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Bevezetés 
 

Ma már számos humán- és társadalomtudományi diszciplína eredményeire 

hivatkozhatnak azok a teoretikusok, akik a történelem egésze, a történelmi folyamatok célja 

és iránya helyett a történelmi megismerés feltételeit és lehetőségét, a történelmi ismeret 

természetét kutatják, és elemzésük tárgyául a történelmet cselekvéseiben feltételező és 

megértő individuumot választják. Nem véletlenül került számos történeti gnoszeológiai 

kísérlet gyújtópontjába azoknak a módszereknek a meghatározása, amelyek révén 

megragadhatóvá válnak a múltbeli cselekvők attitűdjei, intenciói, vélekedései. 

Az analitikus történetfilozófia a „történelmi magyarázat” kérdésével az 1940-es 

évektől, a Hempel- Popper féle „átfogó törvény” neopozitivista modelljének megalkotásától 

kezdett el foglalkozni. A vita tárgya az általános törvényeknek a történelmi magyarázatokban 

való alkalmazhatósága volt. A Hempel – Popper modell féle deduktív – monologikus modell 

pusztán a tudományos magyarázat általános sémájának logikai rekonstrukciójára tett kísérlet 

volt. Hempel úgy gondolta, hogy a történelem törvényei csupán vélt törvények, melyeket a 

történelmi megismerő a mindennapi életből kölcsönöz. Popper szerint a történészek által 

alkalmazott „átfogó törvények” felszínesek, gátolják a pontos történelmi kép kialakulását. Az 

„átfogó törvény”modell vitát generált, főként a történelem specifikus sajátosságait 

hangsúlyozó filozófusok fordultak vele szembe. Ez a vita során vált egyre inkább fontossá, 

hogy az analitikus vizsgálat tárgykörébe bevonják a cselekvés és a nyelvfilozófia területeit is. 

A logikai, konceptuális elemzésekben meghatározó lett a nyelv és cselekvésfilozófia által 

megfogalmazott megállapítások figyelembe vétele, ezáltal a „történelmi magyarázat” nyelv és 

cselekvésfilozófiai kérdéssé is vált az 1950-es évektől, mint Dray vagy akár Martin 

vizsgálódásaiban, vagy az 1960-as években Danto esetében is. Danto a deduktív 

magyarázattal szemben a narratív magyarázat jelentőségére hívta fel a figyelmet. A vitában 

meghatározó volt Dray „racionális rekonstrukció” modellje. Szerinte minden történeti 

folyamatot meghatároz egy, a lényegét érintő koncepció, amit a történetírónak kell 

megragadnia. A történetírás elbeszélő műfaj, melyben a történeti narratívák magyarázó 

funkcióval bírnak. A hempeli tézissel szemben, a „Hogyan lehetségesre?” keresi a választ, a 

„miért szükségszerű?” kérdésével szemben. A történetírónak az egymást követő események 

során felmerülő cselekvések mélyebb összefüggéseit kell vizsgálnia. Más gondolkodók ezzel 

szemben a történelmi magyarázatok konceptuális analízisét látták az egyetlen járható útnak.  
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A narratív történetfilozófiai megközelítés új megközelítésbe helyezte a történelmi 

megismerés problémáját. A történeti megértést, az individuum alapvető kognitív 

képességének tekintik. Az egyén történetekben rendezi el a világból származó információkat, 

melyek tudása alapegységeivé válnak. Ezek a történetek strukturálják s múltat és a jövőt, ezek 

segítségével kapcsoljuk össze múltbeli tapasztalatainkat, a jövőre vonatkozó terveinkkel. 

Történetekben rendeződnek el helyes és helytelen cselekedeteink. A tapasztalatokat narratívák 

segítségével értékeljük, keretbe foglalt történetként válik számunkra fontossá. Narratívák 

segítségével válunk mások számára értelmezhetővé, és ezzel tudjuk értelmezni a másik 

embert, hálózatot teremt. Miután a történeti narratívák autoritása, magának a valóságnak az 

autoritásával azonosak, a történeti elbeszélés megragadható formába önti, és ezáltal érthetővé 

teszi a valóságot. A történész a történelmi magyarázat megalkotásában az individuum után 

kutatva, a múlt emlékeire, nyomaira tud építeni, és ebből tud, egy koherens történetet 

felállítani.  

