiszélesítése, kezdő kutatóknak, 

valamint kutatással nem hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek a tudományos munka 

felé való irányítása. Az ösztöndíjakat arra is felhasználjuk, hogy fontos (esetleg eddig 

elhanyagolt) területekre irányítsuk a fiatal kutatókat.” (Kiemelés tőlem – BK.) Azaz 

explicit formában nem kerültek elő a pártosság szempontjai. 

 Két hét sem telt bele, Fejér Klára szaktitkár „az Intézet javaslata alapján” már föl is 

terjesztette 500-500 Ft jutalomra „Berend Istvánt” (sic!), Vörös Károlyt és Trócsányi 

Zsoltot, mivel az első „igen eredményes kutatásokat” folytatott a gyáripar területén, az 

utóbbiak pedig „nemcsak becsületesen teljesítették az eddigiekben munkatervüket, hanem 

nagy anyag alapján a vártnál jelentősebb tudományos eredményeket értek el.”213 

 Mindhárom sikeres történeti „munkás” önéletrajzát (és benne identitásszerkesztő 

stratégiáját) megtaláljuk a vizsgált önéletrajz-gyűjteményben. 

 

b) Az aspiránsképzés kezdetei 

 

„Mit jelent az aspirantúra? Azt jelenti, hogy az egyetemet, főiskolát végzett, (vagy egy 

szaktudomány alapját más úton elsajátított és a termelésben kitűnt) munkás, dolgozó 

paraszt és értelmiségi fiatalok közül azok számára, akik a tudományos kutató munkára 

leginkább alkalmasak, Népköztársaságunk lehetőséget nyújt, hogy három éven keresztül 

kiemelkedő tudósaink egyike mellett dolgozzanak, és egész idejüket szakmai tudományos 

képzésükre és egy magas színvonalú tudományos értekezés elkészítésére fordíthassák.”214 

 Mire Rényi Alfrédnak, az Országos Aspirantura Bizottság titkárának a rendeletet és 

a pályázatot értelmező cikke megjelent, addigra már lezajlottak a jövő kandidátusait képző 

első hazai aspiráns-felvételik, hiszen az 1950/44-es törvényerejű rendeletet még 1950. 

november 26-án kihirdették, a hozzá kapcsolódó pályázatot pedig röviddel ezután, a 

Magyar Közlöny december 7-i számában közzétették, december 21-i határidővel. Talán 

nem tévedés, ha Rényi soraiba belelátjuk a korrekció és a pontosítás szándékát, mivel sem 

a rendelet, sem a pályázati feltételek nem tartalmazták a pályázók származási hátterének 

                                                           
213 Fejér Klára szaktitkár feljegyzése „Erdey-Grúz elvtársnak”, 1952.11.18. (Al 102/74.) Fölmerül a kérdés, 
Ránki György, aki az ösztöndíjas listákon rendre együtt, egyazon téma mellett szerepel Berenddel, miért nem 
szerepel a fölterjesztettek között. 
214 Rényi 1951: 95. 
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ilyen konkrét meghatározását.215 A rendelet a következő szavakkal írta körbe a pályázat 

alkalmassági feltételeit: „A Magyar Népköztársaságnak a szocializmus építése során olyan 

magas színvonalú tudományos képzettséggel rendelkező, a néphez hű  tudósokra van 

szüksége, akik a korszerű, haladó tudományt a dolgozó nép ügyének szolgálatába 

állítják.” 216  A rendelet már a képzés nélkül kandidátusi címhez juttathatók körével is 

foglalkozik (9. §/b): „akinek az OTKB 217  a nép javát szolgáló, régebben szerzett 

tudományos érdemek alapján a »tudományok kandidátusa« fokozatot az aspiránsok 

számára előírt tanulmányok elvégzésének, a kandidátusi értekezés elkészítésének és 

megvédésének kötelezettsége nélkül odaítéli.” 218  A reménybeli aspiránsok a pályázat 

szövegében ezekkel a feltételekkel szembesültek: „A kandidátus-képzésre való felvételire 

jelentkezhet minden, a néphez hű, 40 évnél fiatalabb férfi és nő, aki egyetemet vagy 

főiskolát végzett. Jelentkezhet ilyen képzettség híján is, ha választott tudományának 

megfelelő szakában kimagasló eredményeket ért el.”219 (Kiemelések tőlem. – BK.) 

 Összefoglalóan elmondható, hogy a rendelet és a pályázat (a korhatáron kívül) két 

tényezőt jelölt meg az alkalmasság feltételeként: 

 egy szakmait – bizonyos (nem pontosan meghatározott) tudományos 

előképzettséget (amely nem szükségszerűen egyenlő a felsőfokú tanulmányokkal), 

és 

 egy etikait – a néphez való hűséget, illetve a nép javára történt korábbi 

munkálkodást.220 

                                                           
215 Hogy a cikk valóban a rendeletek értelmezési útját egyengető szándékkal született, bizonyítja, hogy az 
Országos Aspirantura Bizottság képviselője már a második aspiránspályázat elbírálása előtt megjegyezte a 
felvételiztető szakmai albizottságoknak írt feljegyzésében, hogy „helyesnek tartanánk, ha a bizottság első 
ülésének megkezdése előtt a bizottság titkára ismertetné (…) Rényi elvtárs cikkét az aspirantúráról, ami az 
Akadémiai Értesítő 484-es számában jelent meg.” Szántó Lajos az Állandó Albizottságok előadóinak, 
1951.09.24. (AL102/74.) 
216 Törvények 1951: 142. (Az 1950/44-es törvényerejű rendelet preambuluma.) 
217 Országos Tudományos Képesítő Bizottság; az Országos Aspirantura Bizottság és a Tudományos Minősítő 
Bizottság elődje. 
218 Ezen kívül rendelkezésre állt egy másik, külön engedélyezhető lehetőség is a képzésből való kimaradásra, 
ez azonban tartalmazta a kandidátusi vizsgát és a disszertáció megvédését. 
219 Közlöny 1950: 1553. 
220 Minden megjelent rendeletnél, pályázatnál konkrétabb iránymutatásokat tartalmaz az az aláírás nélküli, 
1949. július 27-i „Feljegyzés az aszpirantúra intézményének magyarországi bevezetésével kapcsolatban” (AL 
102/72), amely még a Tudományos Tanácsra és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumra testálta volna az 
aspiránsok kiválogatását. Ez a tervezet imigyen válaszolta meg a saját maga által föltett „Honnan rekrutáljuk 
az aszpiránsokat?” kérdést: „Olyan tudományos képzettséggel, vagy termelésben szerzett megfelelő 
előképzettséggel rendelkező 40 évnél nem idősebb jelölteket kell keresnünk, akiknek a népi demokráciához 
való hűsége kétségtelen, és akiknek alkalmasságuk a tudományos pályára kétségtelennek tekinthető.” 
(Kiemelés tőlem – BK.) Érdemes fölfigyelni 1) a feltételek sorrendjére, 2) a későbbi „néphez hű” helyett a 
„nép demokráciához való hűség” emlegetésére, valamint 3) a kétségtelenhez képest a kétségtelennek 
tekinthető finoman megengedőbb jelentésárnyalatára. 
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A pályázóknak elvileg tehát e két, egyik esetben sem konkretizált, „papírral igazolható” 

kitételnek kellett eleget tenniük pályázati anyagukban. Az utóbbi összeállítása nem kevés, 

ugyanakkor sietős papírmunkát igényelt, hiszen a pályázat megjelenésétől kezdve 

mindössze két hetet szánhattak arra, hogy beszerezzék a pályázati űrlapot (a 

munkahelyükről, ha az OTKB-nek időben sikerült eljuttatnia oda, vagy az OTKB 

budapesti székhelyéről), a részletes önéletrajzot, a születési anyakönyvi kivonatot, az 

iskolai végzettséget igazoló és a katonai kötelezettséggel kapcsolatos okmányokat és 

„esetleg” a tudományos tevékenységről tanúskodó tételek jegyzékét. A nehezen körülírható 

korszellemen túl a pályázati űrlap rubrikái segítséget adhattak a néphűség jelentésének 

pontosabb meghatározásához, 221  illetve előre strukturálhatták azt az egyetlen 

dokumentumot, amelyben a pályázó árnyalhatta, egyensúlyozhatta, kihangsúlyozhatta a 

többi okmányban kötelezően feltüntetett adatokat: az önéletrajzot. 

 A rendelet bőven gondoskodott szűrőkről. Aki üzemben, intézetben dolgozott, vagy 

valamely oktatási intézmény hallgatója volt, annak az adott intézmény vezetőjéhez kellett 

benyújtania a pályázatát, és innen továbbították azt az OTKB-nek. (Ahova az előbbi 

paraméterekkel nem leírható pályázó viszont közvetlenül küldte az anyagát.) Az OTKB 

(„elnökből, titkárból és hét állandó tagból áll 222 , akiket az Akadémia elnökségének 

javalatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevez ki három évi időtartamra” 1950/44/1. §) 

hozta meg a döntést a felvételire bocsájthatóság kérdésében „figyelembe véve a pályázó 

szakmai felkészültségét, a néphez való hűségét, valamint az aspiráns-képzés adott 

lehetőségeit” 223  (kiemelés tőlem – BK.) Ugyancsak az OTKB jelölte ki a felvételi 

bizottságokat, ahol nemcsak a szakmai alkalmasságról, de arról is bizonyságot kellett 

tennie az Akadémia költségvetéséből biztosított 1000, esetleg 1500 forintos havi 

ösztöndíjra pályázónak, miszerint „alkalmas arra, hogy tudományos munkájával a 

dolgozó nép ügyét szolgálja.”224 (Kiemelés tőlem – BK.) 

                                                           
221 Ami a mai űrlapokhoz szokott szemnek különösen feltűnő, az az „előzőségekre” irányuló, mondhatni 
történeti kíváncsiság (a pályázó, a feleség – férj nem szerepelt az űrlapon – és a szülők nevét, a pályázó és a 
szülők lakhelyét, foglalkozását, vagyoni helyzetét illetően – ez utóbbi „előzősége” csak a szülőkre 
vonatkozott). Az űrlap külön-külön helyet biztosított a párt-, az egyesületi-, a szakszervezeti- és mozgalmi 
tevékenység, funkció, valamint ezek időtartama feltüntetésének, az elvégzett párt-, szakszervezeti vagy 
mozgalmi iskoláknak, a katonai szolgálatnak (hely, idő, rendfokozat). AL 102/73. 
222 A közben nevet módosított Országos Aspirantura Bizottság tagjai 1951-ben: Schulek Elemér (elnök), 
Rényi Alfréd (titkár), Németh Gyula, Mihailich Győző, Babics Antal, Lukács György, Sályi István. (Tehát a 
II. osztályt Lukács György képviselte, igaz, Németh Gyula mint őshaza-kutató is érintett lehetett a 
történészpályázók kérdésében.) 
223 Közlöny 1950: 1553. 
224 Közlöny 1950: 1554. 
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 Hogy milyen sikerekkel járt az 1951 első hónapjaiban225 lezajlott felvételi eljárás, 

abból is következtethetünk, hogy már fél év múlva, augusztus 31-i határidővel megjelent a 

következő aspiránspályázat. Jóval pontosabb képet nyerünk azonban, ha az aspirantúra 

munkálatairól készült, aláírás és címzés nélküli jelentésre hagyatkozunk. 226  A jelentés 

szerint a pályázat közzététele után az Akadémia elnöke és a kultuszminiszter alírásával 

levélben tájékoztatták a felsőoktatási és egyéb intézmények vezetőit, majd postázták a 

pályázati felhívást, sőt, a „személyzeti elvtársak személyesen is felkeresték az 

egyetemeket”. Ezt követően publikálták a sajtóban is a pályázatot, illetve a pártközpont 

káderosztálya is értesítette a minisztériumokat, valamint a nagyobb üzemeket. (Az 

intézkedések sorrendje ezúttal sem mellékes, jelezve, hogy olykor miként nem teljesülnek 

a korszak preferenciáira vonatkozó elvárásaink – erre a későbbiekben is akad példa még.) 

A meglehetősen félreütemezett folyamatra jellemző, hogy a pályázat híre nagyjából 

akkorra ért el kritikus tömeget, amikorra már a pályázati anyagoknak be kellett volna 

érkeznie; legalábbis ezt feltételezhetjük a határidő után érkezett  pályázatok arányszámából 

(81%). Az együttesen kezelt I. és II. osztály (a voltaképpeni humán ágazatok) 

népszerűsége elsöprőnek bizonyult, a pályázatok 46%-a (446 db) ide futott be. Ebből az 

osztály aspirantúra-referense 65-öt vitt a szűrőbizottság elé, ahol ebből kilencen véreztek 

el. Hogyan zajlott a szűrőbizottság munkája (a bizottsági tagok névsora ismeretlen, de a 

következő, 1952. évi értékelésből leszűrt támpontok szerint az osztályok szaktitkára, 

szakelőadói és személyzeti előadói alkották 227 , azaz korántsem a szűken vett szakmai 

szempontok érvényesültek): mielőtt a válogatást elkezdődött volna, „értekezletet hívtunk 

össze és ismertettük a Párttól kapott szempontokat a kiválogatásra vonatkozólag”. Az 

emlegetett szempontokat tükrözheti, hogy a jelentés készítője elégedetlenségét fejezte ki az 

I. és II. osztály tudományszakjaira jelentkezők társadalmi hátterét illetően: „általánosan 

jellemző (különösen a jogász területre), hogy könnyen megszerezhető tudományos címnek, 

vagy jó elhelyezkedési lehetőségnek tekintették az aspirantúrát. Különösen nagy ezeknek a 

száma azoknál, akik egyénileg adták be a pályázatukat. Az új munkáskáderek jelentkezése 

nem mondható kielégítőnek.”228 

                                                           
225 Feltehetőleg január-februárról van itt szó, ugyanis a források közt megtalálható aspiráns-munkatervek, 
amelyeket a szabályzat szerint a felvételit követő három hónapon belül kellett elkészíteni, többnyire áprilisi 
keltezésűek. 
226 AL 102/72. 
227 Az 1952. évi aspiráns felvételek értékelése, 1952.08.12. (AL 102/74.) 
228 Amiből kitűnik, hogy mekkora jelentősége volt a helyi, közvetlen szűrőnek (intézmény, egyetem, üzem 
stb.). 
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A két osztály 56 jelentkezőjéből az akadémiai felvételi bizottságok 27 főt találtak 

alkalmasnak. Hogy az ezt követő utószűrésnek (amelyek elkövetői az itt már Aspirantúra 

Bizottságnak nevezett néhai OTKB, valamint a párt) csak biztonsági jellege volt, mutatja, 

hogy ezek a szűrők mindössze 1-1 jelentkezőt vétóztak meg. Az így fölvett 25 aspiránsnak 

(az összes pályázat mindössze 5,64%-a) kétötöde bizonyult „munkás- és paraszt 

származásúnak”, amiből a jelentés szerzője levonta a következtetést: „a szociális összetétel 

nem a legjobb”. (A többi osztály ilyetén százalékos arányára vetítve ez a második 

legrosszabb teljesítményt jelentette, míg a legjobb eredménynek az 50% minősült.)  

Ami a történettudományt illeti, a (maximális esetben) hatszoros szűrést végül a 

következők élték túl (zárójelben az aspiránsaikért havi 300 forint/fő ellentételezést élvező 

aspiránsvezetők neve, valamint a képzés helye): Magos György (G. N. Ampilogov, 

Egyetemi orosz Intézet)229, Márton Gézáné (Andics Erzsébet, Történettudományi Intézet), 

Szabad György (Andics, Országos Levéltár), Borus József (Molnár Erik, TTI), Tilkovszky 

Loránt (Mód Aladár, TTI), Simon Péter (Réti László, Munkásmozgalmi Intézet), Svéd 

László (Réti, MMI), Kolossa Tibor (Pach Zsigmond Pál, TTI). Hogy Andics valójában 

mennyire tevékenyen vett részt az aspiránsképzésben, következtethetünk egyrészt abból, 

hogy az aspiránsok munkaterveit értékelő 1951. május 25-i ülésen, ahol egyébként Molnár 

Erik elnökölt, nemcsak hogy nincs a résztvevők között, de a jegyzőkönyvvezető (Fejér 

Klára szaktitkár) róla nem, csupán Mód Aladárról tartotta szükségesnek megjegyezni, hogy 

„nem tudott megjelenni”; másrészt abból, hogy Szabad György aspiránsi teljesítményét 

1953 októberében aspiránsvezetői minőségben már nem Andics, hanem Léderer Emma 

volt hivatott jellemezni; harmadrészt pedig az aspiránsvezetők jóváhagyásának következő 

körében, a neveket tartalmazó listán ceruzás megjegyzés tudatja az olvasóval, hogy Andics 

„egyelőre aspiránst nem vállal”. A névsorból az a Gerőné is hiányzik, aki az Országos 

Aspirantura Bizottság (OAB) által jóváhagyott bizottsági tagságban még szerepel.230 Az 

1951. szeptember 19-ére (azaz pár nappal a második pályázat jelentkezőinek 

felvételiztetése előtt) datált lista231 egyébiránt a következő aspiránsvezetőket sorolja: Mód 

                                                           
229 Ez az együttműködés nem bizonyult tartósnak: „1951 februárjától mint aspiráns beosztást nyertem G. N. 
Anpilogov (sic!) elvtárs mellé, azonban három hónap múlva visszavezényeltek a Történettudományi 
Intézetbe, ahol jelenleg is dolgozom.” Magos György önéletrajza, 1951.12.11. (AL 102/74.) 
230  Rényi Alfréd, az OAB titkára Molnár Eriknek, 1951. április (AL 102/72.) Rényi ebben a levélben 
nemcsak hivatalosan felkéri Molnár Eriket, hogy elnököljön a munkaterveket elbíráló bizottságban, hanem (a 
felsorolt neveken – Réti, Ampilogov, Pach, Mód, Gerőné) arra is fölhatalmazza, hogy azt „szükség esetén 
további szakemberekkel egészítse ki”. A levélből az is kiderült, a bizottságot tisztán szakmai szempontú 
munkaterv-bírálatra alakították, többek között arra, hogy megállapítsa, „összhangban van-e a téma a magyar 
tudomány 5 éves tervével”. 
231  Feljegyzés: Szántó Lajos, az Országos Aspirantura Bizottság titkárságának vezetője Fejér Klára 
szaktitkárnak, 1951.09.19. (AL 102/72.) 
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Aladár, Molnár Erik, Pach Zsigmond Pál, Léderer Emma, Réti László, Ampilogov, Gerőné 

Fazekas Erzsébet. Ha összehasonlítjuk az ugyanezen dokumentum által feltüntetett állandó 

albizottsági tagsággal (azaz a felvételiztetőkkel), akkor Gerőné, Andics és Léderer hiánya, 

illetve Kató István ottléte a különbség. 

Az 1951 őszén megejtett, második aspiránsfelvételi után a következőképpen festett 

az aspiránsvezetők helyzete (az aktuális erőviszonyokat és a kapacitást is jelezheti):232 

Aspiránsvezető Aspiránsok jelenleg Ezen felül javasolt 

Mód Aladár 1 1 

Molnár Erik 1 1 

Pach Zsigmond Pál 1 1 

Andics Erzsébet - - 

Léderer Emma 1 - 

Réti László 3 1 

Ampilogov 1 4 

Gerőné Fazekas Erzsébet - 1 

 

Alig telt bele négy hónap, a javasoltak listája ismét új képet mutatott (1952.02.18.): 

Aspiránsvezető Aspiránsok Téma 

Gerőné Fazekas Erzsébet 1 újkori magyar történelem 

Réti László 1 vagy 2 munkásmozgalom 

Bolgár Elek 1 egyetemes történelem 

Ampilogov 2 Szovjetunió népei 

Léderer Emma 1 középkori magyar történelem 

I. Tóth Zoltán 1 kapcsolat a szomszéd népekkel 

Elekes Lajos 1 középkori magyar történelem 

Székely György 1 középkori magyar történelem 

 

A második, 1951. őszi pályázat már levelező aspiránsok felvételét is lehetővé tette. Ők 

túlnyomórészt a pártfőiskolához tartoztak munkahelyileg. (Levelezőaspiráns-vezetők: 

Zsigmond László – 2 aspiráns, Ampilogov – 2; Bolgár Elek – 1.) 

Fontos megjegyezni, hogy az aspiránsvezetőkre a II. osztály tett javaslatot az OAB-

nak233, ami (a fentiekkel együtt) azt a benyomást erősíti meg, hogy a történettudomány e 

                                                           
232 A listán nem szerepel dátum, az aspiránsok névsorának segítségével azonban biztonsággal datálható. 
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„tervszerű káderutánpótlását” Molnár Erik vezérletével szinte teljes egészében a 

Történettudományi Intézet sajátította ki, a pártmunkások képzését meghagyva a 

Munkásmozgalmi (később Párttörténeti) Intézetnek, ugyanakkor (ahogy a korábbiakból 

kiderül) az összegszerűen kevésbé számottevő ösztöndíjak elosztásának kérdésében jóval 

tágabb játékteret hagyott az egyetemeknek. Másrészt 1951 őszére (októberben az OTKB, 

majd az OAB szerepét végleg átvette az OAB-hez hasonló felépítésű Tudományos 

Minősítő Bizottság) az is kikristályosodott, hogy kizárólag az albizottságoktól várták el a 

szakmai szempontok érvényesítését. Az általuk készített jegyzőkönyvnek ki kellett térnie 

nemcsak az aspirantúrára javasoltak 4-5 soros jellemzésére, de javaslatot kellett 

tartalmaznia a témájára, az aspiránsvezető személyére és az ösztöndíj összegére is. 

Anélkül, hogy ennél bővebben kitérnénk az aspiránsképzés kezdeteinek részleteire 

és a további években bekövetkezett változásokra 234 , kijelenthetjük, hogy a 

kormányrendeletek és az ugyancsak a kormány által kiírt pályázatok tág teret biztosítottak 

az értelmezésnek, különösen a leglényegesebb bírálati kategóriákban. Mindössze azt írták 

elő, hogy az értékelésnek egy szakmai és egy etikai momentumra kell kiterjednie. Mivel 

mindkét kategóriát a végrehajtó (szűrő) testületek látták el konkrét jelentéssel, a 

pályázóknak (akik az elvárások aktuális jelentésével csak a pályázatuk összeállítása után 

ismerkedhettek meg) a saját interpretációjukra kellett hagyatkozniuk a tekintetben, hogyan 

és mivel válaszolják meg „a szakmai felkészültséget” és „a néphez való hűséget” elváró 

kommunikációs kezdeményezést. Talán nem csalódunk, ha azt feltételezzük, hogy ezt a két 

feltételt implicit módon a megfelelési helyzetbe „beleolvasták” a válaszadók – erre 

bizonyítékul az alábbiakban elemzett önéletrajzi stratégiák szolgálnak. Ez az önéletrajzok 

ugyanis nem az aspiránshelyekre, hanem ösztöndíjra pályázóktól származnak, ám 

egyidejűek a fent boncolgatott megfelelési szituációval, sőt, ugyanannak az 

intézményrendszernek íródtak, ezért lehetséges, hogy implikált szerzőik 

helyzetértékelésének origóját részben megfeleltessük a fenti feltételek sejtésével.235 

                                                                                                                                                                                
233 Ld. Szántó Lajos (OAB titkárságvezető) Fejér Klára szaktitkárhoz intézett felszólítását, 1951.10.01. (AL 
102/72.) 
234 Az első évek tapasztalatait és az aspiránsok vizsgateljesítményeit részletesen taglalja Tolnai 1953. 
235 Hogy a személyes ismeretség minden bírálati előírásnál nagyobb súllyal eshetett a latba, arra Vass Henrik 
visszaemlékezése a bizonyíték: „Röviden: jelentkeztem aspirantúrára. Berendeltek felvételire. Háromtagú 
felvételi bizottság elé kerültem: Fikkert, a tanszékvezetőm volt az elnök, Nemes Dezső akadémikus, Fejér 
Klára, az Akadémia titkára pedig a bizottság tagjai. Heteken át mást se csináltam, csak bújtam a 
klasszikusokat, készítettem a jegyzeteket, mert a jólértesültek azt mondták, nehéz a felvételi, és elsősorban a 
klasszikusokat kérik számon. (…) Növelte az izgalmamat, hogy előttem egy vizsgázót két teljes órán át 
»kínoztak«, izzadtan vánszorgott ki. (…) némileg megnyugodtam, amikor megláttam a bizottságot. 
Leültettek, majd Fikkert mint elnök közölte: »Vass elvtárs, magát felvettük aspiránsnak«.” Vass 2003: 142. 
Ez a történet ugyanakkor arra is példa, hogy a munkás származású, pártmúlttal rendelkező, ez esetben 
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c) Doktori és kandidátusi cím a szükség szerint: az egyszerűsített fokozatszerzési 

eljárás 

 

„A jövő egyetemi előadóinak szervezett képzése jelenleg az aspirantúra bevezetésével 

folyik. Ez elsősorban az egyetemek jelenlegi gyakornokaira, tanársegédeire terjed ki. 

Széles körben még nem tudta biztosítani az egyetemi előadók utánpótlását, mivel minden 

vonalon nem áll rendelkezésünkre megfelelő káder. (Vezető káder.)”236 

 Ha hitelt adhatunk az idézett tervezetnek, akkor a közzététele (1951 márciusa) 

idején már három éve szünetelt az egyetemi doktori címek adományozása, a 

fokozatszerzési eljárást befagyasztották. 237  Az egyetemeken annak ellenére folyt az 

oktatás, hogy a korábban ott működő, fokozattal rendelkező oktatók közül többek 

munkaerejét „az egyetem nem veszi igénybe, illetve nem tudjuk használni.” 238  Ez a 

megfogalmazás sűrű köddel leplezi az okokat, így egy újabb alkalmat nyújt az 

értelmezőnek, hogy a Rákosi-korszak kész narratíváinak tanulságaival töltse be a hiányt, és 

azt a magyarázatot elevenítse föl, amely ideológiai-, ún. osztály- vagy történeti (pl. az 

előző időszakban betöltött szerep) indokokat sejt a fölpanaszolt felsőoktatási emberhiány, 

illetőleg a „megfelelő káder” kifejezése mögött.239 

 Ahogy a tervezet előrevetítette, az 1951/26-os törvényerejű rendelettel „a 

Szovjetunió tapasztalatai alapján” meg is született a határozat „a tudományok doktora 

                                                                                                                                                                                
munkásmozgalmi intézetbe szánt jelentkezők pályázatának elbírálását hogyan és kikre bízta az állandó 
albizottság. (Ez azonban nem jelenti egyszersmind azt is, hogy a többi témaszak esetében viszont biztosan 
szigorúbb körülmények közt zajlott volna a felvételi.) 
236 Pécsi Márton: Tervezet az egyetemi fokozatok és címek megszerzésére, illetve adására, 1951.03.24. (AL 
102/73.)  
237 Kivétel azért akadt, mert bár a „a magántanári habilitációk szintén le vannak állítva, csak alkalomszerűen 
egy-két fontosabb esetben” mégis történt kinevezés. 
238 Pécsi 1951. 
239 Tömören: „A minden társadalmi létszféra közvetlen pártirányítás alá rendelésének folyamatából nem 
maradhatott ki az oktatás, a kultúra, illetve a tudomány különböző területeinek további átformálása sem.” 
Gyarmati 2011: 142. Az általános korszakjellemző magyarázatok érvényesítése pontosan azt a személyes, 
közvetlen értelmezési gyakorlatot hagyja homályban, ami az egyes esetekben konkrét jelentést adott a 
rendeleteknek, és az egyes intézkedések kapcsán döntő súllyal eshetett latba. Az ideológiai meg nem felelés 
és a pártosság egyénenkénti értelmezése és megtapasztalása aligha lehet egyöntetű – és akkor még nem esett 
szó a személyes rokon- és ellenszenvekről, amelyek szintén befolyásolják az utasítások értelmezését. Mind-
mind olyan tényező, amelyeket csak esettanulmányokban lehet föltárni (ha egyáltalán, hiszen ezek a 
legritkább esetekben dokumentáltak). Az esetiség ugyanakkor csak korlátozott mértékben elérhető a történész 
számára, kezdve onnan, hogy kizárólag az általánossággal összemérve, oppozicionálisan adhatók meg az 
ismérvei, ezért sem igazolja a történész múlt-olvasata a már emlegetett, arisztotelészi különbségtételt, 
miszerint „a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el”. Az 
általánosítás mozzanata a történész munkájának minden fázisában alapvetően van jelen – ezért alkalmas e 
munka leírására az enthüméma, ahol is alapvető szerepet kap a következtetés általánosságokra, 
párhuzamosságokra, korábbi elbeszélésekre épített momentuma. 
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tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint kutatóintézeti kutatói 

állások, illetőleg a fokozatok szabályozása tárgyában”.240 A rendelet ugyanazt a sajátos 

tisztogatási módszert tükrözi, amit a Magyar Tudományos Akadémia átalakításában 

korábban tetten érhető volt: kerüli a kategorikus, deklarált rendszerváltást, mert (éppúgy, 

ahogy a régi akadémikusok zömének tanácskozó taggá minősítése) a már megszerzett 

doktori címeket nem veszi el, használatukat nem tiltja be, sőt, az új módon megszerezhető 

fokozatokat sem avatja az egyes állások feltételévé – újfent a gyakorlatra és a végrehajtói 

jogkörrel rendelkezőkre bízva, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak a régi és az új 

tudományos rangoknak. Ezzel tág teret nyerhetett az a „megelőző” értelmezői mentalitás, 

ami értelmezői gyakorlatát a jövőbeli számonkéréshez szabja – azaz igyekszik úgy eljárni 

(mintegy minden eshetőséggel számot vetve, minden jelentésadási lehetőséget előre 

modellezve), hogy a szabályzatoknak ne lehessen olyan értelmezése, amely szerint a 

cselekvés hibának minősíthető, egyfajta túlbiztosításra törekszik (Kérdés persze, hogy 

totalitárius rendszerekben bármilyen módon megelőzhető, kijátszható-e az önkényes 

jelentésadás, hiszen a totalitarizmus a szemiózisra is átterjed.) 

 A tárgyalt rendelet lehetővé tette a doktori és kandidátusi címek disszertáció 

benyújtása és védése nélküli, gyorsított odaítélését is. Az utóbbi ilyetén adományozására 

(mint említettük) már az 1950/44-es rendelet is alkalmat adott, azzal a figyelemre méltó 

különbséggel, hogy míg ott „a nép javát szolgáló, régebben szerzett tudományos érdemek 

alapján” nyerhette el a jelölt a kandidátusi címet, ezúttal a tudományos munkásság került 

előtérbe – a tudományos munkásság „kívánt mértékét” kellett elérnie a régi címekkel 

rendelkezőknek, hogy disszertációs minősítés nélkül részesülhessenek az új fokozatok 

egyikében. E „kívánt mérték” mibenlétének megállapításához a Tudományos Minősítő 

Bizottságnak a II. osztály szaktitkárához intézett, „szigorúan bizalmas” fejlécű 

intézkedései adhatnak támpontot: „A tudományok doktora fokozat ítélendő oda a 

tudomány azon munkásainak, akik szakterületükön önálló kutatómunkával, vagy eredeti 

elgondolások alapján értékes, új gondolatokat vetettek fel és eredményeket értek el, 

tudományukat alkotó módon továbbfejlesztették (…). Ismert elméletek, módszerek és 

eljárások szakszerű alkalmazása egymagában még nem tekinthető doktori fokozatra 

jogosítónak”. 241  A homo novusok előnyben részesítésére finoman (a gondolatok 

újszerűségét kiemelve) utaló leirat aztán egy paradoxikus intézkedésre is buzdítja a 
                                                           
240 1951/26: 95. 
241 A Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) Fejér Klára szaktitkárnak 1952. március 29-én,  az aláírók a 
bizottság elnöke, Schulek Elemér és titkára, Tolnai Gábor. (AL 102/74.) Az értekezés egy további, Hajnal 
Istvánnal foglalkozó fejezetében konkrét, eseti értelmet nyer ez az intézkedés. 
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minősítések ajánlattevői szerepkörét betöltő akadémiai szakbizottságokat, azaz hogy 

nevezzék meg határidőre, „kik azok a nem jogosult pályázók, akikkel szemben a TMB a 

törvény felhatalmazása alapján eddigi tudományos tevékenységükre való tekintettel 

kivételt tegyen, s a fokozatot számukra egyszerűsített úton odaítélje.” 242 Ezek szerint a 

pozitívan elbírálható tudományos munkásság még a korábban szerzett doktori címeket, 

egyetemi pozíciókat (mint a tudományos teljesítmény bizonyítékait) is felülmúlhatta. A 

kérdés (hogy miként értelmezték a döntéshozók a szóban forgó tudományos teljesítményt) 

csak a(z eredetileg 1952. szeptember 30-i, de december 31-ig meghosszabbított) határidőre 

benyújtott felülvizsgálati kérelmek alapján hozott határozatból, illetve a kérelmek néhány 

sorban rögzített értékeléséből hámozható ki. 

 A nyilvánosságra hozott döntések értelmében 1952-ben a történettudományok 

doktori címét kapta Léderer Emma, Domanovszky Sándor, kandidátussá Kassai Géza, 

Zoványi Jenő, Szabó István, Tóth Zoltán, Gerőné Fazekas Erzsébet, Szabó Árpád, Gunda 

Béla, Tálosi István, Banner János, Szilágyi Loránd, Szabó Dezső és Kováts Ferenc 

avanzsált.243 A következő év (1953) október 18-án hozott TMB határozat már bőkezűbben 

osztotta a címeket a történettudománynak: I. Tóth Zoltán, Kiss Lajos (doktor), Babits 

András, Dobrovits Aladár, Elekes Lajos, Esze Tamás, Fülep Ferenc, Györffy György, 

Hanák Péter, Kovács Endre, Markó Árpád, Mérei Gyula, N. Mickun, Pach Zsigmond Pál, 

Párducz Mihály, Radnóti Aladár, Spira György, Székely György, Szilágyi János, Szilágyi 

János György, Thim József, Varga Zoltán, Zsigmond László (kandidátus).244 December 

31-én még a következőkkel bővült a kandidátusok kara: Domanovszky György, Nagy 

Tibor, Nemes Dezső, Réti László, Szimonidesz Lajos.245 (Az aláhúzott nevekhez találtam 

egyszerűsített fokozatszerzési eljárások kapcsán készült bírálatokat – ez esetben a 

kimaradtakra vonatkozó bírálatok sem érdektelenek –, a kövérítettekhez pedig 

önéletrajzot is tudtam csatolni.) 

 Amint látható, a fenti névsorokban igencsak keverednek a „régi” és az „új” nevek . 

Csupán a névsorok és a rendeletben megszabott feltételek alapján arra következtethetnénk, 

hogy a szakbizottságok, végső soron pedig a TMB rostáján átesett történészek 

mindannyian hasonlóan magas szintű tudományos teljesítményt nyújtottak, azaz 

„szakterületükön önálló kutatómunkával, vagy eredeti elgondolások alapján értékes, új 
                                                           
242 Tolnai Gábor (a TMB titkára) a II. osztály szaktitkárának, 1952.10.24., AL 102/74. 
243 Akadémiai Értesítő 1952: 169. Érdemes összevetni ezt a listát a vonatkozó rendelet azon kitételével, 
miszerint „a tényleges egyetemi tanárokkal, docensekkel és kutatóintézeti vezetőkkel kell kezdeni” 1951/26. 
7§/3. 
244 Akadémiai Értesítő 1953: 25. 
245 Akadémiai Értesítő 1953: 27. 
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gondolatokat vetettek fel és eredményeket értek el”, ez tette őket alkalmassá az új rendszer 

posztjaira. A Rákosi-korszakról általánosságban szerzett ismereteink azonban arra 

indítanak, hogy a háttérben a pártszempontok dominanciáját sejtsük. Szerencsére az 

október 18-án nyilvánosságra hozott névsort érintő szakbizottsági értékelés fönnmaradt, és 

ez módot ad nekünk arra, hogy a döntések szempontjairól többet megtudjunk. Erről 

azonban csak azután, hogy megvizsgáltuk, miféle önéletrajzi stratégiákkal próbálkoztak a 

tudományos életbe pályázók adekvát választ adni a hatalom kérdéseire. Az értékelések 

éppen arra szolgálhatnak bizonyítékul, hogy ellenőrizhessük, a pályázók megfelelően 

dekódolták-e a kevéssé kontúros elvárásokat. 

