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 ku ta tás és az ír ás ket tôs misszi ó já tól ve zér elt 
tör té net tu do mány lén ye gé ben herm e ne u ti kai 
vál lal ko zás az ért el me zésre, a szö ve ges, ké pi 

és anya gi em lékek meg ért é sé re és mag ya rá za tá ra.1 
A fel adat el sô ré sze, a tör té ne ti ku ta tás, azt a jár tas -
sá got ig ény li, hogy a mú lt be li esemé nyek fenn ma -
radt nyom a it be tudjuk tá jol ni és meg tud juk fejt -

e ni. Mi vel a múlt meg fog ha tat lan, a tört é nész min -
dig csak a homá lyos ma radvá nyo kat, a ba r lang falán 
lát ha tó képe ket tudja ol vasni. A fel adat má so dik 
ré sze, a tör té ne tír ás, azt a te hets é get igény li, ho gy 
a múlt beli es e mé nyek, a múlt va ló szín û sít he tô tör -
té né se it le író és ér tel me zô írá sos em lék ek ma gya -
rá za tának új rend jét lét re tud juk hoz ni. Pon tosa b -
ban, a tört é nész új fent le ír ja és ér tel me zi azt, am it 
a múlt ból szár mazó ny o mok ki raj zol nak, il luszt -
rál nak, fe lmu tat nak, le ír nak és ért el mez nek.2 

Mi köz ben a tör tén ész ír, az az egy leh et sé ges 
form át ad an nak, ami kor áb ban tör tént, meg ha -
tá ro zott for má lis és re to rik ai el jár á sok kal, az el -
ren dez és meg ha tá ro zott mód sze re ivel él. A szö -
veg  ben je len lé vôvé te szi a tá voll é vôt (a hi ány zót), 
de a ki vá lasz tás mód sze rei, az írás techn i ká ja és a 
törté nész ben l eját szó dó meg ér tés vissza te kin tô 
ter mé szete mia tt ez az áta lakí tás kö vet kez mé -
nyekkel jár. A múlt szö veg beli meg i dé zé se, a tá -
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 1 A her me ne uti ka, amel yet tá gan ér telm ez ve az in terpre tá ció el mé le té nek te kint ek, e ta nul mány ke re tei kö zött a vizs gá ló -
dás hoz szük séges ala pot szol gál tatja, de hangsúlyozni sze ret ném, hogy sem mi képp sem te kinth e tô az igaz ság fel de ríté -
sé re és k iny il vá ní tá sá ra szol gáló es szen ci ál is, fund a men tális vagy szisz te ma tikus mód szer nek. Jól leh et a tör té net tu do mány 
szor gal mas an ku tat ja, hogy mi tört ént a mú lt ban, mégsem ol yan disz cip lí na, ame ly a vég sô igaz sá got der í ti fel. El gon do -
lá som sze rint a prob lé mái nem on toló gi a i ak, ha nem el s ôsor ban ismeretelméletiek. A tö r té nel mi tud ó sí tá sok nem a múlt 
meg teste sí tôi, ha nem an nak rep re zent á ci ói, leg fôbb me séi. Ezért kell min den képp meg kü lön böz tet ni azt, ah ogy én, il -
let ve ahogy az exe gé zis tra díc i ó ja hasz nál ja a fog al mat, hi szen e trad í ció a her me ne u ti kát a szak rá lis szö ve gek el te me tett, 
rej tett vagy tit kos je lent é se i nek elô hí vás á ra, a vég sô igaz ság le leple zé sé re és fe l fe dé sére szolgá ló esz köz ként fej lesz tet te ki. 
An nak vizs gál a tá hoz, hogy a her me ne ut i kai tra dí ció ho gyan fe jlô dött a bib li ai exe gézi s bôl mod ern fi lo zófi á vá, lásd Richard 
Pal mer: Hermeneutics: In terpre ta ti on The ory in Schle i er mac her, Dilt hey, Heidegger, and Gad a mer (Evanst on, Ill., Northwes -
tern Unive r sity Press, 1969). 

Még egy meg jegyz és: Mivel remélem, hogy a ta nulm ány ból vi lág os sá fog vál ni, nem lá tom szük sé gét an nak, hogy a 
meg ér tés (vers te hen) és a ma gya ráz at (erklären) kö zött vélt kü lönb ség rôl folyt a tott, és a her me neu ti kai el mé le ten vé gig -
futó hosszú vit át rész le tez zem. E vi ta tört é ne té hez és kibillentéséhez mint a mo dern tör tén e tí rás kulcs kér dé séh ez azonban 
lásd Paul Ric o e ur: Ti me and Nar ra ti ve. 3 vols. (Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Pr ess, 1984–1988). Lásd még a ne gye dik 
fe je zet et, amely nek címe „Exp la na ti on and Un ders tan ding” In: Pa ul Ri coe ur: In terpre ta ti on The ory: Disco ur se and the Surp -
lus of Mean ing (Fort Worth, Tex as Chris ti an Uni ver sity Press, 1976). Hasonló je lent ô ség gel bír Ri co e ur tanu l má nya: „What 
Is a Text?: Exp lan a ti on and Un ders tan ding” In: Her me ne u tics and the Hu man Sci en ces. ed. and trans. John B. Tho mp son 
(Camb rid ge, Camb rid ge Uni versi ty Press; és Pa ris, Edit i ons de la Ma ison de Sci en ces de l’Hom me, 1981). 

 2 (Szó)kap cso la tá nak és rep re zent á ci ó jának le het sé ges mód jai kö zött még az „el sôd le ges” bi zo nyí ték is ért é kek, fel tét e le zé -
sek, meggyô zô dé sek és né zô pontok tö r té ne ti össze ssé gét feje zi ki. Min den el sôd le ges jel en tés mel lé tár sul má sod la gos je -
lent és, ami annyit tesz, hogy a jelek egy ku l tu rá lis kör nye zetben je len nek meg. 



vol lét tôl (a hi ány tól) a je lenl ét fe lé tar tó in tel lek -
tu á lis el mozdu lás szol gált at ja azt a té mát, ame lyet 
az aláb bia k ban tár gyal ni sze ret nék. A her me ne u -
tika né zô pont já ból kí vá nom kör vo nalazni a vi ta 
tár gyát: az el bes zé lés haszná(latá)t a tör tén e tí rás -
ban. Amel lett próbá lok ér velni, hogy két évszázad 
után vég re ide je vol na túl lép ni a vi tán, és észr e -
ven ni, hogy nem az a ku lcs kér dés, va jon fel kell-
e hasz nál ni az el be szé lést a törté ne tí rásb an, ha -
nem az, hogy – a meg fo galm a zás szá mos szint jén 
és a re p re zen tá ció szám os mód ja ált al – az e lbe -
szé lés mi kép pen já rul ho z zá a ku ta tás és az írás 
ért el me zô fo lya matá hoz.3 

A leg több tört é nész el is me ri, hogy a törté ne ti 
me gér tés al kalm a zá sá nak és ki fe je zés re jut ta tás á -
nak nincs egye dü li és ki zár ó la gos mód ja. Szá mos 
szer ve zô el járá st kö vet het, ame lyek azon ban nem 
csak at tól az egyedi me to do lógi á tól függ nek, am e -
lyet a tör té nész sa ját ku ta tá sa i hoz és tu dó sí tá sá hoz 
fel hasz nál, hanem azok tól a fel tét e le zé sek tôl, ka te -
gór i ák tól, kódo k tól és cé lok tól is, ame lyek ép pen 
akkor a tör té nett u do mányt ala kítj ák és meg hat á -
roz zák. Az elmú lt két száz év ben sok at pró bál koz -
tak a sz ak te rü let spe ciá lis eljá rá sa i nak kia la kí tá sá -
val, ám a tör té né szek kö zött kev és egyet ér tés szü -
let ett a vizs gá lat, az elem zés és a tud ó sí tás szisz te -
ma ti kus mód jáv al kap cso lat ban – leg jobb esetben 
is be kel lett ér ni ük irány el vek kel és gya kor la ti sza -
bá lyok kal. Sem a ra cio na liz mus, sem az em pi riz -
mus, ame lyek ped ig a le gna gyobb alak í tó erôv el 
bír tak a tört é net tudo mány ban, nem volt ké pes a 
szak ma olyan me gal a po zá sára, amely az íté let ho -
za tal és a ki fe je zés el já rás a i nak sza bál ya it érin tet te 
volna.  