A narrativista felfogás kiemelkedő alakja, Frank Ankersmit modellje szerint a 

narrativista realizmus úgy fogja fel a történelmi elbeszélést, mintha a múlt filmje állna össze 

benne, az egyedi jelentések a filmkockák, és ezek sorozatából alakul ki maga a mozgókép, 

vagyis a múlt képe. A spekulatív történetfilozófia és az egyetemes történelem örökségét rejtett 

előfeltevésnek, vagy továbbélésének tartotta. Nem a múlt rendelkezik narratív struktúrával, 

hanem maga az elbeszélés, mely a múlt eseményeit rendezi egységbe. A történelmi 

magyarázatról szóló kezdeti viták után, az 1970-es évektől a történetfilozófia új szókészletet 

kezdett használni, a hangsúly a magyarázatról átkerült az értelmezésre. Ez viszont nem volt 

több pusztán implicit meggyőződésnél, nem fogalmazódott meg explicit érvként. A spekulatív 

filozófiák, mindig feltételezték, hogy a történelmi folyamatnak rejtett jelentése van, még 

akkor is, ha ez a történelmi cselekvők részére nem volt belátható. A hagyományos 

történetírásról pedig azt tartotta, hogy nem tárja fel a történelem jelentését, legfeljebb annyit 

lehet elmondani, hogy a történészek jelentést adnak a múltnak. Ankersmit megalkotta az 

esztétikai karakterrel bíró történelmi tapasztalat elméletét. A nyelviséget nem hangsúlyozta 

kiemelten, elmélete elfogadottá vált. A jelentés a reprezentációból ered, amikor is felismerjük, 

hogy a másik entitás, hogyan reprezentálja a világot, vagyis, hogy képesek vagyunk a másik 

szemével látni a világot. A jelentés, maga a világ, és annak a belátása, a világ valamilyen 

módon reprezentálható. Az esztétika, mint a reprezentáció filozófiája megelőzi az 

interpretáció filozófiáját, és az interpretáció filozófiájának az alapjául szolgál. Az ankersmit-i 

történelmi tapasztalat tárgya, maga a múlt. Autentikus történelmi tapasztalat nem létezik, nem 
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az igazságot és a hamisságot, hanem az autenticitást kell mérőként használni. Fontosnak 

tartotta a posztmodern és a narrativista történetírással szemben a kritikai pozíció kialakítását, 

minden „episztemológiai” jellegétől, nyelviségétől megfosztott csupasz és valódi múlt 

érzékelést tartott fontosnak, ez az autentikus tapasztalat. A historizmus filozófiai 

megközelítéséről, pedig azt vallotta, hogy az értékes lehet a történész számára, és logikai 

szempontból megkerülhetetlennek tartja.  

A történetfilozófiai rekonstrukcióhoz szükséges megérteni és elemezni a történelmi 

események cselekvéseinek általános összefüggéseit is. Egy történelmi cselekvés 

magyarázatában, a lehetséges problémák feltárásában, szükséges a cselekvő nyelvi tudásának, 

gondolkodásának absztrakciós képességének, és műveltségének a vizsgálata, illetve a 

problémákra adott válaszának vizsgálata. Figyelembe kell venni a nyelv és a cselekvés, illetve 

a nyelv és a gondolkodás viszonyait is, ezekhez a nyelvi elemzés útján juthatunk el. Ezzel 

következtethetünk a történelmi cselekvések intencionális összefüggéseire, a cselekvés 

mentális, gyakorlati feltételeire, illetve ezek viszonyaira. Az 1970-es évektől egyre inkább 

teret nyert a kognitív nyelvészet, mely szakított a nyelvhasználat jelenségeit, tiszta nyelvi 

eszközökkel vizsgáló nyelvtudomány hagyományaival. A pszichológiai ágencia előtérbe 

kerülésével, olyan nyelvi jelenségeket kezdtek vizsgálni, melyek a kognitív és 

agytudományok eszközeivel válnak leírhatóvá. A test, tudat, nyelv kapcsolatának 

értelmezésében a kognitív nyelvészeti modellekben kiemelt szerepet kap a narratíva fogalma. 

A jelentésalkotás fogalmi kereteinek problematikája megjelenik Charles Fillmore, Georges 

Lakoff, Mark Johnson és mások munkásságában is. Téziseik megvilágítják, hogy a narratívák, 

az emberi motivációk, célok, érzelmek és cselekvések közösségi tagjai által osztott kognitív 

struktúráját aknázzák ki. Ez a közösség minden tagjának biztosítja a kommunikációs 

folyamatok interszubjektivitását. A nyelvfilozófiai modellek a test, tudat és a nyelv 

viszonyában a kognitív nyelvészeti elemzések módszereit kiemelten használják. Ezek 

megragadhatóbbá teszik az intencionalitás és jelentés belső kapcsolatára, a kommunikáció 

interszubjektivitására, a gondolkodás nyelvére, vagy az üzenetek specifikus tartalmának 