 

 

Narratív identitásmodellek 

a történészek önéletrajzaiban (1951. december) 
 

„Talán jobb is, hogy nem tartoztam a hívők közé. A hitehagyottakban gyakran alakul 

gyűlöletté az elszakadás és a szektásság érzése, de velem nem történt ilyen a távozásom 

után. Ha az rendeltetett nekem, hogy pogány maradjak életem végéig, az még nem jelenti 

azt, hogy nem kell törekednem az Új Hit lehető legjobb megértésére, amelynek ma annyi 

kétségbeesett, elkeseredett ember hódol, aki nem talál reményt sehol máshol. De 

»megérteni« nem ugyanaz, mint »mindent megbocsátani«. A szavaimmal egyben 

tiltakozom is. Megtagadom azt a jogot a doktrínától, hogy igazolja a nevében elkövetett 

bűnöket. A mai kor emberétől pedig – aki elfelejti azt, hogy milyen nyomorúságos ahhoz 

képest, ami ember mivoltában lehetne – azt a jogot tagadom meg, hogy a saját mércéjével 

mérje a jövőt és a múltat.”246 

 Czesław Miłosz hosszú évtizedek múltán is megdöbbentően pontosnak és minden 

sztalinizált társadalomra igaznak tűnő látlelete az értelmiség beilleszkedésének négyféle 

magatartástípusát különbözteti meg olyképpen, hogy megírta ezeknek a sztálinista 

rendszert megelőzően kezdődő, majd a rendszerhez való alkalmazkodásba torkolló 

történetét. Típusai: a moralista, a boldogtalan szerelmes, a Történelem rabszolgája és a 

trubadúr. Ez a fajta modellezés egy történész számára azért lehet vonzó, mert valóban (a 

bevezető ígérethez hűen) megértésre törekszik abban az értelemben, hogy a Győztes 

pozíciójából történő ítélethirdetés, elhatárolódás és az ironikus kicsinyítésre törő hajlam 

                                                           
246 Miłosz 2011: 13. 
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mérsékelten van csak jelen az elbeszélői hangban; ráadásul a modell-identitások 

elbeszélésekben születnek meg, ami szintén megkönnyíti a megértést, sőt jóval 

árnyaltabbnak hat, mint egy szinkrón leíró-jellemző összegzés. Ugyanakkor a kornak (és 

az utókornak, beleértve a történészt) a megértésben (többé-kevésbé, de) érvényesülő „saját 

mércéje”, úgy tűnik számomra, elkerülhetetlen körülmény. (Lásd a fejezetet, ahol az 

elbeszélések kereszteződésében való benneállásról esett szó.) 

 Az a hevenyészett kategorizálás, amelynek tükrében vizsgálni fogjuk a történészek 

önéletrajzainak gyűjteményét, hasonló és egyben különböző céllal született, mint Miłoszé. 

Egyrészt nincs módomban és szándékomban olyan részletességgel fölvázolni az egyes 

modelltípusok egyenkénti élettörténetét, mint ahogy azt Miłosz tette; ugyanakkor több 

önéletrajz áll a rendelkezésemre, ezért a kategóriákat elválasztó vonal némileg biztosabb 

kézzel rajzolható föl (annak ellenére, hogy mindvégig utólagos, eltérően is megépíthető 

konstrukció marad). Másrészt az alábbiakban hangsúlyozottan az önéletrajzi szövegek 

kategorizálását igyekszem véghez vinni, nem pedig az életrajzilag dokumentálható 

magatartásmintákét. (Az utóbbiak időbeli hatósugara alighanem amúgy is korlátozott 

lenne, mint ahogy Miłosznak is föltételezhetően újra kellett volna szerkesztenie az egyes 

modell-elbeszéléseket az évek, évtizedek múlásával, narratív értelmezéssel kioperálva 

belőlük az időközben bekövetkezett sorsesemények okozta törésvonalakat.) A 

szövegközpontúság maga után vonja azt a belátást, miszerint az önéletrajzok állításai nem 

az igazság-hazugság kettősségének mérlegén fognak megmérettetni247, ami felé pedig a 

totalitárius történeti keretek erősen taszítják a korabeli, intézményes diszkurzusban 

felbukkanó autográf dokumentumok értelmezőjét – nehéz megszabadulni attól a „győztes 

utókorba” ivódott előfeltételezéstől, hogy ezeket a szövegeket valamiféle mimetikus 

alapállás diktálta, vagyis hogy csakis a rendszerhez való idomulás bizonyítékaiként 

kezelhetők, azaz ab ovo mindegyik hazug valamilyen mértékben. Kétlem, hogy a 

szövegalakító indítékokhoz valaha is igazán közel tudnánk férkőzni. Amit viszont 

mindenképpen képesek vagyunk megállapítani ilyen forrásadottságok mellett, az az, hogy 

 milyen elbeszélésmintákat különíthetünk el a tárgyalt szövegekben; illetve hogy 

 a szövegek szerzői milyen szövegszerkesztési módoktól remélték önéletrajzuk 

sikerességét abban a diszkurzusban, amelyben a kezdeményező felek a 

tudományos élet kapuőrei voltak, és akiknek e kezdeményező lépéseiből 

kiolvasható kommunikációs elvárásait az előzőekben részleteztük. 

                                                           
247 Kizárólag a szövegen belüli eszközökkel az önéletrajzi szöveg „igazsága”, hitele, megtörtént mivolta 
megállapíthatatlan, ld. Lejeune 2003. 
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A forrás 

 

42 történész248 ugyanazon egy hónapon belül (1951. december, elenyésző számban 1952. 

január), ugyanazzal a céllal (ösztöndíj elnyerése) született önéletrajzának együttese képezte 

a vizsgálat alapját. A szövegek terjedelme többségében 1-2 gépelt, illetve kézzel írott oldal, 

néhány esetben 3–4 oldal. Előre elárulhatom, hogy a szövegek „sikeresnek” bizonyultak, 

lévén az önéletrajzok szerzőinek neve (foglalkozással, munkahellyel, témával, a hallgatók 

esetében témavezetővel) szinte kivétel nélkül 249  szerepel a föntiekben már tárgyalt 

ösztöndíjlistán, sőt valamivel később (ahogyan már jeleztem) néhányan kandidátusi 

fokozattal is gazdagodtak (szó szerint, hiszen a fokozat illetménnyel járt). 

 

Az önelbeszélések kategorizációja 

 

Miłosz a fönt idézett szövegben hitként emlegeti a sztálinista rendszerhűséget, ami 

kézenfekvővé teszi, hogy biblikus névvel illessük a szövegbeli identitások archetípusait. 

Mindeközben hangsúlyoznom kell, hogy az elnevezés jelen esetben főleg metaforikus 

funkciót tölt be, a bibliai elbeszélések szereplőinek egy-egy jellemzőjének alapján 

fölidézve egy-egy archetípust. Azaz nem célom a sztálinista és a vallásos attitűd esetleges 

párhuzamainak fejtegetése – a hit és a rendszerhűség hasonlóságait tételezni ezúttal kevés a 

támpontunk, még akkor is, ha megelőző történeti elbeszélések (nem mindig reflektáltan) 

élnek is a két meggyőződés egymásba játszásával. Egyszóval ha akad másik, hasonlóan 

közismert metaforacsokor az identitások megjelölésére, az éppúgy megtenné. 

 A narratívákat felépítésükben (terjedelemtől függetlenül) egyként jellemzi a 

következő tematikus rend (a 3–6. témák az illető életkoráról függően sorrendben 

felcserélhetők): 

                                                           
248 Babics András, Bánkuti Imre, Benda Kálmán, Bélay Vilmos, Berend Iván, Berlász Jenő, Bíró Jenő, Bíró 
József, Borsa Iván, Dr. Darvas István, Deák Imre, Dercsényi Móricz, Esze Tamás, Fekete Nagy Antal, Földi 
Tamás, Girus Károly, Györffy György, Kerekes István, Dr. Komjáthy Miklós, Kornidesz Mihály, Kubitsch 
Imre, László József, Lőrincz Zsuzsa, Magos György, Markó Árpád, Mikulási Béla, Nagy Balázs, Nagy 
Lajos, Pálffy Ilona, Rácz István, Ránki György, Dr. Rúzsás Lajos, Sándor Vilmos, Sinkovics István, Székely 
Erzsébet, Székely Lajos, Thim József, Trócsányi Zsolt, Urbán Aladár, Veres Miklós, Vörös Károly, 
Wellmann Imre. 
249 A kivételek közé tartozik Kosáry Domokos, akinek az önéletrajzát nem tartalmazza a szóban forgó 
forráscsoport; Merényi Lászlónak viszont csak a munkaterve, az önéletrajza ellenben nem került a 
szövegeket őrző AL 102/74 jelzetű dobozba. Hiányzók még: Márffy Károly (ez idő szerint nyugdíjas 
könyvtáros), Hanzó Lajos (szarvasi gimnáziumi tanár), Soós Imre (egri levéltáros), Dobó Ilona, Gaál Endre, 
Schmidt Janka (mindhárman szegedi egyetemi hallgatók, Mérei diákjai), Korom Mihály, Tokodi Gyula 
(budapesti egyetemi hallgatók, témavezetőjük Kató István), Mezey László (könyvtáros az Egyetemi 
Könyvtárban). 
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1. származás 

2. elemi és középszintű iskoláztatás 

3. felsőoktatás, előmenetel, mesterek 

4. világháború(k) 

5. családalapítás 

6. munka és munkahelyek 

7. jelenlegi állapot 

Tehát leszögezhetjük, hogy a) a beszélők feltételezése szerint ezekről az eseményekről 

kívántak hallani a pályázat kiírói b) az egységes tematika egy hagyományozódó 

„hivatalos” önéletrajzi elbeszélésformát tükröz, amelyről talán az is kijelenthető, hogy 

máig érvényben van. 

 Mindeme fegyelmezettség mellett is számos szövegjellemzőre külön ki lehetne 

térnünk, ám a jelen értekezés elsősorban az identitásformációkra összpontosít. Bár a 

kategorizációval az egyedi szövegjegyek némiképp háttérbe szorulnak, cserébe nyerhetünk 

egy olyan szimptomatikus tipológiát, amelynek hálójában kirajzolódik a narratív 

identitások négy alaptípusa. 

 Az önéletrajzi identitás-alakzatokról összefoglalóan elmondható, hogy 

szövegszervező erejük, textuális jelenlétük különböző fokú, találkozhatunk a szöveget 

komplexen értelmező formációval éppen úgy, mint töredékesebb, különböző identitásokat 

egymás mellé helyező változattal vagy kimondottan antifiguratív eljárásokkal. 

Leírásunkban az előbbitől kezdve haladunk az utóbbiak felé. 

 

 

Narratív identitástípusok 
 

Jónás – a fokozatos megvilágosodás története 

Az egyik legnépszerűbb kategória, 13 önéletrajz sorolható ide, szerzőik között csakúgy 

találunk 1909-ben születettet, mint 1931-eset. Ezeket az elbeszéléseket az igaz küldetés 

egészen föl nem ismerésének, az egyidejű közeledésnek és távollétnek, a megkésettségnek, 

a „még nem”-től a „már igen”-ig feszülő történetív alakzata hatja át. 

Bővelkednek a gyermekkori, háború alatti nélkülözés plasztikus leírásaiban, 

általánosságban a nehézségek kidomborítása jellemzi őket: 
„Szüleim kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy maguk és két gyermekük 

sorsán segítsenek.” 
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A szociáldemokrata apát „1944 ápr. 5-én a politikai rendőrség letartóztatta 

Sárvárra, majd Nagykanizsára internálták, majd átadták a németeknek. 1945 

januárjában Apámat a fasiszták agyonlőtték. Anyám Budapesten él, nemzeti 

gondozott.” 

„A Wekerletelepen eltöltött 8 év rendkívül mély nyomokat hagyott bennem. Egy 

társas munkásház 2 szoba-konyhás lakásában tizenhárman éltünk, s a tanulásra 

kedvező helyet otthon sehol nem találtam.” 

Gyakori (és kiemelkedően jellemző) momentum a „helyes párt” (idejében) föl nem 

ismerésének önkritikus, önigazoló vagy akár értékelés nélkül hagyott említése (olyan is 

akad, aki egyenesen a MADISZ-ból lép a cserkészek közé): 
„1945-ben léptem be az SZDP-be, 1948. márciusában felismerve korábbi 

tévedésemet, visszaadtam tagkönyvemet és beléptem az MKP-ba.” 

„Fejlődésemet meghatározta, hogy a Népszava és a nálunk található volt néhány 

szoc. dem. kiadásu könyv betűin tanultam meg az olvasást is. (…) Gyűlöltem a 

fasizmust, de nem szerettem a kommunistákat sem. Ilyen volt rám a Népszava 

hatása.” 

„a felszabadulás előtt, az idealista  filozófiai irányok és világnézet hatása alatt, 

meglehetősen bezárkóztam szaktudományom szűk korlátai közé. Ez nemcsak 

annyit jelentett, hogy politikával nem foglalkoztam, politikai pártnak, társadalmi 

egyesületnek tagja nem voltam, hanem természetesen nem jutottam el a 

történelmi materializmus elméletének s az igaz tudománynak megismeréséhez 

sem.” 

„Világszemléletem akkoriban elég zavaros képet mutathatott. A döntő elem 

benne kétségtelen a narodnyikság, a népiesség volt.” 

„Ideológiai fejletlenségemnél fogva a legkülönbözőbb Debrecenben működő 

kultúrcsoportokban dolgoztam.” 

Amint az utolsó idézetből kitűnik, az előző korszak és körülményei jellemzően kerékkötő 

szerepben tűnnek föl, az eszmei „eltévelyedés”, az esetleges karrierkudarcok, periférikus 

pozíciók okaként: 
„Még 46 januárjában beléptem a Nemzeti Paraszt Pártba a népi írók hatása alatt” 

„A Horthy-korszak ingyenes, önkéntes gyakornokságára azonban nekem nem 

tellett” 

A gyakornoki munka reménytelensége „nemcsak a tudományos munka akkori 

megbecsülésére jellemző, hanem a gazdasági válságra is, melybe akkor az 

imperialista kapitalizmus jutott, s amely nekem is, sok társammal együtt az 

állástalan diplomások bizottságának »gondoskodását« juttatta.” 

A zárás, a történet kitüntetett pontja antitézisszerűen csatlakozik a történethez („a jelen 

dicsérete”), a kor pozitív értékelésébe bújtatott implicit hűségeskü, amely kissé 
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paradoxikusan énekli meg a jólétet, miközben az adott önéletrajzzal az elbeszélő 

ösztöndíjra pályázik: 
„Az a körülmény, hogy mindketten [a feleségemmel] élvezzük azt a 

megbecsülést, melyet népi demokráciánk a tudományos dolgozóknak juttat, 

lehetővé teszi számunkra, hogy gyermekünkről megfelelően 

gondoskodhassunk.” 

„Érdemes ezzel szembeállítani, hogyan gondoskodik ma népi demokráciánk a 

tudomány munkásairól” 

„Így vált lehetővé számomra, hogy most már a nép szolgálatában újra 

folytathassam tanulmányaimat s méghozzá sokkal magasabb fokon, mint valaha 

reméltem. Osztályom és pártom támogatását, bizalmát jó munkával igyekszem 

viszonozni.” 

„Munkámat szívesen végzem, mert látom, hogy van értelme munkámnak, s 

ennek elvégzéséhez a Párt minden segítséget megad.” 

 

Sámuel – szabadságharc a kezdetektől250 

Ebbe a kategóriába 10 önéletrajz sorolható (legidősebb: 1886, legfiatalabb: 1930). Ezúttal 

nem egy fejlődéstörténet szabályai szerint szerveződik a történet, hanem bizonyos 

szinkrónia, az események azonos horizontú értelmezése, egyöntetűség jellemzi, a 

„kezdettől fogva” és a „mindig is” alakzatai. Ez az identitástípus nélkülözi a töréseket, 

hasadékokat, a célelvűséget vagy a gyakori önreflexiót. (Az ideológiai reflexivitás némely 

esetben – különösen az egyetemistáknál – olyannyira nincs jelen, az ideológiai 

hovatartozás már olyannyira természetesen kezelt, hogy az ide sorolt önéletrajz akár a 

következő, „perzsa” kategóriába is átsorolható lenne.) Ami a konkrét életpályákat illeti, 

találunk itt kezdettől az elnyomás ellen küzdő jogászt, régi kommunistát, „származásánál 

fogva társadalmilag” a munkásság irányába „determinált” Századok-szerkesztőt, 

református lelkész-levéltárost, fiatalságuknál fogva korán és a legteljesebb 

természetességgel marxistává szocializálódott egyetemi hallgatókat – mindebből 

remélhetőleg kitűnik, hogy nem a párthűség, hanem a történet egyöntetűsége, a fejlődés 

mozzanatának kiküszöbölése, a narrátor kétség nélkülisége volt a mérték, ami alapján ide 

soroltam egy-egy önéletrajzot. (Speciális esetként érdemes megemlékeznünk Esze 

Tamásról, akinek a neve egyben az identitása is, egy olyan, előtörténeteket sűrítő metafora, 

ami úgy az önéletrajzi elbeszélésre, mint magára a „tényszerűen” ellenőrizhető életpályára 

is determinisztikus hatást gyakorolt, mindezt olyan hatóerővel, hogy még a Tudományos 

                                                           
250 „A kis Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. (…) Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten 
ládája állt.” Sámuel I: 3,1-4 
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Minősítő Bizottság sem volt képes ellenállni neki, „magánbeszélgetésekben határozottan 

leszögezett idealista világnézet”251 ide vagy oda.) 

 A „folyamatos jelenben” zajlódó ego-sztorik tipikus eleme az öntudat, a tudatos 

cselekvés, a döntésképesség koraiságának hangsúlyozása (akár ideológiailag, akár 

szakmailag): 
„a Tanácsköztársaság alatt politikai magatartásom miatt a középiskolák 

nyilvános látogatásától eltiltottak” 

Már 1935-től (24 évesen) „aktívan részt vettem a szakszervezeti munkában” 

1930-ban (22 évesen) „kapcsolatba kerültem az ifjú munkásmozgalommal” 

„Már a középiskolában kezdtem történelemmel foglalkozni” 

„Élő kuruc hagyományok levegőjében nőttem fel” 

„Alapvizsgám letétele után céltudatosan tudományos pályára készültem. 

Származásom által determinált társadalmi tudatom szükségszerűen szabta meg 

tanulmányaimat s irányította munkásságomat [a jobbágyságtörténet felé]” 

„Folytattam iskolai tanulmányaimat, kezdtem marxista könyveket olvasni, s 

ennek hatására beléptem a MKP-ba.” 

Gyakori vonás a szüntelen küzdelem folyamatára való részletes, szinte kínos pontossággal 

adatolt kitérés – fontos megjegyezni, hogy itt nem a Jónás-típusok passzív, külső okokra 

hárított küzdelmeiről van szó, hanem az öntudattal és saját felelősséggel hozott döntés 

aktív szerepben megharcolt, kezdeményezett konfliktusairól (szökésekről, illegális 

kommunista párttagságról, letartóztatásról, békepárti akciókról a háborús években, helyi 

pártszervezet alapításáról stb.252): 
„a tőkével szemben több alkalommal is eredményes harcokat folytattam, s egyes 

trustalakulatok kezéből a fővárosnak több értékes jövedelmi forrását kiragadtam, 

a panamákat pedig kíméletlenül s ugyancsak nagy eredménnyel üldöztem” 

A gyűjtőtáborból való szökés közben „kétszer utánam is lőttek” 

„saját kérésemre áthelyeztek a Munkásmozgalmi Intézetbe” 

„az akadémia igazgatója, a kurzus volt politikai államtitkára nem nézte jó 

szemmel történeti tanulmányaimat, az egyetem baloldali mozgalmaiban való 

részvételemet, s (…) vidékre helyeztetett” 

„A felszabadulás előtt mint egyetemi előadó – nem csekély veszélyeknek téve ki 

magamat – konzekvensen küzdöttem a társadalmi elnyomás és a német szellemi 

imperializmus ellen. Ugyanezt a magatartást tanúsítottam 1943-tól kezdve a 

Magyar Történelmi Társulat folyóiratának, a Századoknak szerkesztésében, az 

                                                           
251 AL 102/74. 
252 Persze ezek a küzdelmek nem mindig voltak nagyszabásúak, amit egy olyan epizód is példáz, ami az 
egyik elbeszélőnek a DISZ központból történt távozását regéli el: „Eljövetelem oka volt, hogy hanyagságom 
folytán egy rossz kép került az általam szerkesztett lapba.” (Sajnálatos módon a narrátor arra már nem tér ki, 
mit-kit ábrázolt az inkriminált kép, amely egy szerkesztői pozícióba került.) 
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antifasiszta külföld tájékoztatásában és üldözött történész kartársaim 

segítésében.” 

 

Perzsák – civilek a tudományosságból 

Az önéletrajz-gyűjtemény legnépesebb szegmense, mintegy 15 szöveg sorolható ide. A 

felszínes statisztikai adatok is beszédesek: a legidősebb szerző 1879-es születésű, a 

legifjabb 1926, az átlagéletkor pedig ránézésre is itt a legmagasabb, 44 év. Könnyedén 

levonhatjuk hát a következtetést, hogy az ebbe a típusba utalt szövegek szerzői (időben 

legalábbis) a folyamatosság képviselői voltak, hiszen többnyire a második világháború 

előtt nőttek föl. Ugyanígy szinte mindőjük ugyanazt a foglalkozást űzi: levéltáros (habár 

nem mindnyájan kezdték ezen a pályán a karrierjüket). 

 Ha a diszkurzus kezdeményezői által támasztott kettős követelményrendszer 

(szakmai és etikai) felől olvassuk a szövegeket, az utóbbi (különös tekintettel a párthűséget 

illusztráló vagy bizonyító szövegelemekre) szinte teljes egészében hiányzik. Mintha e 

válaszadók nem értették volna meg az etikai-ideológiai kitételt, avagy eltekintettek volna 

tőle, és ezért mindenestül a szakmai kiválóság fabulájára építették az elbeszéléseiket, a 

tudományos karrier történetét adekvát válasznak tekintve a tudományos terep őreinek 

belépési jogosultságot firtató kérdésére. Ráadásul a karrier állomásainak megnevezésekor 

kicsit sem fukarkodtak a már nem létező, frissen feloszlatott vagy átalakított intézmények  

(Teleki Pál Intézet, a bécsi Collegium Hungaricum, Eötvös Collegium), szakmailag (a két 

világháború közti tevékenységüket illetően) leértékelt mesterek (Hajnal, Domanovszky, 

Szekfű) sorolásával. Ez a deklaratív attitűd az olykor terítékre kerülő ideológia 

tekintetében is jellemző, a pártatlanságot, sőt, egy ízben a nyilaskeresztes párttagságot sem 

fedi el az elhallgatás csöndje, meglehetősen ellentmondva a mindenütt az igazodás jeleit 

kereső utókor elvárásainak. (Ami persze nem jelenti azt, hogy a háborút követő 

igazoltságról vagy az ideológiai szemináriumok esetleges elvégzéséről ne tennének 

érintőlegesen említést, ám ez is mint szakmai képzés simul az önéletrajz szövedékébe.) 

 Íme néhány példa a kiátkozott intézmények említésére: 
 „1951 ősze óta a református egyház dunamelléki egyházkerületének vagyok 

levéltárosa” 

„a bécsújhelyi volt cs. és k. katonai akadémiába léptem” 

„Pest felszabadulása napjától kezdve az akkor alakult Budapesti Nemzeti 

Bizottság kulturális titkára lettem” 

’1943. szept. 1-ével befejeztem középiskolai működésemet. Attól fogva az Orsz. 

Rabbiképző főiskolai ágazatában tanítok” 
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És néhány pártosságra vonatkozó nyilatkozat: 
„Pártonkívüli vagyok, 1950 óta szakszervezeti tag, utóbbi vonalon mint a LOK 

[Levéltárak Országos Központja] munkaügyi megbízottja dolgozom” 

„Politikai múltam nincsen, párttag nem vagyok” 

„kizárólag tudományos működést folytattam, a politikai mozgalmakban sohasem 

vettem részt” 

„a szociális és gazdasági kérdések megoldását keresve jutottam el a nemzeti 

szocialista mozgalomhoz és léptem be a nyilaskeresztes pártba” 

 

A drámaiságot, életrajzi töréseket, önreflexív megjegyzéseket kereső olvasat itt hasonlóan 

csődöt mond, mint az előző, sámueli típusnál, ugyanis (azzal egyetemben, hogy megtartják 

a korábban vázolt önéletrajzi témarendet) ezeket az elbeszéléseket a tudományhoz való 

viszony alakzata szervezi, a változások túlnyomórészt szakmai tükörben válnak láthatóvá. 

Mintha annak az identitás-elbeszélői hagyománynak a szívós továbbélését (avagy 

reneszánszát) érnénk itt tetten, amit Gyáni Gábor Marczali Henrik önéletrajzából kiindulva 

a 19–20. század fordulóján domináns „tudós szakember ethoszából” eredeztet, 

megkülönböztetve attól a későbbi identitásformációtól, amelynek keretei közt „a tudós 

szemmel láthatóan és mind gyakrabban már inkább a politikai hasznosságot (és 

használhatóságot) érzi fontos és kívánatos életcéljának, olyan tevékenységgel kapcsolva 

egybe a lehetséges és vágyott identitást, melyhez a tudás (kerülő)útján át érkezhet el.” 253 

Azaz nem föltétlenül kell elvitatnunk az etikus vetületet ezektől a szövegekről, sőt, az 

elvárások félreértésével sem kell szükségszerűen gyanúsítanunk őket – amennyiben úgy 

vélekedünk, hogy az implikált szerző etika-interpretációja az, ami (a többi identitástípussal 

összehasonlítva) láthatatlannak tűnik, mégpedig azért, mert az etika ezúttal a 

szakmaiságban keresendő, a kiemelkedő szakmai pályafutás bizonyítása egyben az 

elbeszélő etikai állásfoglalása is. 

 

  

                                                           
253 Gyáni 2002: 274. 
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Saul – a hasadt identitás narratívája 

„A várakozásainkat keresztülhúzó értelemrezdülések módosulásokat idéznek elő a 

megragadott és félreszorított értelmek eloszlásában, és megrendítik azokat az 

értelemrögzítéseket, amelyek mindenkori önazonosságunkat meghatározzák. Így 

képződnek életünk folyamában az önidegenség szigetei.”254 

 Ebbe a narratívidentitás-csoportba azok a szövegek kerültek, amelyeket igen nehéz 

a fabula szintjén rekonstruálni, mert „az önidegenség szigetei” alkotják a történetüket. A 

sorsesemény fogalmát255 Tengelyi László az elbeszélt identitással szembeállítva határozza 

meg, az elbeszélés szövedéke felfeslésének találó metaforájával. A sorsesemény 

szükségszerűen új identitásnarratíva szövésére kötelez. A Saul/Pál sorsesemény-centrikus 

élettörténetével jellemzett 4 történészi önéletrajz szövege azonban azért sajátos, mert nem 

az identitáselbeszélésnek a sorsesemény hatására bekövetkező újraírásáról van szó (ami 

leginkább a Jónás típusú narratívákat jellemzi), hanem maga a történetszövet feslik föl az 

olvasó előtt, látni engedve a személyiség hasítékait – azaz mintha az értelemrögzítéseket in 

statu nascendi őrizné a szöveg. 

 Merthogy közelebbről megvizsgálva az önéletrajzokat föltűnik, hogy nehéz volna 

újra elmesélni őket. Az okozatiság, az egyes események közötti kapcsolatok gyakran rejtve 

maradnak, a töredezettség magára a narratívára is igaz. Ugyanakkor a szakítás-hasadás 

eseményszinten is erősen jelen van: többször találkozunk a családtagokkal, közösségekkel 

való szakítással, miközben a szakítás nemcsak a narrátor kezdeményezésére következik be, 

hanem vele is megteszik mások – kizárják a pártból, eltávolítják a munkahelyéről, 

kiközösítik a munkahelyi, kollégiumi kollektívából. Az identitás szabdaltsága igazán akkor 

válik megragadhatóvá, amikor bekövetkezik a rekurzív fokalizáció: a narrátor az énre úgy 

tekint, mint egy elfogadhatatlan másikra, valakire, akit nem ért.256 Valószínűleg ez az oka, 

hogy a Saul-identitások története a legmaradandóbb olvasmányélmény; ugyanis az 

identitás ezekben nincs elsimítva, itt problémaként jelentkezik. Ez a probléma tűnik már 

megoldottnak a Jónás-elbeszélésekben, hiszen azok megvilágosodásba torkollnak (az 

övéket már Pál szemszögének is nevezhetjük), míg itt Saul éppen vak. 

                                                           
254 Tengelyi 1998: 195. 
255  „ahol a magától meginduló értelemképződés hatására önazonosságunk szövedéke felfeslik, és ennek 
folyományaként olyan lehetőség nyílik meg előttünk, amely az elsajátítás minden igyekezetével a 
megszüntethetetlen másság és idegenség erejét szegezi szembe, s amely ennélfogva egyenesen az 
önmagunkból való kilépés igényét támasztja velünk szemben.” Tengelyi 1998: 43. 
256 „Kiderül, hogy az író nem pontosan azt a közösséget képviseli, mint amelyet a funkcionárius, a párttag, 
jóllehet addig úgy tűnt, hogy a két szerep egy személyben tökéletesen egybeforrhat.” Azaz a szövegek 
alapján az elemző hasonló hasadtságot észlel Galgóczi Erzsébet élettörténetében Szolláth 2005: 35–36. 
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 Ami a szövegbeli eseményeket illeti, bizonyos hektikusság jellemzi őket, 

vádaskodás, mutogatás különböző irányokba (az én-elbeszélő irányába is), magyarázatok 

keresése. Az origó a jelen, elutasított állapot, ami a következő szövegnyomokban 

észlelhető: 
„Olyan erősek voltak az itt kapott hatások, hogy ezeket csak nagyon későn 

vetkeztem le, sőt egyes csökevényei ellen még ma is harcolnom kell” 

„elsősorban a Párt segítsége nyomán úgy érzem, a reakciós-idealista nevelés 

maradványait lényegében sikerült levetkőznöm” 

A párttagsági felülvizsgálat „küszöbén megtorpantam, és nem tisztáztam a Párt 

előtt németországi ügyemet (amit előzőleg nem is tisztázhattam, mert végzetes 

hiba lett volna ezt egy Lakatos Imre tudomására hozni)”257 

„1949 nyarán harmadszor is beadtam a kérelmemet, melyet utólag visszavontam: 

származásom, családi viszonyaim – úgy éreztem – megkövetelik, hogy politikai 

állásfoglalásomat, a Párthoz, a munkásosztályhoz való hűségemet huzamos ideig 

tartó jó munkával bizonyítsam be.” 

„Fejletlenségem következtében én is követtem el hibát: türelmetlen voltam, de az 

alapvető baj az volt, hogy azok, akik – bár a nőt nem tartották magukkal 

egyenrangú munkaerőnek – korábban »megtűrtek«, mert »úrinő« voltam, 1948-

ban – politikai állásfoglalásom miatt – meggyűlöltek. Elzárkózásuk, 

ellenszenvük engem is elfogódottá tett, és soha nem tudtam olyan jól, közvetlen 

hangon és éppen ezért eredményesen beszélni velük, mint MNDSz munkám 

során.” 

A fentiekből is kitűnik, hogy ezekben az elbeszélésekben nem egyszer fordul elő a 

„kizáratás a közösségből” eseménye. Az elbeszélőket általában olyan közösségekből 

(minisztériumi fenntartású munkahelyek, a párt) taszítják ki, amelyek „egy frontot 

képeznek” azzal az intézménnyel, amely meghatározta a pályázatukra (azaz az önéletrajzi 

elbeszélésre is) vonatkozó felvételeket. Ezek a kizárások maradnak feloldatlanul, 

magyarázat nélkül az önéletrajzokban, ez (is ) okozza a töredezettséget; mindezek mellett 

magánéleti drámák (idegösszeroppanás, kisgyermek halála, válás stb.) is súlyosbítják az 

identitás omlékonyságának a hatását. 

 

 

  

                                                           
257  A Lakatos Imre-ügy önmagában és mindmáig olyannyira kaotikusnak, számos ponton annyira 
homályosnak tűnik, hogy érthető, ha bárki, akinek része volt benne, nehezen tudott önmaga előtt is 
elszámolni azzal, mi is történt, mit is tett. Lakatos Imréről: Barotányi 2007. 
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Válasz a válaszokra 
 

Miután számba vettük, milyen lehetséges identitásalakzatokkal próbált megfelelni a 

történész a tudományos hatalom által támasztott, olykor értelmezésre szoruló elvárásokra, 

lássuk, miként olvasta ugyanez a hatalom ezeket a válaszokat. Az olvasatok 

rekonstrukciójában kisebb részben segíthetnek azok a piros ceruzás aláhúzások, amelyek a 

fönt tárgyalt önéletrajzok némelyikén láthatók – ezek egy meglehetősen egyszerű, kettős 

fókuszú érdeklődésnek a lenyomatai, amely egyrészt a származásra irányult 

(különösképpen a polgári, értelmiségi, az előző rendszer tisztségviselői elemeinek 

megjelenése, a már emlegetett előzetességek szolgáltak rá a ceruzás kiemelésre), másrészt 

az önéletrajzok „torkolatára” (valójában kiindulópontjára), azaz az elbeszélő által 

aktuálisan folytatott munkára vagy betöltött pozícióra (itt nemigen játszott szerepet a 

társadalmi- illetve osztályszempont, inkább a történettudomány „frontja” által jóváhagyott 

feladatok – pl. tankönyvírás – érdemelték ki a figyelmet). 

 Valamivel több támpontot ad a hatalmi interpretációkra való következtetésre az a 

fokozati előminősítő értékeléssor258, amely feltehetőleg 1953-ban készült, hiszen a benne 

szereplő 31 történész 259  jó részének a nevét az 1953. októberi TMB döntések 

kedvezményezettjeként (újsütetű doktorok és kandidátusok) hozták nyilvánosságra. A 

többségükben 10–20 soros gépiratos értékelések narratív felépítése azonos, a következő 

képet mutatja: 

 pozicionálás a szakmai hierarchiában (hol dolgozik, esetleg milyen aldiszciplína 

képviselője) 

 az ideológiai-politikai vértezettség felmérése, adott esetben az e vértezettséghez 

vezető út (eszmei fejlődéstörténet) 

                                                           
258 AL 102/74. 
259 Arató Endre, Babics András, Barta István, Borsa Iván, Dercsényi Móric, Elekes Lajos, Esze Tamás, 
Györffy György, Györffy Sándor, Hanák Péter, Incze Miklós, Karácsony Béla, Kató István, Kovács Endre, 
Kumorovitz L. Bernát, Lukács Lajos, Markó Árpád, Paulinyi Oszkár, Sándor Pál, Sinkovics István, Spira 
György, Szántó Imre, Székely György, Thim József, I. Tóth Zoltán, Végh Joachim, V. Waldapfel Eszter, 
Varga Zoltán, Wellmann Imre, Wittmann Tibor, Zsigmond László. (A kiemelteket nevezték ki ebben az 
1953-as fokozat-elbíráló körben.) 
Emlékeztetőül az 1953. októberi történettudományi kinevezések: I. Tóth Zoltán, Kiss Lajos (doktor), Babics 
András, Dobrovits Aladár, Elekes Lajos, Esze Tamás, Fülep Ferenc, Györffy György, Hanák Péter, Kovács 
Endre, Markó Árpád, Mérei Gyula, N. Mickun, Pach Zsigmond Pál, Párducz Mihály, Radnóti Aladár, Spira 
György, Székely György, Szilágyi János, Szilágyi János György, Thim József, Varga Zoltán, Zsigmond 
László (kandidátus). A kinevezettek között jónéhányat valószínűleg más szakbizottság (pl. klasszika-
filológus vagy régész) bírált el a II. osztályon belül. Egyeseknek pedig feltehetően nem kellett igénybe 
venniük ezt a fajta eljárást, vagy más hatalmi gócpont döntött a kinevezésükről (pl. Mérei, Pach). 
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 a történészi karrier visszapillantó elbeszélése, leginkább a műveken és azok 

értékelésén keresztül (azaz az „identitás mint produktumok sorozata”) 

 szakmai készségek értékelése 

 szakmai közösségi tevékenység, ha van 

 javaslat (fokozat odaítélése, felszólítás disszertáció elkészítésére; a nemleges 

értékelést a javaslat hiánya jelzi) 

 

Mint a fokozat-odaítélések közzétett névsorából kikövetkeztethető, ez az értékelést 

legalább egy további döntéshozó fórum (hadd emlékeztessek: az ítélethozatal lényegileg a 

Tudományos Minősítő Bizottság feladatai közé tartozott), ugyanis nem mindannyian 

részesültek doktori vagy kandidátusi címben, akiket az értékeléssor javasolt, és fordítva. 