Még is sok tör té nész úgy vélte, ho gy akár mi lyen 
me g kö ze lít és mó dot al kal maz za nak is, a tört é ne ti 
vi zs gá ló dás alapve tô cél ja az em be ri cse le kede tek, 
vál lal ko zás ok és tel jes ít mé nyek tör té ne té nek el -
mon dá sa. His tory: Its Pur po se and Met hod (A törté -
ne lem célja és mód szere) cí mû, szé les körben hasz -
nált ké zik öny vé ben pél dá ul G. J. Re ni er azt ál lít ja, 
hogy „A tör té ne lem nem más, mint em be ri lé nyek 
tör té ne te”.4 Vagy amint Peter Munz meg fo gal maz -

za, a tör tén e lem a válto zás és az es e mé nyek egy -
másut án is ágán ak vizs gá lata, „mi ál tal az el be szé lô 
tör té ne lem a par ex cel lence tör té ne lem”.5 Eme for -
má lis tu dó sí tás vagy „tört é net” a pusz ta kro no ló gi -
á nál job ban fel fe di, hogy mi ért és ho gyan es tek meg 
egy más után bi zo nyos múlt be li ese mén yek, és ho -
gyan kap cso lód hatt ak egy más hoz. Az el be szé lés 
ko he renc i át kölc sö nöz. 

Nem vé let len te hát, hogy a tör tén e lem és a tör -
tén et egy más hoz kap csol ó dó, sôt fel cser él he tô 
szak ki fej e zé sekké nt és fo galm ak ként ke rül nek fel -
haszn á lás ra, és a gya korl a tot er ôsí ti az a tény, hogy 
lex i ká li san szá mos nyelv ben fe dik is egy mást. A 
tör té ne lem és a tör té net ket tôs jel en té sét péld á ul 
több ger mán és ro mán nyelv ben csak egyet len szó 
hord oz za (die Ges chich te, l’his to ire). A „tö r té net” 
la tin gy ö ke re a his to ria, in nen az ófrancia esto i re 
és a mai fran cia his toire. Amint Pa ul Ri co eur ál -
lítja, ez az eti mo ló gia bizo nyá ra tö b bet je lent 
kétér tel mû ségnél és ke ve redé s nél: „A sza vak eme 
hang sú lyos megha tá ro zá sán ke resz tül a nyel ve ink 
valószínûleg me gôriz ték (és jel zik) … azt a köl -
csö nös össze tar to zást, amely a tör tén e lem el be -
szé lé sé nek (és írá sá nak) ak tu sa, il letve a törté ne -
lem ben va ló lé tez és té nye kö zött fenn áll – egy -
részt csi nál ni a tör tén el met, más ré szt tör té net i leg 
lé tezni. Más sza vak kal, az élet nek az a for má ja, 
amely hez az el besz é lés dis kurz u sa tar to zik, ma ga a 
tör té ne ti ál la pot.”6 

Ám ez a me g szo kott szó hasz nálat nem problé -
ma men tes a tör té ne lem disz cip lín á ján be lül, amely 
rég pá lyá zik a tud o mány vagy a tár sa da lomt u do -
mány stát u szá ra. A fel vil á go so dás óta a törté ne lem 
szak te rü le te tu dom á nyos el járá sok hoz, ér té kekh -
ez és cé lok hoz iga zo dik, ezért a 19. szá zadb an a 
tör té né szek le vél tá ra kat hoz tak lét re, és ki fe jlesz -
tet ték az „el sôd le ges” for rá sok vizs gá la tá nak ob jekt -
ív, anal i ti kus mód sz e re it. A mo dern korb an szá -
mos tör tén ész azzal pró bál ko zott, hogy a tör té ne -
ti vizs gá ló dást a tár sa dal om tu domá nyok va la mely 
más szakte rü le té nek – fô leg a gazda ság tan, a föld -
rajz, a sta tisz ti ka, a de mog rá fia, a szoc i o ló gia, az 
et no ló gia és a szim bo lik us antro po ló gia – ku ta tá -
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 3 E ta nul mány té má ját elô ször ab ban a re cenz i ó ban ve tet tem fel, amel yet (az 1989 de cem be ri) The at re Jo ur nal szá má ra ír -
tam Da vid Carr Time, Nar ra ti ve, and Hi s tory (Bloom ing ton, Indi a na Univ er sity Press, 1986), Lo u is O. Mi nk His to rical Un -
ders tand ing (It ha ca, N.Y., Cor nell Uni ver sity Press, 1987) és Pa ul Ri co e ur Ti me and Narr a ti ve cí mû köny vér ôl. A ta nulm -
ány ban meg fo gal ma zott go n do la tok ere de ti leg e re cen zi óban ala kul tak ki.  

 4 G. J. Ren i er: His tory: Its Pu r po se and Met hod. New York, Harp er and Row, 1965. 32. 
 5 Pe ter Mu nz: The Sha pes of Ti me: A New Lo ok at the Phi los ophy of His tory. Midd le town, Conn., Wesl e yan Uni vers ity Press, 

1977. 22. 
 6 Pa ul Ri co e ur: „The Na r ra ti ve Func ti on” In: Th omp son: Her me neu tics. 288. (K iem e lés a szö veg ben.)



saiv al öt vöz ze.7 Ám e fej lem é nyek el len ére – vagy 
ép pen miat tuk – a tör té nés zek to vább foly tatták a 
vi tát ar ról, hogy a szak má juk va jon lény e gé ben tu -
dom ány avagy mû vé szet-e. E vita köz ép pont já ban 
pe dig az el be szé lésm ód nak a tört é ne tí rás ban játs -
zott sze re pe áll.8 

Au gust Com te po zi tivi z mu sá tól Leo pold von 
Ran kénak a do ku ment u mok elem zés é re szol gáló 
kri ti kai mód sze ré ig a 19. szá zad ban több pró bál -
ko zás tö r tént a tör té neti ku ta tás tu domá nyos mo -
dellj e i nek ki dolg o zá sá ra.9 A kuta tás ban haszn ált 
ob jek tív és empi ri kus el já rá sok melletti elk ö te le -
zett ség azo n ban nem zár ta ki az el be szé lô tu dó sí -
tás mel letti, ha son ló an erôs el kö te leze tt sé get, vagy -
is azt, hogy az em be ri élet és civilizáció fej lô dés é -
nek nagy, át fo gó tör tén e tét vagy a poli ti kai él et sze -
rep lôi nek és a nem ze ti kor mány ok mo tiv á ci ó i nak 
és cél ja i nak job ban kör ül ha táro lt törté ne tét mond -
ják el. Az el be szé lés mind két eset ben az eu róp ai 
kultú ra és ide o ló gia – a tu do mány vagy Is ten által 
rendelt – gyôzedelmes fej lô dés ét ün ne pel te. 