értelmezését segítő koncepcionális modellekre vonatkozó nyelvfilozófiai koncepciókat. Az 

idegtudományok területén is, az 1990-es évektől felmerült az a felvetés, hogy kogníció 

működésében a külső szituációk szenzomotoros szituációi széles körben érintettek. A külső és 

belső világgal folyamatosan interakcióban létrejövő „Én” megtestesült ágens, aki kénytelen 

egyszerre történetet mesélni, és megélni a narrációt, ugyanis megélés nélkül képtelen lenne 

döntéseket hozni saját homeosztatikus szintjeinek fenntartásával kapcsolatban. 
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       A történelmi megismerés narrativista modelljei, a történelmi tapasztalat és a nyelven 

kívüli tényként megjelenő reprezentacionális igazság koncepciója az intencionalitás 

problematikáját a történelmi megismeréssel foglalkozó elméletek megkerülhetetlen kérdésévé 

tették. Ankersmiték nyomán ugyanis mindinkább világossá vált, hogy egy múltbeli cselekvés 

rekonstrukciójához annak a nyelvnek a megértésén keresztül juthatunk el, amely mind 

szemantikai, mind szintaktikai szinten, egy kognitív háttér elemeiként rögzíti a cselekvés 

intencionális viszonyait. Így azokra a kérdésekre, amelyek egy múltbeli cselekvés 

megértésének a lehetőségét, magyarázatának természetét, az általánosítások és törvények 

történelmi magyarázatokban való alkalmazhatóságát, a szóbeliségen és az írásbeliségen 

alapuló kultúrák megismerésének eltérő aspektusait, a történelmi szövegek interpretációjának 

ismeretelméleti alapjait érintik, csak egy, az intencionalitás kauzális összefüggéseit, valamint 

a nyelv és az intencionalitás viszonyát elemző cselekvéselméleti és szemantikai modell 

ismeretében válaszolhatunk.  

A megfelelő történetfilozófiai rekonstrukció értelmében ily módon feltételezzük azt, 

hogy a történelmi események magvát alkotó cselekvéseket is az intencionalitás fentiekben 

megfogalmazott általános összefüggései jellemzik. Eszerint egy történelmi ágens bármely 

kontextusbeli cselekvése tárgyát alkotó probléma. A probléma megoldásához a történelmi 

cselekvő részéről elvárható lehetséges cselekvések, illetve a cselekvése számára adott 

lehetséges problémák viszonyában létezett. Tehát egy múltbeli cselekvőnek is a cselekvései 

számára adott valamennyi problémát ebben a kettős intencionális viszonyban kellett észlelnie, 

amely azután a cselekvő tudatában az adott problémákra irányuló cselekvések ismétlődése 

során a cselekvésekkel és problémákkal együtt rögzült. Az ily módon memorizált cselekvések 

alkották minden egyes cselekvés alkalmával, a lehetséges cselekvések tartományát, míg a 

cselekvő számára az ebben a kettős intencionális viszonyban rögzült problémák jelentkeztek 

lehetséges problémaként. Egy múltbeli cselekvés ismétlődésével tehát mind a cselekvés 

tárgyát jelentő probléma, mind maga a cselekvés a kontextusban adott lehetséges cselekvések 

és lehetséges problémák viszonyában rögzült a cselekvő tudatában. E kettős intencionális 

viszony kódolta az így memorizált problémát és cselekvést a lehetséges problémák, illetve a 

lehetséges cselekvések tartományában. A memorizálásnak ez az útja biztosította egy múltbeli 

cselekvő számára is, hogy egy adott kontextusban cselekvése tárgyát, mint a lehetséges 

problémák tartományában rögzített problémát, a lehetséges problémákhoz való viszonyában 

észlelje, és a lehetséges cselekvések közül az adott kontextusban a legmegfelelőbbet válassza. 

Ily módon válhattak egy történelmi ágens számára a cselekvései során kialakult kettős 
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intencionális viszonyok annak a kognitív háttérnek az alapjává, amely tehát a cselekvések, 

illetve problémák tudati rögzülése révén határozta meg a cselekvéseit, és amely, a nyelvi 

kompetencia kifejlődésével, a problémák megnevezését követően, a megnevezésre szolgáló, 

társadalmilag elfogadott fogalmak jelentéstartományával azonosult minden kontextusban 

A disszertáció célja, hogy a történelmi megismerés analitikus, narrativista és 

kontextualista modelljeinek tükrében világítson rá arra, hogy a történelem megismeréséhez 

tehát az annak magvát jelentő emberi cselekvések intencionális szerkezetének megértésén 

keresztül vezet az út. Feltevésem szerint ugyanis ahhoz, hogy a múltbeli cselekvések intenciói 

és motívumai a történelmi megismerő számára elemezhetők legyenek, meg kell határoznia azt 

az univerzális intencionális rendszert, amelyben ezek az intenciók és motívumok léteznek. 