Mivel az értékelések az MTA II. osztályának, és nem a TMB dokumentációjának a részét 

képezték, joggal feltételezhető, hogy áttekintésükkel a szűkebb szakmai kollektíva minősítő 

szempontjairól kapunk képet, ami (lévén ez a mostani dolgozat historiográfia-centrikus) 

inkább érdekel most bennünket, mint a tágabb tudományos- vagy pártkörök értékelési 

szempontjai, amelyekre ugyanakkor némi fényt vet, hogy tudjuk, végül kit engedtek be a 

történettudomány felső köreibe, és az alábbiakban e szerint csoportosítjuk az értékeléseket. 

 

A fokozatot elnyerők értékelései 

Ahogy az önéletrajzokban megtestesülő identitásformációk, a minősítésekből kiolvasható 

identitások is igen vegyes képet mutatnak. Mondhatjuk, hogy nem rajzolódik ki belőlük 

egyetlen olyan kritérium, ami minden esetben döntőnek bizonyult volna. Mintha a 

fentiekben fölsorolt pontokkal strukturált életművek értelmezése során valamifajta 

egyensúlyi helyzetre törekedett volna a szakmai-hatalmi interpretátor, egy jó átlagra, ami a 

pozíció, a közösségi aktivitás, az eddigi művek, esetleg a személyesen szerzett benyomás 

összesítéséből következett. Egyszóval sem az etikai-ideológiai, sem a tudományos 

kiválóság önmagában nem jelentett garanciát a fokozatszerzésre, legalábbis az eljárásnak 

ebben a szakaszában, e szövegek alapján. (Az, hogy a „valóság”, különösen az utókor 

ítélete mennyire igazolta akár az ideológiai, akár a szakmai teljesítményeket, ezúttal nem 

célunk-lehetőségünk eldönteni; a kapuőri identitás-olvasatok nézőpontjairól szeretnénk 

képet kapni, és erre alkalmunk is van – azaz hogy bármilyennek is értékelhető a jelen 

szempontjai szerint az adott történész munkássága, a kortárs értékelő minden esetben 

fontosnak tartotta minősíteni azt a munkásságot.) 
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 Hogy az identitások interpretációja mennyire heterogén volt, azt leginkább úgy 

illusztrálhatjuk, ha megidézzük, milyen hiányosság nem vonta magával az adott személy 

kirostálását: 

 pozíció a szakmai hierarchiában: „Idős (86 éves), polgári történész, aki egyébként 

mint orvos tevékenykedett”; „Református lelkész, konventi levéltáros”; „A Magyar 

Tudományos Akadémia tanácskozó tagja” 

 az ideológiai-politikai vértezettség: „egész munkásságát a polgári nacionalizmus 

jellemzi”; „a munkából – különösen annak eredeti fogalmazványából – mégis 

kiütköznek a szerző elméleti-politikai képzettségének komoly hiányosságai” 

 a történészi karrier visszapillantó elbeszélése: „1950-es Zrínyi kiadványa filológiai 

szempontból nem egészen kielégítő”; „munkásságának ez a szakasza inkább 

pozitivista jellegű, de nem tudta kivonni magát a szellemtörténeti iskola reakciós 

szempontjainak hatása alól” 

 szakmai készségek értékelése: „munkáinak hiányossága, hogy nem elég alapos”; 

„tanulmányai sok újat adtak, de egyes hibás kérdésfelvetésekkel is találkozunk 

bennük” 

Fontos megjegyezni, milyen nehéz, szinte lehetetlen elválasztani a szakmai és etikai 

minősítéseket (ahogy a fönti idézetekből is kiviláglik). Míg az önéletrajzokban e kétféle 

(ön)jellemzés tisztán elkülöníthető, a hatalmi interpretátor már egy másik horizontból 

olvassa az identitásokat, egy olyanból, amelyben az ideológiai és a szakmai mezők 

egymásba folynak, és mindkettő kölcsönösen „kérdőre vonhatja” avagy minősítheti a 

másikat. Mondhatjuk persze, hogy ez a korszak sajátossága, de csak miután egyetértettünk 

azzal az állítással, hogy az utókor vagy akár a jelen történészeinek értékelésében nem 

játszik szerepet semmiféle erkölcsi-magatartási-politikai-ideológiai tényező. Ugyanakkor 

további kérdéseket vetnek föl az emlegetett utókor kapcsán az ilyetén erkölcsi-ideológiai 

ítéletek bevallásának, explicitté tételének eltérő hagyományai. 

 

Az elbukottak értékelései 

Talán nem meglepő, ha az ebben a döntéshozási időszakban meg nem feleltnek bizonyulók 

identitásrajzolatai ugyanolyan heterogén képet mutatnak, mint a megfeleltekéi. Ezúttal 

vegyük azt szemügyre, milyen minősítések nem bizonyultak elégnek ahhoz, hogy végül a 

delikvens elnyerje valamely fokozatot: 



121 
 

 pozíció a szakmai hierarchiában: „A Levéltárak Országos Központjának Vezetője”; 

„Az Egyetemi Történeti Intézet docense, helyettes vezetője. Megelőzőleg a Központi 

Pártiskolán dolgozott”; „A Történettudományi Intézet munkatársa, a Történelmi 

Társulat titkára” 

 az ideológiai-politikai vértezettség: „Ideológiailag és politikailag jól képzett”; 

„ideológiailag képzett történész” 

 a történészi karrier visszapillantó elbeszélése: „Számos értékes anyagot és kritikai 

megállapítást tartalmazó tanulmánya (…) ma is felhasználható, részben kötelező 

olvasmány az egyetemen”; „Jó politikai érzékkel, pártosan végzett anyaggyűjtő 

munkáját bizonyítja a Magyar Tanácsköztársaság, 1919. és a Rákosi-per c. két 

reprezentatív dokumentumgyűjtemény, amelyeknek főmunkatársa, ill. szerkesztője 

volt”; 

 szakmai készségek értékelése: „Tudományos munkáját sokoldalú anyagismeret, 

alaposság jellemzi”; „Szakmailag jól képzett történész” 

 szakmai közösségi tevékenység: „Mint a Történelmi Társulat észak-magyarországi 

csoportjának titkára, buzgón dolgozik”; „A történettudomány terén jelentékeny 

szervezőmunkát végez” 

 előmeneteli javaslat: „kandidátusi fokozat megítélése” 260  (doktori címet I. Tóth 

Zoltánon kívül csak Elekes Lajos számára javasoltak, de az utóbbi esetében csak a 

kandidátusi cím odaítélésének opcióját – a doktori disszertáció benyújtására való 

felszólítás kíséretében – is fenntartották)261 

 

 

  

                                                           
260  A két utolsó kritérium a fokozatot elnyerteknél azért nem szerepelt, mert ott az e tereken kifejtett 
teljesítmény elmaradása, azaz nem említése lett volna jellemző, azt meg természetszerűen nehéz idézni, bár 
akadt mindkettőre példa. 
261 A következők számára javasolták hiába az értékelések készítői a kandidátusi címet (azonnal, disszertáció 
benyújtása nélkül): Paulinyi Oszkár, Wellmann Imre, Barta István, Sinkovics István. Mindnyájan a 
kommunista hatalomátvétel előtt kezdték a pályájukat, ami egyértelműen sejteni engedni a további értékelő 
fórumok ítélkezési szempontjait, ha nem vennénk szemügyre azok névsorát, akik annak ellenére nyerték el a 
fokozatot, hogy a vizsgált értékelések még a disszertáció benyújtását sem javasolták: Markó Árpád, Babics 
András, Thim József – ők ugyancsak egyértelműen a második világháború előtt kezdték pályafutásukat. A két 
csoport közti különbség talán abban keresendő, hogy az utóbbiak munkássága némileg periférikusabbnak 
tűnik az előzőekéhez képest, akik a Horthy-korszakban domináns történeti iskolákhoz, mesterekhez (pl. 
Domanovszky) kötődtek. Korántsem biztos azonban, hogy egy tüzetes összehasonlító pályavizsgálat 
bizonyossággal kecsegtetne az okokat illetően. 
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Összegzés 
 

A jelen vizsgálódás arra irányult, hogy kiderítsük, milyen volt, hogyan zajlott az a 

diszkurzus, amelynek tétje a történettudomány belső köreibe való bebocsáttatás volt, és 

amely a kapu őrei és a bebocsátást áhítók között zajlott az ötvenes évek elején. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a felülről érkező indítványok igen sok 

„interpretálnivalót” hagytak maguk után, azaz (ami a rendeletek szintjét illeti) olyan 

fogalmakkal és elvárásokkal dolgoztak, amelyeknek konkrét, egyöntetű tartalmát az alsóbb 

szinteken, végrehajtó körökben kellett meghatározni ahhoz, hogy a diszkurzus tovább 

gördüljön. A jelentések e konkretizálásának folyamata azonban már nem zajlott 

nyilvánosan, ezért a diszkurzusba belépők nem támaszkodhattak az efféle, erősen szintezett 

fórumokon kimunkált interpretációkra, hanem a saját értelmezésükre voltak utalva, 

maguknak kellett rekonstruálniuk azokat az elvárásokat, amelyeket a diszkurzus implikált 

indítványozóinak tulajdonítottak azért, hogy meg tudják alkotni az így fölfogott 

beszédhelyzetben adekvát válaszukat, a válasz nélkülözhetetlen elemeként pedig az 

identitásukat. 

 A jelentések rögzítetlensége vagy „titkossága”, hozzáférhetetlensége erősen 

különböző válaszokat eredményezett. Ez a különbözőség sajátos módon aztán a válaszokra 

adott válaszokban is általános jellemzőként tűnik fel, ami arra enged következtetni, hogy 

az elvárások kezdeti meghatározatlansága, kontúrtalansága az interpretációk 

változatosságának adott teret a diszkurzus mindkét oldalán, éppen ezért a 

történettudományban kisebb-nagyobb arányban érvényesülni engedett történészek 

identitásának sem kellett egyformán alakulnia. Egyszóval a történésztársadalom 

identitásalakzatok terén tarkább képet mutat, mint amilyet a korszak általános 

sajátosságainak ismeretében talán elvárnánk. Azaz a most vizsgált források alapján 

láthatóvá válik, hogy az ideológiai igazodás sem az elvárások, sem a teljesítmények 

kapcsán nem bizonyult kötelezőnek ahhoz, hogy egy történész munkalehetőséget kapjon 

vagy adjon. (Ez a megállapítás azonban hangsúlyozottan nem azt jelenti, hogy bárki 

bármivel, bármilyen pozícióban foglalkozhatott volna.) 

Hogy a történettudomány intézményesen-hatalmilag kitüntetett jelentőségű berkein 

belülre adott esetben ki kerülhetett, azt aktuális végrehajtó szervek aktuális tagjai döntötték 

(aktuálisan) el, aktuális körülmények között. Ezek az aktualitások azonban ma már 

nehezen rekonstruálhatók, különös tekintettel az egyéni véleményalkotásra és a személyek 
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közti, bizonnyal meghatározó viszonyra. Az ilyesfajta rekonstrukció nehézségeit pedig 

alighanem, legalább részben jogosan magyarázhatjuk a sztalinizációs-szovjetizációs 

korszak általános jellegzetességeivel (pl. a véleménynyilvánítás kockázatával), de (ha 

tekintetbe vesszük a honi történészektől fönnmaradt személyes források gyér előfordulását) 

talán a történészek önmaguk iránti kíváncsiságának hiányára is háríthatunk valamicskét a 

forráshiány felelősségéből. 
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VI. Az életmű önazonossága 

Hajnal István és az írástörténet 
 

Amikor róni kezdjük egy tanulmány vagy bármilyen írásmű sorait, valószínűleg 

egyikünkben sem támad aggodalom amiatt, hogy szavait elképzelt olvasói egyáltalán nem 

értik majd meg. A teljes mondanivaló dekódolása talán támaszt némi kételyt, ám hogy az 

egyes szavak vagy  mondatok jelentése titokban maradna, azt nemigen feltételezzük. Ha 

mégis félreértésre kerülne sor, eleinte akkor sem elsősorban az adott szöveg 

szövevényességében keressük a hibát, sokkal inkább az olvasó téves előfeltevéseiben vagy 

szándékunk fel nem ismerésében, vagyis szövegen kívüli tényezőkben. 

 Hogy mindez miért így történik, annak számos oka lehet, de ezen okok között 

mindenképpen helyet kell kapnia az írás iránti általános és feltétlen bizalomnak. Az írás 

mint  technikai vívmány a bölcsésztudományok között alig kelt különleges figyelmet – 

még a nyelvtudomány is többnyire a beszéd mechanikus rögzítéseként tekint rá. Ami pedig 

az irodalomtudományt illeti, az írás ott sem sajátos, egyéb jelrendszerektől eltérő közlési 

funkciói miatt érdemel figyelmet, még akkor sem, ha szem előtt tartjuk a bármilyen 

médiumban jelentkező szöveghez rendelhető poétikai funkciót. Természetesen nem arról 

van szó, hogy az írás teljesen elkerülte volna a tudományosság a figyelmét; sokkal inkább 

arról, hogy már-már a levegőhöz hasonlóan megszokott közegünkké, s így szinte 

áttetszővé vált. 

 Ennek az ismétlődő amnéziás állapotnak az időleges megszüntetését idézheti elő, 

ha némi érdeklődést tanúsítunk Hajnal István írástörténeti vagy helyesebben: írásbeliség-

történeti munkássága iránt. Az amnézia emlegetése Hajnal kapcsán kétszeresen is jogos, 

hisz nemcsak személye, de (ezzel összefüggésben) életműve is a historiográfiai szín 

öltözőjébe szorult. Bár ha azoknak a gondolkodóknak a nevét és elméleteknek sorát 

említjük, amelyekben felfedezhetők a Hajnal-hatások, akkor helyénvalóbbnak tűnik a 

súgólyuk metaforával élnünk. Nem feladatom itt ezeket sem felsorolni, sem Hajnal 

elfeledettségét (az életműre vonatkozóan) megmagyarázni, különösen, mert „nem is igaz, 

hogy elfelejtették: hiszen korábban is alig vették észre.” 262 Csupán még egy szempont 

felvételét javasolnám a Hajnal-életművet olykor felelevenítő vizsgálódások megközelítései 

közé. Hajnal írástörténeti munkái ugyanis nem szigetelhetők el a későbbi 

társadalomtörténeti vonatkozású, szociológiával kapcsolatba hozott, eredetiségükkel az 

                                                           
262 Nyíri 1992: 683. 
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érdeklődést joggal kiváltó munkáktól, de az életmű legvaskosabb, az egyetemi vizsgák 

olvasmányjegyzékében még mindig stabil helyet elfoglaló újkortörténettől sem. 

 Az írástörténet Hajnal munkásságának állandó eleme volt, afféle csomópont, ahová 

visszatérve és ahonnan kiindulva sajátos társadalmasodás-elméletéig, az okszerű és 

szokásszerű fogalompárjáig, a technikatörténeti belátásokig vagy újkor-koncepciójáig 

bízvást eljuthatunk. Persze könnyű egy befejezett életmű távlatából megpillantanunk a 

felismerések csíráját már a kezdetek kezdetén – nem is erre utaltam. Mindössze arra 

szerettem volna rámutatni, hogy Hajnal írástörténeti munkái semmiképp nem foghatók föl 

vargabetűként vagy torlaszként a későbbi, esetlegesen nagyobb horderejűnek ítélt művek 

felől ítélve, és ebben a meglátásban a Hajnal-monográfus Lakatos László és az írástörténeti 

dolgozatokat a kortárs társadalomfilozófia figyelmébe ajánló Nyíri Kristóf is osztozik.263  

Ha netán az említett nevek mégsem bizonyulnának meggyőző érvnek az írástörténeti 

munkák értékét illetően, a következőkben igyekszem felsorakoztatni egyéb érveket is 

tanulmányozásra érdemes voltukat bizonyítandó. A szóban forgó írásokban ugyanis lépten-

nyomon belebotolhatunk olyan megfontolásokba, amelyek kísérteties hasonlóságot 

mutatnak számos későbbi, gyakran jelentős nemzetközi karriert befutó, más-más 

diszciplína berkeiből származó elmélettel. Közöttük akad olyan is, amelyre bizonyíthatóan 

hatottak Hajnal írástörténeti következtetései. 

 Az alábbiakban szeretnék szemügyre venni néhányat azokból a nézőpontokból, 

ahonnan Hajnalnak a középkori írásbeliség vizsgálatából származó tételei különösen 

sokatmondónak ítélhetők. (E tételek jelentőség és kifejtettség tekintetében nem egyenlőek, 

sőt, olykor tartalmilag sem állandóak, bár ez mit sem von le izgalmasságukból.) Konkrétan 

(tudományterületileg kissé elnagyolt besorolással) a nyelvtudomány, a 

kommunikációtörténet, a történettudomány és a filozófia terén kísérlek meg olyan 

nézőpontokat felmutatni, amelyekkel kapcsolatba hozva esetleg új fényben tűnhetnek fel  

Hajnal írástörténeti tézisei, legalábbis kortárs megközelítésben. 

 

 

  

                                                           
263 Lakatos 1996: 73., Nyíri 1992: 686. 
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Az írástörténeti tanulmányok helye az életműben 

és interdiszciplináris kontextusban 
 

Arról, hogy a tárgyalt műveknek kitérőként, mellékvágányként vagy a nagy témák előtti 

gyakorlatozásként való emlegetése nem teszi lehetővé termékeny szempontok alkalmazását 

rájuk nézve, már esett szó. Ha azonban azt a tapasztalatot fontoljuk meg, miszerint bárhol, 

bármilyen sorrendben olvasunk is bele az életmű írástörténeti darabjaiba, az írásbeliség 

történeti szerepének értékelését tekintve alig észlelhetünk elmozdulást; illetve hogy az 

életmű egészében igencsak kevés az olyan szöveg, amelyben legalább említésszerűen ne 

esne szó az írásbeliség jelentőségéről – olyan nézőpontot is felvehetünk, amely az 

írástörténetet az életmű központi elemévé avatja. Ebből a nézőpontból akár egy olyan 

állítást is megkockáztathatunk, hogy az írástörténet ismételt felbukkanásai már-már 

monotematikussá teszik a hajnali ópuszt. Kevésbé figyelmes olvasással is észrevehetők a 

gyakran szó szerinti önidézetek Hajnal műveiben (nemcsak az írástörténetre vonatkozóan), 

amely észrevételünk szintén az ismétlések szerepének kérdését veti fel. Képszerűbben: 

Hajnal szövegei azt a benyomást keltik, mintha spirálként tekerednének rá a központi 

problémákra, azokhoz mindig szervesen kapcsolódnak, miközben kissé el is mozdulnak.  

Mintha az életmű narratívájának azonossága újra és újra az írástörténeten keresztül 

teremtődne meg; mintha az írás története lenne a hajnali történetírásban megképződő téma-

identitások állandó konstituáló kerete. 

 A probléma, amelynek különös fontosságot tulajdoníthatunk a hajnali 

szövegkorpuszban, a változásmagyarázat, az átfogó történelemkoncepció keresése. Hajnalt 

nem elégítik ki az események mint a történeti változások okai, hiszen a magyarázat olyan 

hordozóját keresi, amelyre nem a linearitás jellemző, nem dominóelv szerint működik. 

Hogy saját metaforáját idézzük, a valódi változásmagyarázat (így az írásbeliség elterjedése 

is) vegyszer: átitatja és átalakítja a társadalom egész szövetét; a változás tehát kémiai 

jellegű – visszafordíthatatlan és az anyag minden molekulájára kihat.264 Mindebből talán 

nem túlzott merészség megállapítanunk, hogy Hajnal történelemszemlélete meglehetősen 

eltávolodott az ok-okozati sorokra alapozó megközelítéstől, és bizonyos vonásaiban (pl. 

azzal, hogy a viszonyoknak elsőrendű fontosságot tulajdonít) strukturalista, más 

vonásaiban (mint ahogy azt a vegyi folyamat gondolata példázza) paradigmatikus 

                                                           
264 Hajnal 1993b: 17. Továbbá: „az írásbeliség írás-szövedéke, mintegy maró savat vezetve magában, az 
élettömeg irracionális anyagára hálózódik, s feldolgozza azt az emberi értelem s öntudat számára.” Hajnal 
1993a: 43. 
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természetű. Ez utóbbi észrevétel annál is jogosabb, mivel Hajnal, háttérbe szorítva a 

fejlődés képzetét, a korszakok egyenrangúságát hangsúlyozza – igaz ugyan, hogy ebben 

Ranke nyomain jár, de nyilvánvalóan más célokat követve. (A fejlődés szót természetesen 

ő sem száműzi szótárából, de leginkább a változás értelmében használja.) A kauzalitástól 

való elfordulásban egészen odáig merészkedik, hogy megkérdőjelezi a történeti ok 

létezését, s e következtetése forrásaként ismét csak az írásbeliséget jelöli meg. Az 

írásbeliség elterjedése „talán magának e törvényszerűségnek a kifejezője: a történelemben 

nincs tulajdonképpen semmi önálló ok, csak emberközti viszonyodás.” 265  Ez a nézet 

különösen akkor nyer sajátos értelmet, amikor Hajnal fejtegetéseit olvassuk az okszerűség 

és az írásbeliség elterjedésének közvetlen összefüggéséről. Ugyanakkor az is világosabbá 

válik, hogy miért ütközik már-már legyőzhetetlen nehézségekbe elfogadnunk az 

okszerűség mint történetmagyarázó elv hiányát: épp írásbeliségünk gátolja meg, hogy 

egyáltalán képesek legyünk elgondolni másfajta elvet. 

 Még egy (jóllehet igen szubjektív) ok az írástörténeti művek kiemelt életműbeli , 

tudományosidentitás-meghatározó fontosságára: saját olvasási tapasztalatom, mely szerint 

jóval nagyobb textuális és fogalmi kohézió (azaz követhetőség és következetesség) 

jellemzi Hajnal írástörténeti vagy ilyen kiindulópontú írásait, mint azokat, melyekben az 

írástörténet csak mellékes körülményként van jelen. Nem valami rejtett összefüggést 

tételezek írásbeliség és olvashatóság között, mindössze jóval átgondoltabb, érettebb, 

edzettebb történetmagyarázó koncepciót sejtek az írásbeliségből kibontakozó meglátások 

mögött, mint az írástörténet mellé vagy fölé analogikusan technikatörténeti, de 

különösképp történetszociológiai fogalomrendszert ácsoló fejtegetések mögött. A 

történetszociológiai fogalmakkal ugyanis nem könnyű megbirkózni, tekintve, hogy Hajnal 

változó tartalommal tölti meg ellentétpárjait, ha épp megtölti tartalommal. Ez nem is 

meglepő, hiszen a strukturalista megközelítés számára az oppozíciók megtalálása 

életbevágóbb is lehet, mint az elemek egyedi jelentéshez kapcsolása, különösen, hogy az 

elemek helyét a szerkezetben (azaz a tulajdonképpeni jelentésüket) különbségeik jelölik ki, 

nem pedig a hozzájuk rendelt tartalom. 

 Most azonban térjünk rá azokra az eszmefuttatásokra, amelyekkel összevetve 

Hajnal írásbeliség-történetben gyökerező következtetéseit, olyan eredményt nyerhetünk, 

melyek talán  új megvilágításba helyezhetik ez utóbbiakat. 

 

                                                           
265 Hajnal 1993a: 53. 
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Az írásbeliség jelentősége a nyelvészet tükrében 

 

Mint ahogy már szó volt róla, a nyelvészetet (érthetően) sokkal inkább foglalkoztatja 

magának a nyelvi rendszernek a tanulmányozása, mint e rendszer írásbeli vagy szóbeli 

megnyilvánulásából adódó jellegzetességek. Abban a kérdésben sem alakult ki egyöntetű 

álláspont, hogy vajon az írásbeliség hat-e a nyelvre, hisz vannak, nem is kevesen, akik 

jócskán redukált szerepet tulajdonítanak az írásnak: „az írás nem nyelv, hanem pusztán a 

nyelv rögzítése látható jelekkel.”266 Arra a vitára pedig, amely nemcsak az írás jelentőségét 

a nyelvfejlődésben, hanem a nyelv fejlődését magát vonja kétségbe, most nem feladatunk 

kitérni, csupán jelezzük, hogy e vita is kérdésessé teszi az írás fontosságát a nyelv 

történetében.267 Ha a fejlődés gondolatát nem támaszthatjuk is alá, arra azonban, hogy 

nyelvtörténeti változások okozásával nem alaptalan az írást gyanúsítani, bőven sorolhatunk 

nyelvészek által felemlített bizonyítékokat. 

 Az írásbeliség elterjedése újszerű komunkációs helyzetet teremtett, amelyben az 

üzenet feladója immár szeparálódott a befogadótól, s így a szöveg a monológ jegyeit 

kezdte felölteni. A szupraszegmentális dimenzió (hangsúly, zenei elemek stb.) jelentősége 

elenyészett, ahogy a gesztusé és a mimikáé is, viszont mindez azzal a következménnyel 

járt és jár, hogy a nyelv diszkretizációja (a lexikai és grammatikai jelek szintjének 

mélyülése, gazdagodása) nő:  az ember egyre inkább képessé válik eddig kifejezhetetlen 

tudattartalmak közlésére, amely e tudattartalmak mind finomabb szeparációjára is 

lehetőséget ad. Ez különösen azért valósulhat meg, mert úgy az írásmű szerzőjének, mint 

olvasójának jóval nagyobb idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy előállítsa, illetve dekódolja a 

szöveget. Grammatikai szinten emiatt nem ütközhetnek ellenállásba a hosszú alárendelés-

láncolatok, lexikai szinten pedig az árnyalt kifejezés lehetőségével bekövetkező szóínség 

(inopia) idegen nyelvi átvételek, valamint metaforák sokaságának születését idézi elő. 

Emögött azonban megnövekedett absztrakciós képességnek kell állnia, amely a szóbeliség 

dimenzióját sem hagyhatja érintetlenül. A szóbeliség és az írásbeliség kölcsönhatása 

sajátos egyensúlyi helyzetet teremtett: folytonos interferenciájuk egyrészt gátat vet annak, 

                                                           
266 Bloomfieldet idézi Benczik: 2001: 114. 
267 A vita nem is egészen alaptalan, különösen, ha azt a fejlődést igazoló érvet említjük, amely a társadalom 
fejlődését hozza fel a nyelv fejlődésének bizonyítékaként. (Kovalovszky Miklóst idézi Benczik 2001: 123.)  
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hogy az írásművek nominalizmusa és elvontsága a végletekig fokozódjék, másrészt a 

verbális kommunikáció grammatikai-szemantikai szintje is folytonosan bővül.268 

 Tehát az írásbeliség nemcsak hogy nem jelentéktelen állomása a nyelv életének, 

hanem „lehetővé teszi az író ember szellemi potenciáljának a nagyfokú koncentrálását.” 269 

A fenti következtetések teljes összhangban állnak Hajnal azon írástörténeti 

következtetéseivel, melyek az írásbeliség elterjedésének az emberi gondolkodásmódra 

gyakorolt hatását tárgyalják. Hajnal szerint „a természetes, nyelvszerű gondolkodás s az 

írás ez egybeolvadása egy új, írásbeli gondolattechnika kalakulását jelentette.”270 Az elvont 

gondolkodás mint az írásbeliség következménye mindig is központi jelentőséggel bírt 

Hajnalnál: „A kifejezőképesség növekedése (…) hoz létre mindig hatványozott arányban 

közös fogalmakat, absztrakt gondolatokat.” 271 Ez utóbbi megállapításban már pillantást 

vethetünk arra a képre is, melyet az írás kommunikációs szerepéről alkotott, hiszen egymás 

(fogalmi, nem érzelmi!) megközelítése  az „írásgondolkodásban” megtisztult szemantikai 

struktúrán keresztül jóval könnyebbnek tűnik: írásban immár „közös nyelvet beszélünk”. A 

nyelvészeti észrevételekkel szintén összhangban állhat Hajnalnak az a  meglátása, miszerint 

a nyelv írás általi logikai megedződése az érzelmi expresszivitás rovására megy 

(gondoljunk csak a szóbeli közlésmód már említett, nem nyelvi összetevőinek hiányára): 

míg a betűírás alkalmasabb az élőszónál „az értelemszerű momentumok megragadására, 

közérvényű kifejezésére”, addig „az érzelmi momentumokat (…) kénytelen gondolati úton 

megközelíteni”, mondja kissé paradoxikusan.272 Az ember kaotikus belső világa azonban 

épp ezen a módon tehet szert rendre,273 amely rend a külső világra is rávetül, sőt, szerkezeti 

átalakulást idéz elő benne. (Gondoljunk pl. a rendi társadalomra, amelynek végső vonásait 

Hajnal az írásbeliség elterjedésével hozza összefüggésbe.274) 

 Az írásbeliség „ragályának” jelentősége közvetlenül kapcsolódik azokhoz az 

értékekhez, amelyeket Hajnal a nyelvnek tulajdonít. A nyelv a tőle eltérő értelemben 

felfogott íráshoz275 hasonlóan korszakalkotó szerepet játszik az emberiség történetében, 

                                                           
268 Minderről bővebben Benczik: Nyelv, írás, irodalom, 111–142. old. Az írásnak a beszédre tett hatását 
ugyanebben az időszakban más is vizsgálta, lásd a főként szépirodalmi példákkal dolgozó Zolnai Béla 
tanulmányát (Zolnai 1998). 
269 Benczik 2001: 142. 
270 Hajnal 1993a: 43. Hozzá kell tennünk, hogy Hajnal ritkán használta átfogó értelemben a nyelv szót; 
általában a verbalitás megfelelőjeként szerepelteti, elkülönítve az írástól. 
271 Hajnal 1993a: 43. 
272 Hajnal 1993: 33. és Étienne Hajnal 1934: 9. 
273 Hajnal 1934: 12. 
274 Hajnal 1993a: 42. 
275 Az írás és a nyelv fogalma olyannyira nem fedi egymást, hogy Hajnalnál az írás egy mesterségesen 
kimunkált nyelv(változat), így a nyelv és írás közt diglosszikus viszonyt tételez, ami az írás teljes körű 
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ami persze nem mondható heurisztikus felfedezésnek. Hajnal azonban a nyelv jelentőségét 

odáig radikalizálja, hogy kimondja: „a nyelv (…) szinte maga a gondolkodás.”276  Így 

kétségtelen közelségbe kerül a nyelvészet berkeiben a munkásságával egy időben született, 

Sapir–Whorf-tézisnek nevezett, máig vitákat provokáló nézethez, mely szerint „az 

anyanyelv szerkezete, eszköztára döntő módon meghatározza az egyén világképét, 

gondolkodásmódját.” 277  Az elképzelés kifejezetten determinisztikus – s ezzel egyben 

megelőlegezi azt a posztmodern értelmezési eljárást is, amely a feje tetejére állítja az 

oppozíciók bevett hierarchiáját. Jacques Derrida logocentrizmus-fogalmát érdemes lenne 

összevetni a hajnali írásgondolkodással.278 Ugyanígy kapcsolatba lehetne hozni Hajnalnak 

a nyelv és a gondolat ontológiai összefüggését firtató eszmefuttatásait a kortárs 

szépirodalom hasonló problémákat boncoló darabjaival, gondolok itt különösképp 

Kosztolányi Esti Kornél – novelláira. Ugyanitt érdemes visszautalnom a jelen értekezés 

első fejezeteire, ahol a narratív megértésmódról vagy a történetformák prefigurációs 

jellegéről esett szó, amely (történet)nyelvi gondolkodási formák szintén rokoníthatók az 

írásgondolkodás elképzelésével. 

 A fentieket összegezve arra az álláspontra juthatunk, hogy Hajnal István műveinek 

azon alapelve, amely az írásbeliségnek a kognitív képességekre és műveletekre tett hatását 

korszakalkotónak minősíti, korántsem légből kapott – legalábbis nem jobban, mint egyéb 

történetmagyarázó elvek. A nyelvtudomány mindenesetre komoly megerősítéssel 

szolgálhat e tétel hitelét illetően – annak ellenére, hogy Hajnal írásaiban nemigen találjuk 

konkrét nyomát nyelvtudományos előtanulmányoknak. 

 

A Gutenberg-galaxis Hajnala 

 

Magyarország kommunikációelméleti nagyhatalom. Ha valaki ezt a nem kimondottan 

közismert tényt kétségbe vonná, csak lapozza át az utóbbi száz év legnagyobb hatású 

kommunikációtörténeti művét, a kanadai Marshall McLuhan 1962-ben megjelent A 

Gutenberg-galaxis című könyvét 279 , és magyar tudósok sorát találja benne nemcsak 

bibliográfiai tételként, hanem egyenesen idézve. E tudósok között is (hatását tekintve) 

                                                                                                                                                                                
elsajátítását megelőző időszakra nézve (a szövegeket a megértés érdekében a szóbeliség „nyelvére” kellett 
átültetni) jogosnak is tetszhet. („Az egyén benső élete számára az írás egy mesterségesen felfokozott 
teremtőerejű nyelv.” Hajnal 1934: 9.) 
276 Hajnal 1993: 32. 
277 Benczik Vilmos 2001a: 324. 
278 A logocentrizmusról ld. Culler 1997: 123–153. 
279 McLuhan 2001. 
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különös fontosságú Hajnal István, aki a könyv több, az írásbeliség elterjedésének kezdeti 

fázisait tárgyaló fejezetének ihletője. (Sőt, ha szigorúan vesszük, a szerzője is, McLuhan 

sajátos „idézetkollázs” írásmódja okán.) Ami nem csoda, hisz „Hajnal 

kommunikációtörténeti felfedezései alapvetően eredetiek és előzmény nélküliek.”280  Nem 

célom most McLuhannek a szóbeliség és írásbeliség korszakváltásait értelmező és értékelő 

munkáját kimerítően tárgyalni, mindössze azokra a pontjaira térnék ki, ahol könyve (az 

említett fejezeteken túl) összefüggésbe hozható Hajnal írástörténeti vizsgálódásaival. (Igaz, 

ez az összefüggés a könyv tömérdek pontjára lehetne érvényes.) 

 McLuhan azt az elméletét fejti ki, hogy a gazdaság- és társadalomtörténetet teljes 

egészében a kommunikációs technológiák határozzák meg, amely álláspont elítélő 

értelmezésben egyenlő a technológiai determinizmussal. Így törvényszerű az a rendkívüli 

szerep, amelyet az írásbeliség elterjedésének (nem tévesztendő össze a betűírásos ábécé 

születésének pillanatával) tulajdonít. Ebben, mint már tudjuk, osztozik Hajnal 

meggyőződésében.281 Az eleinte mégis el nem hanyagolhatónak tűnő különbség kettejük 

elgondolása között az, hogy míg Hajnal döntően a késő középkorra datálja az írásbeliség 

elterjedését az egységes, könyvekben megnyilvánuló, jegyzetelésre alkalmas kézírásos 

technika és forma széleskörű átvételével, McLuhan a nyomtatás feltalálását jelöli meg a 

korszakváltó pillanatként.282 

 Ahogy azonban McLuhan mind jobban elmossa ezt a gyakran rendkívül kiélezett 

időbeli cezúrát, úgy válik gondolatmenete Hajnaléhoz meglepően hasonlóvá. William Ivins 

nézeteivel kapcsolatban jegyzi meg a következőket: „Talán túloz abban, hogy a sötét 

középkorban a »technika és a technológia kultúráját« hangsúlyozza, de ez egy olyan 

megközelítés, ami a skolasztikát érthetővé teszi és felkészít minket a középkor nagy 

találmányára, a nyomtatásra, ami az »elrugaszkodás« pillanata volt a modern világ új 

területei felé.”283 Itt csupán utalunk Hajnal munkásságának arra a terjedelmes szeletére, 

amelyben a technikát az íráshoz hasonló történelemformáló szereppel ruházza fel. 

                                                           
280 Nyíri 1998: 192. 
281 Ennek ellenére nem Hajnal, hanem Harold Innis kapcsán jegyzi meg, hogy „felfedezte a változásnak azt a 
folyamatát, amely a médiumok technológiájának formáiban rejtezik.” McLuhan: i. m. 65. Meddő dolog 
ugyan, de tegyük fel a kérdést, vajon mi történt volna akkor, ha McLuhan Hajnalnak nem csupán a középkori 
egyetemek írástanítását tárgyaló munkáját ismeri (L’Enseignement de l’Écriture aux universités médiévales, 
Hajnal 1954), hanem az írás társadalmi szerepéről szólót is (Rôle social de l’Écriture et l’Évolution 
européenne, Hajnal 1934). Sajátos az is, ahogyan McLuhan beépíti Hajnal felfedezéseit a maga 
megfontolásai közé. Hajnal ugyanis a „félírásbeliség” bizonyítékaként értelmezi a középkori írásoktatást, 
intellektuális energiákat igénylő tevékenységként, míg McLuhan a „félszóbeliség” jelenségét, a szóbeliség 
szívósságát látja bizonyítva – ugyanazon tények által. 
282 A korszakváltást bőven tárgyalja még Ong 1998. 
283 McLuhan: i. m. 96. old. 
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Hajnalnál az írás is voltaképpen technikai természetű készség; a formafegyelmet, az 

ismétlés képességét és a kézügyesség megfelelő szintre emelését kulcsnak tekinti az 

írásbeliség elterjedése szempontjából. McLuhan szintén kiemeli az ismételhetőséget és az 

egyformaságot mint az írásos tömegkommunikáció alapfeltételeit, ám azzal az eltéréssel, 

hogy ezeket idegennek véli a kéziratos kultúrától.284 Ráadásul hasonló kontextust is rendel 

az írás ilyetén felfogásához azzal, hogy a következő korszakot, a vizualitás túltengésének 

korszakát éppen a középkorban felhalmozódott tudás tömegesen és egyre több téren való 

alkalmazásával jellemzi. 285  Nem emlékeztet ez kissé a hajnali tradicionalizmus 

gondolatára? 