Am int Ge org Ig gers rá mu tat, a történelem -
tudomány (Ges chichts wis sens chaft) eme fejl ô dé se 
Né met or szág ban her mene u ti kai meg ala poz ott sá gú 
volt: „A her me ne u ti kai mód szer Ran ke fel fo gá sa 
sze rint el vá laszt ha tat lan bi zo nyos al ap ve tô fi loz ó -
fi ai elô fel te vé sekt ôl. A tör té ne ti tu dást az az el gon -
do lás tet te le he tô vé Ranke, ha son ló képp Wilhelm 
von Hum bold tól és Frie d rich Schle i er ma cher tôl J. 
G. Dr oy se nig, Wil helm Dilt he yig és Fr i ed rich Mei -

necké ig több mint egy évs zá za don kere sz tül a her -
me neu ti ka né met ha gyo mánya sz á má ra, hogy a tör -
té ne lem a – he ge li filo zó fia sz el lem-fogalmától elté -
rô en el gond olt – »szell em« bi ro dalma. Ha He gel a 
vi lág törté ne lem egy sé gét hang sú lyoz ta, és a tör té -
nel  met ol yan foly a mat nak lát ta, amely ben a szel -
lem ön maga fol ya ma tos megt a ga dá sán ker esz tül 
egy re rac i o ná lisa bb in téz mé nyek ben ma ni fesztá ló -
dik, ak kor a her me ne u ti ka ha gyo má nya … azt 
hang súl yoz ta, hogy a szel lem egyedi for mák ban 
ma ni feszt á ló dik. A tö r té nel met olyan 
»egyediségek« al kot ják, ame lyek mind egyi ke sa ját 
bel sô szerk e zet tel, va la mint ki zá ró lag rá jel lem zô 
céll al és je len tés sel ren del ke zik. De nem cs ak sze -
mé lyek ren delk ez tek az egye dis ég jelle g ze tes sé gé -
vel, ha nem – még mé lyebb ér tel em ben – a tö r té -
ne lem sor án ki fej lô dött nagy kol lektív tes tek is: az 
ál la mok, a nem ze tek, a kul tú rák és az em be ri ség.”10 
A tö r té nész, aki jár tass á got sze rez a (mint Ran ke 
vé li, impl i ci te a for rá sok ban megn yil vá nuló) tör té -
nelmi „szell em” kör vo nal a zá sá ban, a múlt tal ro -
kon szen vezô meg ért é sig jut el.11 

A tör té ne tí rás ban ez a meg ér tés az el be szé lés for -
máját öl ti, amely fel fedi azt, amit Ranke az em be ri 
történelem „bel sô össze kötte té sé nek” nev ez, vagy is 
az ese mén yek közö t ti kapc so la tot. Ran ke azt fel té -
tele z te, hogy a tör té nel em foly to nos sá gát és irá nyult -
sá gát nem társa dal mi vagy gazda sá gi erôk, ha nem 
az egyé ni irány í tás és a nemzeti kar ak ter (vagy a 
Volks ge ist) ha tá roz zák meg. A tör téné sz misszi ó ja 
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 7 Több ame rik ai egye te men pél dá ul a tör té ne lem a bölc sé szettu do má nyok köz ül át ker ült a tár sad a lom tudo má nyok kö zé. 
En nek meg fe lelô en, azok a törté né szek, akik kul túr törté net tel vagy szel lem tör té nett el fog lal koz tak, gyak ran el szi ge telt -
nek érez hett ék ma gu kat a sa ját disz ciplí ná ju kon belül, azaz úgy, mint ha képtelenek lettek vo l na hala d ni az idô vel. A 
kul túr törté net tel fog lal kozó tu dós kö rül mé nyein ek és go nd ja i nak jel en le gi il lusztrá lá sá hoz lásd Dom i nick La Capra: 
Rethinking In tel lectu al His tory: Texts, Con texts, Lan guage. It haca, Cor nell Unive r sity Press, 1983.; Do mi nick LaC ap ra and 
Steven L. Kap lan (eds.) Mo dern Euro pe an In telle c tu al His tory: Re app rais als and New Pers pect i ves. It ha ca, Co r nell Un i ver -
sity Pre ss, 1982. 

 8 Pél dá ul a The Ph i lo sophy of Hist ory in Our Ti me (ed. Hans Me yerh off [Gar den City, N.Y., Do ub le day, 1959]) címû, ve ze -
tô tör té né szek és fi lo zó fu sok tanu l má nya it tar tal ma zó, nép szerû gyûjte mé nyes kö tet nek több mint a fe le azz al a közpon -
ti prob lé má val fo g lal ko zik, hogy „Kle ió – tud o mány vagy mú zsa?”  

 9 Meg jegy zen dô, hogy a Comte-fé le po zi ti viz mus (pél dá ul az em pi ri kus meg fi gye lés hang sú lyo zá sa) és a Ran ke-fé le ide a -
lizm us (péld á ul a Volks ge ist hang sú lyo zá sa) kö zöt ti el té ré sek el len ére, a tö r té ne lem eme két meg kö ze lí tés mód ja tu do má -
nyos ig a zo lást ka pott. 

10 Ge org G. Ig gers: New Di rec tio ns in Eu ro pe an His to ri og raphy. (rev. ed.) Middle town, Conn., Wes leyan Un i ver sity Press, 
1984. 19–20. 

11 Hogy még job ban kö rül hat á rol juk: amint Ran ke egy 1830-as éve k bôl szár ma zó tö re dék ben meg jegy zi, a „szel lem” nem 
más, mint az „erô” mûk ö dé se, amely a nem ze tek egy más sal va ló bá nás mód já ban ér vé nye sül: „Ma gá ban az erô ben jele -
nik meg a szel le mi szubsz tan cia, az ered e ti géniusz, amely ön ál ló éle tet él, ön ma ga szám á ra többé-ke vésbé kü lö nös fel -
tét e le ket telje sít, és ö nma ga szá má ra sa ját hat ás kört te remt. A tör téne lem fel ada ta, hogy fi gyel me sen ta nul mány oz za ezt 
az éle tet, amely nem jel lem ez he tô Egy gon do la ton vagy Egy szón kere sz tül; a vil ág ban ön magát ma ni fesz tá ló szell em nem 
ilyen ko rlá to zott; jelenléte el bo rítja lé te zé sé nek ha tá ra it; sem mi sem vé letl en ben ne, meg jel e né sé nek min den ben meg ta -
lál ha tók az okai.” Idé zi: The Va ri e ti es of His tory: From Vol ta i re to the Pre sent. (ed. Fritz Stern) New York, Ra n dom House, 
1973. 60. 



teh át az ál lami lev él tá rakb an ta lál ha tó dok u men -
tumok el ol va sása ált al a nem ze ti pol i ti ka fej lôd é sé -
ben szere pet ját szó em beri dö n té sek és cse lek vé sek 
ter mé szeté nek kifü r ké szé sét cé lozza. Az el mon dás -
ra szánt tör té net a tör tén e lem ágen sei nek cse le kede -
te i re kell, hogy összpo n to sít son – azok ra a kulcs fi -
gu rák ra, akik az in tézmé nyek nek, a nem ze tek nek 
és a kor szako k nak ér telmet és irányt ad tak. 

Jólle het Ran ke ku ta tá si mód sze re si ke resn ek bi -
zo nyult, a nem ze ti po li ti kai dön tés e ket hang súl yo -
zó tör té nel mi mode ll jét ha mar kérd ôre vonták olya -
nok, mint Karl Marx, H. T. Buck le, Hip poly te 
Taine, Emi le Durk he im és Max Web er, akik az ér -
tel mez és alternatív mo dell jeit ala kí tot ták ki a tör -
tén el mi fo lyama tok ma gya ráz a tá ra. A kut a tás és 
elem zés fó ku szá ban már nem „egye disé gek” áll tak, 
ha nem rend sze rek, minták, sza bály sze rû sé gek és 
meg egye zô ség ek. Elut a sí tot ták a doku men tu mok 
me gfej té sén ek egyéni mo ti vá ciók ra és szán dé kokra 
irá nyu ló her me ne ut i kai fe lada tát, továbbá fel hagy -
tak az (akár he ge li, akár ran kei) tör té nel mi szel lem 
ke re sé sé vel mint rem ény te len ide a liz mus sal. Most 
már a föld rajz, a gaz d aság tan, a faj, a tár sa dal mi kó -
dok és az in téz mén yek szol gál tat tak ala pot az elem -
zés hez. E tör tén é szek szá má ra az egy én, le gyen bár 
ve zér, töb bé nem tette meg tör té nô vé a dol go kat – 
a tör té ne lem nek és ér tel mé nek az anya gi vi lág ban 
kel lett rej lenie.  