Egy ilyen módon megfogalmazott történelmi magyarázat lehetőségei ezért az alapnak 

tekintett intencionalitás- modellben rejlenek. Ez pedig a történelmi megértés kérdését vizsgáló 

történetfilozófus számára azt is jelenti, hogy az intencionalitás mind bonyolultabb 

összefüggéseinek a feltárása egyúttal a történelmi megismerés új dimenzióinak a 

felfedezéséhez is elvezethet. Ezen az úton lehet fontos állomás az intencionális aktusok 

végrehajtásakor szituációelemző sémákként, fogalmi keretekként működő narratívák és a 

fogalmi gondolkodás viszonyának tisztázása. Disszertációmban ezért azt vizsgálom, hogy a 

narratíva és fogalom kapcsolatára irányuló kognitív nyelvészeti elemzések milyen adalékokat 

kínálnak egy, a nyelv és intencionalitás viszonyát és ezáltal a történelmi megismerés 

természetét is megvilágító, átfogó ismeretelméleti koncepció  megalkotásához. Úgy vélem, 

hogy miután ennek a viszonynak a lényege leginkább a kommunikációs szituáció, fogalom és 

jelentés közötti belső kapcsolat elemzésével ragadható meg, az ennek jegyében született 

nyelvészeti és pszichológiai modellek segítségünkre lehetnek a problémakör kapcsán nyitva 

hagyott nyelv- és történetfilozófiai kérdések megválaszolásában. E feltevés jegyében keresek 

választ olyan kérdésekre, mint hogy miként szerveződnek a tudatban a kommunikációs 

folyamatok eredményességét biztosító, szituációelemző fogalmi keretek; ezek milyen 

viszonyban vannak a nyelvhasználattal és a nyelvi jelentéssel; és hogy ez a narratív 

struktúrákba ágyazott fogalom-jelentés viszony hogyan válhat énteremtő tényezővé a 

mindennapi kommunikáció gyakorlatában. 

  Feltevésem szerint ugyanis ezek a szituációelemző sémáiként funkcionáló narratívák 

szolgálnak keretként az összetettebb cselevések (pl. történelmi aktusok) szituációinak fogalmi 

reprezentációihoz. E fogalmi reprezentációk pedig a nyelvi jelentések részévé válva kínálnak 
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közösségileg elfogadott és működtetett szituációelemző sémákat a kommunikatív aktusokban 

résztvevők hiteinek, szándékainak, vagy kívánságainak azonosításához. A megértés alapját 

jelentő interszubjektivitás arra vezethető vissza, hogy ezek a narratívák közös társadalmi, 

kulturális környezetet, valamint közös világot feltételeznek, ami alapján a kommunikációs 

aktusban részvevők az adott helyzetben leginkább elfogadott szituációelemző sémát hívják 

segítségül az interpretáció folyamatában. A kérdés ezek után az, hogy a narratívák, hogyan 

kapcsolják össze a konvencionalizált eseménystruktúra-mintázatokat tartalmazó, elemi 

szituációelemző sémákat a komplexebb kognitív folyamatokkal és a nyelvhasználattal.  

        A disszertáció utolsó fejezeteiben pedig arra keresek választ, hogy az eszmetörténeti 

kontextusok feltárásával megértett történelmi narratívumok mint a történelmi szereplők életét 

strukturáló, döntéseit meghatározó értelmezési keretek hogyan vezetnek el bennünket a 

múltbeli cselekvések intencionális hátterének a rekonstrukciójához. Ennek során arra a 

kontextualista-intencionalista gondolkodástörténeti hagyományra kívánok építeni, amelynek 

legkiemelkedőbb képviselője Quentin Skinner, Cambridge-i történészprofesszor, és amelynek 

fő tézise, hogy a vizsgált történeti szövegek jelentéseit a szövegek keletkezésének társadalmi, 

kulturális, gazdasági kontextusa határozza meg.  Első lépésben Skinner Hobbes és 

Machiavelli életművével kapcsolatos feltevései tükrében teszek kísérletet a kontextualista-

intencionalista módszer megvilágítására. Ezt követően Augustinus munkásságát elemezve 

próbálom feltárni, hogy az eszmetörténeti kontextusukban megértett narratívák, miként 

lehetnek segítségünkre a szerzői intenciók és vélekedések rekonstrukciójában, a megértett 

narratívák énteremtő funkciójának reprodukálásában. Ezzel egyúttal világossá kívánom tenni 

azt is, hogy a narrativista történetfilozófiai felfogás és a kontextualista-intencionalista 

eszmetörténeti megközelítés szintézise mennyiben lehet segítségünkre a történelmi narratívák 

történelmi megismerésben betöltött szerepével kapcsolatos ismeretelméleti kérdések 

tisztázásában. 
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1. A történelmi megismerés mint filozófiai probléma 
 

A XIX. századtól színre lépő társadalomtudományok eredményei, interdiszciplináris 

módszertani megfontolásai mind több történetfilozófus számára jártak azzal a tanulsággal, 

hogy a történetfilozófia csak akkor őrizheti meg létjogosultságát, ha a történelem egésze, a 

történelmi folyamatok célja és iránya helyett a történelmi megismerés feltételeit és 

lehetőségét, a történelmi ismeret természetét kutatja, ha elemzése tárgyául a történelmet 

cselekvéseiben feltételező és megértő individuumot választja. Igy Dilthey, Croce és 