 Hogy még egy metszéspontot kiemeljek Hajnal és McLuhan elképzeléseiből, a 

külső nézőpont születésének kihangsúlyozását említem. Hajnal a tudatos ön- és világkép 

gyökerének tekintette azt az írásbeliség elterjedésével kialakuló adottságot, amely a 

létezőket tárgyiasult formában észlelő tekintettel egyenlő. A világ és a benső dolgok 

elválnak egymástól, határozott alakot öltenek, és az újkor embere immár képes külső 

nézőpontból, mintegy objektív pillantással felmérni egyre táguló környezetét és benne saját 

magát. 286  McLuhan perspektíva-gondolata megfeleltethető ennek, ám hozzá kell fűzni, 

hogy a McLuhan-féle perspektíva („lehetővé vált a rögzített nézőpont”287) kettős értelmű: a 

leginkább a képzőművészetből ismerős technikai alapfogalomra is vonatkozik. Ez az 

értelmezés legfőképp abból fakad, hogy McLuhan a technológiai (így a kommunikációs) 

felfedezéseket az emberi érzékszervek kiterjesztéseként fogja fel – e szemszögből válik 

érthetővé, miért kap negatív felhangot az írásbeliség korszaka: a látásnak a többi 

érzékterületet maga alá gyűrő, túlburjánzó, s így egysíkú világképbe (árulkodó szó) 

torkolló uralma miatt. Az érzékelés mint szemléltető eszköz alkalmazása épp Hajnaltól 

sem idegen. Csak egy példa: az írás „új, hathatósabb érzékszervet teremt egymás belső 

megközelítésére”.288 (Mintha a telepatikus érzékelést írná le – végtére az is egyfajta látás.) 

 Végül Hajnal még annak a számára kortárs jelenségnek az értékelésében is már-már 

„telepatikus” érzékenységet mutat, amellyel McLuhan mint üdvözlendő másodlagos 

                                                           
284  McLuhan 2001: 131. Ugyanakkor és ugyanitt azt is megjegyzi, hogy „az információmozgás 
mennyiségének meredek növekedése már a nyomtatás előtt kedvezett a tudás vizuális szerveződésének és a 
perspektíva felemelkedésének.” 
285 McLuhan 2001: 138–144. Csak egy idézet: „A tipográfia feltalálása példa a tradicionális mesterségek 
ismereteinek egy speciális vizuális problémára történő alkalmazására.” 144.  
286 Hajnal 1993a: 42. 
287 McLuhan 2001: 146. 
288 Hajnal 1993: 33. 
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szóbeliséggel foglalkozik (az újfajta tömegkommunikációs eszközök korát értve ezalatt), 

hisz ezt írja (de írja!): elérve az írásos telítettség idejét, „ismét a szóbeliség a vágyunk”.289 

 

Változásmagyarázatok 

 

Ha történeti munkákat vizsgálunk, nemigen kerülhetjük el a bennük felsejlő történelemkép 

vázolását. Hogy ez a vázlat milyenné válik, nagyrészt olvasói beállítódásainkon is múlik. 

Jelen esetben nem szeretnék olyan fejtegetéssel előhozakodni, amely a Hajnal István 

történelemképéről adható teljes tudás birtoklásával kérkedik. Inkább annak kifejtésére 

szorítkozom, a történeti változások miféle magyarázata olvasható ki az írástörténeti 

művekből. 

 Hogy Hajnal tárgyalt írásaiban a történelmet alapvetően kommunikációtörténetként 

gondolja el, aligha vitatható. Az sem kétséges, hogy a történelmi „matéria” hordozójaként 

igyekszik a legátfogóbb keretet megtalálni, mégpedig a társadalomban. A társadalmat, 

ahogy erről már szó esett, viszonyok összességeként fogalmazza meg, olyan struktúraként, 

amelynek módosulási szakaszait a viszonyok változó természete határozza meg. Az egyes 

társadalomtörténeti (azaz történeti) korszakok identikus jegyei az egyes, rájuk jellemző 

kommunikációs technológiák. 

 Az írásbeliség elterjedése ezáltal nyer, érthető módon, korszakos jelentőséget. Az 

írás nem oka a változásnak. (Legalábbis olyan értelemben nem, hogy mint felfedezés 

pontszerű esemény, nem indíthat el lavinaszerű láncolatot – Hajnalnál egyetlen esemény 

sem képes ilyesmire.) Át kell hatnia az egész társadalmat, pontosabban a társadalom 

viszonyrendszerét (ami maga a társadalom) ahhoz, hogy megmásíthatatlan váltás 

következzék be a nyomán. Érzékeltessük az ő, jellemzően a technika nyelvezetéből 

merített hasonlatával az írásbeliség hatását a társadalomra: míg a szóbeliség időszakában a 

közösségek egymás mellett forgó sima kerekek, addig az írás fogaskerekekké alakítja őket, 

lehetővé téve totális összekapcsolódásukat.290 

 Ennek az összekapcsolódásnak a totalitása szinte az elgondolhatóság határait 

súrolja. Több dimenzióra érvényes: egyszerre hat időben és térben. Az általánossá lett 

írásbeliség zsugorítja az egykorú földrajzi paramétereket, miközben (most először) 

                                                           
289 Hajnal 1998: 202. Nyíri Kristóf a következőképpen értékeli Hajnalt ennek kapcsán (is): „előlegezi azt a 
Nyugaton a hatvanas évek óta kibontakozó, mostanra már igencsak befolyásos eszmei áramlatot, amely az 
európai szellemet mintegy az alfabetikus írás varázslata alatt állóként értelmezi, s a szóbeliséget éppenséggel 
posztmodern alternatívaként váltja föl.” Nyíri 1998: 191. 
290 Hajnal 1998: 203. 
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diakronikus kapcsolatot létesít a jelen és a múlt között, lehetővé téve a történelemben való 

gondolkodást: „a jelen és a távolság megszervezésével legalább is ugyanolyan jelentőségű 

a múlt-jelen-jövő emberiség együvé szervezése az írásbeliség által.” 291 Az írás ezért  a 

kommunikációs technológiák között is kitüntetett jelentőségű a történetírás számára: a 

létalapja. Az írásbeliség képessé tesz a múlt fogalmának elkülönítésére, s így a különböző 

idősíkok közötti („szupertemporális”) kommunikációra: a nemzedékek „egymásnak és 

egymással gondolkodnak”. 292  Mi több, az „időbe vetettség” felfedezése individuális 

hatókörrel is rendelkezik: az egyén képes lesz önmagát is dinamikusan szemlélni, ebből 

fakadóan tervszerűen gondolkodni. „Az írás adja az életnek cél-struktúráját: elvisz a 

pillanatnyi élettől bennünket (…) s e helyett céltörekvések sorává teszi az egyéni életet. 

Mindenütt tehát: öntudatosodás, elvonatkoztatás az élet-teljétől, célratörés, tehát 

racionalizálódás.”293 A racionalitással pedig eljutottunk a Hajnal-féle történelemszemlélet 

egyik kulcsfogalmáig, amely korszaknév is egyben: az újkor szinonimája. De ez már 

Hajnal szűkebben vett társadalomelméleti írásaihoz vezet. 

 

A tudományközi kapcsolatok felfejtését célzó nyomozásunknak talán sikerült 

alátámasztania Nyíri Kristóf azon megállapítását, miszerint Hajnal kommunikációtörténeti 

következtetései elemien eredetiek, legalábbis a magyar historiográfiában. Esetleg 

(továbblépve) arra is találtunk egynémely okot, hogy Nyíri miért javasolja a jövő 

társadalomfilozófusainak a hajnali életmű írástörténeti darabjainak alapos feldolgozását és 

értelmezését. 294  Hajnal István írástörténeti munkássága ugyanis oly kompakt, a 

megállapítások és következetések oly sűrű szövete, amelyek mind teljesebb értelmezéséhez 

és értékeléséhez nem elegendő csupán egyetlen diszciplína interpretációs eszközeivel 

felszerelkeznünk. 

 Hogy az írott és a beszélt nyelv között markáns és megragadható, leírható 

különbségek találhatók, amelyek nem hagyják érintetlenül a gondolkodást, az a 

nyelvtudomány bizonyos tételeivel vitát produkál, míg más tételekkel összhangot mutat. 

Hogy az írásbeliség elterjedése gyökeresen változtatta meg a társadalmat, a történelmet, a 

világot, és rendezte át a megismerés határait, az a kommunikációtörténetnek épp azzal az 

elméletével cseng össze, amely különös hatást gyakorolt a XX. század 
                                                           
291 Hajnal 1998: 200. Mítosz és szóbeliség szoros összetartozásáról lásd még Goody–Watt 1998: 119. old. 
292 Hajnal 1993b: 17. 
293 Hajnal 1998: 201. Hajnal technikatörténeti affinitását ismerve kissé hiányolom annak a kifejtését, hogy 
milyen összefüggésben áll magának az írásfolyamatnak az előrehaladó jellege az írásgondolkodás hasonló 
természetével. 
294 Nyíri 1992: 687. 
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kommunikációelméleti, sőt történeti gondolkodására. Hogy a történelmet nem 

kényszerülünk folyamatos fejlődésként, egyre magasabb színvonalú fokozatok egymásra 

halmozódásaként érteni (s ezáltal saját korunk negatívumai, a „hova fejlődhet így a világ” 

okozta frusztrációktól is megszabadulhatunk), és hogy nem kell megelégednünk az 

eseménytörténetre alapozó reduktív történetírással, azt egy Hajnal után több évtizeddel 

előtérbe kerülő történetfilozófia is fölveti. 

 A fenti észrevételek, amelyek csak egy felszínes áttekintés tanulságai, arra 

sarkallhatnak, hogy tüzetesebb vizsgálatnak vessük alá Hajnal írástörténeti munkáit. S ha 

ehhez mégis kevésnek bizonyul frissen nyert tapasztalataink ösztönző ereje, annyit talán 

mégis elismerhetünk, hogy Hajnal István nemcsak az írástörténet, de kora 

történetírásának is egyik legeredetibb alkotója volt, akinek szakmai identitását alapvetően 

hatotta át, határozta meg az írástörténet iránti olthatatlan, a teljes munkásságát átfogó 

érdeklődése. 

 

 

Írás-identitás: Hajnal István utolsó évei a tudományos közösségben 
 

A fejezet Hajnal történettudományos és írástörténeti munkásságának jelentőségét firtató 

első fele konklúzióit szinte teljességükben megkérdőjelezi az a viszony, ami Hajnal István 

és a magyar történettudományos közösség között fennállt a fordulat évétől egészen a 

történész haláláig. A hajnali életmű és sors „recepciója” a történetírás huszadik századi 

történetében tipikusan megfelel az „életében mostohán bántak vele, csak halála után 

ismerték föl jelentőségét” narratívájának. Hajnal többnyire egyoldalú ötvenes évekbeli 

levelezése a Magyar Tudományos Akadémia második osztályával és a történettudomány 

prominens személyiségeivel annak a példázata, méghozzá egyszerre két szinten: 

tudománytörténeti és szimbolikus aspektusban, miként lehet szinte teljesen alkalmatlan a 

mindennapi érdekérvényesítésre az írás: az írás mint az életmű centrális témája, valamint 

az írás mint képviseleti, önreprezentációs forma.  Hajnal István utolsó éveinek története 

nem csupán olyan narratíva, amit a diszciplináris közösségből kiutasított alak 

szempontjából szinte kizárólag tragikus, a kiutasító hatalom szempontjából pedig cinikus 

hangnemű elbeszélésként lehet előadni;295 ugyanúgy tükrözheti, milyen szempontok nem 

                                                           
295 Ennyit a történész korlátlan prefigurációs lehetőségeiről. Ahogy a szóban forgó eset is példázza, ezek a 
lehetőségek csak elvileg korlátlanok (elvileg viszont valóban azok), hiszen, amikor elbeszélést formálok a 
forrásokból, nem tudok eltekinteni az előzetes elbeszélésektől, amelyek közt ugyanúgy ott vannak a Hajnal 
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számítottak a sikeres érdekérvényesítésben az államszocializmus e korszakának 

tudományos közéletében; de a történet reprezentációján túl Hajnal István levelezése arra is 

módot ad, hogy megfigyeljük, milyen meggyőzési stratégiákkal próbálkozott (sikertelenül) 

a korabeli történettudományos közélet egy perifériára szorított alakja, levelezéséből milyen 

implikált olvasó rajzolódik ki (azaz hogy a kommunikációs esemény kezdeményezője kit 

tekintett adott pillanatokban címzettnek, azaz hatalmi szempontból cselekvőképesnek), és 

milyen implikált szerzői kép olvasható ki a levelekből (azaz hogy a feladó elképzelései 

szerint milyen identitás lehetett tetszetős, meggyőző az implikált olvasók – címzettek –

számára). A kommunikáció e múltbeli esetei azért is kiváltképp alkalmasak az elemzésre, 

mert egy meggyőzésre törekvő levél szövege és a tipikus retorikai beszédhelyzet között 

erős, közvetlen és közvetítetlen megfeleléseket találunk. 

 Forrásként ebben a fejezetben az Akadémia II. osztályának az Akadémiai 

Levéltárban őrzött, Hajnal Istvánnal kapcsolatos iratcsoportját használtam, ami 

tulajdonképpen egy levél- és feljegyzésgyűjtemény.296 Emiatt nem elégséges Hajnal István 

utolsó éveinek teljes forrásáttekintésre törekvő megrajzolására (ám most nem ez a cél, 

ahogy már föntebb is fejtegettem). A konkrét szövegelemzés pedig, amely alapján a 

történész csoportidentitás-viszonyai megrajzolhatók, annak a levélnek a textusán alapszik, 

amit Hajnal István halála előtt utoljára címzett a II. osztálynak. 

 

A kiközösítéstől az utolsó levélig 

 

A Hajnallal foglalkozó feldolgozásokból keveset tudhatunk meg arról, milyen pozíciót 

foglalt el Hajnal a teljes pályaképében sikeresnek minősíthető évtizedekben. Hogy az 

indirekt érdekérvényesítés, ami az egyik (ha nem a) legfontosabb tényezője a tudományos 

karriernek297, korábban sem lehetett az erőssége, az csak a karrier bizonyos fordulataiból 

gyanítható, legjellemzőbben talán abból, hogy habilitációja után (ami írástörténet-centrikus 

volt), szinte egy teljes évtizedet töltött Esterházy-levéltárosként; vagy hogy egyetemi 

                                                                                                                                                                                
István kiemelkedő történészi életművéről és a Rákosi-korszak kegyetlen viszonyairól szóló elbeszélések, 
mint azok a minták, amelyek hagyományszerűen írják elő, milyen tónusban lehet (azaz elfogadható a kortárs 
olvasóközönség számára) elbeszélni általában egy ember (különösen egy jelentősnek tartott történelmi alak) 
halálát, nem említve azt, hogy a(z elvileg tárgyilagos) levéltári csoportosítás is a kivételes figyelmet igénylő 
személyek iratait tartalmazó dobozban raktározza a Hajnal-dossziét, például Lukács György Nobel-díjra 
fölterjesztési anyaga közelében. Egyszóval ezek a források is egy határozottan strukturált értelmezési 
horizont „falába” ütköznek – már az elolvasásuk előtt. 
296 A továbbiakban: AL 102/70. 
297  „Egyes felmérések szerint a tudományos információk kifejezetten nagy százaléka (60–80%) cserél 
gazdát” informális úton (ilyen pl. a tudósok által folytatott közvetlen, leíratlan beszélgetések, a közöttük zajló 
levelezések,  illetve a konferenciák  szüneteiben elhangzó személyes szóváltások stb.) Rédey 2006: 42. 
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státuszt csak egy olyan szakterületen nyert el, amely korábban (a publikációk tanúsága 

szerint) korántsem tartozott Hajnal érdeklődésének homlokterébe.298 Az olyan tanítványi 

visszaemlékezésekből sem a rettenthetetlen pozícióharcos portréja rajzolódik ki, amelyek 

úgy festik le Hajnalt, mint aki „tökéletesen bele volt gyönyörödve az írásbeliségbe mint a 

társadalom fejlesztő erejébe”. 299  Ezért is feltételezhetjük, hogy a marxizáló 

történettudomány 1949-es hatalomátvételekor nemcsak a témahierarchia újonnan 

érvényesített szempontjai ürügyén (jelesül a deklarált középkor-ellenes alapállás) lett 

Hajnal névleg is megbélyegezhető (ld. Andics-beszéd), hanem azért is, mert egyrészt nem 

érzékelte a hatalmi hangsúly-áthelyeződéseket300, másrészt megbélyegzői az ő esetében 

aligha számítottak befolyásos pártfogók vagy tanítványok közbelépésre, felháborodására. 

Figyelemre méltó, hogy Erdei Ferenc Hajnalhoz intézett (a hatalmi hangsúly-

áthelyeződésekre érthető módon301 nagyságrendekkel feltűnőbb érzékenységről tanúskodó) 

leveléből sem annyira az aggodalom, hanem a bosszúság felhangjai hallhatók ki.302 Hajnalt 

ezek után (ötvenen alig túl) nyugdíjazták, kisvártatva pedig (a levelei tanúsága szerint303) a 

nyugdíjától is megfosztották. Ezek az események hibátlan összhangban vannak a 

történettudomány Andics–Molnár-korszakáról alkotott képpel, miközben az is köztudott, 

hogy a Hajnalnál a történetírás új normái szerint jóval kifogásolhatóbb munkásságú vagy 

pozíciójú történészeknek (ha nem is Szekfűre, de Mályuszra, Kosáryra, Berlászra vagy 

Kumorovitz Bernátra utalnék itt) valamivel több alkalmuk nyílt a hivatásuk gyakorlására 

(ez utóbbi három például rendszeresen ott szerepel az ösztöndíjjal támogatottak listáján, 

munkájukat e listák szerint figyelemmel követték és megfelelőnek értékelték). A 

tudományos elit hatalomgyakorlására, mint láthattuk az aspirantúrával-ösztöndíjazással 

                                                           
298 Lakatos 2001: 10. 
299 Huszti Dénest idézi Lakatos 2001: 10. 
300  Amiért is az új gépekről írt tanulmányát a Válaszban publikáltatta, és ez egy újabb név szerinti 
megbélyegzésre adott alkalmat még ugyanebben az évben, ezúttal azonban már nem a tudományosság 
berkein belül, hanem egyenesen a Szabad Népben – Hajnal együtt bukott a bukásra ítélt lappal. A Szabad 
Nép 1949. szeptember 25-én megjelent anonim szerzőségű cikkében egyébként „Haynal” formában 
említették, amit Lakatos László a németség hangsúlyozásának tud be – én szóba hoznám azt az eshetőséget 
is, mely szerint az el- és közismert orvosprofesszor kortárs, Haynal Imre nevének írásmódja adhatott okot a 
tárgyszerűséget amúgy sem legfőbb szempontjának tekintő cikkíró tévesztésére. (Haynalról: „Rusznyákban 
már nem bízott, Haynal őrültségeivel idegesítette őt is [ti. Somlay Artúrt], szegény Imre bizony a 
legfárasztóbb orvosaink közé tartozik, s félek, hogy dührohamai miatt elveszti híres diagnosztikai 
éleslátását.” Ortutay 2009: 386.) 
301  Erdei 1948–49-ben államiniszteri, 1949–53-ban földművelésügyi miniszteri posztot töltött be. (Az 
említettek csak a tárgyalt időszakban betöltött kormányzati tisztségei.) 
302 „Én is elszomorodva olvastam a Válaszban leközölt tanulmányod. Egyfelől Sárközinét átkoztam, hogy 
miért ártott bele ilyesmibe, másrészt részedről is helytelenítettem, hogy ilyen tanulmányt közöltél… Élénken 
érdekel, hogy tanári működésed körül nem merültek-e fel problémák; ha igen, kérlek, tájékoztass azokról.” 
Idézi Lakatos 2001: 60. Erdei ismerte a hatalom logikáját: Hajnalt hamarosan nyugdíjazták. 
303 „Igen Tisztelt, kedves Kartársnőm, nyugdíjamat nekem is beszüntették” AL 102/70, Hajnal levele Fejér 
Klárának, a II. osztály szaktitkárának, 1952. február 24. 
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foglalkozó fejezetben is, korántsem volt jellemző sem a működési elveinek teljes körű 

deklarációja, sem az ezekhez való következetes ragaszkodás, sem az írásbeli 

nyomonkövethetőség (vagyis az egyes pozíciókhoz kapcsolódó, direkt és számon kérhető 

felelősségvállalás), azaz igen kevéssé kategorizálható az egyes történészekkel szembeni 

eljárásmódja. Ha úgy tetszik, Hajnal végső soron olyasvalaki volt a számukra, akitől 

könnyedén megszabadulhattak, széles értelemben vett státuszának elemeit különösebb 

kellemetlenségek nélkül szüntethették meg, vagy oszthatták ki a tudomány hasznosabbnak 

ítélt képviselőinek. 

Ez a státuszfosztás talán abban az aktusban vált teljessé, hogy Hajnal, aki még 

1914-ben kapta egyetemi doktori címét, 1952-ben nem nyerte el az egyszerűsített eljárással 

kiosztható, új típusú doktori fokozatot. 304  Az egyszerűsített fokozatszerzési eljárás az 

1951/26. számú törvényerejű rendelet nyomán vált lehetségessé (ahogyan erről bővebben a 

jelen értekezés egy korábbi fejezetében már szó esett). A rendelet alkalmat adott a címek 

elnyerésére disszertáció benyújtása nélkül azoknak, akik 1952. szeptember 30-ig (ezt 

később december 31-ig meghosszabbították) kérelmet nyújtottak be. A doktori fokozatnak 

nem annyira a szimbolikus, mint inkább az anyagi jelentősége volt számottevő, hiszen a 

rendelet szerint a korábban doktoráltak is használhatták a címet, viszont rendszeres doktori 

illetményben csak az új, szovjet típusú fokozattal rendelkezők részesülhettek. (Azzal 

együtt, hogy a fokozat a törvényerő értelmében „egyelőre” semmilyen állásnak nem volt 

előfeltétele.) Hogy tudjuk, milyen mércének nem felelt meg Hajnal, idézem a Tudományos 

Minősítő Bizottság már említett, „szigorúan bizalmas” címkével ellátott irányelveit a 

minősítésről 305 : „A tudományok doktora fokozat ítélendő oda a tudomány azon 

munkásainak, akik szakterületükön önálló kutatómunkával, vagy eredeti elgondolások 

alapján értékes, új gondolatokat vetettek fel és eredményeket értek el, tudományukat alkotó 

módon továbbfejlesztették (…). Ismert elméletek, módszerek és eljárások szakszerű 

alkalmazása önmagában még nem tekinthető doktori fokozatra jogosítónak, ha velük 

                                                           
304 Az elutasítottak listája (AL 102/74) igencsak illusztris, Hajnalon kívül szerepel rajta többek közt Váczy 
Péter, Berlász Jenő, Hermann Egyed, Mályusz Elemér, míg a többi tudományszak elutasítottjainak 
tudományos nívóját Bálint Sándor és Gerevich Tibor nevei példázhatják. Ugyanekkor nyeri el a kandidátusi 
fokozatot Szabó István, Tóth Zoltán, Gerőné Fazekas Erzsébet – hogy az ítélethozók változatos indokokkal 
alátámasztható eljárásmódját illusztráljuk. 
305A Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) Fejér Klára szaktitkárnak 1952. március 29-én,  az aláírók a 
bizottság elnöke, Schulek Elemér és titkára, Tolnai Gábor. (AL 102/74.) Fontos megjegyezni, hogy az 
elutasítottak, mint az Hajnal egy későbbiekben idézendő leveléből kiderül, már értesültek az eredményről, 
annak ellenére, hogy „a kérelmek felülvizsgálatát a Tudományos Minősítő Bizottság által megállapított 
ütemben a tényleges egyetemi tanárokkal, docensekkel és kutatóintézeti vezetőkkel (…) kell kezdeni.” 
(1951/26. törvényerejű rendelet, 7. §/3) – Hajnal ekkor már nem töltött be semmilyen „tényleges” egyetemi 
pozíciót. 
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jelentős eredményeket értek is el, ha eredeti gondolatokat nem tartalmaznak.” A fenti 

kritériumrendszer nem kevés módot ad az eseti interpretációra, kezdve azzal, hogy mit 

minősítünk eredeti elgondolásnak, ráadásul a dialektikus materializmus előírásszerű 

érvényesítése aligha tekinthető másnak, mint „ismert elmélet alkalmazásának” – azaz 

újólag az államszocialista hatalomgyakorlás bilingvális diszkurzusának (ld. a disszertáció 

programbeszédekről szóló fejezetét) eklatáns példája áll előttünk, amikor is nem a 

szövegben kell keresni a lényeget, hanem a megnyilatkozás perlokúciós vetületében – a 

TMB nem mond többet az irányelvekkel, mint hogy ő határozza meg a kritériumokat, ő 

tölti meg tartalommal a tág értelmezési keretekkel rendelkező fogalmakat. Másként aligha 

nyerhet értelmet az utókor által a korszak egyik legeredetibb történész-gondolkodójának 

fönnakadása az eredetiséget szóban a leglényegesebb feltételnek kitűző elbírálás szűrőjén. 

(Ugyanakkor szóvá kell tennünk azt is, hogy Hajnal kortárs recepciója nemigen érte el a 

kritikus hangerőt a Bibóra és Erdeire feltételezetten gyakorolt, nehezen felmérhető hatás 

ellenére sem306 – és ez többek közt visszavezethet az érdekérvényesítési képességek és a 

könnyű likvidálhatóság kérdéséhez is.) Ezt az értelmezésünket támogatja a TMB 

titkárának, Tolnai Gábornak (újfent „bizalmas” címkével ellátott) 1952. október 24-i 

levele, amelyben azzal a paradox eligazítással látja el a II. osztály szaktitkárát, hogy a 

szakbizottságok arról is döntsenek, „kik azok a nem jogosult pályázók, akikkel szemben a 

Tudományos Minősítő Bizottság a törvény felhatalmazása alapján eddigi tudományos 

tevékenységükre való tekintettel kivételt tegyen, s a fokozatot számukra egyszerűsített úton 

odaítélje.” 307  E szerint a törvényt a TMB felülbírálhatta az ugyancsak sokféleképpen 

értelmezhető „eddigi tudományos tevékenység” fennforgása esetében. 

Hajnal István nem hagyta, hagyhatta szó nélkül a tudományos közéletből való 

kiutasítást, a megfosztást a munka- és létfeltételektől. Két értelemben is az írásra bízta az 

életét: egyrészt levelek útján próbált anyagi segítséghez jutni, másrészt írástörténeti 

kutatásai által – a támogatást egyszerre volt nélkülözhetetlen a szakmai pályája és a 

létfenntartása szempontjából, e kettő elválaszthatatlan a levelek kölcsönös hivatkozási-

argumentációs hálójában. 

A levélgyűjtemény, amelyet vizsgáltam, 21 levelet tartalmaz, amit Hajnal István 

1951 és 1956 között írt. 

 A levelek címzettjei, darabszáma: 

 Fejér Klára (az MTA II. osztályának szaktitkára) 8 

                                                           
306 Lakatos 2001: 8. 
307 AL 102/74. 
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 az MTA elnöksége 4 

 az MTA II. osztálya 4 

 az MTA főtitkára (Erdey-Grúz Tibor) 2 

 Molnár Erik 2 

 az MTA I. osztálya vezetősége 1 

A levelek témarendjét eleinte az 1954-ben végül napvilágot látott L’Enseignement de 

l’Écriture aux universités médiévales munkálatainak költsége, honoráriuma, tudományos 

segélyek, megjelentetés, valamint a Kossuth-évkönyvbe írt, de végül ott meg nem jelent 

tanulmány tette ki. Az egyetemi írásoktatás középkori problémáját körüljáró (konklúzióit 

ld. a fejezet első részében) dolgozat a későbbiekben is munkát és okot jelentett Hajnalnak a 

levélírásra. Egyrészt mindent igyekezett megtenni, hogy a mű eljusson a lehető legtöbb 

külföldi szakértőhöz; másrészt arról is próbált gondoskodni, hogy a mű (eleinte 

meglehetősen vegyes) külföldi visszhangjáról a hazai tudományos potentátok is 

értesüljenek, valamint hogy a könyv nyomán megnyíló külföldi publikációs lehetőségekkel 

(különösen a belga Scriptoriumról esik szó gyakran) mihamarabb élni tudjon. Ezzel 

egyidőben okleveles kutatásait regionális összehasonlító vizsgálatokkal kívánta folytatni, 

aminek érdekében lengyel, csehszlovák kapcsolatait, valamint az akadémiai csatornáit 

kihasználva szeretett volna hozzájutni oklevélmásolatokhoz, illetőleg kivonatokhoz, 

oklevelek mikrofilmjeihez, azok nagyításaihoz. Előfordult olyan is (főleg a legutolsó 

években), hogy az Akadémia őt kereste meg technikatörténeti bírálatok írásával, vitájával, 

egy alkalommal pedig egy külföldi szakfolyóirattal régről fenntartott kapcsolatáról 

érdeklődtek (szakmai alapon). 

 A válaszokból kevesebbet tartalmaz a Hajnal-levelezés. Annyi bizonyos, hogy a 

szaktitkár, Fejér Klára rendszeresen és támogatólag reagált a leveleire, és ez nem csak a 

válaszaiból, azok hangneméből, hanem a kérések továbbításából, valamint a Hajnal-

levelekre írt kéziratos-ceruzás utasításokból, jegyzetekből is kiderül. 308  Molnár Eriktől 

például, akihez Hajnal a legválságosabb időszakaiban fordult (mint a szaktitkárhoz intézett 

szimultán üzenetekből kiviláglik, ugyanekkor Andics Erzsébetet, egyszer pedig Bolgár 

Eleket is megkereste), egyetlen közvetett „választ” őrzött meg a gyűjtemény, egy 

                                                           
308  Fejér 1949 és 1958 között volt a II. osztály szaktitkára, és a halálakor a Századokban közzétett 
megemlékezés (ami persze illeszkedett a megemlékezések hagyományos formuláihoz, ld. az értekezés 
későbbi fejezetét) kiemelte, hogy „haláláig megőrizte emberszeretetét, közvetlenségét, őszinte, meleg 
kedélyét, amelyért munkatársai annyira szerették”. Pamlényi 1958: 914.  Fejérrel (akinek a helyét Kónya 
Sándor vette át) kapcsolatban érdemes még megemlíteni, hogy historiográfiával foglalkozott, legalábbis 
tervezett egy Marczali-értékelést. (Pamlényi 1958: 913.) 
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levéltovábbítás formájában – Hajnal levelét küldette át borítékostul a titkárával Fejér 

Klárának, ami meglehetősen árulkodó gesztus, különösen, hogy Hajnal ebben a kézzel 

írott, hosszú levelében, miközben nyugdíjának visszaszerzését kéri, voltaképpen 

bűnbánatot gyakorol, kinyilvánítva, hogy megértette a tudományos hatalomgyakorlók 

szempontjait.309 A levelezés tanúsága szerint ez az év, 1952 volt az egyik legsötétebb 

Hajnal számára: egy későbbi dokumentumból úgy tűnik, nemcsak a doktori címet és a 

nyugdíjat tagadták meg tőle, hanem az addig juttatott tudóspótlékot is. Ez szerencsére nem 

jelentette azt, hogy kérelmei teljes egészében visszhangtalanok maradtak volna, 

ugyanakkor jellemző, hogy az 1951 decemberében kért gépírói költségre310 a következő év 

augusztusában érkezett pozitív válasz (Erdey-Grúztól Fejérnek), ám az is olyan 

kommentárral, amely a Hajnal szolgálataira való igény átgondolására szólította fel a 

szaktitkárt. A hatalomviszonyokról (gondoljunk csak bele, itt élet-halál kérdése forgott 

kockán) sokat elárul, hogy a szaktitkár két nap múlva ezt a hírt, azaz Hajnal decemberi 

kérelmének (800 Ft gépelési díj és 3000 Ft előkutatási támogatás) teljesülését „Molnár Erik 

és Andics Erzsébet elvtársak javaslatára” megjegyzéssel küldte tovább a végrehajtó 

gépezetnek. (És, mint láthattuk, Hajnal sem hagyta le őket a címzettek listájáról, amikor 

már mindenképpen támogatásra volt szüksége, sőt, név szerint az ő – „vezető 

történészeink” – pártolására hivatkozik egy 1953 januárjában Erdey-Grúzhoz intézett 

levelében, egyébként a nevek ugyane sorrendjében, azaz előbb Molnár, majd Andics.)311 

 Hajnal utolsó, írástörténeti munkájának megjelenése sajnos nem jelentett gyógyírt 

minden problémára. A megjelenés éve, 1954 végén egy másik, ugyancsak Molnár Erikhez 

írt levél ugyanis így kezdődik: 

 

                                                           
309 „Őszintén megmondom, hogy nem tudom elhinni, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság határozata, 
amely engem semmiféle tudósnak sem minősített, végleges legyen. Ha 1949-ben megjelent cikkem az »első 
gépekről« adott volna erre okot, úgy hiszem, professzori állásom elvesztése elég érezhető bírálata volt a 
cikkemnek, s én e tényt sajnos, de érthető bírálatként fogadom.” Az 1952. február 23-i levél bizonyos 
részleteiből feltételezhető, hogy szó szerint ugyanígy, ugyanekkor írt Révai Józsefnek is, vö. Lakatos 2001: 
13. (Fönt említettem, hogy, mint a Fejérhez írt, egy nappal későbbi keltezésű levélből kiderül, ugyanekkor 
fordult Andicshoz és Bolgárhoz is.) 
310 Hogy Hajnal munkásságán mennyi egzisztencia múlott, jól tükrözi, hogy bírálatra leadott tanulmánya 
gépelését, amelynek ellentételezését kérte, (a levelek tanúsága szerint) nővérei végezték. 
311  A II. osztályon uralkodó hangulatra vet némi fényt Ortutay Gyula 1954. május 20-án kelt 
naplóbejegyzése. Ortutay néprajzos lévén ekkoriban maga is közeli tanúja volt az eseményeknek: 
„Pamlényitől tudom, hogy vagy Molnár Erik, vagy Andics Erzsébet lesz az Akadémia II. osztályának elnöke, 
Fogarasit leváltják. Kis öröm. (Közben azt sem tudom, mi öröm származnék abból, ha Andics vagy Molnár 
lesz a II. osztály elnöke? Egyik rosszindulatú, a másik makacs dilettáns.) Mindegy, a Fogarasi azért csak 
öröm, hátha még az egyetemről is kirúgnák ezt a hülyét!” Ortutay 2009: 505. 
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„Miniszter Uram!312 

Mindenekelőtt, hogy helyzetem tisztán álljon Előtted, kötelességszerűen be kell 

jelentenem, hogy fiamat a fellebbviteli bíróság jogerősen 12 évi börtönre 

ítélte.313 Az indoklást nem ismerem. Én tehát őt már soha életemben látni nem 

fogom. 

Életemet mindazonáltal folytatnom kell.” 

 

Hajnal helyzete (ettől eltekintve – már amennyiben ettől el lehet tekinteni) időközben 

javult, hiszen nemcsak évek óta propagált műve látott napvilágot (nem kevés külföldi 

visszhanggal), hanem visszakapta a nyugdíját is; kilátásban volt az említett mű magyar 

publikálása az Akadémiai Kiadónál, sőt, 1955-ben Hajnalnak végre sikerült elnyernie a 

doktori fokozatot is314, a vele járó illetménnyel. 315 Egészségi állapota, amely a levelek 

tanúsága szerint folyamatosan gátolta a munkában, mégis arra engedte következtetni 

(ahogy a fia viszontlátását illető, előzőleg idézett kijelentése is bizonyítja), hogy kutatásait 

már aligha lesz képes befejezni. Erről abban az utolsó levelében is említést tesz, amelynek 

szövege alapján a következőkben a tudományos közélet peremére szorított tudós 

érvforrásait, valamint (személydeixisekben kifejezett viszonyulásai segítségével) a 

tudományos közéletben kirajzolható identitásáról alkotott képét igyekszünk felvázolni. 