Kö vet kez és képp meg pr ó bál ták e lut a sí ta ni a tör -
tén e tí rás Ran ke-fé le el besz é lô megk ö ze lí tés mód ját 
is. Ám an nak ellen ére, ho gy (leg alább is részb en) 
mellôzték az egyé ni cselekedetek és mo ti vá ci ók 
törté ne tét, a fej lô dés- és ha la dás-ori ent ált vált o zá -
sok nagy története ál ta lá ban megerôsítette ön ma -
gát. Még min dig a nyug a ti civi li zá ció, a kap ita liz -
mus, a hi va ta lok, az int éz mé nyek és a tár sad al mi 
osz tály ok komp lex fej lô dé sé nek e lbe szé lé se ural -
ko dott oly mó don, ho gy a me goszt ott ság és a konf -
likt us (néha ped ig az új ra eg ye sü lés re mé nye vagy 
ígé rete) volt a do mi náns cse le ke det. Más sza vak -
kal, tov ább ra is a küz de lem el be szél é se domi nált, 
no ha a konf lik tus és a rend új ma gyará za tai ke -
rültek elô tér be. S az el be szé lés olyan mo dell je, mint 

a civi li zá ci ók fel bom lá sa, nem kev és bé kö zpon ti 
sze rep et ját szott az elemz és szem pont já ból még 
ama tör té né szek nél is (pl. Ja cob Burckh ardt), akik 
eluta sí tot ták a fejl ô dé sel vû gon dol ko dást.12 

A 20. száza d ban a tör té netí rást ala kí tó el be szé -
lô for ma (hely te len) hasz ná(la tá)nak le ge rôs ebb kri -
ti káj á val új fent azok a tör té né szek és fi lozó fu sok 
él tek, akik a történelmi vizsg á ló dást tu do má nyos 
alapra pr ó bál ták he lyez ni. A fran cia An na les isko -
la tag ja, Fer nand Bra udel pél dául meg vet és sel te -
kin tett azok ra a régi tö r té nel mi el be szé lése k re, ame -
lyek nagy sza bá sú ala kokat és pol i ti kai ese mé nyek -
et ál lít a nak a kö zé ppont ba, mert úgy ére z te, hogy 
e tör té net ek túl nagy biza l mat tu lajdo ní ta nak az 
egyéni mo ti vá ciók nak és ér ték ek nek. Az il yen törté -
ne tek szinte ki zá ró lag a kö zép pont ba ál lí tott ala -
kok tól szár ma zó írá sok hoz kö tôd nek (no meg az 
em be ri szánd é kolt ság és a ka u zal i tás ide jétm últ el -
kép zel é sé hez), s az em be ri cse leke de tek és ese -
mény ek olyan el be szé lé sét nyújtj ák, amely adós 
ma rad az anya gi kul tú rát és a ci vi liz á ci ót for máló 
na gyobb gaz da sá gi, tár sa dal mi és föld rajzi erôk fel -
tár á sá val. Bra u del szerint a tu do má nyos tör téne -
lem nyújt son ada to kat és elem zést, nem pe dig tör -
té net mon dást.  

Té ve dés azonban azt gondo l ni, hogy Br a u del és 
az Anna les más tag jai csak azért uta sít ot ták el a ré -
gi el be szélô tör tén el met, mert az bi zon yos egyé -
nekre és ese mény ek re hel yez te a hang súlyt.13 A kri -
ti ka a szinkro ni kus és nem a di ak ro nik us tör té ne -
lem mel let ti el kö te lez ett ség bôl fakadt. To váb bá 
nem fo gadt ák már el a tört é ne lem fejlô dés- és ha -
ladás-orie n tált (vagy li be rá lis pár ti) szem lé le tét. Az 
An na les tör té nel mi mo delljé ben a sz ek ven ciá lis fej -
lô dés el ha lasz tás ra, megt a ga dás ra, ta lán azt is 
mond hat juk, ki bil lent és re ker ül, mi köz ben az em -
be ri cse le kede te ket tar tal ma zó és ma gya rázó olyan 
struk tur á lis mát rix jön lét re, mint a Br a u del-fé le 
„long ue du rée” (hosszú idô szak vagy idô ta r tam). Bra -
u del sze rint „a lon gue du rée struk túrák és struk tú -
ra cso por tok vég te len és ki a padha tat lan tör té ne te. 
A tört é nész szá má ra a struk túra nem egy sze rû en 
csak egy me gé pí tett vagy összer a kott do l got je lent, 
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12 Sôt amint azt Hayden Wh i te a XIX. szá za di tör té nész ek „po é ti káj á ról” írt nagy sza bá sú ta nul má nyá ban kimutatta, a tör -
té ne tírá st az el besz é lés cse lekm é nye és tróp u sai ha tá roz zák meg: Me ta his tory: The Hi s to ri cal Imagination in Ni ne te enth-Cen -
tury Eu ro pe. Bal ti more, Jo hns Hopk ins Univ er sity Press, 1973. Lásd még Step hen Bann: The Cloth ing of Clio: A Study of 
the Rep re sen ta ti on of History in Ni ne tee nth-Cen tury Bri ta in and Fran ce. Camb rid ge, Cambr id ge Uni ver sity Press, 1984. 

13 Ne fe led jük, hogy az Ann a les tör té né szei nek egy része to vább ra is él e traj zi ta nul mán yo kat fo ly ta tott, no ha az egyént már 
a ko rab e li tár sa dal mi kul tú ra és me n ta li té kon tex tu sá ba pró bált ák he lyez ni. Luc i en Febv re példá ul kü lön eset tan ul má -
nyok at írt Mar tin Lut her rôl, Fra nÁois Ra be la is-rôl és Na var rai Mar git ról.



ha nem ál lan dó sá got: oly as va la mit, ami több, mint 
év szá za dok ra szó ló (az idô is egy struk túra). Eme 
nagy struk tú ra ha tal mas idô sza ko kon halad ke resz -
tül vált o zás nél kül, s ha hosszú útja so rán mé gis 
szét es ik, egy sze rû en helyre ál lít ja ön ma gát, vi ssza -
nyeri az egész sé gét, amint ha lad to vább, és a jel -
lem zôi vé ge red ményb en csak na gyon lassan vál -
toz nak.”14 Eb ben a szink ro ni kus hál ó ban az egyént 
je len tékt e len bog ár ként ej tik fog lyul és ölik meg a 
minde nt fe lélô tör té nelmi fol ya ma tok.  

Va jon a tör té ne lem str uk tu ra lis ta meg kö zel í té -
se ki zár ja az el be szé lést? Nem iga zán, no ha kétség -
be von hatja (ha nem is mind ig ve ti el) az olyan tör -
téne l mi el be szél é se ket, ame lyek az egyén mot i vá -
ci óját és önm e gér tését ré sze sí tik elô ny ben. Amint 
Bra u del mun ká i nak szá mos kom men tá to ra me gál -
la pí totta, eb ben a lé nye gé ben ma teri a lis ta vi lág né -
zet ben is mûködnek a fi gu rá ció és a cse lek mé nye -
sít és el be szélô mód jai.15 A met a fo ri kus tró pu sok -
tól kezd ve (pél dá ul a tör té nelmi er ôk és folyamatok 
meg sze mé lye sí té sének ten den ciája) a ge ne rik us 
mo del le kig (pél dá ul a sza tí ra), Bra ud el az el rende -
zés el be szé lés módja i ra tá masz ko dik. (Fi gyel jük csak 
meg Bra u del fent id é zett ki je len tés é ben az uta zás és 
a szer ves ség me taf o rá it!) Annak el len ére, hogy az 
An na les történészei szé toszl at ják az egy é ni mo ti vá -
ci ó kat és cse le ked e te ket a (kul tur á lis men ta li té ál tal 
ki fe jez és re jutó) anyagi áll apo tok tör té nel mi koz -
mo száb an, még mind ig a struktu rá lis ala kul ás ról és 
áta la ku lásr ól szóló em be ri történetet mondj ák el. 
En nek sor án egy nagy – ám bár ko mor –, mor á lis 
tan ul ság gal bí ró me se for má ló dik, amely mél tó az 
al lego ri kus kép ze let to tal i zá ló ha tásk ö ré re.16 