Collingwood munkásságát követően a szubsztantív, tehát a történelemre magára irányuló 

spekulációkat mindinkább a történeti gnoszeológiára vonatkozó kutatások váltják fel; a 

történetfilozófia, a történetírás filozófiáját, a történeti megismerés ismeretelméleti, 

metodológiai, tudományfilozófiai alapjait kezdi jelenteni.  A történetfilozófus számára 

ugyanis csak a cselekvő ember érthető meg, akire minden történelmi és társadalmi folyamat 

visszavezethető. Ennek a megértésnek a forrása pedig, ahogy az Dilthey óta mind 

egyértelműbb bizonyos történetfilozófusok körében, az a benső tapasztalat, amely a történeti 

és társadalmi élet benső realitásait öleli fel, és amelynek feltételeit ily módon a cselekvő 

emberben magában kell megkeresni. A kérdés tehát, amelyre a szubsztantív felfogást e 

„megértő” történetfilozófia oldaláról elutasító valamennyi ismeretelméleti megközelítésnél 

választ kell találnia az, hogy miként rekonstruálhatók a történelmi és társadalmi 

összefüggések az embernek, mint ezen összefüggések alaptényének a megértése révén?  

Hogyan vezethetőek vissza történelmi és társadalmi tények a megértett ember intencionális 

aktusaira? Az ezekre a kérdésekre adott történetfilozófiai és társadalomfilozófiai válaszok 

kezdettől fogva a vizsgálatok elengedhetetlen interdiszciplinaritását, a cselekvésfilozófia, 

nyelvfilozófia és történetfilozófia diszciplináris elkülönítése eszméjének feladását sugalták.  

A történeti megismerés lehetőségeit kutatva tehát a filozófus számára éppúgy 

megoldandó problémát kell, hogy jelentsen az intencionalitás összefüggéseinek kérdése, mint 

a nyelv és a tudat, a nyelv és a valóság viszonyának problematikája. E kérdések 

megválaszolása nélkül ugyanis a történeti gnoszeológia körébe tartozó egyetlen kijelentés sem 

tekinthető megalapozottnak. Ez az interdiszciplináris vonás jellemzi az elsősorban a 

történetírás fogalmi készletének és metodológiai gyakorlatának elemzésére vállalkozó 

analitikus történetfilozófiát, amely a történelmi megismerés számos új, egymással különböző 

mértékben polemizáló megközelítésével szolgál napjainkban is.  
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Az analitikus történetfilozófia ismeretelméleti rendszereinek kikristályosodása a 

történeti és természettudományi magyarázat azonosságának neopozitivista eszméjét 

posztuláló, Hempel-Popper-féle „átfogó törvény”-modell megszületésétől, a modellel 

szembeforduló, a történelem specifikus sajátosságait hangoztató analitikus filozófusok első 

fellépésétől, a vita során megfogalmazott analitikus álláspontok megjelenésétől válik 

mindinkább közérthetővé. Amikor tehát az analitikus filozófusok az ötvenes évek második 

felétől állást foglaltak a deduktív-nomologikus magyarázatok történeti alkalmazhatósága 

körül kialakult polémiában, elméleteik megalkotásakor már az analitikus nyelvfilozófia és 

cselekvésfilozófia bizonyos eredményei jelentkeztek eszmei forrásként. Igy az analitikus 

történetfilozófia, az analitikus nyelvfilozófia és cselekvésfilozófia „laboratóriumává” vált, 

keretein belül nyernek új árnyalatokat a nyelvfilozófiában és a cselekvésfilozófiában már 

elfogadottá vált fogalmak. Ez pedig azt jelenti, hogy az analitikus történetfilozófia logika, 

konceptuális elemzései olyan nyelvfilozófiai és cselekvésfilozófiai megfontolásokkal 

egészülnek ki, amelyek révén a történetfilozófus az általa legmegfelelőbbnek tartott 

magyarázat - modellt megalapozhatja.  

A történeti megismerés, a történeti magyarázat kérdése tehát egyúttal nyelvfilozófiai 

és cselekvésfilozófiai kérdés is lett, amelynek vizsgálata, olyan filozófusok esetében, mint 