 

A „mi szaktudományunk” és „az én minden munkám”: 

Hajnal István helye a történettudományban 1956. június 4-én 

 

Az MTA II. osztálya szaktitkárának feljegyzéseiből kiderül, hogy Hajnalt 1956. június 5-

én agyvérzéssel kórházba szállították, két héttel később pedig életét vesztette. Mindezek 

                                                           
312  Hajnal alkalmazkodási képességeit (vagy érzékét) jelzi, hogy levelezésének a rendelkezésemre állt 
hányadában a megszólítási formulák közt egyszer sem találni elvtársozást, a levélíró az „Igen tisztelt, kedves 
Kartársnő!” és a „Miniszter uram!” stiláris skáláján mozog. (Így aztán Fejér Klára, a szóban forgó kartársnő 
sem Hajnal elvtársnak adresszálja feljegyzéseit, hanem „Hajnal István professzor úrnak”.) 
313 Fontos megjegyezni, Molnár Erik ekkoriban (tudományos- és pártstallumai mellett) éppen az igazságügy-
miniszteri posztot is betöltötte. 
314 Hajnal így reagált:„Az elmúlt évben a Tudományos Minősítő Bizottság kitüntetett engem azzal, hogy 
megítélte nekem a tudományok doktora fokozatát. Mélyen átérzem ennek jelentőségét.” (Az MTA II. 
osztályának, 1955. december 30.) Ugyanekkor hasonló „kitüntetésben” részesült például Mályusz Elemér, 
Mód Aladár, illetve Benedek Marcell és Eckhardt Sándor is. (Akadémiai Értesítő 1955. szeptember–október, 
334.) 
315 Hogy Hajnal anyagi helyzetéről pontos képet kapjunk: az MTA II. osztályának szóló, imént idézett 1955. 
december 30-i levélből kiderül, hogy már korábban is folyósítottak neki 800 Ft kutatási támogatást havonta, 
amely a doktori fokozat elnyerésével ugyan megszűnt, ám helyére lépett a doktori illetmény és a nyugdíj, 
összesen 2000 Ft értékben. (Hogy ez mennyire nem tükrözte a kutatói tapasztalatot és az életmű 
teljesítményét, fölhívnám a figyelmet a dolgozatom egy korábbi fejezetében említett aspiráns-ösztöndíjra, 
amelynek a minimális összege volt a 1952-es pályázati kiírás szerint havi 1180 Ft, a kandidátusi elővizsga 
után max. 2120 Ft.) 
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előtt röviddel, június 4-én még egy hét oldalnyi terjedelmű, gépelt levelet intézett a 

Magyar Tudományos Akadémia II. osztálya vezetőségének, amellyel (ha kommunikációs 

aktusként interpretáljuk) a saját elismeréséért küzdött, úgy anyagi, mint szakmai 

szempontból. Argumentációs logikája a narratív érvelésmódról tesz tanúságot: a szövegben 

hozzávetőlegesen 12, tematikusan elkülöníthető, egy-egy érvként olvasható narratív egység 

különíthető el, nevezetesen és sorrendben a következők: 

1. a L’Enseignement de l’Écriture aux universités médiévales német fogadtatása 

(eredeti nyelvű idézetekkel) és e fogadtatás értékelése a narrátor részéről 

2. írástörténeti kutatásainak elismerése egyéb nemzetközi tudományos körökben 

nyelvterületen (egy francia akadémikus, egy amerikai szakember, valamint egy 

brüsszeli szakfolyóirat, a Scriptorium szerkesztőjének leveléből idéz eredeti 

nyelven) 

3. a Scriptorium felkérésére írott cikk munkálatai, a magyar tudományosság belőle 

származó haszna 

4. az ezzel egyidőben teljesítendő kiadói szerződés: a L’Enseignement de l’Écriture 

aux universités médiévales magyar változatának állapota, az emiatt elhárított, 

honoráriummal járó munkák 

5. a magyar nyelvű fordítás és a Scriptoriumba szánt cikk elsőbbségének dilemmája: a 

tudományos erkölcs elvárásai 

6. a kutatás kiterjesztésének szükségessége és sürgőssége 

7. elvárások az Akadémiától a további kutatások tárgyi és személyi feltételeinek 

biztosítására 

8. a narrátor törékeny anyagi és egészségi állapota, az ezzel kapcsolatos kérés (2000 

Ft prémium/negyedév), valamint a prémium ellenében folytatott kutatások terve 

9. a magyar nyelvű könyv bővítésének dilemmája (és a kiadói határidő be nem 

tartásának okai) 

10. a magyar tudomány érdeke és a narrátor kutatási terveinek viszonya 

11. a cseh-lengyel-magyar kutatói együttműködés helyzete, a Brünnből Hajnalhoz 

érkező felkérések, illetve az Akadémiának ezzel kapcsolatban javasolt teendők 

12. a levél megírásának végső oka: a tudós kötelességérzet és a munka remélt 

következményei a honi tudományosságra 

Ahogy a fenti tételekből kitűnik, a szöveg implikált olvasója (az implikált szerző elvárásai 

szerint) a történészi munka nemzetközi elismerésével, a regionális („baráti országok”) 

tudományos együttműködés ígéretével, a személyes nehézségekkel (betegség), valamint a 
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tudományos erkölcsre hivatkozással tűnt meggyőzhetőnek. A levél szövege pontosan illik 

a retorikai beszédhelyzet olyan, modern elméleti kereteibe (ilyen pl. Chaïm Perelmané), 

amelyek az argumentációt (és annak relevanciáját) helyezik középpontba, a hallgatóság 

hozzáállásának fontosságát kiemelve. E modellekből, amelyek szerint az argumentáció 

„célja a tudatok találkozása (meeting of minds)”316 következően az érvelés is elképzelhető 

úgy, mint egy enthüméma – a beszélő elérni kívánt szándéka és a beszédben 

felsorakoztatott állítások vagy narratívák között az összefüggést a közönségnek kell 

fölfedeznie, illetőleg elfogadnia, relevánsnak, hitelesnek tekintenie. A beszélő 

természetesen mindent megtesz, hogy a hallgatósága a számára megfelelő módon 

következtessen, hogy a valószerűség hatásmechanizmusa működésbe lépjen. 

 A „tudatok találkozásának” gondolata megfelelő alapként kínálkozik ahhoz, hogy 

megvizsgáljuk, a Hajnal-levélben konkrétan, nyelvi elemek szintjén hol jönnek létre ezek a 

találkozási pontok, hol történik meg a beszélő alany találkozása és azonosulása a 

megszólított közösséggel – tehát milyen kontextusban bukkannak elő a többes szám első 

személyre utaló személydeixisek317, mikor vált át az én a mi kollektívájába. 

 A szöveg beszélője túlnyomórészt egyes szám első személyben, szubjektív, én-

elbeszélőként szólal meg, az okokat, következményeket, helyzetképeket alapvetően mind 

önmagára vonatkoztatja, kétségtelenül ő ennek a beszédnek a főszereplője, a történet róla 

szól. A hét oldalra rúgó gépelt levélben mindössze 22 olyan szöveghelyet találunk, ahol 

deixis jelöli az egyén betagozódását egy kollektívába. Funkciójukat tekintve ezek a 

beszédrészek változatosak, ugyanúgy találunk közöttük kérést, tervet megfogalmazó 

mondatokat, mint indoklást a közösen viselt, negatív vagy pozitív következményekkel, 

egy-egy rövid elbeszélést, bizonyos helyzetek okainak valamely közös attribútummal vagy 

cselekedettel történt előidézését. Hajnal, a tudományos közösségből száműzött kutató a 

hallgatósága meggyőzése érdekében mégis többnyire ezzel, a tőle elhatárolódó, olykor 

szűkebben, olykor tágabban fölfogott tudósképviselettel vállal közösséget, rámutatva a 

beszédtett-elmélet alapvető feltevésére: a megnyilatkozás = cselekedet. Avagy a beszélő ez 

esetben úgy szenteli magát egy közösség tagjává, hogy kimondja közösségüket, a közösség 

nevében kezd beszélni. Érdemes azonban ismételten szóvá tenni, hogy az adott szövegben 

az egyes szám a domináns nyilatkozásmód – mintha a beszélő óvakodna túlhangsúlyozni a 

közösségvállalást, talán azért, mert tart e stratégia sikertelenségétől (ti. hogy a meggyőzni 

                                                           
316 Adamik–A. Jászó–Aczél 2004: 333. 
317 „A referenciális deixis a szövegen kívülre utal személyre, térben elhelyezkedhető, konkrét dologra vagy 
rámutatásszerű utalással elvontabb módon észlelhető jelenségre (pl. időre).” Szikszainé Nagy 1999: 221. 



145 
 

óhajtott közönség elutasító az efféle közösködő gesztusokkal szemben), vagy talán azért, 

mert ez a szokása, azaz stratégiájában mindig is az egyéni, magányos cselekvés volt a 

fundamentális elem. 

 

 

Közösségiidentitás-helyek a Hajnal-levélben 

 

A közösségek (kivéve az utolsót, a családot), amelyekbe a levél narrátora beilleszti magát, 

tulajdonképpen egymást metsző, élesen szétválaszthatatlan körök. Nemcsak a narrátor 

identitását jelölik ki, hanem az implikált olvasóét is: a meggyőzési stratégiának az is része, 

hogy a közönség ezekbe az közösségekbe tartozónak vallja magát, és magára is 

vonatkoztatja az e közösségekre háruló feladatokat, felelősséget, de egyszersmind e 

közösségek eredményeit, kiválóságát is. 

 

Mi, az akadémikus közösség 

Hajnal ún. tanácskozó jogkörrel rendelkezett, azaz gyakorlatilag marginalizált tagja volt 

ebben az időben a Magyar Tudományos Akadémiának, mégis élt ezzel az érvelési 

lehetőséggel, egy olyan közös vonást hangsúlyozva önmagával és a levél olvasójával 

kapcsolatban, amelynek a megléte a közönség szempontjából, praktikusan irreleváns 

lehetett, ugyanakkor emlékeztethetett Hajnal egykori (nem tanácskozó, hanem már 1928-

ban kiérdemelt rendes) tagságára, biztosítva némi folytonosságot az egykori magasabb 

pozíciók és az aktuális megnyilatkozó helyzete között. Az „Akadémiánk” forma 

semmiképp nem puszta udvariasság, ugyanis a szövegben előfordul „Akadémia” alakban 

is. 

(Zárójelben a levélbeli oldalszám.) 

 
„hálás köszönetem azért, hogy Akadémiánk Történeti Intézete volt szíves a 

franciára fordíttatást magára vállalni.” (2) 

„Én úgy látom, hogy Akadémiánkat még most sem tudtam meggyőzni az 

általam kezdeményezett feladat jelentőségéről és arányairól. (3) 

„Csak most, a felszabadulás utáni időkben reméltem azt, hogy új tudományos 

szervezetünk bizonyos apparátust állít majd be e munkálatokra, a párhuzamosan 

kidolgozandó részletekre” (3) 

„Célszerű lenne, ha Akadémiánk rajtam kívül egy másik tudóst is beállítana e 

munkára [oklevélkutatásra], velem párhuzamos együttműködésre.” (4) 
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„kérném, biztosítson Akadémiánk számomra oly anyagi helyzetet, hogy szorító 

gondok nélkül dolgozhassak.” (4) 

„Nézetem szerint Akadémiánknak a jövő évi költségvetésbe egy jelentősebb 

tételt kellene beállítania e kutatásoknak főként dologi kiadásaira.” (3) 

„Akadémiánk támogatásával az utolsó évtizedben sok száz oklevélfényképet 

tudtunk ez országokból beszerezni.” (6) 

„Valójában már évek óta éppen csak mindennapi ellátásunkra telik 

jövedelmemből, még ruházkodásunk pótlására sem. Tudom, hogy 

Akadémiánknak nem ez a szándéka velem (…)” (4) 

Mint látható, az Akadémia közössége elsősorban mint financiális és konkrét jogkörökkel 

bíró intézményi hatalmasság tűnik föl a narrátor horizontján. 

 

Mi, a magyar tudomány közössége 

Hajnal egy nemzetközi-honi oppozícióba helyezi az olvasót (és önmagát is), érzékennyé 

téve a levélben kifejtett tevékenység eredményeire, hátrányaira, gyakorlatilag a nemzeti és 

tudós büszkeségre apellálva, különösen a Nyugat viszonylatában. 
„Ez mindenesetre előnyösebb a magyar tudomány számára, mintha a kritikákra 

csak innen hazulról válaszolgatnánk.” (2) 

 „Most már inkább az az aggodalmam, hogy valamely külföldi szervezet meg fog 

előzni bennünket, nagyobb személyi és anyagi befektetéssel kiveszi a munkát a 

kezünkből, gyors ütemben végrehajtja, – s számunkra ismét nem marad más, 

mint valami lanyha nemzetközi elismerése annak, hogy a gondolat nálunk 

vetődött fel először s hogy némi, de távolról sem kielégítő kísérleteket tettünk 

megvalósítására.” (3) 

 „Ha egészségi állapotom miatt munkaképességem még ezt [kutatások befejezése 

és a magyar nyelvű kiadás megjelenése] megelőzően megszűnnék, legalább 

meglenne az az elégtételünk, hogy az utolsó pillanatig eredményeket 

produkáltam” (6) 

E szerint a tudományos közösség egy elvontabb minőség, egy olyan szellemi társaság, 

amelynek elsősorban virtuális jegyei vannak – becsülete, tekintélye, érzékenysége, 

státusza, amelyet folyamatosan őriznia-gyarapítania kell a tagságnak. 

 

Mi, tudósok 

Az általánosságban értett tudósi etika szintje, az interrogatio ezúttal önmegszólító 

alakzatával, a „magyar tudománnyal” rokon értelmű entitásként. 
„de a tudós erkölcs tiltja, hogy az új, fontosabb kutatásokat hátrategyük, a 

honorárium kedvéért. S jelenleg ismét erről van szó: Adjunk-e újat, 

nemzetközileg érdekeset, – vagy pedig dolgozzunk a honorárium kedvéért?” (5) 
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Mi, magyarok 

Szinte ugyanazoknak az érzelmeknek a fölkeltésére alkalmas, mint a „magyar tudósok” 

közösségének megszólításai, azzal a bővítéssel, hogy közönség identitásának nem pusztán 

tudós-hányadára kíván hatni, arra, amely akár büszkélkedhet a szaktudományával (ami ez 

esetben nem csak önmaga). 
„sosem tudhatom, mikor esik ki a toll a kezemből, – s akkor a sok előkészítő 

munka, sok kiérlelődött módszertani kezdeményezés vész kárba, kárára 

nemzetközi érvényesülésünknek is.” (5) 

„A szomszéd országok érdeklődése: „nem csupán adatok kéréséről [van szó], 

hanem módszeres együttműködés kívánalmáról is, spontán közeledésről, 

tudományunk megbecsüléséről.” (7) 

„Ha szomszédaink a közeledésükre nemtörődömséget tapasztalnának 

részünkről, erős lenne kiábrándulásuk, s a jövőben igen megszenvedhetné 

tudományunk.” (7) 

„Ez évben még folytathassam új kutatásaimat, azok eredményeit közölvén akár 

külföldi folyóiratokban, akár hazai idegennyelvű kiadványainkban.” (6) 

 „egyik legközvetlenebb módja lenne ez [a magyar szakmunkák lefordítása] 

annak, hogy szaktudományunk belekerüljön a cseh tudomány feldolgozásába.” 

(6) 

„kérném az Akadémiát, szíveskednék a kapcsolatok kiépítését lehetővé tenni, 

akár egy, a szláv nyelveket értő tudós szakemberünket bízván meg a feladattal” 

(7) 

„Főként pedig a mi szaktudományunk gyorsabb, hathatósabb nemzetközi 

érvényesülésére irányul tekintetem, mert e szempontból, sajnos, emberöltők óta 

igen elmaradtunk kelet-európai szomszédaink, a csehek és lengyelek mögött.” 

(7) 

A magyarság tehát a levélben elsősorban olyan kollektívaként van jelen, amellyel a 

narrátor a tudományos közösség halmazán belül tart kapcsolatot, a tudomány érdekeinek 

megfelelő képviselete egyben a hazafiság tanúsítása is. 

 

Mi, egy speciális tudományterület kutatói 

Hajnal annak a még csak vázlatosan (összegyűjtött forrásanyag szintjén) létező 

írástörténeti kutatócsoportnak az érdekeit képviseli, amelynek az eredményeit vizionálva 

próbál hatni a hallgatóságra. 
„A cseh-lengyel tudomány készségére, hogy e téren velünk együttműködjék.” 

(6) 
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„Akadémiánk támogatásával az utolsó évtizedben sok száz oklevélfényképet 

tudtunk ez országokból beszerezni.” (6) 

„A jövő évben azonban ennek százszorosára lenne szükség; [ti. mikrofilm-

felnagyításra] részben saját kutatásaink számára, másrészt pedig azért, hogy ily 

oklevélfénykép-gyűjteményeket küldjünk külföldre, aminek fejében 

remélhetőleg onnan is kaphatnánk viszonzásul fényképgyűjteményeket.” (4) 

A speciális tudományszakhoz tartozáshoz konkrét cselekvések, tervek csatlakoznak – ez 

nem egy elvont, hanem egy körülírható célokért és módszerekkel munkálkodó kollektíva. 

 

Mi, a feleségem és én 

Mivel minden olyan közösséget említeni szándékozom, amihez a levélszöveg narrátora 

odatartozik, a család közösségére vonatkozó helyeket is feltüntetem (bár ezek 

természetszerűleg nem a hallgatósággal való közösségvállalás érvei, hanem ismét az „én” 

köreire vonzzák a figyelmet). 
 „Jelenlegi, már évek óta tartó szerencsétlen helyzetünkben azonban még a 

háztartási munkát is mással kell végeztetnünk” (4) 

„fenyegető hirtelenséggel mutatkozó betegségünk” (4) 

„Valójában már évek óta éppen csak mindennapi ellátásunkra telik 

jövedelmemből, még ruházkodásunk pótlására sem. Tudom, hogy 

Akadémiánknak nem ez a szándéka velem (…)” (4) 

 

Ha az egyén közösségi identitásának „szóródását” nézzük, a föntiekből megállapíthatjuk, 

hogy a megragadható, tárgyias viszonyok egyszerre vonatkozhatnak a kisebb és nagyobb 

közösségekre (ld. család és Akadémia), és ez a méret- vagy távolságfüggetlenség az 

absztrakt közösségekre is igaz (ld. tudomány és haza). Hajnal a levélírás retorikai 

helyzetében egyszerre képviselt konkrét érdekeket és elvont erényeket, intézményesen 

körülírható és spirituális közösségeket, egyszóval a „mi” valamiféle totalitását. A 

közösségek azonban ezúttal nem azonosultak vele, illetve az érdekekkel, amelyeket 

képviselt. Legalábbis addig, amíg élt. 

 

 

  



149 
 

Epilógus 
 

Nehéz nem az irónia hangnemébe helyezkedni, ha a vizsgált levél kollektív identitást 

teremtő argumentációs eljárásait végül is sikeresnek minősítjük. Ezúttal ugyanis a „végül” 

a hangsúlyos: Hajnal István 1956. június 17-i halálával megdöbbentő gyorsasággal elérte, 

hogy a magyar tudományos közösség, az Akadémia és annak II. osztálya a közösségébe 

fogadja. Ez utóbbinak a szaktitkára már június 18-án „a történettudomány doktora, 

nyugalmazott egyetemi tanár, tanácskozó tag” felesége számára kér 3000 Ft támogatást az 

osztály nevében, „ha szükséges, akár az Osztály prémiumkeretéből” a temetési költségek 

fedezésére. Ám a teljes körű közösségvállalás, sőt rehabilitáció abban az akadémiai 

folyamodványban válik valóra, amit („Andics Erzsébet és Molnár Erik elvtársakkal történt 

megbeszélés alapján” Fejér Klára szorgalmazásával maga az MTA akkori főtitkára, Bognár 

Rezső terjeszt föl nem más, mint a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elé június 25-

én318: 

 
„Hajnal István nyugalmazott egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora, 

nemzetközi hírű kiváló történésztudósunk 62 éves korában319 hirtelen elhunyt. 

Életében Hajnal István eléggé szűkös körülmények között élt, jövedelme a 

mnimális egyetemi tanári nyugdíj és a doktori illetmény volt. Nehéz anyagi 

helyzetében bizonyos könnyebbséget jelentett, hogy tudományos munkáját az 

Akadémia igyekezett támogatni. Halála után súlyosan beteg özvegyének mintegy 

450 Ft egyetemi tanári nyugdíj járna. A Magyar Tudományos Akadémia 

Elnöksége a nagy tudós özvegyével ezt méltánytalannak tartja és kéri a Magyar 

Népköztársaság Minisztertanácsát, hogy Hajnal István özvegyének a maximális 

havi 1500 Ft nyugdíj kiutalását engedélyeztesse.” 

 

Úgy tűnik tehát, hogy Hajnal István leghatásosabb érve a halála volt. 

  

                                                           
318 AL 102/70. 
319 Sajátos fényt vet (és egyben alátámasztólag hat) a tudományos közösség rehabilitációs gesztusára az a 
tény, hogy Hajnal 1892-ben született, 1956-ban tehát aligha lehetett 62 éves. A tévesztés persze írható a 
sietős intézkedés számlájára is, de éppúgy föltehető, hogy az intézkedők nem tudták, mikor született 
„nemzetközi hírű kiváló történésztudósuk”. 
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VII. „Pedig a történet egy és oszthatatlan”320 

Identitásválság és rituális önmeghatározás: 

a Történelmi Társulat centenáriumi ünnepsége (1967) 
 

 
„– Apa, azt ígérted, megmutatod az emlékművet. 
– Ott van. 
– Mért nem megyünk oda? 
– Mert most valakik vannak ott. 
– Ők nem a forradalom barátai? 
– De igen. 
– És akkor mért nem megyünk oda? 
– Mert nem tudjuk, kik azok.” 

/Szálinger Balázs: Széna tér, október 23./ 
„Első és talán legfontosabb problémánk társulatunk társadalmi jellegének a kérdése. (…) 

Második alapvető problémája társulatunknak, hogy mi legyen a szerepe a 

történettudomány szervezésében és irányításában. (…) Harmadik alapfontosságú 

problémája társulatunknak, hogy miként vegyen részt a történettudomány művelésében, 

milyenek legyenek – legyenek-e egyáltalában – a társulati kiadványok. (…) Negyedik 

alapproblémája társulatunknak, hogy miként vegyen részt a társadalom nevelésében, a 

társadalom történeti tudatának formálásában, egyszerűbben szólva: a történelmi 

ismeretterjesztésben.”321 

 Amint az látszik, születésének századik évfordulójához érkezve a Magyar 

Történelmi Társulatnak a problémák garmadájával kellett szembenéznie. Ha 

leegyszerűsítjük a fenti felsorolást, egyetlen megállapítással összefoglalhatjuk a 

problémagócot: a Társulat száz évnyi történelemmel a háta mögött elérkezett arra a pontra, 

hogy képtelen volt számot adni arról, miben is találhatná meg a létjogosultságát, mi is 

volna az az ok vagy tevékenység, amely szükségképpen az ő, és csak az ő vállára 

nehezedhetne. Természetesen az a lehetőség is nyitva állt a Társulat közösség előtt, hogy 

felszámolja önmagát. A centenárium alkalmából elhangzott-megjelent szövegekben, sőt, a 

centenáriumi ünnepségek szervezéséről olvasható háttérdokumentumok szerint egy 

ilyesfajta önmegszüntető lépés azonban (legalábbis a Társulat kezdeményezésére) föl sem 

merült. Úgy tűnik, mintha száz év történelem egyszerre kötelezne és adna okot a létezésre 

– nem szívesen hagyunk elenyészni száz évnyi hagyományt, egyrészt a kerek évszámok 

bűvköréből való kilépés nehézsége miatt sem, másrészt az egyénenként is identitásépítő 

                                                           
320 Ember 1967b: 1264. 
321 Ember 1967b: 1262–1264. 
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hagyomány odaveszte, harmadrészt a végpont nélküli történelem, azaz az örökös nélküli 

hagyomány adat-atomokká szétoldódásának riasztó víziója is távol tarthat ettől a lépéstől. 

 A Történelmi Társulatnak a fönt idézetteken kívül még jó néhány problémát meg 

kellett oldania, amikor sor került (sort kellett keríteni az idő, a mágikus kerek évszámban 

megtestesülő idő nyomása alatt) a centenáriumi ünnepségekre. Egy évfordulós 

megemlékezés mindig rendelkezik valamiféle rituális-ritualizációs vetülettel322, a szóban 

forgó, 1967. augusztusi esemény pedig (az utókorból visszatekintve legalábbis) 

kétségtelenül bírt egyfajta identitás-alapításra, -rekonstrukcióra használt, rituálisan 

kitüntetett jelleggel. A dolgozat jelen fejezetében arra igyekszem választ keresni, milyen 

identitást próbált építeni a történészelit a társulati múlt süllyedő fundamentumára; milyen 

narratívákat vetett be ennek érdekében, illetőleg hogyan, milyen sikerrel törekedett 

összebékíteni a marxistának nevezett történetírás szakításos alakzatokkal dolgozó 

elbeszélését a saját történelem egyöntetű, egyenesen a jelen végpontja felé tartó, a 

folytonosságot ezúttal (az identitás végóráján) szükségszerűen biztosító elbeszélésével. A 

fentiekből következésképpen annak is ki kell derülnie, sikerrel jártak-e a Történelmi 

Társulat identitás-újrateremtő erőfeszítései. 

 Mivel a tárgyalt esemény mindenekelőtt kommemorációs aktusnak tekinthető, ezért 

a szövegek vizsgálatához elméleti keret gyanánt legfőképpen a közösségi identitás teremtő 

mechanizmusaival kapcsolatban igen termékeny elemzési támpontokat kínáló assmanni 

kulturálisemlékezet-teória adódott, olykor (különösen a történetírásra, valamint a kollektív 

emlékezetre vonatkozóan) kiegészítve az emlékezeti helyeket illető, közismert norai 

belátásokkal. A retorikai szempontok háttérbe szorulása azonban nem jelenti azt, hogy az 

elbeszélő szövegekre irányuló figyelem most másfelé fordulna, mivel a fejezet alapanyagai 

azok az elbeszélések, amelyekkel a Történelmi Társulat évfordulós szónokai a közös  

identitást kívánták újradefiniálni. Az ünnepi konferencián (minden hozzászólással és 

korreferátummal együtt) összesen 29 szöveg hangzott el, amelyek közül az identitásra és a 

közösségi emlékezetre vonatkozókat vizsgálom meg tüzetesebben, hanyagolva a 

módszertani, szűkebben szaktudományos és „kívülről” érkező beszédeket (habár ezeknek 

is tulajdonítható jelentőség az identitáskonstrukcióban, legalább azért, mert a rituális 

esemény részei voltak). 

 

  

                                                           
322 „A centenárium a maga évszázados fenségében tulajdonképpen alapegység, az évfordulók mértékegysége: 
mindent hozzá viszonyítunk.” Nora 2010: 302. 
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A korszak történettudománya és azon belül a Történelmi Társulat helyzete 

 

Romsics Ignác adatdús összefoglalása pontosan olyan képet fest a Történelmi Társulat 

hatvanas évekbeli helyzetéről, ami megfelel a Kádár-korszakról alkotott általános 

ismereteinknek, a vele kapcsolatos elvárásainknak. 323  Ötvenhat és a hozzá kapcsolódó 

történészvita megrendítette némileg a történettudománynak a tudományos hierarchiában 

elfoglalt helyét, és (feltételezem részint már én) a tudomány, benne számos vezető 

történész önképét és pozícióját is átrajzolta, máskülönben nem került volna sor az ötvenes 

évek végén egy hatalmi átrendeződésre. A Társulat tagsága gyarapodni kezdett, az éves 

vándorgyűlések és a Történelemtanárok Nyári Akadémiája általános népszerűségnek 

örvendtek, ám a régóta tervezett társulati népszerűsítő folyóiratot (mely végül a História 

nevet kapta) csupán 1979-ben sikerült elindítani. Nagyvonalakban a történettudomány 

szempontjából valóban a fellélegzés időszakának tűnnek a „hosszú hatvanas évek”, 

érdemes ugyanakkor (ha csak egy apró megjegyzés formájában is) szóvá tenni, hogy 

közelebbről megfigyelve mind a szóban forgó időszak társadalom- és gazdaságtörténetét, 

mind művészi és tudományos teljesítményét félrevezető volna egyértelműen felívelőnek 

vagy akár csak homogénnek tekinteni.324 Az a két fejlemény, miszerint a kádárizmus a 

közvetlen döntéshozatal feladatát mintegy „kiszervezte” a párt központi szerveinek 

hatásköréből az egyes szakintézményekbe, illetőleg hogy (összefüggésben Révai politikai 

marginalizálódásával, majd halálával) a tömegbefolyásolás kiemelt csatornájának immár 

nem az irodalmat, hanem elsősorban a sajtót, illetőleg a tudományokat (azon belül 

elsősorban a filozófiát és a történettudományt) tekintette, a történettudomány 

szempontjából mintegy kiegyenlítette egymást. 325  E kvázi-önigazgatás (amit akár az 

öncenzúrához való jognak is nevezhetünk) és a hatalomközeliség kettős, nehezen 

egybefésülhető adottságát pontosan visszatükrözik az alábbiakban tárgyalt identifikációs 

elbeszélések is. 

 Ahogy közelebb hajolunk a vizsgálandó korszakhoz és témához, azonnal 

észrevehetjük a történelmi helyzet árnyalatait, heterogenitását. Mivel a jelen fejezet 

főszereplője a Történelmi Társulat, az ő szituációját szemügyre véve azonnal feltűnik az a 

légüres tér, amelybe a szervezet a hatvanas években került. Mint az értekezés korábbi, 

programbeszédekkel foglalkozó fejezetéből is (remélhetőleg) világossá vált, a kommunista 

                                                           
323 Romsics 2011: 409–411. 
324 Vö. Rainer 2011, valamint Gyáni 2007. 
325 Kalmár 1998: 157–158., majd 172–174. 
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ideológiai vezérkar egyik első teendője volt – nem megszüntetni, hanem – kisajátítani és 

használatba venni a Társulatot, hasonló módon, akár a negyvennyolcas centenáriumot.326 

Annak ellenére, hogy az említett ideológai posztokon vitézkedő pártkatonák szinte azonnal 

és nyilvánosan meg is tagadták a Társulat hagyományait, mégsem mondtak le a benne 

megtestesülő hagyományról, miközben a diszciplináris hatalmat gyakorlatilag a Teleki Pál 

Intézetből kreált akadémiai szerv, a Történettudományi Intézet ragadta magához. A 

Társulattal mégsem történt meg az, ami a szintén nagy hagyományokkal bíró 

Természettudományi Ismeretterjesztő Társulattal. Ez utóbbit 1948-ban szintén 

szovjetizálták, ám szerepe az ötvenes évek végétől (1958-ban vette föl a Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat nevet) sem csökkent, sőt, jelentős küldetést bíztak rá a 

tudományok népszerűsítésében, és e tevékenysége felölelte a történelemtudományt is, 

olyannyira, hogy 1963-tól tizenhárom évfolyamon át szerepelt kiadványai között a 

Történelem című lap.327 (Miközben, emlékezzünk vissza, a Társulatnál évtizedekig csak 

programszinten létezett a saját népszerűsítő periodika terve.) A TIT és Történettudományi 

Intézet, illetve a Történelmi Társulat közötti kommunikációt aligha tette gördülékenyebbé, 

hogy a TIT élén 1961-ig (az ELTE Tudományos Szocializmus Tanszékének élén pedig 

haláláig, 1973-ig) Mód Aladár állt, aki az utóbbi közösségekben nemcsak hogy nem 

tartozott a vezető személyiségek közé (legalábbis a Kádár-korban), de később az elhíresült 

nacionalizmus-vitában szakmailag szembe is került az Intézet és a Társulat 

legbefolyásosabb emberével, Molnár Erikkel. 