Még egy dol got kell itt me gem lí te ni: le het, hogy 
a long ue du rée str uk tu rali s ta el gon dol á sát, am ely 
konc ep tu á lis an a tör téne lem el ren dez é sé re szol gá -

ló for ma tív és kons ti tut ív ka teg ó ri a ként mû kö dik, 
a ma te rial is ta kul túra le írá sá ra ala kí tot ták ki, ám 
ha tárf o ga lomké nt – a törté ne ti tud ást szolgáló for -
má lis el gond o lás ként – tör té nô hasz ná lata gy ak ran 
ol yan herm e ne u tikai funkci ót tölt be, amely ro ko -
nít ha tó a Ran ke- vagy He gel-fé le törté ne lem Ge ist-
fo gal máv al. Mind két fo ga lom az ér tel me zés me to -
do ló gi ai alap el ve ként mû kö dik. Jól le het Braudel 
struk tu ral is ta el gon do lá sa már nem az egye di sé -
gekbe vagy az „Ér te lembe” he lye zi a tör té nel met 
mozg a tó erôk et, mégis úgy mû kö dik, mint a tö r -
té nész sa ját, a tör té nel met szer vezô és for má ló erôk 
az o no sí tás á ra szol gá ló szel lemi konst rukci ó ja. Ha 
egy szer va la ki el fog ad ja, ak kor ka te go ri kus elôf el -
te véssé vá lik, amely el ren de zi és ge ne rál ja a tör té -
nész gon dol ko dá sát a tör tén e lem rôl. Ily mó don ko -
di fi kál ó dik, és a tör té nel mi fo lyam at olyan tár gyi -
a sulá sa ként szol gál, amel yet a tö r té nész be le ol vas 
a múlt ba (pont o sab ban a múltból szár ma zó bi zo -
nyí ték ba), nem pe dig egy sze rû en fel fe dez ben ne. 
Ez nem je len ti azt, hogy a longue dur ée konce p ci ó -
ja nem rende l ke zik tör té nelmi je len tô ség gel. De lát -
nunk kell, ho gy a struk tu ra lis ta form u lák – no ha a 
múlt be li „kol lekti vi tás” le írá sá ra és re konst ru álá sá -
ra ala kíto t ták ki ôket – hasz ná lat ban a tör té nész 
koll ek tív men ta li té-já vá vál nak, olyan gon dol kod -
ás mód dá, amely ren det és ér tel met ad a tör té nelem 
sz á má ra, majd tárg yi a sítja azt.17 

Más olyan nép sze rû kon cep ció k hoz has on ló an, 
mint a men ta lité, ép is té me, Ze it ge ist, Ges talt, pa ra -
dig ma, disku r zus, ide o ló gia, he ge món ia, ci vi li zá -
ci ós fo lya mat va gy disz kurzív fo r má ci ók, a lon gue 
du rée el gon dol á sa is az ér telm e zés mo dellj e ként 
szol gál a tört é nel mi áll ap o tok, tár sad al mi prak tik -
ák és kor sza kok azon o sí tá sára és ma gya rá za tá ra. 
Lény e ge sebb, hogy e kon cep ci ók ból ki a la kul a tár -
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14 Fer nand Bra u del: On His tory. (trans. Sa rah Matthews) Chi cago, Uni ver sity of Chi ca go Pre ss, 1980. 75. 
15 Lásd pl. Ha ns Kell ner: Lang u a ge and His to ri cal Repr e sen ta ti on: Gett ing the Story Cr o o ked. Ma dis on: Uni ver sity of Wis con -

sin Press, 1989. Fô leg a „Di sor derly Con duct: Bra udel’s Medi ter ra nean Sa ti re” címû 7. feje ze tet. Lásd még Pa ul R i -
coeur: Ti me and Nar ra ti ve. (trans. Kath le en McLa ugh lin and David Pel la uer) Chi cago, Uni ver sity of Chi ca go Press, 
1984. 1: 96–111, 208–225. 

16 Ta lán a le he tô leg na gyobb, mo rá lis ta nul ság gal bí ró mese for má ló dik Phi lip pe Ari es köny vében: The Ho ur of Our Death. 
(trans. He len We a ver) New York, Ran dom Hou se, 1981. A könyv le nyûgözô tör tén e te a ha lál repr e zen táci ó já nak és a 
hozzá va ló vi szo nyu lásnak a nyu ga ti ke resz tény kul tú rákb an a köz ép kor tól má ig. Amint Paul Ri co e ur meg áll apít ja a Time 
and Na r ra ti ve címû könyv é ben, a ha lál Ari es vá zol ta négy mo dellje azt a tört é ne tet me séli el, hogy a kül ön bö zô ko rok -
ban miké p pen ér zé kel ték és sze lí dí tet ték meg a ha lált.  

17 A kér dés itt rész ben az, hogy a tör té nelmi vizs gá lódás so rán ho gyan mûkö dik az ál ta lá no sítás. A prob léma tárgyalásá hoz 
lásd azo kat a köny ve ket, ame lyek az aláb bi em ber ek munkái, és az In terpr e ting the Th e at ri cal Past ([ed. Thom as Post le -
wait and Bru ce McConachie] Iowa City, Io wa Univ er sity Press, 1989.) címû könyv bib lio g rá fi á já nak harm a dik ré szé ben 
ke rül tek fel so ro lás ra: Wil li am Dray, Da vid Hac kett Fis cher, W. B. Gal lie, Lo u is Go tts chalk, Christ op her Lloyd, Lo u is O. 
Mink, Pe ter Munz, Stephen Pep per, Fri ed rick Sup pe és Pa ul Vey ne. 



sa dal mi gond ol ko dás, vis el ke dés, ha ta lom és irá -
nyítás el besz é lé se. Az ér telm e zés je len té se szem pont -
já ból ter mész e te sen több faj ta kü lönbs ég van az ol -
yan konc ep ci ók kö zött, mint az erô tör té nelmi szel -
le me Ran ké nál, az ideo ló gia Marx nál, a kul tú ra 
Burck hardtn ál, a pro tes táns eti ka We ber nél, a 
funkc i o na lizm us Talco tt Par son nál, a ment a li té 
Jacqu es le Goff nál, a mo der ni tás Jürgen Ha ber mas -
nál és a diszk ur zív for mác i ók Mich el Fo u ca ult-nál, 
de az ér tel me zés straté gi á ja – a tör tén e lem lét re ho -
zá sá nak és ke ret be fog la lá sá nak a ma gya rá zat mo -
del l je ként funkcionáló el gond o lá sok se gít sé gé vel 
tört é nô foly a ma ta – szem pont já ból eme kon cep ci -
ók meg lepô ha son ló sá go kat muta t nak.18 Sôt mind -
egyik ko n cep ció el be szél ést hoz lét re – ren de zett 
rep rez en tá ci ój át (mi me sis) és cse lek mé nye sí tés ét 
(myth os) annak, hogy mi ért és mik ép pen tör tén tek 
az ese mé nyek és a cs e le ke det ek. S vo l ta képp ez a 
lé nyeg. 

A törté né szek és tör té ne lem fi lo zó fu sok jobb an 
ten nék, ha nem vi tatn ák az el be szé lés nek a tö r té -
ne lem ben játs zott sze re pét, ha nem meg vizs gál nák, 
hogy an mû kö dik – a do kum en tu mok ered e ti létre -
ho zá sát ól kezd ve az írás fo lyam a tá ig – az el be szé -
lés a tör té net tu do mány ban. Tu lajdon kép pen ez volt 
a cél ja szám os olyan kut a tó nak, mint pél dá ul R. G. 
Colli ng wo od, Raym ond Aron, Ken neth Bur ke, Wil -
li am Dray, Art hur Dan to, W. B. Gal lie, Lo u is O. 
Mink, Nancy Stru e ver, Hay den Whi te, Pe ter Munz, 
Paul Vey ne és Pa ul Ri coe ur. Az el len emel tek szót, 
hogy a tö r té nel met ki záró lag a tár sa da lom tu do má -
nyok és a tu do mány ok el mé le tei re és mód sze re i re 
al a poz zák, de nem vet ték vé del em be a tör té ne lem 
ta nul má nyo zá sá ban túl súlyb an lé vô ré gi tör téne l -
mi el be szél é se ket és életra j zo kat. Azt akar ták meg -
mu tat ni, hogy az el be szél és for má ja és az elbeszélôi 
tu dat mi képp en já rul hoz zá a tör té ne ti meg ér tés 
fo lya ma tá hoz.  