William Dray vagy Raymond Martin, nem korlátozódott csupán a történetírói gyakorlat 

konceptuális elemzésére. Igy vált történetfilozófiai problémává az a cselekvéselméleti kérdés 

is, hogy a motívumok, intenciók valóban okai a cselekvésnek, vagy pedig a cselekvésnek, 

mint intencionális cselekvésnek a leírását biztosító logikai feltételek, más szóval, 

elemzhetőek-e az intenciók kauzális fogalmak felhasználásával, vagy sem? Ez, az analitikus 

cselekvésfilozófiában központi jelentőséggel bíró probléma tehát állásfoglalásra készteti azt a 

történetfilozófust is, aki a történeti megismerés rekonstrukciója szempontjából a cselekvés 

intencionális összefüggéseinek elemzését alapvető feladatnak tartja.  Ahhoz, hogy mind a 

múlt emberének, mind a múltat megismerőnek a cselekvései rekonstruálhatók legyenek, meg 

kell határozni azokat az intencionális összefüggéseket, amelyek valamennyi cselekvés 

univerzális jellemzőjeként értelmezhetők. Csak a cselekvésfilozófiai fogalmak ilyen irányú 

tisztázásával lehet kielégítő választ adni azokra, az analitikus történetfilozófia magvát jelentő 

kérdésekre is, amelyek elsősorban a történeti magyarázatok természetére, az általánosítások, 

törvények történelmi magyarázatokban betöltött szerepére kérdeznek rá. A történelmi 

magyarázatokra vonatkozó elméletek eltérő vonásai tehát egyúttal különböző 
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cselekvéselméleti megfontolásokat is sejtetnek, amelyek végeredményben a történetírói 

gyakorlat más és más értelmezéséhez vezetnek. 
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1.1 A megértő történettudomány eszméje 

 

A történelmi megismerés autonómiája és megértő (Verstehen) jellege mellett érvelve foglal 

állást a történetírás és a megfigyelésekre épülő történettudomány kapcsolatáról szóló 

filozófiai diskurzusban Robin G. Collingwood, az angol idealizmus talán utolsó nagy alakja. 

Collingwood The Idea of History (Történelem eszméje) című könyve az objektív idealizmus 

és az angolszász dialektikus hagyományok jegyében argumentál a történettudomány 

természettudományokétól teljes mértékig eltérő módszertani alapvetései mellett.  Nem túlzás 

kijelenteni, hogy a 70 éve megjelent kötet alapjaiban változtatta meg a történelmi megismerés 

módszertanával kapcsolatos gondolkodást a 20. században.   

Collingwood fő tézise, hogy a történeti múlt nem pusztán empirikus érzékelés útján, 

hanem tanúbizonyosságon alapuló ismeret révén ragadható meg. A történésznek újra át kell 

élnie a múltat önmagában, az emlékek és a kor dokumentumai által, és ebben a folyamatban 

kell újrafogalmaznia a múltat megjelenítő gondolatot. Mint Collingwood írja: „A filozófusnak 

tehát a történész tudatáról kell gondolkodnia, de eközben nem a pszichológus munkáját 

kettőzi meg, mivel számára a történész gondolkodása nem szellemi jelenségek összessége, 

hanem ismeretek rendszere. Gondolkodik a múltról is, de nem oly módon, hogy azzal a 

történész munkáját kettőzné meg: számára a múlt nem események sora, hanem megismert 

dolgok rendszere.”1 Collingwood szerint a tapasztalásra épülő megismerés nem azonos az 

újragondolással, mivel az előbbi révén az egymást követő állapotok áramlását ismerhetjük fel, 

az utóbbi folyamatában viszont a gondolatok összességének szerkezetét reprodukálhatjuk. A 

gondolatok egy adott időpontban is létezhetnek, de mégis felette állnak az időnek, tehát ezzel 

a kötetlenséggel a múlt a jelenben újra felidézhető, összehasonlítható, elemezhető, és újra és 

újra fel tudjuk magunkban idézni.  Lehetőségünk van arra, hogy a másik gondolati aktusát 

előfeltételezzük, de ennek feltétele, hogy a másik gondolatait megismételjük magunkban. 

Collingwood elméletének lényeges eleme a „kérdés-felelet” logika, ami a történelemkutatást 

egyfajta problémamegoldássá teszi az általa javasolt megközelítésben. Felfogásában a 

történelmi megismerés során a probléma azonosítása egyúttal a probléma megoldását is 

jelenti, mivel a megoldásból visszakövetve tudhatjuk meg, hogy mi is volt valójában a 

probléma. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés, hogy hibás megoldások alapján is 

                                                           
1 Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat, Budapest, 1987. 51. oldal 
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azonosíthatók-e a problémák. Collingwood szerint az igazság, hamisság, 

összeegyeztethetőség, ellentmondás, sohasem az önmagukban vett kijelentéseket illeti meg.  

Csak a győztesek tettei érthetőek meg, hogy az ehhez szolgáló terveket vagy magát a 

szándékot akarjuk rekonstruálni. A tapasztalati megismerés folyamatában a történésznek meg 

van arra a lehetősége, hogy a tapasztalatot megismételje, de fennáll a veszélye annak, hogy 

nem a múltat, hanem a jelent ismeri meg, mert egy jelen idejű aktusról beszélünk, és nem a 

múlt időpontjának tapasztalatát éljük át. Az újragondolásnak megvan az a veszélye, hogy az 

nem lehet csak a sajátunk, ugyanis más gondolatát reprodukálni a másik ember valóságának 

újragondolását jelenti, nem pedig a sajátunkét.  