 A TIT helyzetére azért volt szükséges ilyen mértékben kitérni, mert a  

Történettudományi Intézettel karöltve voltaképpen minden feladatkörétől megfosztotta a 

Társulatot. A tudomány, a pozíciók, posztok és a kutatás központi irányításának praxisát az 

Intézet szerezte meg magának (az akadémiai vezérkar, azon túl pedig az államigazgatás 

ellenőrzése alá rendelve, természetesen), míg a népszerűsítés, az amatőr történeti 

érdeklődés terepére a TIT nyomult be. Nem csoda hát, hogy a Történelmi Társulat, mire 

betöltötte a századik életévét, nem egyszerűen identitászavarban, hanem már-már 

identitáshiányban szenvedett – tulajdonképpen nem maradt más identitás-meghatározó 

jegye, csak a múltja. Ezen pedig az sem változtatott, hogy vezetőségében egymásnak adták 

a kilincset az egyetemek, az Intézet és a levéltári elit prominensei. 1966 nem csupán e 

nehézség okán minősült e százéves történelem egyik legkritikusabb esztendejének, vagy 

mert a centenáriumi ünnepség szervezésének terheit rótta a társulati tagságra, hanem azért 

                                                           
326 Gerő 1998. 
327 TIT 2011: 60–68. 
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is, mert előbb elhunyt Molnár Erik, a Társulat elnöke, majd távozott főtitkári posztjáról 

Székely György (a tisztikart rajta kívül még Fügedi Erik és Kerekes Lajos is elhagyta).328 

 

 

Előtörténet 

 
Konferencia-előzmények: 1917 és 1953 

 

Míg az alapítás 25 éves évfordulóját sikerült különösebb gondok nélkül megünnepelnie a 

Társulatnak, a félszázados megemlékezés elé egymás után gördültek az akadályok. Először 

is 1916-ban, az ünnepélyt megelőző évben meghalt a Társulat akkori elnöke, Thallóczy 

Lajos (kísérteties párhuzam az 1966-os esztendővel; helyére Klebelsberg Kunót 

választották, aki egyik első intézkedéseként beszervezte József Ferenc főherceget a 

forráskiadások fővédnökének). Ettől a ténytől függetlenül a megemlékezés stabil tényező 

maradt az 1916-os év végén a költségvetés kiadási oldalán (konkrétan három tétel 

formájában jelent meg, úgymint: a Századok név- és tárgymutatójának, a jubileumi 

kiadványnak és a jubileumi ünnepségnek a költsége).329 Továbbá siker koronázta azt az 

igyekezetet is, hogy tiszteleti tagok („közéletünk azon jelesei, kik a Magyar Történelmi 

Társulat, a hazai történetírás vagy a hazánkat érdeklő történeti kutatások körül különös 

érdemeket szereztek”) jubiláris megválasztásával, közösségbe vonásával növekedjék a 

Társulat súlya a tudományos és kormányzó elitben.330 

 „Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Történelmi Társulat a múlt esztendővel életének 

második félszázadába lépett. E forduló azonban, mely nemcsak társulatunk, hanem 

általában a magyar tudományosság történetében is mérföldjelző esemény, nem zajlott le 

ünnepélyes keretek közt” – jelentette be immár 1918-ban Lukinich Imre főtitkár, amikor 

össze kellett foglalnia az 1917-es év társulati működését. Egyúttal azt is megindokolta, 

miért halasztották el az ünnepséget (amit végül soha meg nem tartottak). Az okok 

felsorolása azért is lehet érdekes, mert tükrözi, milyen körülményeket és figyelmet tart 

méltónak a történettudományos közösség e kiemelkedő eseményéhez, és így egyben a 

közösség szerepét, (vágyott) pozícióját is körvonalazza, illetve kiderül belőle az is, hogy a 

                                                           
328 Berend 1967: 1126–1127. 
329 Századok 1917/336. 
330 Századok 1917/412. Néhányan a frissiben megválasztott tiszteleti tagok közül: gróf Andrássy Gyula, gróf 
Khuen-Héderváry Károly, báró Fraknói Vilmos, dr. Károlyi Árpád. 
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történészek helye tudomány és irodalom között még még korántsem eldöntött: 

„Társulatunk vezetősége abban a meggyőződésben volt, hogy akkor, a midőn a lelkeket a 

világháború izgalmai és meglepő fordulatokban gazdag eseményei, a politikai élet 

vajúdásai s a megélhetés nehézségeivel való szakadatlan küszködés tartja lekötve, a 

magyar társadalom részéről nem várható mélyebb és általánosabb érdeklődés tudományos 

vagy irodalmi események iránt.”331 Mint látni fogjuk, ugyanezt a figyelmet követelte meg 

magának az 50 évvel későbbi közösség is, csak az ő megemlékező aktusuk nem szűkült le 

egy Századok-tartalommutatóra és az 1000 példányban kinyomtatott társulattörténetre. (A 

kanonizációs törekvések fölvázolása kedvéért még megjegyzendő, hogy a Márki Sándor 

által írott Horváth Mihály-életrajz is ugyanekkor látott napvilágot.)332 

 Az eredetileg 1952-re tervezett, majd 1953 nyarára halasztott Magyar Történész 

Kongresszust azért is meg kell említenünk a rituális identifikációs előzmények között, mert 

a ’67-es konferencia költségvetés-tervezési fázisában is ez az esemény van megjelölve 

mint a legutóbbi hasonló léptékű tudományos összejövetel. 333  A „hasonló lépték” 

(tekintettel a reprezentáció összehasonlíthatatlanul nagyobb igényére 1953-ban) 

természetesen eufemizmus, a Rákosi-idézetekkel ékes díszletek és a három szovjet 

vendégtörténész vezérlő jelenléte (némi késéssel még a kínai küldött is megérkezett) egy 

olyan közösségi identitásnak a megteremtésére szolgált, amelyet Molnár Erik részletezett a 

megnyitó alkalmával (ahol is az Akadémia és a Társulat nevében kapott szót): 
„A kapitalista rendszerben a hivatalos magyar történettudomány híven szolgálta 

az uralkodó osztályok reakciós, soviniszta politikáját. A nép győzelmével 

megváltozott történettudományunk társadalmi szerepe. A tudomány a népé lett, a 

nép érdekeit fejezi ki, a nép harcát támogatja. Fegyver a külső és belső ellenség 

elleni küzdelemben és nevelő erő, amely népünket igaz hazafiságra, a múlt 

tanulságainak helyes alkalmazására tanítja. A magyar marxista történetírás a 

szocialista jövő formálásának fontos ideológiai eszköze.”334 

Andics Erzsébet, aki valamiféle munkamegosztás jegyében a kongresszuson a zárszó jogát 

nyerte el, refrénszerűen ismétli meg a fönti militáns metaforát: 

                                                           
331 Századok 1918/316. 
332 Századok 1918/316. és 447. 
333„Legutóbb 1953-ban rendezett a Magyar Történelmi Társulat kongresszust nemzetközi méretben.” Székely 
György társulati főtitkár Kónya Sándornak (a II. osztály szaktitkára Fejér Klárát követően), 1965 (AL 
102/230.) 
334 Magyar Történész Kongresszus 1954: 4. Az államszocializmus korának sajátos elhallgatásai közé tartozik 
annak a következtetésnek a permanens elmaradása, miszerint egy népuralmi(nak beállított) rendszerben a 
történettudomány, ha a népet szolgálja, csakúgy az „uralkodó osztályt” szolgálja, mint a korábbi 
korszakokban – amit viszont a korábbi korszakok kapcsán a hibájául rónak fel. 
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„Fegyvernek tekintjük a történelmi tényeket, olyan fegyvernek, amelynek 

segítségével emelhetjük népünk öntudatát, leleplezhetjük a kizsákmányoló 

osztályokat, elősegíthetjük népünk és az emberiség haladását.”335 

Ez a célkitűzés, a történettudomány funkcionális természetének a mindenekfölöttisége és 

az uralkodónak beállított-kijelölt társadalmi réteg kezébe adott eszközszerűsége által 

behatárolt identitás létrehozása szükségszerűen kitágította a kongresszus kereteit. A 

kitágítás mind financiálisan, mind a hallgatóság tekintetében értendő – ha összevetjük az 

1967-es konferencia költségeit az 1953-as kongresszuséival, némileg csodálkozva 

tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi csaknem tízszerese az előbbinek, nem számolva az 

inflációval. 336  A sokat emlegetett nép pedig valóban megjelent, hogy megszemlélje, 

mennyire működőképes a fegyver, amit a kezébe kívánnak adni – a nem nyilvános (ezért 

valamelyest talán hihető) kongresszusi jelentés szerint legalábbis négyezren jelentek meg 

(hogy önként vagy némi nyomásra, arról nem szól a fáma) az egyhetes rendezvény 

előadásain, történelemtanárok, „egyéb pártonkívüliek”, párttömegszervezetek, állami 

funkcionáriusok, katonai és más tanfolyamok hallgatói stb.337 

 Ha a számos szempontból tanulságos, ám e fejezetben csupán mellékszereplő 1953-

as kongresszus kultikus minőségeit próbáljuk meg körülírni, jócskán kezünkre dolgozik az 

említett kongresszusi jelentés, amely nemcsak azt állapítja meg lakonikusan, hogy a 

rendezvény „tudományos életünk jelentős eseménye, fejlődő történettudományunk 

erőpróbája és seregszemléje volt”, hanem reprezentatív-normatív rítusként is feltünteti: 
„tematikájával és ennek általában kielégítő színvonalú kifejtésével előtérbe 

állította a harcos, mozgósító erejű, igaz hazafiságra és proletár nemzetköziségre 

nevelő történetkutatás szerepét kulturális forradalmunkban, s megerősítette a 

kutatók és oktatók többségében a meggyőződést: munkájukat ilyen irányban kell 

tovább folytatniuk.”  
A célként kijelölt közösség ilyesfajta körülírása Victor Turner communitas-fogalmai közül 

egyszerre tölti ki a normatív, valamint az ideológiai communitas meghatározásának 

kereteit. Míg a normatív communitason belül „az idő nyomásának kitéve az egzisztenciális 

communitast az erőforrások mozgósításának és megszervezésének szükségessége, illetve 

az e célokat követő csoport tagjai közötti közösségi ellenőrzés nélkülözhetetlensége” 

szervezi társadalommá, az ideológiai közösség „egyszerre kísérlet arra, hogy leírják az 

egzisztenciális communitas belső élményének külső és látható hatását (…), valamint hogy 
                                                           
335 Magyar Történész Kongresszus 1954: 642. 
336 Az 1953-as konferenciának csak a járműköltségeibe (a 15 külföldi vendég szállítmányozása) belefért a 
teljes 1967-es esemény a maga 40 külföldi vendégével (ezek közül 13-nak állták a költségeit). A Magyar 
Történész Kongresszus költségvetését ld. AL 102/86. 
337 Jelentés a Magyar Történész Kongresszusról AL 102/86. 
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kifejtsék azokat az optimális társadalmi feltételeket, amelyek között az ilyen 

tapasztalatok várhatóan fölvirágzódnak és megsokszorozódnak.”338 (Kiemelések tőlem – 

BK.) Tehát a Magyar Történész Kongresszus nemcsak egy szakmai közösség belépési, 

tagsági és működési követelményeit írta volna elő (céljai szerint), hanem a megcélzott 

tagság össztársadalmi viselkedésmódjait (nevelő szerep) illetően is erős ajánlásokat tett, 

összhangban a történettudomány olyan felfogásával, amely a szociális küldetésén (narratív 

eszközökkel biztosítani a nemzeti, sőt internacionális, illetőleg proletár identitást) keresztül 

határozta meg elsősorban a historiográfiát. 

 Ami az 1967-es konferenciát illeti, narratíváiban szintén nyomát találjuk majd a 

törekvésnek, hogy e kétféle communitas feltételeit egyidejűleg szabja meg, ám az alapvető 

újdonság az ideológiai háttér újonnan támadt zavarosságában, többszólamúságában 

jelentkezik – ahogy az identitáskonstrukciónak egyszerre többféle etika talajában kellett 

gyökeret vernie. 

 

 

Ceremoniális és informális gesztusok: koszorúzás és kirándulás 
 

Előmunkálatok és program 

 

Az Akadémiai Levétárban föllelhető iratok szerint az eredetileg 1967 áprilisára tervezett 

centenáriumi rendezvény terve (költségvetéssel együtt) már 1965 novemberében elkészült. 

A tervezet az esemény céljaként valaminő erődemonstrációt jelölt meg, mely szerint nem 

csupán a Társulat, hanem a „történettudományunk felszabadulás utáni fejlődésében elért 

eredményeivel foglalkozna”. 339  A megfogalmazás, a társulati rendezvény érvényének a 

teljes történettudományra való kiterjesztése híven tükrözi, hogy egy elsősorban állami 

(akadémiai) forrásokból élő szervezet kisebb-nagyobb mértékben mindenképpen 

rákényszerült a kifelé nyitásra, önnön identitás-határainak a kiterjesztésére, már csak 

anyagi okokból is. (Ráadásul az Akadémia épületére is szükségük volt mint helyszínre.)  

Ezzel együtt a tervezet a kötelezően meghívandó akadémiai partnerintézmények mellett az 

európai, de legalább a tömb országaiban tevékenykedő testvértársulatok meghívását is 

megkísérelte a 19 500 forintra taksált költségvetési támogatás terhére. A szervezők 1966 

                                                           
338 Turner 2002: 146. 
339 1967. évi rendezvény, Székely György, a Történelmi Társulat főtitkára a II. osztálynak, 1965.11.08. (AL 
102/230.) 
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őszén már kifejezetten sürgették egyéb intézmények (Párttörténeti Intézet, Hadtörténeti 

Intézet, egyetemek) közreműködését is a megfelelő számú külföldi delegáció ellátásának 

fedezetét biztosítandó, miközben leszögezték, hogy a konferencia tolmácsra semmiképpen 

nem fog költeni. (Ennek ellenére a költségvetés tartalmaz fordítási és lektorálási tételeket, 

amelyeket valószínűleg a külföldi meghívottaknak előre kiküldött előadásvázlatok és a 

visszaérkezett hozzászólások igényeltek.) 

 Anélkül, hogy a szervezési munkálatokba részletesen belemennénk, annyit 

mindenképpen észrevehetünk, hogy az eredeti, már napszakokra lebontott (de nem datált) 

programtervezet és a megvalósult program között az előadásokban és a „szertartásrendben” 

is jelentős különbségek észlelhetők. A tervezet szerint Ember Győző és Pach Zsigmond Pál 

nyitotta volna a konferenciát a „Történetírásunk fejlődése a felszabadulás óta”, illetve „A 

hazai marxista történetírás 20 éve” című előadással, őket (másnap) Elekes Lajos követte 

volna a szocialista tudat és a történelmi ismeret kivesézésével, majd Ember Győző 

Társulat-története, végül Mátrai László kortárs történetfilozófiai áttekintése került volna 

sorra, Berend T. Iván főtitkári zárszavával. 

 Ehhez képest a centenáriumi ünnepségsorozat a következő rendben zajlott:340 

Augusztus 21. 

 Molnár Erik emléktáblájának avatása a Történettudományi Intézetben (Pach 

Zsigmond Pál megemlékező beszédével). 

Augusztus 22. 

 Mikó Imre emléktáblájának avatása a Mikó utcában (I. kerület) 

 ünnepi közgyűlés Berend T. Iván főtitkári beszámolójával a társulati 

tevékenységről és tervekről 

 a Molnár Erik-emlékérmek kiosztása (kitüntetettek: Pach Zsigmond Pál, Léderer 

Emma, Szabó István) 

 tisztújítás (Ember Győző elnökhelyettesből elnökké avanzsált, L. Nagy Zsuzsa 

pedig társulati titkárrá) 

 A főtitkár ugyanekkor számolt be arról is, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanács a 

Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki az évforduló alkalmából a Társulat 

volt és jelenlegi tisztviselői közül Ember Győzőt, Elekes Lajost és Székely 

Györgyöt. 

                                                           
340 A rekonstrukció részben elvégezhető Berend T. Iván társulati főtitkárnak a II. osztály osztálygyűlésén, 
1968. február 20-án elhangzott centenáriumi jelentése gépírásos, 11 oldalas változatából. (AL 102/10.) 
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 A nyitási ceremónia része volt még Horváth Mihály, Molnár Erik és Szilágyi 

Sándor sírjának megkoszorúzása is, az utóbbi sírjának rendbehozatalával. 

 Ide tartozik, hogy a Társulat kérelmezte utcák elnevezését Molnár Erikről a XI. 

kerületben (sikerrel, bár az illető közterület azóta már a Badacsonyi utca nevet 

viseli), Ipolyi Arnoldról a II. kerületben (ennek nem találtam nyomát). 

Augusztus 23. 

 délelőtt: Ember Győző: „A Magyar Történelmi Társulat 100 éve” (a megfelelő 

korreferátumokkal) 

 délután: Pamlényi Ervin: „A magyar történettudomány fejlődése az elmúlt két 

évtizedben” (plusz korreferátumok) 

 Pach Zsigmond Pál Molnár Erik történetírásáról 

Augusztus 24. (valószínűleg) 

 Elekes Lajos: „Történelmi ismeret – szocialista tudat” (korreferátumokkal) 

Augusztus 25. 

 Mátrai László: „A művelődéstörténet néhány módszertani problémája” 

(korreferátumokkal) 

 „kötetlen eszmecsere” a kiegyezésről 

 

A főtitkári beszámoló ugyan nem kötötte időponthoz, de megemlítette 

 a „jól sikerült, végül is nagyvonalú fogadást” a Hungária Étterem különtermében „a 

külföldi vendégek és a közgyűlés előadóinak tiszteletére („2 ezer Ft helyett 5 ezer 

Ft költséggel”), a programtervezet szerint ez 25-én zajlott; 

 valamint hasonlóképpen az informális kapcsolatépítés malmára hajtotta a vizet az a 

tihanyi kirándulás is, amire „a Közgazdaságtudományi Egyetem által 

térítésmentesen rendelkezésre bocsátott” autóbuszon utazhatott el a gyülekezet. (E 

helyett 26-ára az eredeti tervezet egy visegrádi-esztergomi buszos túrát irányzott 

elő.) 

Nem kell különösebben éles szem ahhoz, hogy észrevegyük, nemcsak Pach Zsigmond Pál 

nem szerepelt végül főreferátummal, de az eredeti tervekhez képest a kortárs történetírásra 

és történetfilozófiára szánt idő is megcsappant, illetőleg kevésbé kitüntetett helyen kerültek 

sorra. A Társulat száz évét áttekintő elbeszélés mindeközben megszerezte a nyitóelőadás 

főszerepét, és így, közvetlenül csatlakozva a kanonizációs-kegyeleti-mitizáló 
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gesztusokhoz, a kulturális emlékezet elsőbbségét erősítette meg a kommunikatívval 

szemben. 

 

Történészkörmenet: a tudományos közösség emlékezeti helyei 

 

Azok az elméleti megközelítések, amelyek a történelemmel vagy a történetírással szemben 

írnak körül egy instanciát, sajátos módon alkalmazhatók (vagy kérdőjeleződnek meg), ha 

történészi tevékenységeket szeretnénk leírni velük. Az emlékezet Pierre Nora-féle fölfogása 

és a történelem egyszerre tartoznak össze és zárják ki egymást: „Az emlékezetet 

elkerülhetetlenül bekebelezte a történelem, így a történész már nem emlékezet-ember, 

hanem ő maga válik emlékezethellyé.” 341  A történész mint a nemzet (vagy manapság 

bármely más közösség) emlékezetét őrző „tárhely”, aki jelentéssel tölti meg a közös teret 

és az időt, egy bonyolultan leírható folyamatban kettőzi meg önmagát, kerül szembe saját 

emlékezethely mivoltával, amikor „emlékező helyzetbe” kerül, emlékeznie kell. Egyfajta 

hivatásszerű amnézia lép működésbe, amikor a történész emlékezete megelevenedne, a 

személyes, átélt vagy közvetlenül örökölt, tapasztalati (kommunikatív) emlékezetnek igen 

problematikus helyet találni a történész személyében, aki a „mások” vagy a „mi” közösségi 

emlékezetének a letéteményese. A történész, akihez (ideális esetben, manapság egyre 

elbizonytalanodóbban) közösségek és egyének fordulnak mint emlékezeti helyükhöz, nem 

engedheti kiáradni a saját emlékezetét, mert fölszámolná saját emlékezethely-funkcióját. 

Ha mégis hangot ad az emlékezetének, akkor vagy ösztönösen engedi azt fölülírni a 

kollektív emlékezet narratívájával, vagy ennek a narratívának a képére formálja, ennek a 

narratívának a hangjával szólaltatja meg – a történész-visszaemlékezésekben ezért veszi át 

olyan gyakran a Történetíró az Emlékező szerepét, illetőleg ezért nehéz kihallani az 

Emlékező hangját a Történész proszópon-álarca mögül.342 (Ugyanez az összebogozódás 

játszódik le akkor, amikor a történészek a közelmúlt, különösen ha saját közelmúltjuk 

tényeiből alkotnak elbeszélést, izzadságos erőfeszítésekkel kulturális emlékezetnek álcázva 

a kommunikatív emlékezetet343, ahogyan később látni is fogjuk.) 

 Amikor a történészek más történészeknek állítanak emléket, mégis átadják a terepet 

a bennük, a közösségben élő Emlékezőnek. Ez úgy válhat lehetségessé, hogy a történész-

                                                           
341 Nora 2010: 27. 
342 Számomra éppen ezért, ezeknek a történészi autobiografikus szövegeknek az olvasási tapasztalata miatt 
kérdéses, hogyan értelmezhető (ha egyáltalán) mint „reflektálatlan magánjellegű tudás” a történész 
emlékezete. (Vö. Apor 2002: 69.) 
343 A kétféle emlékezetet definiálja Assman 2004: 20–21. 
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emlékezethelyek teremtését véghez vihetik a Történész szerepében, a szerepeknek nem 

kell elválniuk egymástól. A helyzet mindazonáltal kissé paradox, mert fölveti a kérdést: 

kijelölhetünk-e emlékezethelyeket az emlékezethelyeknek? 

 Az 1967-es társulati konferencia résztvevői (még a külföldi vendégek nélkül) éppen 

így cselekedtek. Egy augusztusi napon rituális zarándokútra indultak, amelynek első 

stációja a Történettudományi Intézet volt a Várban, falán a Molnár Erik-emléktáblával. Itt 

meghallgatták Pach Zsigmond Pál emléktábla-avató beszédét, aminek nyomán szinte 

kivetült az épületbe az eltávozott vezéralak szelleme, a mondatok megfestették az épület 

kapuján vagy igazgatói szobája bejáratán ki-besétáló „Molnár Erik elvtársat”, és „mintha 

most is hallanánk rövid, olykor szinte pattogó, mégis bizalmat árasztó, rokonérzést, meleg 

emberséget sugárzó szavait”. A rétor szövege má-már definitív pontossággal társítja a kőbe 

vésett névhez az emlékezethelyi funkciót: „Amidőn most emléktábláját avatjuk, nem 

emlék ő a számunkra, hanem élő valóság. Amikor nevét kőbe vésve olvassuk, eleven arcát, 

alakját látjuk. Úgy érezzük, itt van és itt is marad velünk, mint atyai barát, tanácsadó és 

örök útitárs.” A „velünk” ez esetben a történettudományos testület, a communitasnak az 

emlékezésben megszülető teste. 

 Míg az első rituális 

aktus a személyes tapasztalatot 

hordozó kommunikatív 

emlékezetet hozta mozgásba 

(hiszen Molnár Eriket a 

közösség tagjai személyesen 

ismerhették), a következő 

kegyeleti mozzanat százéves 

távlatból idézte meg a Társulat 

„mitikus kezdeteit”: az első 

elnök, Mikó Imre emléktábláját avatták föl a róla elnevezett utcában. (Még mindig Budán 

járunk, az I. kerületben.) A rövid távú tapasztalati és a hosszú távú, nagyobb részt 

konstruált memória egybejátszása a konferencia további részére is jellemző maradt, és a 

kétféle elbeszélés, a szakítás alakzatát preferáló és a hagyomány folytonosságát biztosító 

narratíva összeházasítása nem is sikerült maradéktalanul, annak ellenére, hogy az 

elbeszélők látszólag mindent megtettek, hogy elnémítsák az emlékezetüket, és történészi 

gyakorlatukhoz méltón az átélt közelmúltat is azonnal a Nagy Elbeszélés elemeként 

kezelték, a szokásos eltávolítással. A Gond a Nagy Elbeszélés fönt emlegetett 
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megkettőződése volt – egyszerre kellett büszkének lenni a polgárinak nevezett korszak 

történetírására, azonosulni vele, illetőleg elhatárolódni tőle. 

 A kétféle elbeszélés és emlékezet, illetőleg a kanonizációs megerősítés jegyében 

zajlott a temetőlátogatás is, ahol Molnár Erik sírján kívül Horváth Mihály és Szilágyi 

Sándor344 síremlékénél is tiszteletüket tették a történészek, mintegy térben bejárva az időt, 

összesűrítve a megőrizni kívánt örökséget, ugyanakkor láthatóvá is téve, tanújává is válva 

annak a különbségnek, amely az általuk képviselt hagyományokat elválasztja. (Már a 

távolság révén is, hiszen a síremlékek más-más parcellákban – „kontextusban” – 

tekinthetők meg.)345 

 
 

Az, hogy efféle monumentumok kerültek a történészközösség falain (szó szerint is) kívül, 

sőt részeivé lettek a városi térpercepciónak, ékesen szimbolizálja, milyen kapcsolatban állt 

a tágan értelmezett társadalom a történettudománnyal (és fordítva): igényt tartott rá, 

halottjait saját halottjának tekintette, emlékezethelyeit saját tereibe fogadta. 346  És erről 

nemcsak ezek az emlékhelyek tanúskodnak mindenkor, hanem a kormányzat által 

átnyújtott kitüntetések is. 

 
 

  

                                                           
344 Horváth Mihály síremlékét azóta jelentősen felújították, manapság kevésbé nyújt kopár látványt. 
345 Molnár Erik a munkásmozgalmi díszsorban, Szilágyi Sándor a 28. parcella díszsorában, Horváth Mihály a 
falsírboltok egyikében nyugszik.Vö. http://bfl.archivportal.hu/id-1301-nevmutato.html (letöltés: 2013.01.27.) 
346 Talán nem volna tanulság nélküli föltérképezni, hol és milyen közterek mióta viselik történészek nevét, 
emléktábláik, netán szobraik (ld. I. Tóth Zoltánét az MTA főépülete előtt) milyen és mennyire változó 
társadalmi szerepet implikáltak, implikálnak. 

http://bfl.archivportal.hu/id-1301-nevmutato.html
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Önelbeszélések 
 

A mítikus kezdetek: a sikeres történet 

 

„Az olyan »forró« emlékezést nevezzük »mítosznak«, amely az időrendi tájékozódás és 

ellenőrzés instrumentumaként nemcsak kiméri a múltat, hanem a múlthoz fűződő 

viszonyból meríti a jelen önelképzelésének alkotóelemeit, meg támpontokat a reménykedés 

és a cselekvés céljaihoz. A mítosz – elsősorban narratív módon – a múltra hivatkozik, hogy 

onnét vessen fényt a jelenre és a jövőre.” 347  Ember Győző, a Társulat elnökének 

főreferátumához csatlakozott R. Várkonyi Ágnes előadása, A Történelmi Társulat 

megalakulásának előzményeihez címmel. 348  Minekutána e fejezettel nem a konferencia 

időbeli rekonstrukciója a célom, hanem az identitásra vonatkozó narratívák vizsgálata, 

ezért, mielőtt az újraalapító beszédre, az említett főreferátumra rátérnék, röviden vázolom, 

hogyan teljesítette be a Társulat megalapításának előzményeit fölelevenítő narratíva a 

rítusban történő mitizálás feladatát, azaz miként mondta újra azt a történetet, amely az 

alapítók fölmagasztalásával és példaszerepben feltüntetésével maradéktalanul visszaállítani 

volt hivatott a testület történetében a kapcsolatot és folytonosságot. Azért is érdemes egy 

pillantást vetnünk erre az enkómiasztikonra349, mert ez is fölmondta az alapítókat, az ősöket 

fölmagasztaló narratívát, amelyet a főreferátum is megismétel, ám az utóbbitól eltérően 

sikerrel kísérelte meg beolvasztani ezt a dicsőítő előzménytörténetet a Nagy Elbeszélés 

uralkodó változatába. Ráadásul ez a beszéd a laudatiónak a kommemorációs rítus 

megkövetelte fordulataitól sem riad vissza, mintegy megidézve az alapítás idejének 

beszédhagyományait, egyúttal eltávolodva attól a militáns, programadó, trópus-szegény, az 

önkritika alakzatát magába foglaló szónoklatformulától, amivel a dolgozat korábbi 

fejezeteiben már találkoztunk. Egyszóval megmutatja, miként lehet meggyőző történetté 

integrálni a korabeli elvárási horizontokat. 

 A szónok az alapítás aktusát, az alapítást megelőző küzdelmeket, valamint a 

reformkort és a szabadságharcot a Társulat százéves történetének metaforájaként fogja föl, 

tükörként, amelyben megpillantható minden erény, „ami a Társulatot életképessé tette, 100 

esztendő változásain átsegítette, és a hanyatlás korszakai után újra meg újra 

felvirágoztatta”. Az alapítók alakjának fölidézése egyben előírás is, illetőleg rituális 

                                                           
347 Assmann 2004: 79. 
348 R. Várkonyi 1967. 
349 A bemutató beszédfajta dicsőítő alosztálya. Adamik 2010: 142. 
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ismétlése azoknak a tulajdonságoknak, amelyek a történészt „teszik”: e történetírókat „e 

negyedszázad nagy történelmi változásai neveltek a nemzeti múlt szeretetére, igazságra 

törő felelősségérzésre és arra, hogy országuk históriáját egyetemes igényű 

elhivatottsággal műveljék.” (Kiemelés tőlem – BK.) 

 A sikeres elbeszélés titka már fölsejlik az előbbi idézetben is: bár tulajdonképpen az 

1850-es és 60-as évek szerveződéseiről számol be, e szerveződések történeti hátteréül az 

egyértelműen haladónak minősített reformkort és forradalmat állítja be. Ha a név szerint 

fölsorolt alapítókat ehhez az időszakhoz köti, azaz virtuálisan transzportálja az alapítás 

évét (1867 értékelése jó másfél évtizedig, sőt máig tartóan heves vitákat váltott ki, a 

nemzeti kommunista kánon mindenesetre egy gyarmati függés kezdődátumának 

minősítette350) egy pozitívan megítélt időszakba, a történetet nem érheti bírálat. 

 A beszéd egy másik vezércsellel is élt: a Társulat megalakulását erős szálakkal 

fűzte hozzá ahhoz a Természettudományi Társulathoz, amelyből a Történelmi Társulat 

tevékenységi terepét ekkoriban bitorló TIT kinőtt. Azaz bizonyos mértékben 

„visszafoglalta” ezt a terepet, miközben a folytonosságot is őrizte azáltal, hogy a 

vándorgyűléseknek a Természettudományi Társulat berkein akkoriban bevett  szokását 

fölemlegeti – a Történelmi Társulat kevés sikerrel működő intézménye közül az egyik 

éppen az említett vándorgyűlés. 

 Ez a proto-társulat (benne az a Horváth Mihály, akinek a síremlékét a jelenlévők 

korábban megkoszorúzták) úgy tűnt föl ebben az elbeszélésben, mint akik „társadalmi 

elhivatottsággal, haladó történetszemléleti elvek jegyében” keresték „a közös munka 

formáit”. A főreferátumban és Kosáry Domokos előadásában is említett, pozitívnak aligha 

minősíthető tulajdonság, miszerint a korabeli uralkodó réteg vagy történetszemlélet 

érdekeit szolgálta volna ez a történettudomány, azáltal hamvad el, hogy R. Várkonyi 

mintegy álruhás Mátyásként festi le ezeket „a magvetőket, akik vállalták a munka 

dandárját, noha öröm és elismerés érte alig jutott”. Például az, hogy a vándorgyűlések 

alkalmával e történészek elsősorban a nemesi levéltárak tartalmára voltak kíváncsiak, úgy 

tűnhet föl kedvező színben, hogy „hozzájutni”, „bejutni”, „kifürkészni” kellett ezekhez a 

„féltékenyen őrzött”, „a még kiváltságos osztály birtokolta forrásanyaghoz” (egy Horváth 

Mihály-levélből vett idézett is támasztékul szolgál a kutatás Robin Hood-i tevékenységként 

való beállításához). A levéltári kutatás jelentősége ugyanakkor eltörpült amellett, hogy e 

vándorgyűlések, illetve a vidéki évfordulók alkalmával a történetírók „rádöbbenhetnek itt, 

                                                           
350 A kiegyezésvitát összefoglalja Romsics 2011: 440–442. 
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hogy az egyszerű embereket mennyire érdekli a múlt, de arra is, hogy ez az ország 

szomjas, nem csupán az igazságra, hanem az önbizalomra is.” 

 Nehéz volna teljes bizonyossággal állítani (és nem is igényelném a lehetőséget 

vagy vindikálnám a hozzá szükséges szakértelmet), hogy az így előadott előzménytörténet 

hamis volna, vagy akár csak azt, hogy torzít. A jelenlévő történészek tényekkel, nevekkel 

és forrásdokumentumokkal alátámasztott elbeszélést hallhattak, olyat, amely nem csupán 

vállalható, de mindnyájuk számára büszkén viselhető múltat tárt elébük anélkül, hogy 

közvetlen utalást tett volna a pártra, Marxra, internacionalizmusra vagy más, utólag 

kötelezően említendőnek vélt ideológiai azonosítóra, elfogadhatósági indexre. Ráadásul a 

történet hibátlanul koherens, egyszersmind betölti rituális és identitáskrízis-feloldó 

feladatait is. 

 Ugyanakkor kevés kétségem van afelől, hogy ma másként mondanánk el ezt a 

történetet, nem beszélve arról, hogy legalább öt előzménytörténet közül lehet választani351 

– no persze nem volt mind ennyire alkalmas egy identitás-megerősítő-újrafogalmazó rítus 

szerepének betöltésére 1967-ben. 

 

Narratív disszonancia a főreferátumban: sikertelen történet 

 

Dolgozatom azon fejezetében, amely a historiográfia második világháború utáni történetét 

feldolgozó elbeszéléseket tárgyalta, már szó esett arról, hogy az 1967-es konferencián 

Pamlényi Ervin, aki a ’45 utáni történetírás két évtizedét historizálta, milyen megoldással 

kivitelezte az előzményekhez való kapcsolódás, illetve az azoktól való elhatárolódás kettős 

műveletét: ő a történetírásban alkalmazott marxizmus sémájával (haladás és maradás 

dialektikája, azaz a múlt kettéválasztása jó és rossz hagyományra), tehát mondhatni illően, 

de legalábbis (hangosan) nehezen kifogásolható módon oldotta meg a feladatot. No persze 

neki annyival könnyebb volt, hogy egy amúgy is marxistának fölfogott korszak 

örökségéből kellett kimazsoláznia a hasznos momentumokat. 

 Ember Győző azonban láthatóan kevésbé gyakorlott kézzel nyúlt a teóriához, 

amikor a Társulat száz évét igyekezett minden követelménynek megfelelően összefoglalni. 

Holott az első percekben még úgy tűnhetett, sikerült megtalálnia azt a történetfonalat, 

amelyre a fabula elemeit fölfűzheti: „Társulatunk történetének egybefonódását az országos 
                                                           
351 Orosz István legalább ennyit említ a Társulat történetét összefoglaló tanulmányában, amelyben egyébként 
kitér R. Várkonyi cikkére is. Orosz 2009: 132–133. A tanulmány nem mellesleg a Társulat 140. 
születésnapjára készült, több más cikkel együtt – ezek is tanulságosak lennének a Társulat mai identitásának 
vizsgálata szempontjából. 



166 
 

történettel nem tekinthetjük a véletlen játékának. Társulatunk társadalmi szerv volt, 

szervesen kapcsolódott az ország társadalmához, működésével szolgálva az adott uralkodó 

osztály érdekeit.” Ezek után azonban, amikor arra próbál igazolást keresni, miért és hogyan 

lehet helyes, hogy a történettudomány a politika szolgálatába áll, azonnal kettészálazódik 

ez a fonal – az igazságra törekvés mint a tudomány végső kritériuma, illetve a 

munkásosztály szempontjának szándékosan pártos választása mint a tudományos hitel 

ismét csak kizárólagos forrása egymás mellett marad, és nem vezet arra a logikusnak látszó 

következtetésre, hogy csak a marxista történettudomány az igazságot megközelíteni képes 

tudomány. Ez a lezáratlanság, az igazság kritériumának duplikációja végig fönnmaradt az 

elbeszélésben, egyszerre minősítve bizonyos korszakokat pozitívnak és retrográdnak, a két 

tudományosságfogalom egyidejű érvényesítésével. 

 Az alapítást és az azt követő évtizedeket még könnyedén meg lehetett menteni 

olyasféle idézetekkel, amely az elbeszélés főtételét, a társadalmi beágyazottságot 

támasztották alá. Ráadásul a tagság korán fölmerülő kérdésére (csak a professzionális 

történészek vagy bármely történetbúvár beléphessen-e a Társulatba) adott válasz (az 

utóbbi) is mintegy megelőlegezte az identitásválságot átélő 1967-es Társulat számára a 

helyes utat, amellett, hogy a társadalmiasság képét erősítette meg. Ez a kép azonban 

nyomban meghasonlott a minap koszorúzott emléktábla ihletőjének, az első elnöknek a 

személyében, akit egyszerre illetett az elismerés a társadalmiasságot hangsúlyozó és magas 

szakmai mércét állító elképzelései okán, és kritika a magyar mint egységes politikai 

nemzet deklarálása miatt.352 A társadalmi beágyazottság mellett azonban az is szóba kerül, 

hogy „társulatunk lett a magyar történettudomány szervezője és irányítója. Az Akadémia 

megfelelő osztálya és bizottsága, amelynek ez a szervezés és irányítás feladata lehetett 

volna, nem vállalkozott reá.” Egyszóval valaha a Társulat kezében volt minden olyan 

feladat, tőle ered minden olyan tevékenységi kör, amit most, 1967-ben más szervek kezébe 

csúszott át. 

 Míg a Társulat hanyatlástörténetét az 1919-ig tartó időszakban az elbeszélés még 

szinte problémamentesen hangolta össze az ország történelmével (egy megszakítottságot 

előidézve a történetben a Társulatnak az 1918-19-es események idején tanúsított 

magatartásának elítélésével – bár a Társulat még ekkor is „Társulatunk”), akárcsak Mikó 

gróf munkásságának minősítése, a klebelsbergi örökség értékelése sem nélkülözte a 
                                                           
352 Nem teljesen haszontalan, sőt kapcsolódik a dolgozat retorikai folyamattal foglalkozó fejezeteihez, ha 
idézzük Horváth Mihálynak a szakmaiságot meghatározó kikötéseit (Ember nyomán): „egyik a kútfők 
megrostálása s megállapítása; másik az anyag hézagosságainak kiegészítése; harmadik az élvezhető s 
tanulságos élvezetet nyújtó, művészies alakú feldolgozás.” Ember 1967a: 1146. 
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kettősséget. A politika, amelyet a szónok Klebelsbergnek tulajdonított, természetes módon 

nem minősülhetett pozitívnak; miközben arról sem hallgatott az elbeszélő, milyen pozíciót, 

anyagi eszközöket, lehetőségeket, alkalmakat teremtett a történettudománynak, nem 

beszélve a történettudomány „tervszerű” munkájáról – a Horthy-korszakban! A húszas 

éveket már-már virágkorként tüntette föl az elbeszélés, miközben a Társulat „a 20-as 

években nem került szorosabb kapcsolatba a társadalommal, mert célkitűzései csak szűk 

osztályérdekeket képviseltek.” Ezzel szemben a harmincas éveket hanyatlásnak illett 

bélyegezni, még úgy is, hogy a Társulat továbbra is a történettudomány központi 

szervezete maradt. A Klebelsberget követő elnök, Hóman alakja (elődeihez hasonlóan) 

mégis ambivalens vázlatot kapott, nem utolsósorban azért, mert olyan célkitűzéseket 

kapcsolt a Társulathoz („közelférkőzve a magyar társadalom lelkéhez” előmozdítani a 

társadalom történeti műveltségének gyarapodását), amelyek az 1967-es jelenben is 

megszívlelendőnek találtattak: „Világos beszéd volt ez, a korszerű nemzetnevelés 

programja, érteni lehetett belőle, érthetünk mi is, még ha nem is tudnók, hogy akkor 

hangzott el, amikor Gömbös Gyula vette át az ország kormányát” – igyekezett 

megfeledkezni a politikatörténeti narratíváról a történész-elbeszélő, hogy tudományos 

közössége történetét mentse. 

 Az elnökök tevékenységének e kettős megítélése Andics Erzsébet (e dolgozatban is 

górcső alá vett) 1949-es székfoglaló beszédének fölidézésekor is tovább működött. 