E vizs gál ó dás köv et kez mén ye ként egy re job ban 
el for dul tak attól a vitától, amely a tör téne tí rás ban 

al kalma zott tud o má nyos mód szer és az el be szé lés 
mû vé sze te kö zöt ti ha mis di cho tó mia kö rül zaj lott. 
A ko rtárs tör té né szek egy re in kább el is me rik, hogy 
a tudo má nyos és az el be szé lô mód sze rek szük ség -
képp en felté te le zik egy mást – ho gy az eg ye di és az 
ál ta lá nos, az obj ek tív és a szubj ek tív, a ma te riá lis 
és a men tális, a val ó di és a tu dott, a ta núb i zony ság 
és az íté let mind-mind össze kap csol ód nak a tör té -
nész olyan sa ját mód sze rei ál tal, mint a meg ha tá -
roz ás, a fe losz tás, az elre n de zés, a fi gu rá ció és a 
konst ruk ció. Bármilyen le gyen is a megk ö ze lí tés, 
az el be szé lés elô felte vé sei, techn i kái és stra té gi ái 
egyar ánt a tör tén ész nek a múlt lét re ho zás á ra 
irányu ló mód szer ét szolg ál ják.19 

Ri co e ur sze rint a törté ne lem és az el be szél és kö -
zöt ti kap cso lat „ren dkí vül össze tett”.20 Rö vi den, a 
le glé nye ges ebb elô fel te vés, hogy e kapc so lat a tör -
té nel em ma gya ráza tá nak és ér tel me zé sé nek mód -
sze re in és funk ci ó in alap ul. A tör té ne lem mag ya -
rá za tá nak az ese mé nyek kö zötti di na mik us össze -
köt te tést ke ll meg ra gadn ia – azt a korre lá ci ót, amely 
ma gyar á za tot ad a tört é nel mi válto zás fo lya mat a i -
ra, s e fo lyam a tok úgy ért el me zend ôk, mint (vál -
to zó mó don hol egyén ként, hol csopo rt ként, osz -
tály  ként, faj ként, nem zet ként vagy ci vili zá ci ó ként 
reprezentált) em be ri lé nyek cse le ke det ei. A cse le -
ke det ek rep re zent á ci ó ja az el be szé lés rend jé nek va -
la mi lyen for má ját öl ti, hi szen azok nem egy szer û -
en kro no log i ku sak vagy szek ven ci á li sak, ha nem 
össze van nak kap csolva. Más szava k kal, a fel adat, 
hogy le ír juk és meg magy a ráz zuk, mi is tör tént, 
szük sé ges sé te szi, hogy érte l mez zük, hog yan és mi -
ért tör tén tek bi zo nyos embe ri ese mé nyek. Az el be -
szé lés kohe ren ci át biz to sít: a csel ek mé nyes í tés fo -
lyama tát kí nál ja, ame ly so rán a cse le ke de tek ér tel -
mes és ért he tô in terpre tá ci ó ba ren de zôd nek. 

Tör téné sz ként – és a tör tén e lem ol va sój a ként – 
olyan je lent és sé ala kítj uk (és ala kít juk új já) a múlt -
beli es e mé nyeket, amely az e lbe szé lés hol is z ti kus 
rend jét öl ti, nem pe dig a kro nolo gi kus pá rosí tás 
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18 A közös örök ség lehetôsége – Kantt ól és He gelt ôl Ha ber ma sig és Fou ca ult-ig – az a prob lé ma, am ely rôl élete vé ge fe lé 
ma ga Fouc a ult is el mél ked ett. Lásd „What is En ligh ten ment?” In: The Fo u ca ult Re ad er. (ed. Paul Ra bi now) New York, 
Pant he on Bo oks, 1984. Lásd még Ha ber mas, Da vid Co u zens Hoy, Hu bert L. Dreyf us és Pa ul Ra bin ow ta nul má nya it. In: 
Fou ca ult: A Cri tical Re a der. (ed. Da vid Cou zens Hoy) Ox ford, Ba sil Black well, 1986. 

19 Lásd pl. Mart ha Ban ta: Ima ging Ameri can Wo men: Idea and Ide als in Cul tur al His tory (1987); Ro bert Dan ton: The Great Cat 
Mas sacre and Ot her Epi so des in French Cul tu ral His tory (1984); Na tal ie Ze mon Da vis: The Re turn of Mar tin Guerre (1985); 
Car lo Gi ns berg: The Cheese and the Worms: The Cos mos of a Six tee nth-Cent ury Mill er (1980); E. J. Hobs bawm: Pri mi tive 
Re bels (1959); Em ma nu el Le Roy La du rie: Mon ta il lou: The Pro mi sed La nd of Er ror (1978); Keith Tho mas: Re li gi on and the 
Dec li ne of Ma gic: Stu di es in Po pu lar Be li efs in Six te enth and Sev en te enth-Cen tury Eng land (1971); és E. P. Th omp son: The 
Making of the Eng lish Wor king Class (1963). 

20 Ri co e ur: Time and Nar rati ve. 1: 227.



szek  ven ci á lis rend jét. Mink sze rint az el be szé lés for -
má ja a tör té nel em meg ér té sé nek „kog ni tív esz köze”: 
„sok féle és kü lön bözô dol gok össze kötte tésé nek 
mint egyet len egész nek a hal ma za”. A tör té nel em 
je len té se a törté nel mi el be szé lé sek diszkur zív 
rendjé ben real i zá ló dik. Meg ért é sünk el ren de zô – és 
ka te gor i kus – mód jai az el be szé lés olyan dis kur -
zusa it hív ják életre, ame lyek mind a tör té nel mi em -
lé ket, mind pe dig az em lék tör té ne ti tu da tát ala -
kítják. An nak el len ére, hogy meg kü lönböz te tést szo -
kás tenni a tört é ne lem és a szép i ro da lom köz ött, az 
e lbe szé lô fo r ma „kö ze lebb ho z za” ôket egy más hoz, 
„mint azt a józ an ész el tu d ná foga d ni”.21 

Eme össz hang to vábbá azon alapsz ik, amit Paul 
Ri co u er a tör té neti meg ért és ben sz e re pet játszó „el -
bes zé lés mód és idô be lis ég köl csö nös sé gé nek” ne vez. 
Ez annyit te sz, hogy az esem é nyek és cse le ke detek 
el be szé lô el ren dez ô dé sei ré vén ért jük meg az idô 
vég te len fo lya mát. Ricoeur sze rint „a le he tô leg kö -
ze leb bi pár hu zam áll fe nn a tör té ne lem ma gya ráz a -
tá nak és az el be szé lés nyelv tan á nak is me ret el mé le -
te kö zött”.22 Az em ber id ôbe li sé ge, va g yis a kelle -
met len tu dat, hogy az idô ben lét e zünk (és a ké pes -
ség, hogy ön mag un kat a kezd et és a vég fogal mai 
sze rint gon dolj uk el) – ez nyújt ja a fel tét e lét és a 
szük sé gét an nak, hogy eme ta pasz ta latot va lami lyen 
el be szé lô ren den ke resz tül jut tassuk ki feje zés re. Ér -
tel em mel tölt jük meg az idôt. Az el rend e zés fo lya -
ma ta egy olyan koh e rens cse lek mény ré vén tör té -
nik, amely a tör té nel mi ese mé nye ket le het sé ges em -
beri cs e lek vé sek ké alak ít ja, és ért el mes kez det tel, kö -
zéppel és vég gel lát ja el ôket. Más sza vak kal, me g -
te remtj ük a tör téne l mi ese tek po é ti ká ját. Az ese mé -
nyek ön ma gukb an és pusz tán ön ma guk ál tal nem 
vál nak je len tô ség te li vé; le hets é ges je len té sük – amely 
mindig bô vel ke dik egy egy sze rû, kro  no log i kus le -
írásb an –, ab ból a szimbo li kus rend bôl szá r ma zik, 
ame lyet mi szol gál ta tunk az el be szé lés mó don ke -
reszt ül. Ri co e ur ál lás pont ja sze rint te hát az el be szé -
lés az a for tély, az a mo dell, ame  lyet a tör té nész a 
múlt el ren de zés é re alka l maz. Úgy hasz nál juk ezt a 
sok fé le for mát öl tô mo dellt, mint a ki sajá tí  tás és ki -
zá rás projektjét – újí tást, amely az idô beli ség rossz 
ha ng zá sá hoz vagy apó riá  já hoz az el be szé lés mód 
egybe hang zós á gát vagy ka u zál is rend jét ad ja. 