Magát a történetírást Collingwood a következő módon definiálja: „Szerintem a 

történetírás emberi önismeretre „való”. Általában úgy tartják, az embernek fontos, hogy 

ismerje önmagát, ebben az esetben az önismeret nem pusztán a személyes tulajdonságoknak, 

az embert a többiektől megkülönböztető dolgoknak az ismeretét jelenti, hanem saját maga 

emberi természetének az ismeretét. Magadat ismerni először azt jelenti, hogy tudod, mit jelent 

olyan embernek lenni, aki te vagy és senki más. Önmagad ismerete nem más, mint hogy 

tudod, mire vagy képes, s minthogy senki sem tudhatja, mire képes, amíg ki nem próbálta, így 

egyetlen támpontunk ahhoz, mit tehet az ember, az, amit már megtett. A történetírás értékét az 

adja tehát, hogy azt tanítja, mit vitt véghez, s ennél fogva mi az ember.”2 A történeti 

gondolkodás olyan gondolkodási forma, amely kizárólag annak a szellemnek a sajátja, ami 

tudja magáról, hogy történetileg gondolkodik. Ez maga az öntudat. A történeti megismerés az 

emlékezésre építve a jelenlegi gondolkodás tárgya a múltbeli gondolkodás, vagyis a múlt 

eseményei újra lejátszódnak a jelen gondolkodásában. 

Croce elgondolására építve, mely szerint minden történelem jelenkori történelem, 

Collingwood szerint a történelmi tapasztalat azonos formában megismételhető.3 Ha a múltat 

tekintjük az objektumnak, akkor a megismerés szubjektuma a történész a maga gondolataival. 

Ezzel viszont azt sugallhatja számunkra, hogy a történelmi megismerés folyamatában-

végeredményben nem a múltat, hanem a jelent ismerjük meg. Viszont csak úgy lehet valaki 

tudatában egy, a jelenben végrehajtott aktusnak, ha azt a jelenben gondolja végig, és nem 

aszerint hogy azt valaki a múltban hajtotta végre. Az újragondolás nem lehet csak magáé az 

egyéné. Egy múltbeli eseménynek külső és belső aspektusa is lehet. Collingwood a külső 

                                                           
2 Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat, Budapest, 1987. 59. oldal 

3 Benedetto Croce: Teoria e Storia della storiografia. Bari 1917. 1. kiadás. 
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oldalt a leírható testek és mozgásaik terminusaiban határozta meg, a belső oldalt pedig a 

gondolatok terminusainak leírásában. Tehát a történeti gondolkodás tárgya csakis a 

reflektálható gondolkodás lehet a megtervezett szándékos cselekvések vetületében.   

A történetírás tárgyáról a következőket írja Collingwood: „A felmerülő kérdésre –

„Miről lehet történeti ismeret?” – azt válaszoljuk: „Arról, amit a történész magában végig 

gondolhat.” Ennek mindenekelőtt tapasztalatnak kell lennie. Amiről nincs tapasztalat, ami 

csak a tapasztalat puszta tárgya, arról nem lehetséges történelem. Igy nincs és nem is lehet 

történelme a természetnek. …Egyetlen feltétellel lehetne a természetnek történelme: ha a 

természeti események valamilyen gondolkodó lény vagy lények cselekedetei lennének, és 

cselekedeteiket tanulmányozva felfedezhetnénk, és magunkban végig gondolhatnánk a 

bennünk kifejeződő gondolatokat. Erről a feltételről valószínűleg senki sem állítja, hogy 

teljesül. Következésképpen a természet folyamatai nem történelmi folyamatok, és 

természetismeretünk nem történeti ismeret, még ha bizonyos felszíni jegyeik, például a 

kronologikus rend, hasonlóak is.”4 Tehát a természeti folyamatok, miként az érzetekből és 

érzésekből álló tudatáramlás, és puszta közvetlenségében maga a gondolkodás sem lehetnek 

történeti megismerés tárgyai. Ahogyan nem lehet az önéletrajz sem, mivel nem gondolati 

produktum, kereteit inkább a természeti folyamatok határozzák meg. Ami nem gondolkodás, 

arról nem lehet történelmet írni. Az életrajz, még ha sok történelmet tartalmaz is, olyan 

elvekre épül, melyek nem történetiek, de sok esetben történelemellenesek. Határait biológiai 

események vonják meg, például a születés és az elhalálozás. Ez nem gondolkodás, hanem a 

természeti folyamat kerete. Az életrajz, mint irodalmi forma, az érzelmeket táplálja, de ez 

nem történetírás. Ugyanis az érzetek és az érzelmek áramlása, nem számíthat annak. A 

legjobb formája költészet, legrosszabb esetben pedig „tolakodó önreklám”, de ez is az 