„Kemény szavak voltak ezek. Sok bennük az igazság, még ha nem minden történészünk, 

nem egész történetírásunk is volt ilyen” – szállt vitába a szónok finoman az elhíresült 

programadással. Andicsot követően Módot is idézte, és ezt (tekintettel az identitásválságra) 

egyfajta üzenetként is értelmezhetjük, figyelemfölhívásnak arra, hogy a TIT  korábbi 

irányítója és (akárcsak Andics) az ELTE történészeinek egyik vezető figurája is bizony 

régi társulati tag. 

 Az ellenforradalomként említett ötvenhat hasonlóképp efféle „hozott ajándékot, és 

nem is” szerepet kapott a történetben: „történészeink egy csoportja” ugyan nem tudta 

„átvenni a vezetést a kommunistáktól”, ám a társulat „vezetésében változás történt.” Azaz 

Molnár Erik került az élre, a pozícióhalmozó – „volt ennek a helyzetnek hátránya is”, 

jelezte lakonikusan a szónok, és anélkül tért rá azonnal az előnyökre, hogy a hátrányok 

mivoltát feszegette volna. 

 És hogy miként kerül szóba a sokat emlegetett társulati identitásválság? Az 

Akadémia előnyére bekövetkezett pozícióvesztést illetően „társulatunkat tulajdonképpen 

nem terheli felelősség”. Ellenben a TIT-nek ezen az Akadémia által dotált konferencián 
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minden további nélkül üzenni lehetett: „Azóta (ti. a TIT megalakulása óta – BK.) sem 

sikerült tisztázni, hogy a történelmi ismeretterjesztésben mi a TIT és a mi társulatunknak a 

dolga. Mert hogy feladata a TIT mellett is van ezen a területen, az nyilvánvaló.” 

 

Kinyílnak az elbeszélés sebei 

 

Hogy ez a kétlelkű identitásnarratíva353 (amely nem mellesleg „az ősök”, a mindenkori 

tisztikar névsorának időrendi táblázatával végződött) nem volt (nem lehetett) különösebben 

sikeres vagy meggyőző, azt kiváltképpen két reakció tanúsítja.   

 Az egyik egy nyilvános (programba előzetesen nem iktatott) hozzászólás formáját 

öltötte: Spira György igazította ki (rutinosan némi önkritikát is mellékelve) Embert354, aki 

beszédében a hatalomátvételről így nyilatkozott: a kommunista történészek „nem zárták ki 

a munkából a nem kommunista történészeket sem. És történészeink – egy-két kivétellel – 

örömmel vállalták az új alapon induló munkát.” Spira (anélkül, hogy az állítás lényegét, a 

Társulat munkaadói szerepének pozitívumait elvitatta volna) másként emlékezett: 

„megjegyzendő azonban, hogy a jelentkezők közül sokakat – s részben éppen a Horthy-

korszak 1949-ben hallgatással mellőzött, többé vagy kevésbé ellenzéki történetíróinak 

némelyikét – az elhangzott ígérettel szöges ellentétben egyáltalán nem fogadták tárt 

kapuk.” 

 Míg Spira esetében (talán bizonyos fokú lelkifurdalásnak is köszönhetően) a 

kommunikatív, eleven emlékezet már az eseményen a történeti távlatba illesztés szakmai 

követelménye fölébe kerekedett, egy ma már fölfedhetetlen kilétű anonim hozzászóló a 

konferencia után, 1967. november 8-án a II. osztály titkárának, a konferencia egyik 

főelőadójának továbbította az Ember narratívája bizonyos elemeit kifogásoló 

megjegyzéscsomagját.355 Alighanem egy lektori jelentésről van szó, mivel a Századokban 

megjelent főreferátum már nem tartalmazza az olvasó által kifogásolt szövegelemeket – 

                                                           
353  Kosáry Domokos korreferátumában nem hagyta reflektálatlanul (saját magára nézve sem) a fenti 
elbeszélésben tetten érhető konfliktust a hidegen mérlegelő történetírás és a kommemorációs funkciójú 
elbeszélés (azaz a kulturális és a kommunikatív emlékezet) között: a haladásra koncentráló történetírásnak a 
pozitívumokról kell megemlékeznie; a negatívumokat azonban éppen a visszaemlékező, példákat áhító 
történészközösség igényli, hiszen elődei botlásaiból tanulhat leginkább. „Nekünk, akik részben még magunk 
is a régiből érkeztünk el az újhoz, úgy kell mérlegre vetnünk és tisztáznunk hagyományt, eredményt, teendőt, 
tévedést, magunkét és elődeinkét is egyaránt, hogy minél kevesebb tehertétellel, minél jobban és ésszerűbben 
végezhessük el a ma és a holnap tudományos feladatait”. Kosáry 1967: 1180. 
354 Spira 1967. 
355 Feljegyzés Mátrai László elvtársnak. 1967. november 8. (AL 102/230.) 
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segítségével egyszersmind föllibben a 100 éves történet széttartó szerkezetének okairól is a 

fátyol. 

 Az inkriminált szövegrészek megkerülése ugyanis világossá teszi, hogy Ember 

eredetileg egy rankei, pozitivista ihletésű történetkoncepció szerint alkotta meg a Magyar 

Történelmi Társulat (és vele a honi történettudomány) történetét:  
„Másik lényeges szempont társulatunk értékelésében a történettudománynak az 

az általánosan elfogadott elve kell legyen, hogy minden korszakot csak a maga 

mércéjével mérhetünk. (…) Csak olyan követelményeket támaszthatunk vele (a 

történetírással – BK.) szemben, amilyeneket kora támasztott. Nem róhatjuk meg 

azért, mert nem tett meg olyasmit, amit csak egy későbbi korszak kívánt meg 

tőle, nem marasztalhatjuk el amiatt, mert nem előzte meg korát. Kora 

követelményeinek teljesítését viszont szigorúan számon kérhetjük tőle.” 

A szöveget idéző bíráló biztos kézzel metszette ki a marxista teleológia narratívájától 

kitapinthatóan elkanyarodó elbeszélés gerincét: 
„hangsúlyozni kell, hogy a historiográfiai problémák megítéléséhez is legalább 

két mérce szükséges: egyrészt a saját korának a mércéje, másrészt a haladáshoz 

való viszonyítása. Nyilvánvaló, hogy a magyar történetírás 1914 előtt megfelelt a 

magyar uralkodó osztály által támasztott igényeknek. Bírálni azonban azért kell, 

mert csak ennek felelt meg.”356 

Az efféle munkafázisokon keresztül létrejött, ma olvasható történetből éppen a lényegi 

alapvetés hiányzik tehát, és (legalább részben) ez a fajta „közös szerkesztés”, másrészt a 

bíráló által is emlegetett „kettős mérce” eredményezte, hogy az olvasónak úgy tűnik, 

mintha a szöveg egyszerre kétféle, egymással nehezen összeegyeztethető narratíva mellett 

kötelezte el volna el magát, és ezáltal vesztette volna el meggyőző erejét. Miközben a 

bírálat felbukkanása arra is figyelmeztet bennünket, kései olvasókat, hogy a cenzúra 

korszakaiban érdemes akkor is egy (nem mindig kompromisszumos viszonyban álló) 

narrátori gárdát gyanítanunk a szöveg mögött, ha történetesen egyetlen nevet találunk csak 

a szerző helyén. Akkor is, ha az a név a Magyar Történelmi Társulat elnökének a neve. 

 

                                                           
356 A bírálat további ellenvetései közül érdemes megemlíteni azt is, amely jócskán vitatja azt a pozitív(abb) 
(és egyben az utókor számára figyelmeztetésül szolgáló) értékelést, amivel Ember Hóman szerepét eredetileg 
tálalta. Ember így idézett Hómantól: „»Mert a történetíró – mondotta – ha tudományát a napi áramlatoktól 
független nemzeti és tudományos célok szolgálata helyett korszerű politikai irányzatok és törekvések 
igazolására használja fel, elveszti hitelét és megingatja a történelem megbízhatóságába vetett bizalmat.« A 
felismerés kései volt, de a benne foglalt igazság örök.” A lektor kurtán így reagált: „A háborús bűnös Hóman 
Bálint szavai 1943-ból nem elég meggyőzőek arra, hogy a történésznek tartózkodnia kell a politikától. Nem 
kifejezetten időszerű ezt a tételt örökérvényű igazságnak feltüntetni.” A bíráló e szerint jóval kevésbé volt 
érzékeny Hóman sorsának meggyőző erejére, mint a bevett történelemszemlélet által némaságra ítélt történeti 
figurák megszólaltatására. 
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 Összegzés 

 

„Összegezve a centenáris konferencia hasznosságát, tapasztalatait, tudománypolitikai 

jelentőségét, megállapíthatjuk: (…) bebizonyította, hogy a Történelmi Társulat tekintéllyel, 

befolyással rendelkezik a történetkutatók és a történelem-tanárok (sic!) előtt; a centenárium 

alkalmat adott – bizonyos keretek között – feladataink és erőink felmérésére, s ezután 

tapasztalatait elkövetkezendő munkánkban nemcsak lehet, de kell is hasznosítanunk. 

(…)”357 

 Hogy a Társulat valóban bizonyította-e tekintélyét és befolyását a történettudomány 

képviselőinek elit- és szélesebb rétegeiben, azt történetének későbbi évei, évtizedei 

tanúsíthatnák. Ami a kollektív identitás együttes megemlékezés általi megerősítésének, 

megújításának a szándékát illeti, arról bízvást elmondhatjuk, hogy nehéz körülmények 

között kellett érvényesülnie. A zarándokhelyek meglátogatása még biztosíthatta a történeti 

folytonosságot, sőt, a Társulat egykori nagy alakjai és nemrég elhunyt elnöke között térben 

és időben is megteremtette a kapcsolatot, illetőleg az utóbbi alakjára vetülő tapasztalati 

emlékezetet ilyenformán bekebeleztette a történeti-kulturális emlékezettel, azaz 

történelemmé avatta a személyes emlékeket. 

 Ami azonban az identitás reformját célzó narratívákat illeti, csak részben 

beszélhetünk sikerről. Ezek az identitásnarratívák különböző történetszemléletek, valamint 

az élő emlékezet és a (kizárólag kanonizált alakzatokba rendezhető) történeti távlat 

összecsapásainak terepeivé, harcmezőkké válhattak, és részben azzá is váltak, 

töredezettségükben aligha alkalmasan arra, hogy betöltsék rituális identitáskonstitúciós, 

közösségformáló szerepüket. Mégis, az olvasásnak ez a tapasztalata egy másik 

nézőpontból ismét csak felhívhatja a figyelmet azokra a résekre, ahonnan alkalomadtán 

olyan hangok is kiszűrődhettek, amelyek egy, a történelemcsinálók gyülekezetét is átható, 

monolit és monomán rendszerben elvileg hallgatásra ítéltettek. 

  

                                                           
357 Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat centenáriumi rendezvényéről (Berend T. Iván főtitkár) AL 
102/10. 
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VIII. Identitásszerkesztés megemlékezéssel: 

kis magyar történész-nekrológia 
 

„Mert sosem fogunk hinni sem a halálban, sem a 

halhatatlanságban; és hűségesen kitartunk e szörnyű fény 

tűzvészénél, mert hűtlenné válnánk, ha azzal áltatnánk 

magunkat, hogy a bennünk élő másik önmagaként él: mert 

bennünk él, és mert az ő emlékére éljük meg ezt vagy azt az ő 

emlékezetére.” 

/Jacques Derrida/358 

 

„Aligha van konokabb ellenfele a mulandóságnak a történésznél. A történész, ha 

megérdemli ezt a nevet, sohasem nyugszik bele abba, hogy a biológiai halál az elmúlás 

diadala legyen az élet felett. A történész nemcsak kegyeletesen felidézi, fenntartja és 

továbbadja a halál által elragadottaknak az emlékét, hanem arra is képes, hogy tudása 

erejével feltárja és értelmezze, megértse és megértesse a hajdan élt emberek életének a 

tartalmát, a hajdan volt nemzedékek szerepét abban a folyamatban, amelynek a történelem 

a neve, és amely halhatatlan, amíg halhatatlan maga az emberiség.” (Szabad György 

Szabó Istvánról, 1970 359) E néhány, Szabó István Szabad György által írott nekrológjából 

származó sor idézésének az oka az, hogy egyszerre érzékeltessem a következőkben 

tárgyalandó szövegeknek a retorikus és funkcionális jellegét. Azaz: hogy ízelítőt adjak 

abból, a verbális emlékmű-állítás műfajai, az emlékbeszéd, a gyászszónoklat és a nekrológ 

milyen eszközökkel és milyen hatást gyakorolnak a befogadókra, az egykorú és utólagos 

hallgatóságra. 

 A jelen fejezet témájául ugyanis ezek a megemlékező szövegműfajok szolgálnak, 

közülük is azok, amelyek a Történelmi Társulat megalakulásától kezdve egészen máig a 

Századok lapjain megjelentek, különös tekintettel az értekezés címében jelölt időtartamra. 

Hogy számszerűen mindenképpen jelentős szövegkorpuszról van szó, bizonyítja, hogy az 

1975-tel záruló repertórium jegyzékében a 609. tételtől az 1181.-ig tart a soruk, tehát 

ötszázat meghaladó mennyiségű, formailag korántsem homogén megemlékező írást 

számíthatunk a vizsgálat potenciális tárgyai közé. Ami ezt a számot ténylegesen csökkenti, 

                                                           
358 Derrida 1998: 41. 
359 1970, 516–518., 516. 
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az az elv, amely szerint (igazodva az elemzés céljaihoz) a megemlékezés tulajdonképpeni 

témájaként nem történészt megjelölő műveket nemigen vettem számításba. 

 Ami a vizsgálat céljait illeti, mindenekelőtt ki kell hangsúlyoznom, hogy ezek a 

szövegek számos olvasási módnak termékeny alanyai lehetnek, amely tapasztalat 

recepciójuk szinte teljes elmaradását konstatálva360 némiképp meglepőnek tűnhet. Egyrészt 

ugyanis tökéletes alkalmasságot mutatnak egy sajátos, de legitimitását tekintve nem 

feltétlenül megkérdőjelezhető historiográfia forrásaiként. Ugyanakkor kiváló áttekintést 

nyújthatnak a mindenkori történész-elit által vallott történelemfelfogás több mint száz éven 

átívelő változásairól és azonosságairól. Haszonnal olvashatjuk őket akkor is, ha valamely 

történész életrajzához keresünk adatokat (lásd pl. e dolgozat egy korábbi fejezetében Fejér 

Klára biografikus adatai forrásaként megjelölve), akárcsak ha a történészek társadalmán 

belül működő egykori formális és informális hálózatokat akarjuk feltérképezni. Ha a 

megemlékező szövegfajták retorikai jellemzőiről szeretnénk képet kapni, értelemszerűen 

fordulhatunk ezekhez az írásokhoz, éppen úgy, mint az a(z egyelőre csak feltételezett) 

kollégánk, aki „A leggyakoribb halálokok a történészek körében” című, bizonnyal többünk 

érdeklődését kiváltó művet kívánná végre-valahára papírra vetni. 

 Jelen esetben viszont a felsorolt lehetséges olvasási szempontok egyike sem lesz az 

a perspektíva, amelyből a megemlékező szövegekre tekintünk. Most ugyanis legfőképpen a 

szerint a nézőpont szerint fogunk válogatni a szóban forgó beszédek-írások nyújtotta 

információk közül, hogy melyek azok, amelyekből a mindenkori történészideál képe 

megpillantható. Olvasásunkkal ugyanis nem más a célunk, minthogy a historiográfusi 

erényeket hagyományszerűen listázó szövegek segítségével kiderítsük, milyen is volt, 

hogyan és hogyan nem változott az a műfajnak megfelelően sztereotipizált 

történészidentitás, amely előtt (többek között épp e megemlékező gesztusok 

közreműködésével) a kortársak és a szellemi örökösök szélesre tárták a tudomány 

panteonjának kapuszárnyait. 

 

Az emlékbeszéd műfaja és funkciója 

 

Mielőtt azonban megkezdeném azoknak a kellékeknek az áttekintését, amelyeknek a 

halhatatlanságra méltó történész a birtokában van, egy rövid kitérőt mindenképpen tennünk 

kell a megemlékezések kommunikációs szerepét tisztázandó. Ha ugyanis nem vetünk 

                                                           
360  A közelmúltban tették közkinccsé az 1923 és 2012 között keletkezett levéltáros nekrológokat. Az 
állomány weben itt található: http://www.vaml.hu/data/Nekrolog/index.html  

http://www.vaml.hu/data/Nekrolog/index.html
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számot legalább érintőlegesen azzal, hogy forrásaink milyen funkciót töltöttek be az őket 

használó közösségek életében, állításaikat túl könnyen és közvetlenül vonatkoztathatnánk a 

megemlékezés tárgyát képező történeti személyre. Holott előfordulhat (és itt hovatovább 

meg kell előlegeznem az olvasás tanulságait), hogy egy történész nem azért érdemli ki a 

fáradhatatlan búvár címet, mert valóban fáradhatatlan búvár volt, hanem inkább azért, 

mert ez a cím az adott időszakban kötelezően, közmegegyezésesen hozzátartozik a 

panteonban elfoglalható trónushoz. 

 Anélkül, hogy kimerítően és a rendelkezésre álló tér viszonylatában feleslegesen 

részletezném azokat az eszmefuttatásokat, amelyek a megemlékező szövegek, 

különösképpen az I. világháború végéig virágzó műfaj, az emlékbeszéd kommunikációs 

státusát tisztázzák, csak összegzem e kutatások tanulságait. Hogy ezeknek a szövegeknek a 

szerepéről egyáltalán bármilyen megállapítás születhetett, az szinte kizárólag a kultuszokat 

és a prédikációirodalmat kutató irodalomtörténészeknek az érdeme, akik a vizsgálatra 

érdemes szövegek kánonjának pereméről az olvasásra joggal méltók közé emelték a gyász- 

és emlékbeszédeket, nekrológokat. Úgyhogy a következőkben főként az ő tapasztalataikra 

alapozva foglalom össze azokat a tudnivalókat, amelyekkel érdemes tisztában lennünk, 

mielőtt a megemlékezések olvasásába fogunk. 

 Az említett kutatók361 a megemlékezéseket a kultikus (tehát a kritikain felül álló) 

nyelvhasználat egyik példájaként vizsgálják.362 Az akadémiai szabályzat részévé avanzsáló 

emlékbeszéd eszerint 19. századi fénykora idején a következő szerepet töltötte be: olyan 

rituális memóriagyakorlat volt, „amely a kommemorációs elokvencia hatékony 

működtetésével, a dicsőítő retorika szabály-, séma- és toposzrendszerének aktualizálásával, 

variatív ornamentikával biztosította az identitásképző közösségi tudásból való részesedést, 

a profán reverenciának (azaz a példaszerű nagysággal való érintkezés etikettjének) a 

gyakorlását.” 363 Ha ezt az igencsak kompakt és sűrű meghatározást az érthetőség kedvéért 

némiképp profanizáljuk-pongyolásítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a megemlékezések 

elsősorban gyakorlatoknak tekinthetők, olyan gyakorlatoknak, amelyek egy kultusz 

                                                           
361 A teljesség igénye nélkül: Rákai Orsolya, Dávidházi Péter, Porkoláb Tibor, Margócsy István, Kecskeméti 
Gábor, Lakner Lajos, Tverdota György. 
362 A kultikus beszédre ab ovo mint halotti beszédre utal Rákai Orsolya, amikor így ír: „A kultusz paradox 
logikája tehát néma, »halott«, »bebalzsamozott« szöveget eredményez, amelynek ugyanakkor »mindenkihez« 
kellene »szólnia«, akár a szentek csontja a körmeneteken, amihez a kultusz hatalmi-politikai kisajátításait 
számos tanulmány hasonlítja is.” Rákai 2005: 34. 

Az emlékbeszéd kultikus fölfogása mindemellett korántsem új gondolat. „Az emlékbeszéd szónoka 
az akadémia termében az eszmék olyszerű kultuszát ápolja, mint a pap a templomban” – írta Négyesy László 
a századfordulón. (Négyesy 1907: 296.) 
363 Porkoláb 2004: 120. 
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szertartásrendjébe tartoznak. A szónokok-szerzők ennek a kultusznak a papjai, akik a 

megemlékezések közreadásával – kinyilvánításával valamit nem egyszerűen állítanak, 

hanem cselekszenek: az elhunytat a közösség (a tudósok, a történészek, a nemzet stb.) 

halhatatlanjai közé iktatják. (A vonatkozó szakkifejezés pontosan a panteonizáció.) De 

nem csupán egy személyi kánon létrehozásáról-bővítéséről van itt szó, hanem a közösség 

identitásának ismételt affirmációjáról is, ennek az identitásnak elvileg a kifejezéséről-

megerősítéséről, gyakorlatilag a helyenkénti módosításáról, átírásáról. Ha már-már 

megbocsáthatatlanul le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy 

(legalábbis kezdetben) az emlékbeszéd szónoka a nemzeti történelem köré szerveződő 

kultusz fölkentjeként úgy bővítette a példaadó és tiszteletet érdemlő történészpanteont, 

hogy közben normatív módon újra és újra meghatározta a kultuszhoz tartozó elemeket: a 

nagybetűs történelmet, a nagybetűs történettudományt és e tudomány kiváltképp nagybetűs 

avatottját, a történészt.364 Természetesen a kultusz is ki van szolgáltatva az időnek, ezért 

mindabban, ami hozzátartozik, alig érzékelhető vagy éppenséggel látványos változások 

mennek végbe. A változástól maga a megemlékezés gyakorlata sem menekülhet meg: 

monomedializálódik, vagyis írásos formát öltve elveszíti közvetlenül kommunikáló 

jellegét, és az olvasó egyén értelmezésének kiszolgáltatottjává válik. 

 Az a jelenség első olvasásra is feltűnő, hogy a 20. század második évtizedében 

mennyire leegyszerűsödik a megemlékezések formája, és hogy a viszonylag jól 

felismerhető szerkezetet, szabályokat követő emlékbeszédek kihalását a nekrológok és 

temetői gyászbeszédek máig tartó korszaka követi. (Erre az éles cezúrájú változásra 

egyébként nem találtam meggyőző magyarázatot: sem az emlékbeszédek automatizálódása 

– hisz egy egyre nagyobb számú közösségnek, az akadémikusoknak jogszerűen járt az 

emlékbeszéd365 –, sem a világháború miatt a történészközösség rövid idő alatt igen nagy 

számban bekövetkező megfogyatkozása nem látszanak kielégítő magyarázatnak.) 

 Az emlékbeszéd mint par excellence panteonizációs műfaj korának leáldozása 

véleményem szerint mégsem szűkítette a megemlékezések funkcióját az elmúlás puszta 

regisztrációjára. A társadalmi-tudományszerkezeti változások a kultusz szinte egyik elemét 

sem hagyták érintetlenül, és ez a változáslavina természetszerűen követelhetett új, a 

szónoki beszéd kötöttségeitől mentes szövegformákat, különösen, hogy a megemlékezés 
                                                           
364  „A kultuszelemzések mind-mind arról tanúskodnak, hogy a személy csak alkalom valami más 
kifejezésére. A kultuszokban épp ezért az alkotók jellé stilizált alakjával találkozunk. Funkciójuk az, mint 
minden jelé, hogy valami másra utaljanak. (…) Olyan szimbolikus jelentések, melyek egyszerre adnak 
számot arról, hogy az alkotók és a művek mit jelentenek a résztvevők számára és egyszerre mondanak 
valamit arról a társadalomról, amely az adott jelentéseket létrehozta.” Lakner 2000: 159. 
365 Ld. Négyesy 1907: 295–296. 
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innentől többnyire eleve csak írásban tölthette be funkcióját, azaz a történésztársadalom 

identitásának megerősítését és kinyilvánítását. (Miközben a temetői beszédek továbbra is 

hangzó szónoklatok maradtak, ám hallgatóságuk korántsem korlátozódott a történészekre, 

nem úgy, mint amikor később – esetenként – egy szakmai lapban írásos formában is 

napvilágot láttak.) 

 

Az alapító atyák ideáltípusa 

 

E hosszadalmas, de aligha mellőzhető elméleti okfejtés után rátérhetek tulajdonképpeni 

kérdésemre: ki volt az, milyen volt az a történész, aki az emlékbeszédek és nekrológok 

tanúsága szerint bebocsáttatást nyerhetett a historikus Walhallába? 

A Történelmi Társaság körében hivatalosan is elsőként, 1869-ben elhangzó 

emlékbeszéd szerint „a magyar történelemnek lelkes és feláldozó híve, (…) annak szerény 

ugyan, de buzgó írója, és még buzgóbb és érdemesebb búvára és vizsgálója volt”. (Az 

írásban is lehengerlően veretes emlékbeszéd-premier egyébként Ipolyi Arnold prédikátori 

hírnevét öregbítette, és Ráth Károlyt vezette be a panteonba. 366  Az emlékbeszédek 

meghallgatása alkalmából nem mellékesen általában külön ünnepi gyűlést hívott össze a 

Történelmi Társulat vezetősége.) A történészi alak rajzolatját élesítendő a szónok 

nemzedéki kontextust is mellékel: a Ráth Károlyt magába foglaló „új nemzeti történelmi 

iskolától” származó művek „mint hazánk Isten-áldotta sok mezeinek vadnövényei (…) 

legtöbbször úgy nőttek föl irodalmunk terményei is”, tehát hangsúlyozottan autodidakta, a 

tudás hiányát a „honszeretettel” ellensúlyozó alapító atyákról esik itt szó, amely körnek az 

említett tagja „különben csendes, hallgatag és szerény, visszavonuló”, ennek ellenére 

mintegy varázsütésre megnyílnak előtte a levéltárak. Ráth Károlyt ezen felül jellemzik 

mindazon tulajdonságok, amelyek általában is „a történetíráshoz nélkülözhetetlen 

kellékek: (…) értelmes, egészséges észtehetség, helyes, józan ítélet, fáradhatatlan 

szorgalom, páratlan készség s érdek az adatok, tények s ezzel az igazság kikutatásában és 

fölfedezésében, valamint általában erő és szilárd akarattal bírt, s ehhez nemes hajlamokkal 

és lelkesedéssel is. És (…) abban se lehet kétkedni, hogy a középszerű sors, az abban való 

csendes megelégedés és megnyugvás a folytonos munkás élet, mérsékelt vágyak s erősb 

szenvedélyek hiánya a történetíróra nézve mindannyi előnyök”. Az ideális történész 

„kezében az adatok műanyagokká lőnek, mint a festőkezében a színek, s az ecset, a 

                                                           
366 Ráth Károlyról Ipolyi Arnold (1869, 361–377., 361.) 
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szobrászatban a márvány és a véső.” És most, kissé előre futva a tanulságokhoz, 

következzék néhány olyan tulajdonság, amely máig őrzi toplistás helyét az történészi 

ideálalak profiljában: elfogulatlanság és pártatlanság, férfias becsületesség és 

igazságszeretet, higgadtság, pártatlanság, elfogulatlanság, valamint a legfőbb kellék, „a 

nyugodt, szenvedélymentes és józan ítélet”. Ez az erénykatalógus a későbbi 

emlékbeszédekben kiegészül a „jó tanító”, a mester toposzával, illetőleg a folyton 

munkálkodó, ebből következően a halálával legalább egy befejezetlen munkát maga 

mögött hagyó történetíró képével. 

 

Az életművel azonosított narratív identitás: a második nemzedék 

 

Talán az egyik legfontosabb változásnak azt a jelenséget találhatjuk, hogy idővel egyre 

nagyobb szerepet kapnak a művek és azok becses tulajdonságai: a „nemes egyszerűség, a 

tiszta érthető világos stílus, a fegyelmezett, erős logika, a forma és compositio gondos és 

művészi megfigyelése, a lelkiismeretes pontosság stb.” (Szabó Károlyról Szilágyi 

Sándor).367 Mintha a tulajdonsághierarchiában az erényes élet helyét kezdené átvenni az 

erényekkel ékeskedő életmű, a csodálatra méltó opusz. Ugyanakkor a kollegiális 

viszonyban és a tudományszervezésben érvényesülő személyiségjegyek is lassan 

beszűrődnek a jellemrajzba, azaz „az igazi tudós frigyet kötött a népszerű agitátorral”, és 

ehhez hozzájárultak „hatalmas fegyverként” a „könnyen lobbanó lelkesedés, a nemes szív 

mélyéről fakadó nyájasság, a kedély kifogyhatatlan derültsége”, és így tovább (Fraknói 

Rómer Flórisról).368 Úgy fest, a kultuszt sem hagyta érintetlenül a professzionalizáció, és a 

második nemzedékhez, a képzett történészek generációjához fűződő konkrét jellemzők az 

ideáltípus figuráját is átrajzolják. Azaz a magányos vagy csupán szűk körben 

tevékenykedő, lelkes, honszeretettől fűtött amatőrt (akinek máskülönben rendszerint illett a 

szabadságharcban kardot forgatnia toll helyett, és és a tintát odahagyva vérrel írnia a 

történelmet), tehát az autodidaktát kiegészíti, majd felváltja a szélesedő szakmai 

társaságban mozgolódó, tanítványokkal rendelkező, folyóiratot alapító, módszeres és 

stílusos profi. (Kevésbé tűnik általános érvényűnek, de talán nem hiábavaló említenem 

Rómer Flóris pályájának egy mozzanatát, amikor is „eltanulván az állatok kitömésének 

mesterségét, ezt szenvedéllyel űzte. És füvészkertet alapított.”)369 

                                                           
367 1890, 677–678. 
368 1891, 177–199. 
369 1891, 177–199., 184. 
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Idővel az eufemisztikus fordulatok tipológiája is kezd kialakulni: ha valakinek nincs 

makulátlan stílusa, mint Károlyi Árpád szerint Szilágyi Sándornak nem volt, az 

természetesen egy erény következménye, hiszen a mester „a dolgok lényegére ügyelvén a 

nyelvezetre nem fordított mindig akkora gondot”.370 Hasonló Pauler Gyula esete, akinek a 

műveit azért nem övezte nagy népszerűség, mert „az olvasó úgy jár vele, mint a kizárólag 

dallamos operákhoz szokott fül, mely a modern zeneművet nem érti” (Thallóczy Lajos).371 

A Szilágyi Sándort és Pauler Gyulát parentáló emlékbeszéd egy további 

módosulásra is példaként szolgál: a retorikai szigor lazulását is jelző személyes 

tapasztalatok leleplezésével, midőn a szónok tanúként igazolja valamely jeles tulajdonság 

meglétét a panteonbéli hely várományosában. Ismét előrefutva: a kultuszba ágyazott 

személyesség, a távolságtartás mérséklete a történetírás marxizáló jellegének halványulása 

óta reneszánszát éli – tehát bízvást előfordulhat, hogy a jelen történetírói közül többek 

alakját idézik majd fel Pauleréhez hasonló meleg tónusban: „Magam előtt látom a mi apró 

termetű, mindig kurtára nyírt, kerek fejű, szinte pocakos magatartású néhai elnökünket, a 

mint a kitűzött órára pontosan benyit a terembe s rövidlátása miatt mereven maga elé 

nézve, odasiet a helyére. Kissé rikácsoló, de jól érthető hangján megnyitja az ülést 

(…).”372 

 

Emlékbeszédekből megemlékezés: 

a harmadik nemzedék, és ami utána következik 

 

Az első világháború, mint ahogy már említettem, a klasszikus emlékbeszéd-korszaknak is 

véget vetett. A formai módosulással párhuzamosan bizonyos jegyek elhalványultak, mások 

viszont újonnan jelentek meg a történetíró természetrajzában. A lelkesedés, a szigorú 

kritika, az írásban megnyilvánuló kompozíciós tehetség némileg háttérbe szorul, 

ugyanakkor fontosabb szerephez jut a kifinomult egyéniség, „a sokoldalú műveltség, a 

nagy tudás, az elmebeli finomság” (Patek Ferencről Tóth Zoltán) 373 , „az udvarias 

előzékenység”, „a nagy tudás kincseinek pazarló kitárása” (Domanovszky Károlyi 

Árpádról)374, a kollegialitáson túlmutató barátság, valamint a szakma haladó, nyugati 

vonulatainak a beható ismerete: az átfogó tekintet, a szintetizálás képessége. Emellett a 

                                                           
370 1900, 97–121., 111. 
371 1911, 256–279. 
372 1911, 256–279., 256. 
373 1937, 271–272. 
374 1940, 357–359. 
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két világháború közt megjelent nekrológok többségében lényeges momentumként van 

jelen Trianon traumája mint karrierirányokat befolyásoló esemény – és mint nemzedéki 

tapasztalat, a harmadik nemzedéké, akiket (önmagukat) a következőképp jellemez Tóth 

Zoltán (még mindig Patek Ferencről írva): „Mintegy harminc esztendeje, hogy elindultunk. 

Messziről már készült az orkán, de mi fénylőnek, melegítőnek éreztük a napot: a mi 

reggelünk napját. Az akkori egyetemi falak hallották ma naivnak tűnő, fiatalos, de egész 

lélekkel vívott csatáinkat”.375 Az történetírói kelléktár legfontosabbika minden változás 

ellenére az igazságkeresés maradt, de lehetőleg mellőzve az arroganciát, mint ahogy 

Madzsar Imre nekrológjában fejtegeti Domanovszky: tehát a történész „nem hirdette, hogy 

megtalálta a csalhatatlan igazságot és nem törekedett nézetét másokra ráerőszakolni. (…) 

Ez a visszatartás csak különlegesen nagy lelkek tulajdonsága, amely más nagy értékeket is 

sejtet.”376 

 

Homo politicus, homo historicus: a szakmaiság polifóniája 

 

A nekrológokban megjelenített figura kultikus alaptermészetét igazolja az a tapasztalat, 

ami a fordulat éve után, a jelen értekezésben kiemelt korszak idején született 

megemlékezések olvasásából fakad. A történelmet a kultusz középpontjából kiszorító, 

másodlagos kultikus tárggyá lefokozó új kultusztól ugyanis nem lenne meglepő a 

nekrológok hagyományos nyelvhasználatának újraszabályozása – vagyis a korábbi kultusz 

képviselőinek szigorú, kegyeletet-kegyelmet nem ismerő elítélése. A változás valóban 

érzékelhető – de másutt, nem a közvetlen minősítésekben, hanem a beszédek 

struktúrájában. A jelzők, az erények mintha kiüresednének, a konkrét történeti személy 

vonásait most más, egy történet-archetípus homályosítja el. Ha elolvassuk Domanovszky, 

Hajnal vagy Szekfű ötvenes évek közepén íródott nekrológját, mindegyikük esetében „a 

saját korszakát meghaladni, a saját árnyékát átugorni körülményeinél fogva képtelen 

ember” történetsémája érvényesül, Hajnalnál (az egykori szerkesztőtárs, Wellmann Imre 

szerint) mindez kiegészül az eredeti, a nagy irányzatokhoz simulni képtelen tehetség 

narratívájával. 377  Szekfű anonim szerzőtől származó nekrológja klasszikus 

megtéréstörténet, a Saulból a Moszkva felé vezető úton Pállá lényegülő hős története.378 

(Ennek a sémának a kiaknázására, lássuk be, Szekfűt illetően nemcsak a nekrológ-, de az 
                                                           
375 1937, 271–272. 
376 1945/46, 306–307. 
377 1956, 830–833. 
378 1955, 960–963. 
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életrajzírónak is megvan minden lehetősége.) Apropó, biblikus előképek: Léderer Emma 

Domanovszky-megemlékezése viszont nyomokban Keresztelő János történetére 

emlékeztet – a prófétáéra, aki előkészíti az Úr útját: tanítványai közül „nem egy, s talán 

éppen a legtehetségesebbek a felszabadulás után megtalálták az utat a marxizmushoz 

(…).” Ezek „a nála jóval fiatalabb tanítványok, akiket a forrásokon át az igazság 

keresésére tanított, éppen a marxizmusban találták meg azt az igazságot, amelyhez 

Domanovszky Sándor, ha nem is tudta rávezetni, sokban hozzásegítette őket.”  379  Ismét 

felbukkan tehát a történész mindezidáig változatlanul kötelező tulajdonsága: az 

igazságkeresés. Ez persze a későbbiekben (az első eleve marxistaként induló 

történészgeneráció múlásával) kiegészül olyan jelzőkkel, mint „a legmagasabb értelemben 

vett pártosság és tudományos bátorság” (Pamlényi Ervin Molnár Erikről) 380 , az 

„ideológiai felkészültség” vagy mint a pártosság szóvá tételének felszívódásával egyidőben 

egyre szakmaibbá és személytelenebbé váló jelzősorok: a „széles körű forrásismeret, 

problémaérzékenység” stb. (Rottler Ferenc Elekes Lajosról)381. Ugyanakkor strukturális-

retorikus jegyeiben szívósan tovább él az a szöveghagyomány is, ami még az előző 

korszakban vált uralkodóvá, különösképpen a (hátrányukra vagy előnyükre) politikailag 

kevésbé exponált történészeknél, illetve jellemzően az előző korszak narratív 

hagyományain iskolázottak esetében, legyenek ők a búcsúztatandók vagy a búcsúztatók. 