Ezen eg y be hangz ó ság egyik meg ha táro zó jel leg -
ze tessé ge az, ahogy az e lbe szé lés a vissza te kin tô el -
ren de zés mód jak ént, egy köv et he tô tör té net elô ál -
lí tá sán ak mód sze rek ént szol gál. A múlt ban tör tént 
dol gok to ta li tá sát persze nem leh et ér zék el ni vagy 
ér zé kel tet ni. A tö r té nész csak bi zo nyos es e mé nyek 
nyo ma ihoz fér ho z zá: olyan for rá sokh oz, ame lyek 
már érte l me zik a múl tat. E nyo mok né me lyi két vizs -
gál va, ki vá laszt egy meg ha tá roz ott számú ese ményt, 
és ér tel mes rend be szerv e zi ôket. Lo u is O. Mink 
szer int a tö r té ne tír ás ezál tal „vissza te kintô ért het ô -
sé get” kí nál az emb e ri cse lekvé sek repr e zen táci ó ja 
szám á ra.23 A tör té ne ti in for máció ki vá lasz tá sá nak 
és ért el mes egésszé tör ténô el rend e zé sé nek fol ya -
ma ta ti pi ku san az el be szél és struk tú rá já nak for máj -
át kö ve ti, rész ben azért, mert a tör té nész tud ja, ho -
gyan ala kul tak a dol gok. A tör té nel mi tu dósí tás 
bete l je sí ti (azaz il luszt rál ja, szer ve zi, me g tes te sí ti és 
ki e gé szí ti) ezt a faj ta tu dást. Eb ben az ér te lem ben 
min den tör té nel mi e lbe szé lés te leo lo gi kus; mind -
egy ik formát ad az idôn ek, amely ön ma gá ban form -
át lan. To váb bá, amint Hans-Ge org Gad a mer rá mu -
tat, a tört é ne ti meg ér tés egy bi zo nyos pers pek tí váb -
ól tör té nik: a tör té ne lem egy je len be li tu da ton ke -
resztül ke rül szem l élé s re és meg ér tés re.24 Ez a tu -
dat, ame lyet Ric o e ur „tör tén el mi szán dékolt ságnak” 
ne vez, az el be szé lésb en né zôp ont ként funk  ci o  nál: 
va ló já ban egy szû rôrôl, egy pers pek tí vár ól, egy köz -
ve tít ô rôl van szó. Vi ssza fe lé ref lek tá lunk az ál tal, 
hogy rend et biz to sí tunk az egy mást kö ve tô dol gok 
szá má ra: a sor ba áll í tás sze lek tív fo lya matát ha jt juk 
vég re visszatekintô íté let ünk segít sé gé vel.  

A kulcs kér dés teh át az, hogy az el be szélé s mód 
vaj on az em beri tud at termé sze té bôl kö vet ke zik-e. 
Ri co e ur, Mink és Hayd en Whi te tar tóz kod ni lát -
szik en nek meg fo galm a zá sá tól (va gy le ga lábbis té -
to váz nak az elem zés ben), Dav id Carr szer int azon -
ban „az el be szél és struk túrá ja át hat ja az idô tap asz -
ta lat ot és a tár sa dal mi lé te zést, füg getl e nül att ól, 
hogy tör téné sz ként el mél ke dünk-e a múlt ról vagy 
sem”. Más sza vak kal, úgy tûn ik, Carr amel lett foglal 
ál lást, hogy az el be szé lés re szükség van a va ló ság 
ér zé kelé se és re p re zen tá ci ó ja sz e mpont já ból. „Az 
el be szé lô for ma nem ru ha, amely el ta kar vala mit, 
hanem az em be ri ta pasz ta lat tól és csel ek vés tôl elvá -
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laszt ha tat lan struk túra.”25 Mint eg yé nek és mint 
tár sa dalmi cso por tok, egya ránt a tu dat „idô be li fel -
fo gá sa” rév én konst i tu ál juk a lé tez ést, a ta pasz tala -
tot és a vi lá got. Az el be szé lés el rende zé sén, a lé te -
zés sel va ló vissza- és elô re tek in tô kap csol a tunk 
men tál is aktusán ke resz tül ér jük el a ko he renc i át. 
Amint meg ta pasz tal juk az él e tün ket, elb e szé lésbe 
is fog lal juk. A tör té né szek te hát csak azt tes zik, ami 
egyébké nt termé sze tes; ugya núgy ér tik meg a múl -
tat, mint mi az élet egé szét. S a tör té nész ugya núgy 
ren de zi el a tö r té ne lem ese mé nye it és csele ke de te -
it, mint min den egyes em ber a min de nna pi élet ese -
mé nye it és cs e le ke det e it. Ahogy Pa ul Vey ne me g -
fo gal maz za: „A tör té nel em ugya nab ból az anyag -
ból áll, mint mind annyi unk éle te”.26 

Né hány el méle tí ró ál lít ja, ho gy az el be szé lés tör -
té ne ti fel hasz ná lá sa csak a vi lág ra erô sza kolt te her, 
a va ló ság elto r zí tá sa (ám ez az ál lítás azt feltételezi, 
hogy va la mi lyen for má ban, a pri ori mó don közvet -
le nül hoz zá tu dunk fér ni a va ló ság hoz, ame lyet 
elô ször érz é ke lünk, meg tudj uk, mi tör tént, majd 
hoz zá ala kít juk az el be szélés struk tú ráj á hoz). Más 
el mé le tír ók, mint pél dá ul Carr, Munz és Vey ne azt 
ál lít ják, hogy a va l óság ér zé ke lé se, bár mennyi re 
meg ha tá roz ott és me gal ko tott, az el bes zé lô me gér -
tés tôl függ. Eme on tol ó gi ai (és fenomenológiai) fel -
ve tés két ség kí vül döntô sze rep et ját szik egy fi lozó -
fi ai vizs gá lat so rán, ám a tör té net í rás gya korl a ti 
kér dé sei re kon cent rá ló törté né szek szá má ra nem 
el eng ed he tetl en do log. Ak ár köz pon ti szer e pet tölt 
be az el be szél és mód az emb e ri tu dat ban, akár nem, 
a tör té ne ti meg ér tés ben mind en képp köz po n ti sze -
re pe van, amint azt Aron, Mink, Ri co e ur, White, 
Vey ne és Carr is meg áll apít ja. 

A történészek fe lé in té zett ki hí vás te hát ab ban 
áll, hogy képesek legy e nek job ban meg ér te ni, mi -
ként szer ve zik az írás fo lya mat át az el be szé lés mo -
dell jei és di s kur zu sai. Azonban mind járt felv e tô dik 
az a prob lé ma, hogy a cse lekm é nye sí tés nek és a 
figurációnak több fé le módja lé te zik, és ép pen ez a 
bô ség ag gaszt né hány tö r té nészt. Ha ilyen nagy a 
vá lasz ték, ak kor le het, hogy amit a tö r té net tu do -
mány vég sô so ron nyúj ta ni tud, az alig több, mint 

egy más sal ver sen gô me sék so ro zata, ame lyek mind -
egyi ke a rend saj á tos sza bá lya it kö ve ti, ám egyik 
sem rag ad ja meg ele gendô mó don az igaz sá got és a 
va l ósá got? Ha a mi n ket irá nyító ny el vek (menta li -
tás, disz kurzív fo r má ci ók, heg e mó ni ák, ide o lógi ák, 
elbeszélések) bör tö né be vag yunk zár va, ak kor mi 
iga zol ja a tört é nel met? S ha mi n den el be szé lés sa -
ját ag en dá val áll elô, akk or ez azt je len ti, hogy a mo -
dell a té nyek el ôtt meg ha tá rozza az esem é nyek je -
len té sét? Min den más fon tos forr ás ki zá rá sáv al a tör -
té nész min dig csak azo kat a bi zo nyít é ko kat ta lál ja 
meg, amel yek ezt az el be szélé st lét re hoz zák? A tö -
r té ne lem tan ul má nyoz á sa te hát kör kö rös ál lí tá  sok -
ra van kárho z tat va, a rend ön ké nyes törvé nyei nek 
me gal ko tá sá ra épp a rend ter em tés fo lya ma tá ban?  