Ennek bizonyságául szolgál az alább következő összehasonlítás. 

 

Ellenálló szöveghagyomány: megemlékezés 1947-ből, 1958-ból és 1968-ból 

 

Hogy közelebbről vehessük szemügyre a vizsgált évtizedek történészi ideál-identitása 

alakzatában bekövetkezett módosulásokat, az adott szövegkorpuszból kiválasztottam 

három olyat, amelyek nem egy politikailag is kitüntetett pozícióban munkálkodó 

historikust búcsúztattak, hanem (amennyire létezhet ilyen) „tisztán” történészeket, 

nagyjából azonos időtávra egymástól. A három évszám (1947, 1958 és 1968 382) által 

körülfogott időszakasz legalább két korszakelválasztó eseményt tartalmaz (a fordulat évét 

                                                           
379 1955, 522–523. 
380 1966, 711–712. Érdemes fölfigyelni rá, hogy bár Pamlényi volt a Molnárról halálakor megemlékező, a 
Történelmi Társulat centenáriumi szövegegyüttesébe már Pach Zsigmond Pál emlékbeszéde kerül (míg 
Pamlényire ugyanekkor a historiográfiai áttekintés feladata hárult, ami eredetileg Pach reszortja lett volna, ld. 
az előző fejezetet). 
381 1982, 1367–1368. 
382  A dolgozat tematikájától nem állt volna távol, ha a hatvanas évekből valamelyik Molnár Erik-
megemlékezést választom, de az ő panteonizációját gyümölcsözőbbnek tűnt a korábbi, a Történelmi Társulat 
centenáriumára vonatkozó fejezethez csatolni. 
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és ötvenhatot), a történetírás történetét szakaszolók pedig több egymást követő korszakra 

osztják ezt a húsz évnyi távlatot (pl. 1) szovjetizálás 2) a magyar történelem nemzeti 

kommunista interpretációjának kanonizálása 3) liberalizálódás és reprofesszionalizáció).383 

A három megemlékező szöveg közül a második kettőt az a sajátos kapcsolattal fűzi 

egymáshoz, hogy az első megemlékezője a másodikban már a megemlékezés tárgya. Az 

összehasonlítást az a közös életrajzi tényező is megkönnyítette, hogy az elhunytak 

mindhárman bizonyos mértékig kettős identitással rendelkeztek, történészi hivatásukhoz az 

egyik esetben szerzetesi,  a másik két esetben katonai pálya vagy pályakezdés társult.  

 

A tudós zalavári perjel: Erdélyi László (1868–1947)384 

Az orátor-narrátor (Csóka J. Lajos) a lamentatio alakzatával385 nyitja a megemlékezést, a 

halál elfogadhatatlanságának érzékletes tapasztalatát közvetítve. Rövid életrajzi 

összefoglalását exemplummal, bibliai párhuzammal 386  zárja, azaz a halott „egyik 

legnagyobb elődjét, a bencés historikus Beda Venerabilist” idézi. (Beda Venerabilis mint a 

szerzetes történészek ideáltípusa jó néhány évtizeddel később is eleven hagyományként 

bukkan föl Gerics Józsefnek egy másik szerzetesről, Kumorovitz Lajos Bernátról 

megemlékező beszédében.387) 

 A temetési beszéd, azaz a laudatio funebris388 további, történészek esetében immár 

jól ismert elemeként bukkan fel a mindhalálig betöltött mesteri szerep. („Már halálos 

ágyán feküdt, amikor kérésére felkereste egyik fiatal rendtársa, hogy meghallgassa a 

mester utolsó tanítását.”) 389  Ezt (a beszéd legterjedelmesebb részeként) a szakmai 

pályarajz és értékelés követi, ami ezúttal nem merül ki Erdélyinek a „források egyik 

legalapos ismerőjeként”, rendszeresen publikáló „ízig-vérig historikusként” emlegetésével, 

hanem a kultikus nyelvhasználat váratlanul kritikaivá változásával előkerül egy szakmai 

jellemhiba is: „erős egyéniség volt, aki túlzottan is bízott saját éleslátásában és kritikai 

képességében”. Véleményem szerint egy történészi emlékbeszédben a kritikus hangvétel 
                                                           
383 Romsics 2011. 
384 Csóka 1947. 
385 „a halál fölötti panasz, amelyet a prédikátor általában az összegyűlt gyászoló gyülekezet, esetleg a magyar 
nemzet vagy a haza szájába adott.” Kecskeméti–Nováky 1988: 22. 
386 „Az exemplum által kifejezhető politikai-reprezentációs ideológia képviselete tehát az exemplum követése 
és az exemplumot korábban követők követése útján együttesen valósulhatott meg mind a laudált személyek, 
mind a laudátorok részéről”. Kecskeméti 1998: 206. Tehát a példában „egyesülhetett” a narrátor, a közösség, 
akit egyszerre képviselt és megszólított, valamint a halott – azaz közösségiidentitás-képző alakzatról van itt 
szó, más szóval az exemplum az aktuális közösségi kánon (panteon) mozgósítható részének tekinthető, olyan 
alaknak-alakzatnak, akinek a szerepe minden kommunikációs fél számára pozitívan értelmezhető.  
387 1992, 500–501. 
388 Adamik 2010: 1203–1208. 
389 Csóka 1947: 357. 
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valójában mégiscsak kultikus, ál-kritikus – fölfedve azt, hogy a történészközösség 

kultuszának mindenkori tárgya nem az elhunyt szaktárs, hanem a történelem tudománya, 

és e tudomány követelményei azok, amelyek súlyához mérve a távozó megmérettetik. No 

persze ez a kritikainak tűnő attitűd itt amúgy sem tartós, hiszen azonnal kioltja az a 

megállapítás, hogy az elhunyt „a vitának, a tudományos problémák közös erővel való 

tisztázásának lelkes híve volt”, és ennek hála meg lehetett győzni állításai 

fogyatékosságairól. A narrátor példát is hoz, méghozzá magát az elhunytat idézi meg, aki 

„még élete végén is látható gyönyörrel emlékezett vissza” a Tagányi Károllyal folytatott 

vitájára. Egy másik sajátos mozzanat a munkásság kapcsán az, ahogy a megemlékezés 

tárgyát a laudációs elbeszélésben szakterületéhez illőn, az onnan kölcsönzött szóképpel 

jellemzi a narrátor: „Mozgékony szelleme középkori lovagként bátran és készségesen állt ki 

az ilyen szellemi viadalok arénájára.” 

 A beszéd egy ismétléses mondatszerkezettel zárul, amely egyetlen identitásba 

olvasztja a szakmai szerepet, az életvitel erkölcsét és az élet általános mérlegét, egyfajta 

hierarchiát is képezve: „lelkes tanár, igazi pedagógus volt (…); valódi tudós volt (…); 

tiszta lélek és hűséges bencés volt (…); boldog ember volt (…).” A zárómondat a maga 

emelkedett, klasszikusan szónoki módján egyesíti a hallgatóságot, a rétort és az elhunytat  

két kultusz, a szakma és a vallásos hit eggyéforrasztott közösségében, amikor is a 

mindentudó elbeszélő szerepét öltve mindannyiuk elé a halál egyazon vízióját vetíti: 

„kutató tekintetét csak a Mors Imperator előtt csukta le akkor, mikor már szűrődött feléje  

az Örök világosság fénye, mely véglegesen tisztázta számára is a földi élet-probléma 

világát.”390  Azaz a halál ez esetben mint tudományos probléma tételeződik. 

 

A hadtörténet múzeumi katonája: Tóth Zoltán (1888–1958)391 

Ahogy az elvárásaink sugallják, a hit e vallásos interpretációja a jó tíz évvel később 

megjelent nekrológ sorai között már nem szerepel. Hasonlóságok, sőt egyezések azonban 

mégis bőven akadnak, illusztrálva, hogy egy bevett retorikai formula milyen erősen 

ellenállhat a politikum (és vele együtt a történelem számos más, mesterségesen konstruált 

szelete) változásainak. Miután ugyanis elolvassuk ezt a megemlékezést, joggal találhatjuk 

                                                           
390 Ha az elmúlásnak ez a képzete nem lett volna elfogadható a közösség egésze számára, akkor a szónok az 
accomodatio, az alkalmazkodás egy olyan követelményét sértette volna meg, mely szerint „beszédét az 
esemény egésze által képviselni kívánt családi vagy világi hatalmi ideológiához kell alkalmaznia”. 
Kecskeméti 1998: 163. 
391 Markó 1958. 
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úgy, hogy (retorikai és identitásformáló eszközei alapján) tíz évvel korábban éppúgy 

napvilágot láthatott volna, mint tíz évvel később. 

 A szöveg ezúttal is legelőbb a lamentatio alakzatával egyesíti a veszteségben a 

történészközösséget, mégpedig a lehető legbővebb értelemben: „Halála nagy veszteség 

egyúttal az egyetemes, közelebbről pedig a magyar művelődéstörténet szemszögéből is.” A 

bevezető gondolatokat itt is egy rövid, a katonaitól egyenesen a történészi pálya felé tartó, 

abban kiteljesedő pályarajz követi – nem véletlenül, hiszen a nekrológ a szakmai közösség, 

valamint az élet végpontja, mondhatni a konklúziók felől fogalmazódik meg, elsimítva 

minden törést, egy határozott ívet és értelmet adva minden megemlített mozzanatnak – 

ahogyan azt a biográfiai textusok mindegyike teszi. 

 A szakmai-etikai értékelésben (Erdélyiéhez képest) új kiválósági szempontok 

merülnek fel, de egyikük sem olyan különleges, hogy más történészi megemlékezésben ne 

találkozhatnánk vele: a pozitívumokban bővelkedő és, mint láthattuk, lassan, legföljebb 

nemzedékenként módosuló, hagyományos jellemtárból merül föl a „mélyenszántó és 

alapos kutatások”, a „munkák gazdag termése”, a gondolkodás „rendkívül széleskörű 

távlatai”, a vizsgálatot jellemző „aprólékos gondosság”, a külföldi publikáció dicsősége 

stb. A jelzőhalmozást ezúttal is megszakítja a személyesen szerzett tapasztalat fölidézése 

(amely egyben ki is jelöli az elhunyt helyét a történészhierarchiában): „Ha szokott szerény 

modorával leült az Akadémia vagy a Magyar Történeti (sic!) Társulat felolvasó ülésének 

asztalához és beszámolt kutatásairól (…), azzal az érzéssel hagyta el mindenki az 

üléstermet, hogy most olyan tudós szólt hozzánk, akinek van mondanivalója, s aki gondos 

kutatással ismét egy eddig ismeretlen adattal vagy magyarázattal gyarapította 

ismereteinket.” A narrátor azt sem feledi el megemlíteni, hogy mikor és milyen 

teljesítménnyel fogadta az elhunytat soraiba az Akadémia, illetve hogy „a második 

világháború után” (így, a korszak minden minősítése nélkül) a Tudományos Minősítő 

Bizottság kandidátusi fokozattal ismerte el Tóth Zoltán teljesítményét. 

 Akárcsak Erdélyinél, Tóthnál is a nevezetes viták és megoldott tudományos 

problémák, tehát a maradandóvá kanonizált pályaállomások konkretizálása zárja a 

pályaívet. A befejezésben Marczali Henrik nevének említésében két, szintén régi retorikus 

alakzat, a dicső ősök szóvá tétele és az elhunyt összehasonlítással való fölmagasztalása 

egyesül 392  – ráadásul Marczali nemcsak nevében, de elbúcsúztatott mivoltában is 

                                                           
392 Alsted 1630-as előírásai szerint a halotti orációnak a következőkről illett szólnia: a patria, a maioribus, ab 
educatione, a rebus gestis, a comparatione, epilogus. (Kecskeméti 1998: 165.) Ha visszaemlékezünk a 
dolgozat korábbi fejezetében tárgyalt történészi önéletrajzok szerkezeti felépítésére, feltűnő azonosságot 
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fölidéződik, ami által egy tüköralakzatot rajzol ki a szöveg, hiszen az aktuális halotti 

beszéd narrátora az aktuálisan búcsúztatott történész Marczalit búcsúztató beszédéből idéz. 

Az idézetben, akárcsak az előzőleg tárgyalt nekrológ záró formuláiban, ismét összeforr az 

erkölcsi kiválóság és a szakmai életút, ám ezúttal ellenkező sorrendben, mint korábban: 

„igazi barát volt, gondjaink, problémáink hűséges megosztója, életünk apróbb bajait is 

megértő bölcs tanácsadója. Neve, működése a magyar történettudományé.” Tehát a laus 

hominum egyszersmind laus communitatis – a szakmai kultuszközösség az elhunyt emberi 

kiválóságát is magának vindikálja a név és a pálya kegyeleti kisajátításával, 

megöröklésével. 

 

Hadvezérek krónikása: Markó Árpád (1885–1966)393 

A lamentatio alakzatával való indítást ezúttal a consolatio váltja fel, annak a leszögezése, 

hogy az emberi lét határait az értékes művek örökkévalóságukkal képesek meghaladni, és 

ez esetben meg is haladják, az életmű „szemünk előtt győzte le az időt”. Az alak 

pályarajzából (a megemlékező egy, a korszellemmel lépést nem tartó, annak idejekorán 

ellenálló történész alakját eleveníti föl) immár kiolvashatók a korszakhatárok, az előző 

időkkel szemben deklarált elkülönülés és kritika, ám most sem annyira ideológiai, mintsem 

paradigmatikus, tudománytörténeti távlatból.394 

 Markó mintegy alapító atyaként lép a hadtörténet terepére, és kettős (katonai és 

történészi) hivatása teszi igazán alkalmassá, hogy profiként szálljon szembe a Horthy-

korszak elítélendő Rákóczi-felfogásával. A szövegből előtűnő alak megcsillogtatja az 

ismerős historikusi erényeket: felkészült, hatalmas munkát folytat, megnyilvánulásaival 

elismerést arat (jelen esetben azzal, hogy modern kommunikációs csatornát állít 

                                                                                                                                                                                
állapíthatunk meg a halotti beszédek elemsorrendjével, és ez újfent eszünkbe juttathatja Paul de Man az 
önéletrajzot sírfeliratként fölfogó gondolatmenetét. 
393 R. Várkonyi 1968. Feltűnő a halál és a megemlékezés közzététele között eltelt két év. Csak tippelni lehet, 
hogy a tudomány személyes veszteségeinek szóvá tételét netán háttérbe szorította az 1967-re összezsúfolódó 
megannyi évforduló, ld. az előző fejezetet. 
394 Az ideológia mint ethosz közvetlen beszűrődése a nekrológokba még akkor sem feltétlenül tapasztalható, 
hogy a történész pártfigura vagy marxista történetelmélettel foglalkozik, mert ilyen esetekben olyan narratív 
eljárással is találkozhatunk, amely a (műfajból következően kimagyarázott) szakmai hibák vagy erények 
közé sorolja a pártosságot, az akdevát módon vagy invenciózusan alkalmazott marxista történetfelfogást vagy 
ezek hiányát, azaz nem morális, életelvekben megtestesülő elvárásként merül föl az ideológiának megfelelés. 
Ugyanakkor nem lennék őszinte, ha azt állítanám, hogy a marxizmus gyakorlati érvényesülésének területeit 
könnyen körül lehet határolni a korszak legtöbb történésze esetében, hiszen leginkább csak a szakmai 
megnyilatkozások állnak a rendelkezésünkre. A „ki volt marxista” kérdésre adott válasz határozottságát az 
sem segíti elő, hogy (mint már emlegettem) a marxizmus-interpretáció is igen nehezen tisztázható évekre, 
évtizedekre, személyekre, iskolákra, művekre bontva, aktuálisan. A politikai hatalom definícióit aligha 
tekinthetjük biztos kapaszkodónak az alávetettség és/vagy hatalom különböző szintjein tevékenykedők 
fölfogására nézve. 
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csatasorba a korszerű történettudomány érdekében, nevezetesen a rádiót), kitűnő az 

íráskészsége, nagy a módszerbeli felkészültsége, kiforrott történetíró. 

 A pályaképet anekdota is tarkítja, amely újfent az ellentörténészi alak meggyőző 

kimunkálását szolgálja (az elhunyt felettese imigyen szállt szembe a történészi 

munkásságot előléptetéssel nem honoráló honvédelmi miniszterrel: „Rendben van (…), 

100 év múlva senki sem fogja tudni, hogy a minisztert ma Somkuthy Józsefnek hívják, de ha 

valaki 100 év múlva a Rákóczi-szabadságharccal fog foglalkozni, akkor az tudni fogja, ki 

volt Markó Árpád”). Az ellentörténészi identitást a narrátor egy másik határozott vonással 

is gazdagítja, mégpedig az illúziókkal és a romantikus szemlélettel (beleértve ebbe a 

szellemtörténetet is) való leszámolás, a realizmus készségével: „a romantikával szemben 

a realizmus oldalán állt”, és ezt legenda-leleplező felfedezései is bizonyították. Az 

elbeszélés végére pedig ez a történész is elnyeri a már gyakran emlegetett mester-címet 

(„ismereteit bőkezűen osztotta szét a fiatal kutatógárda tagjai között”), és az sem 

elhanyagolható észrevétel, hogy a narrátor az elhunyt szavainak közvetlen idézésével 

erősíti meg a kultuszközösséget a kortárs történészkollektíva és a halott nagyság között 

úgy, hogy történelemértelmezésük azonosságára világít rá: „A lelkiismeretes 

történetkutató, bíráló és összeállító munka értelme – írta – az, hogy a történelmet »a 

társadalom számára hatóerővé« tegye.” 

 A szerencsés forrásadottságoknak köszönhetően (Markó Árpádnak a korábbi 

fejezetben szóba került, ötvenes évek elejére datált forráscsoportok között mind az 

önéletrajza, mind a tudományos minősítése megtalálható) vethetünk egy pillantást azonos 

életrajzi tények különböző módú elbeszélésére. Az összehasonlításra alapvetően kevés az 

alkalom, ugyanis a három szöveg mintha három különböző identitást vázolna föl, vagyis 

igen kevés átfedést találunk a biografikus textusok között. Mégis, a katonai pályafutás 

jellemzése, későbbi beleszövődése a történészi hivatásba nyújt némi lehetőséget a 

narratívák összevetésére, amit arra használhatunk, hogy fölfedezzük az eltérő 

kommunikációs-retorikai helyzetekből származó jelentős különbségeket: 

 
Önéletrajz (1951) 

„a bécsújhelyi volt cs. és k. katonai akadémiába léptem, s onnan 1906-ban 

kerültem mint hadnagy a kassai 34-ik sz. közös, magyar gyalogezred kötelékébe. 

Ott szolgáltam az első világháború alatt is, a Monarchia felbomlásáig. Azután 

Pestre költöztem, és 1920-ban kérésemre – mivel már azelőtt is érdeklődéssel 

foglalkoztam hadtörténeti kérdésekkel – az akkor alakult Hadtörténelmi 

Levéltárba kaptam beosztást. Itt szolgáltam kezdetben mint a főigazgatóság 
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központi tudományos titkára, később pedig közel 10 évig mint osztályvezető. 

(…) 1940-ben történt nyugdíjazásom idejében, szolgálati éveimnek megfelelően 

mint ezredes-főlevéltáros lettem nyugállományba helyezve.”395 

 

Értékelés (1953) 

„Hadtörténész, a Horthy-hadsereg nyugalmazott ezredese volt. (…) 

Felszabadulás előtti tudományos munkásságát reakciós szempontok 

jellemzik.”396 

 

Megemlékezés (1968) 

„egyesítette magában az elméletileg képzett és hadat járt katonát s a felkészült 

történetírót. Az első világháború után maga kéri felvételét a Hadi levéltárba, mert 

az újonnan szervezett honvédségben nem akar szolgálni. Itt, mint a Régi levéltári 

osztály vezetője, hatalmas munkát folytat, hogy az ellenforradalmi korszak 

vaskalapos, tudományellenes honvédségi szellemének ellenére a kor tudományos 

színvonalán álló központtá tegye a levéltárat.”397 

 

Mint láthattuk, a történészi identitásról alkotott ideáltipikus kép mindhárom történész 

esetében hasonló hagyományt tükröz vissza, olyan apróbb eltérésekkel, amelyek nemigen 

indokolják e nekrológirodalom-történetben éles korszakhatár meghúzását. Ugyanakkor 

megállapíthatjuk azt is, hogy a halotti beszédek retorikájának identitásrajzoló műveleteit 

másképpen, határozottabban és felismerhetőbben tartja tiszteletben az első két nekrológ, 

míg a harmadik a tematikai és időrendi szokáshagyománytól eltérve egy előre 

meghatározott, homogén, változásnak ellenálló identitásalakzat (a korát megelőző 

ellentörténész) bizonyságául szolgál, a közösséget képviselő narrátor e küldetésnek eleget 

téve szövi az elbeszélést szövegét. Ha mindenképpen magyarázatot szeretnék találni erre 

az eltérésre, egyrészt talán a(z irodalmi) szövegstílusok korabeli pluralizálódásában 

keresném, másrészt pedig szakmailag a háború után szocializálódott nemzedék eltérően 

alakuló szövegfelfogásában és szöveghagyomány-tiszteletében. Egyszerűbben szólva azt 

feltételezem (olvasói tapasztalatom alapján), hogy ők már másként írtak (történelmet is), 

mint az elődeik, illetőleg eleve többféle történetírói hagyományt örököltek, különböző 

központi narratívákhoz igazodó történeti irodalmon iskolázódtak. Mindeközben nem 

szabad elfeledkeznünk az egyéni hangok, stílusok átszűrődéséről sem, amely hang az előző 

évtized nekrológjaiból (vagy akár történeti irodalmából) kevéssé cseng ki. 

                                                           
395 AL 102/74. 
396 AL 102/74. 
397 R. Várkonyi 1968: 358. 
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 Az egyén hangja a továbbiakban már nem némul el, és erre plasztikus példákat 

szolgáltatnak a rendszerváltást megelőző és követő évtizedek megemlékező szövegei, 

ahogy a következőkben láthatjuk. 

 

A személyes hang megerősödése 

 

A fejezet elején már idézett, Szabad György tollából származó Szabó István megemlékezés 

azt a máig tartó vonulatot példázza, amelyet a magával ragadó, feledhetetlen személyiséget 

középpontba helyező nekrológok túlsúlya jellemez (lásd pl. Glatz Ferenc Pamlényi 

Ervinről, Gerics József Kumorovitz Lajos Bernátról, Somogyi Éva Hanák Péterről írott 

megemlékezéseit.) 398 Mint láthattuk, ez a modális hagyomány átnyúlik a rendszerváltás 

korszakhatára fölött, egy meglévő elbeszélésmódot folytat, egyszersmind illusztrálja, hogy 

a narratív identitásképző örökség változásai korántsem esnek egybe a politikatörténet 

cezúráival. Váratlan fordulatok persze az 1989 utáni nekrológokban is akadnak, mint pl. 

Gunst Péter Pach Zsigmond Pált búcsúztató beszédében, amelynek elbeszélése szerint az 

elhunyt szakmailag a pártállamban betöltött magas állásának esett áldozatul, mivel senki 

sem alkothatott szabadon véleményt az írásairól, és így nem nyújtott neki segítséget.399 

Vagy a bizarr kis bon mot, amit saját magától idéz az Ember Győzőt búcsúztató szerző,  

Sárközi Zoltán, jellemezni kívánva a levéltárigazgatóként „egyeduralkodó” elhunytat: „ezt 

a magatartását egy farsangi mulatság alkalmával, jelenlétében így fogalmaztam meg: 

Ember tervez, Ember végez, és mindig az utóbbi a Győző!”400 

 

 

Összegzés 
 

Az értekezés e fejezete azt hivatott vizsgálni, hogyan változott az a kép, amelyet a 

történészközösség egy több évezredes retorikai hagyománynak (az első nevezetes 

epitáfistaként Periklészt szokás emlegetni 401 ) alárendelt beszédtípusban saját 

communitasának tagjáról, illetőleg az ő, áttetszővé laudált alakján keresztül az eszményi 

historikusról a történészi erénykatalógusban megörökített. Láthattuk, hogy az emlékbeszéd 

hőskorának, a 19. századnak a szónoklataiban már megalapozódott az a történészkép, 
                                                           
398 1985, 599–607., 1992, 500–501., 1998, 289–292. 
399 2002, 730–734. 
400 1995, 960–963., 963. 
401 Adamik 2010: 1204. 
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amelynek jó néhány elemével a mai történésznekrológokban is találkozhatunk. 

Fölfedezhettük, hogy az orátor az esetek többségében nem pusztán szakmai, de barátinak 

vagy tanítványinak mondható kapcsolatban is állt az elhunyttal, és e kapcsolatból illett is 

meríteni a beszédben az elevenítés, a megidézés végett. 

 Ugyanakkor az állandó elemek mellett érzékelhetően módosult a hangnem, az 

emelkedett, ünnepélyesből a tisztelő-elismerőn, majd a szakmai-etikain át a bensőségesen 

személyes, társként megnyilatkozó hang irányába. (Természetesen nem kizárólagos 

jelleggel.) Merészség volna ezekből a változó narrátori-orátori szerepekből egészen 

konkrét következtetéseket levonni arra nézve, hogy miként változott vele azonos ritmusban 

a történészek közösségének önképe, illetőleg a kultusztárgyaik, a Történelem és a 

Történettudomány értelmezése, mégis alighanem az utóbbiak kimért tempójú, ám azért 

észrevehető jelentésváltozásaiban gyökerezik ez az áthangolódás. Mintha a történészek a 

szent lángot őrző papságból jól képzett káderekké, végül szempontjaikat (a történelemmel 

ápolt viszonyukat) szubjektíven (is) megválasztó, a történelemmel olykor ironikus 

dialógusba elegyedő, inkább baráti, mint vallásos áhítattal áthatott kapcsolatot fenntartó 

egyéniségekké váltak volna.402 De ez csak az egyik, szubjektív nézőpontból (is) megfestett 

képe a történésznekrológok történetének. 

 

A nekrológok, mint láttuk, a kultikus nyelvhasználat példáiként nem a biografikus 

realizmus stílusában íródnak. Azaz, miután távozunk majd az élők sorából, viselt 

dolgainkat vagy elhallgatják, vagy erényként fogják feltüntetni, ami bizonyos tekintetben 

megnyugtató. (Aki valamivel valószerűbb megemlékezésre vágyik, az éljen életrajzi 

monográfiára méltó életet.)  

E historiográfiai érdekű értekezés utolsó fejezetének zárásaként hadd idézzem egy 

korábbi nemzedék képviselője, Borovszky Samu üzenetét. A Ballagi Aladár által 

megidézett Borovszky a magyar történettudomány egyik lehetséges Wotanjára, Szilágyi 

Sándorra utalt, miközben így köszönt el ifjabb kollégáitól: „Mi majd elmegyünk (…), ti 

meg itt maradtok, magatokra maradtok, de aztán mindegyikőtök egy Sándor bácsi 

legyen!”403 

                                                           
402  Érdemes a legutóbbi idők megemlékezés-viszonyulását (a benne meglévő retorikai hagyományok és 
újszerűségek kapcsolatára vetíve) összevetni ezzel a gondolattal: „Ha az utóbbi évtizedek történetírásának és 
főként historiográfia-elméletének szakirodalmát áttekintjük, feltűnik, hogy az alapvetően szerteágazó 
szemléletmódok, kutatási területek és nézőpontok mellett vissza-visszatérnek bizonyos jelzők, retorikai 
eszközök, melyek általában valamilyen irányzatalapításhoz és -megnevezéshez kapcsolódnak.” Kisantal 
2009: 9. 
403 1912, 394–397., 395. 
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Zárszó 
 

 

Dolgozatomban alapvetően két kérdésre igyekeztem választ találni: egyrészt hogy miként 

alkalmazhatók a nyelvészeti pragmatika bizonyos eszközei, valamint a narratívaelméletek 

és a narratológia elemzési keretei történészek szövegeinek vizsgálatához, alkalmazhatók-e 

egyáltalán, milyen eredményeket remélhetünk tőlük. A kérdésföltevések másik iránya a 

történészek kollektív és egyéni identitásainak föltérképezése felé mutatott: az említett 

szövegelemző módszereket arra próbáltam használni, hogy történészek múltbéli 

elbeszéléseiből „kifejtsem” az identitásaikra vonatkozó elvárásokat, identitásépítő- és átíró 

eljárásaikat, mindezeket jórészt az államszocializmus első évtizedeiben keletkezett 

elbeszélő szövegekből – mindezt öt esettanulmány tükrében. 

 Ahhoz, hogy használatba vehessük a szóban forgó szövegvizsgáló módszereket, 

legelőbb is tisztáznunk kell, miként interpretálhatók azok a nyelvi fordulatból fakadó 

megállapítások, amelyek a történészek elbeszéléseinek nyelvi megformáltságára, alakzatos 

mivoltára hívták föl a figyelmet az utóbbi évtizedekben. Értekezésemben amellett foglalok 

állást, hogy ezek a historiográfia alapvető nyelvi és figuratív meghatározottságára  

rámutató, inkább a filozófiában és irodalomelméletben, mintsem a történészi gyakorlatban 

gyökerező elképzelések helytállóak: a történész nyelve és szövege nagyban egyezik az 

irodalmi nyelvvel és szövegalakító mechanizmusokkal. Ez a belátás engedi meg, hogy 

irodalmi vagy hétköznapi szövegek elemzésére kidolgozott eljárásokat a történészek 

narratíváinak olvasásában is alkalmazzunk – véleményem szerint akadálytalanul. 

Ugyanakkor igyekeztem cáfolni, hogy a történészek szövegszerkesztő módszerei miatt a 

történetírást a fikcióval kellene azonosítani, sőt hogy a nyelvi megformáltság kérdése 

választ adhatna a logikai „igaz – nem igaz” kérdésfölvetésre, arra, hogy a történetíró 

szövegében valóban a múlt valósága teremtődik-e újjá. Pusztán a szöveg sajátosságait 

vizsgálva ugyanis sem a fikciós, sem a történetírói szöveg „igaza” nem dönthető el. A 

történeti szöveg (mint lehetséges világ) igazságát az biztosítja, mennyire tűnik hiteles és 

meggyőző elbeszélésnek, valószerűnek, azaz hogy mennyire tesz eleget a történeti 

diszkurzusban résztvevő olvasók elvárásainak. Ezeket az elvárásokat pedig különböző 

kortársi és hagyományos horizontok strukturálják – azaz a történetírónak bármennyire is a 

rendelkezésére állnak a fikciós szöveg megmunkálás- és hatásmechanizmusai, mégsem 

írhat úgy és azt, ahogy és ami neki tetszik. 
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 Dolgozatom másik előzetes elméleti hozadéka az, hogy a történetírás eddigi 

retorikai megközelítései (konkrétan Hayden White és Paul Ricoeur egymással bizonyos 

mértékig vitatkozó elgondolásai) csak korlátozottan használhatók a gyakorlatban, az egyes 

történésznarratívák elemzéséhez. Ennek az az oka, hogy retorikafelfogásaik ahhoz 

idomultak, milyen elméleti-filozófiai narratívát kívántak a retorika alakzatának 

megvilágító erejével megalkotni általánosan a történetírás természetéről – és nem az egyes 

szövegekből, a történetírói praxisból kiindulva, arra kíváncsian, mintegy 

szerszámosládaként alkalmazták az antik rendszeralkotók által már részletesen kidolgozott 

retorikai fogalmakat. 

 Az elméleti alapvetések és az alkalmazni kívánt eszköztár áttekintését követően, az 

egyes esettanulmányok kidolgozásához szükséges volt beszámolni a honi historiográfia 

második világháború utáni évtizedeit átfogó történetekről, azaz azokról az elbeszélésekről, 

amelyeknek a hagyományába a jelen értekezés beleíródik. Ezekről megállapíthatjuk, hogy 

többségükben politikatörténeti narratíván, azon belül is a megszakítottságokon 

(rendszerváltásokra) alapuló intézmény- és műtörténetek, amelyek ilyenformán a 

történetírás politikának való örökös kiszolgáltatottságát sugallják és tanúsítják. 

 Az első esettanulmányban a fordulat évét közvetlenül követő időszak történészi 

programbeszédeinek működésmódjáról állapítottam meg (az argumentációs technikák 

vizsgálatával, illetve e szövegek beszédcselekvéskénti értelmezésével), hogy inkább példa- 

és mintaadó narratívákról van itt szó, mintsem meggyőző vagy egyáltalán valódi 

meggyőzésre törekvő narratívákról. Ezek a retorikai beszédhelyzetet csupán imitáló 

programbeszédek úgy formálták a kortárs történettudomány identitását, hogy egy új 

szakmai etikát demonstráltak – ezentúl az elbeszélés egy kizárólagosan meghatározott 

formája, és nem a tartalma biztosítja majd a történelmi hitelességet. 

 A második esettanulmányban ugyane korszaknak a tudományos rekrutációs 

diszkurzusát kíséreltem meg rekonstruálni, középpontban a történészi önéletrajzok egy 

1951-ben keletkezett csoportjával. Az ösztöndíjazás, az aspiránsképzés és a gyorsított 

fokozatszerzési eljárások korabeli feltételeinek és gyakorlatának fölvázolása után 

megállapíthattam, hogy ezeket az előírásokat sem az alkalmazóik, sem a jelentkezők nem 

úgy értelmezték, miszerint eredményük vagy követelményük egy homogén identitású 

történészgárda „előállítása” lett volna. Az önéletrajzokból (amellett, hogy a kortárs 

diszkurzív szituáció interpretációjának bizonyos mérvű kontúrtalanságáról, „puhaságáról” 

adnak hírt) többféle identitás rajzolódik ki, amelyek közül én négy alaptípust különítettem 

el és határoztam meg. 
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 Míg a harmadik esettanulmány az 1956-ban elhunyt Hajnal István írástörténet köré 

rendeződő életmű-identitását, illetőleg (a tudományos kollektívából való száműzetését 

felszámolandó) a közösségi identitáshoz való, végeredményben sikertelennek bizonyuló 

kapcsolódási kísérleteit vizsgáltam ismét csak a források nyelvi adottságain keresztül, a 

negyedik esettanulmányban a Magyar Történelmi Társulat rituális, kommemorációs 

aktusokban és saját történetének elbeszéléseivel megoldást kereső identitásválságát 

tematizáltam. Olvasatom eredményeként kimondható, hogy bár a kollektív történet 

elbeszélésében (a korszakról alkotott benyomásainknak megfelelően) már többféle narratív 

norma jelentkezik, ezek együttműködése, összebékítési kísérletei nem feltétlenül öltenek 

alakot egy meggyőző, az identitásválság kezelése szempontjából sikeres narratívában. 

 Az értekezés befejező, ötödik elbeszélésében a történészi emlékbeszédek, 

nekrológok, megemlékező szövegek elemzése arra mutatott rá, hogy a bennük tetten érhető 

szöveg- és identitásalkotó hagyományok jórészt szívósabbak, tovább érvényesülnek, mint a 

19–20. század politikatörténete által konstruált korszakok, egyszóval a folyamatosságokra 

és a történetírói nyelv ellenálló-képességére irányítják a figyelmet, ebből a speciális 

aspektusból nézve legalábbis. A beszédekre vonatkozó szabályrendszer lassú formálódása 

mégis lehetővé tette, hogy e kultikus létmódú szövegekben a történészek a Történelem 

templomának papságából a történelemmel egyenrangúbb, olykor ironikus, ám korántsem 

homogén viszonyt fenntartó testületté váljanak. 

 

E ponton (részemről) befejezettnek nyilvánítom az olvasó meggyőzésére irányuló írásos 

retorikai eljárások alkalmazását, annál is inkább, mivel a tudományosság kebelébe való 

bebocsáttatás csak részben vívható ki az identitás közvetetten érvényesülő megnyilvánulási 

módjaival. „A XIX. század vége óta a legfontosabb változás talán éppen a kimondható és a 

leírható közötti határ elmozdulása. A jelölt »személyiségére« (»rokonszenves«, »rátarti« 

stb.), a védésen megjelent hallgatóság összetételére tett megjegyzéseknek még mindig 

komoly szerepe van a jelöltek elbírálásában, de főleg a »magánbeszélgetésekben«. Az 

ezeken elhangzottakat a hivatalos bírálatok nem tartalmazzák, noha ezek az előbbiekhez 

hasonlóan lényeges módon befolyásolják valaki jó (vagy rossz) hírét”404 – márpedig ez 

utóbbiakat már aligha befolyásolhatom az értekezés eszközeivel. 

  

                                                           
404 Noiriel 2001: 286. 
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