Úgy tûn het, hogy a mode rn is ta kép zel gés igaz: 
a köz ép pont nem tart meg. A mo dern vi lágb an a 
me gértés, amely nél külö zi a rend és a bi zo nyoss ág 
egyet len biz tos pont ját, her me neu ti kai meg kö ze -
lít é se ken ke resz tül sod ró dik: az ör ök ké vál to zó 
pers pek tí vák és ér té kek ál la pot á ban van. A. R. 
Ammons sza va i val: 

 
„a kö zép pont ab szo lút, még ha re la tív is: de min -
den pont / a tér idô anyag ban // kö zé ppont: a va -
ló ság te le kö zép pon tok kal: va ló jáb an nincs / is 
más, csak kö zép pont: ga la xi sok, rend szerek, / 
boly gók, as z te ro i dák / hol dak, áram la tok, 
atomok, el ekt ro nok közép pont jai: és a közép -
 pont, // mint ha a föld dé vol na, amin mind en 
meg for dul, ah ol a nyo má sok ta lál koz nak, / el -
mond ha  tatl a nul könnyû, / nyu godt és üres…”27 

 
A re la ti vi tásn ak ez a lát szóla gos (gyak ran ön -

ké nyes ség ként vagy ká oszk ént megh a tá ro zott) 
ál la po ta ej ti biz ony ta lan ság ba azo kat, akik az el -
be  szélés tör téne l mi fel haszn á lá sa el len tilt a koz -
nak. Legyen szó elbe szé lés rôl, re to ri kár ól, dis -
kurzu s ról, tr ó pu sok ról, szim bó lum ok ról vagy 
mí tos zok ról, sok tör té nészt to vább ra is kelle met -
le nül érin ten ek vagy dühí te nek a tex tu ali tás nak 
ezek a – mint vé lik – tárgy hoz nem tar tozó 
dolgai.28 Az el bes zé lés és a disku r zus elô tér be 
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ke rülé se ál tal oko zott kel le met len ség bi zo nyos 
mér ték ben ért he tô, de nem szol gál ér dem le ges 
cé lo kat az elbeszélés ig no rá lá sának, elu ta sí tá sá -
nak vagy meg ta ga dá sának a vá gya. Az el besz é -
lés mód és a tör téne lem kap cso la tá nak kér dé se 
to vább ra is problé ma ma rad. De ta lán el kezd het -
nénk a va ló di problé má ra össz pon to sí tani a fi -
gyel mün ket: nem arra, hogy miké nt le het ne az 
el be szé lést ki ik tat ni a tö r té ne lem bôl, ha nem, 
hogy mik ént le het ne megérteni a mûkö dé sét. A 
cím ben kö zé pen sze re plô ter mi nus, a her me ne -
u ti ka ezért kulcs fon tos sá gú. Ha fel fog juk vég re, 
hogy kap cso lat van a tör tén e lem és az el be szélés -
mód köz ött, akk or az ér telm e zés el mé lete ál tal 
in té zett ki hí vást is el kell fog ad nunk. 

A tör té ne lem tan ul má nyoz á sa el lát min ket a 
rend e lgo n do lá sai val, a múlt je len té se ivel: kü lön -
bö zô pers pek tí vá ból szár ma zó ér telme zé sek kel. De 
nem sza bad, hogy el bá tor ta la nít son a szá mos pers -
pek tí va és a re nd sok kö zép pont ja, h acs ak nem hi -
szünk el szán tan abb an, hogy a meg ér tés szem pont -
jából vá lasz tani csak eg yet len rend vagy a fe nye ge -
tô ká osz kö zött le het. A prob lé ma m anap ság is me -
rôs (pél dá ul az okt a tás ban a tan anyag, a ká non kap -
csán), de mi ért kel le ne a sok féle sé get ká oszn ak te -
kin teni? To váb bá mi ért kell e ne úgy fel fog ni egy új 
al ter nat í vát, mint az új igaz sá got. Sok fé le igaz ság 
mond ha tó el a múltról, nem csak egyet len el ren -
delt tör té net. 

Tör té ne teink el mon dá sa köz ben tu dat os sá vál -
nak a meg ért és sa ját str a té gi ái. Fel is mer jük, hogy 
mind egyik str a té gia egy bi zon yos pers pekt í vát és 
ma gya ráz a tot ré sze sít el ôny ben. Ez azonban nem 
je len ti azt, hogy bár me lyik ma gya rázat ug ya no lyan 
jó, mint a többi. Leg töb bünk be lát ja, hogy néhá ny 
tör té net jobb a töb bi nél és né hány tö r té net mon dó 
több et lát tat an nál, mint am it ko ráb ban látt unk: 
töb bet a rés zle tekb ôl, a tör té ne lem for má i ból.  

Bár mily en le gyen is a pers pektí vánk, az elôt tünk 
ál ló fel adat nem az, hogy az el be szé lés tu da tá nak 
bû né be esésü nk elôtti éd e ni hely zet be (po zit i vis ta 

pa ra di cso mom ba) tér jünk vissza. El kell uta sí ta ni 
a noszt al gia csá bít á sát. Nem egy sze rû en csak az 
idô re va gyunk kár hoz tat va, ha nem – ami en nél ér -
de ke sebb – ar ra is, hogy az idô tuda tát, a tör té ne -
lem ben va ló lé te zé sünk tu da tát kü lön bö zô mó don 
fog juk fel. Az e lbe szé lés for mát ad a meg ér tésn ek, 
és egy faj ta lehe tô sé get kí nál a múlt ese mény e i nek 
szem lé le té re. 

Min den né zôp ont alap ve tô pers pek tí vát kí nál: 
a meg ér tés szer vezô dé sé nek egy lehe t sé ges de nem 
ki zá ró lagos kö zép pont ját. Még egy szer Am mons 
sza va it idéz ve: Tu da tá ban va gyon annak, hogy a / 
látó tér rögz í tett ug yan ak kor ide-oda moz og ha tok 
is benne: / a vers ugyan ilyen”.29 Va la mi ha sonló 
mond ható el a tör té netí rás ról is, amely a nyo mok -
ba szét szórt szem él yes és kol lek tív eml é ke ink lá tó -
te rét szer vezi. Bi zon yos ér te lemb en a múlt is rög -
zí tett: már meg tör tént, és nem le het vál tozt at ni raj -
ta; olyan, amily en né lett (most már sem mi lyen). 
Ám nem tud juk tel jes egészében, to ta li tá sában, még 
egy szük ségbôl er e dô nagy el be szé lésb en sem fel -
fog ni és repre zen tál ni (jól le het He gel, Marx, Freud 
és má sok meg pró bál ták el mon dani ezt a tör té netet). 
Csak ide-oda mo zogva, pers pek tí vát vált va lát hat -
juk meg a kü lön ne mû rés ze it. Gon dol a ta ink moz -
gá sa tu laj do nít ne ki je len tést. Meg ter emt jük a jelen -
lé tet, hogy rep rez en tál ni tud juk a táv ol lé tet (a hi -
ányt). En nek meg fe le lôen a múlt – vagy a múlt je -
len té se – egy szerre rög zíte tt és ins tab il, telített és 
üres. Egy szer re van a nyelvben és azon kí vül. Csak 
az el be szé lés ek ké pe sek igaz sá got szol gál tat ni eme 
al ap ve tô pa rad o xon szá má ra, hiszen azok kö zép -
pontja „abszolút, még ha re la tív is”. 

 
(His tory, Herm e ne u tics, and Narrativity. In: Criti -
cal The ory and Per for man ce. Szerkesztette Ja nel le G. 
Rei nelt és Jo seph R. Ro ach. Ann Arb or, The Univer -
sity of Mi chig an Press, 1992. 356–368.) 
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