érzelmeken alapul és nem a történetírás tárgya. Ha a történész saját szellemi alkatát 

megtagadva, olyan témákon dolgozik, mely tőle távol áll, mert mondjuk, ezt elvárják tőle, 

mert éppen a vizsgált „korszakhoz” hozzátartozik, ebben az esetben olyan gondolkodás 

történetével akar megbirkózni, amelyet személyesen nem tudott átvenni, ahelyett, hogy a 

történetet írná meg. Ebben az esetben viszont a történész, csak az állításokat ismétli el, a 

külsődleges tényeket, például neveket és adatokat, vagy kész leíró formulákat. Ezért fontos, 

hogy a történész gondolkodása, tapasztalata szerves egységből fakadjon, ami megmutatja 

egyéni érdeklődését, vagy a személyisége megnyilvánulását. Egyes nemzedékek a múlt olyan 

                                                           
4 Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat, Budapest, 1987. 368-369. oldal 
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időszakai iránt érdeklődnek, mely szüleik számára „semmit sem jelentő, száraz csontok” 

voltak. A gondolkodás sajátossága ugyanis az, hogy nem puszta tudat, hanem öntudat. 

Pusztán tudatként az „én” a tudat áramlása az, közvetlen érzetek és érzések sorozata, puszta 

tudatként nincs tudatában önmagának, mint áramlásnak, nem tud saját folytonosságáról az 

egymást követő tapasztalatokban. Ennek a folytonosságnak a tudatosítása az a tevékenység, 

amelyet gondolkodásnak nevezünk. 

A történetírás az egyediség megismerése, mely akár lehet túlságosan tág, melynek 

tárgyai lehetnek például természeti tények, de, lehet túl szűk is, mely kizárja magából az 

egyetemességet. A történész feladata, hogy a történeti kutatás területe mind a két irányból 

megközelíthető legyen. Szellemi akaratának pedig alapul kell szolgálnia ahhoz, hogy a 

vizsgált terület szellemisége felelevenedjen. „Ha a történész saját szellemi akaratát 

megtagadva, tőle távol álló témákon dolgozik -  vagy azért, mert ezt kívánják tőle, vagy mert 

hozzá tartoznak „a korszakhoz”, mellyel foglalkozik, s lelkiismerete rossz tanácsát követve 

azt hiszi, hogy annak minden vonatkozását tárgyalni kell -, és egy olyan gondolkodás 

történetével igyekszik megbirkózni, amelyet személyesen nem tud átvenni, akkor ahelyett, 

hogy történetét írná meg, csak azokat  az állításokat ismétli el, amelyek e gondolkodás 

fejlődésének külsődleges jegyeit rögzítik: neveket és adatokat, készen talált leíró 

formulákat….A történeti tudás sajátságos tárgya a gondolkodás: nem a dolgok, amelyekről 

gondolkodtak, hanem a gondolkodás maga.”5 – írja Collingwood. Ha a kutató nem ismeri a 

vizsgált területet, a gondolkodás fejlődésének csak a külsődleges jegyeit tudja rögzíteni. A 

gondolkodás tudat, emlékezés, észlelés és reflexió, gondolkodás a gondolkodási aktusról, 

egyfajta reflektálási aktus, amit szándékosan hajtunk végre. A politikának, a hadvezetésnek, a 

gazdasági tevékenységnek és az erkölcsnek viszont van története.  

                                                           
5 Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat, Budapest, 1987. 372. oldal 
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1.2 A megértő társadalomtudomány eszméje 

 

Miként arra Collingwood rámutat, a történetírói tevékenység a cél kidolgozásával kezdődik. 

Ez lehet egy elmélet, vagy gondolati aktus, amire azután a gyakorlati tevékenység épül. 

Collingwood szerint, csak a gyakorlat lehet a tárgya a történetírásnak. A történetírás tárgyául 

szolgálhat még a művészet, a vallás, a tudomány, és maga a filozófia. Aki az elméleti 

gondolkodás fonalán halad, nem cél nélkül cselekszik, hanem fel akar fedezni valamit, fel 

akarja tárni az okokat, válaszokat keres. A cél, vagy a szándék kigondolása is gyakorlati 

tevékenység, a cselekvés kezdeti szakasza. Collingwood szerint tehát az egész emberi 

történelem, a gondolatok és a gondolkodás története.  

Ennek a collingwoodi modellnek a társadalomtudományi adaptációjára vállalkozik 

Peter Winch a társadalomtudomány eszméjéről írt könyvében.6 Ebben a kísérletében  

Wittgenstein munkásságára épít, és számol azzal, hogy elmélete komoly vitákat vált ki a 

kortárs társadalomtudósok és filozófusok körében. Mint írja: „Könyvem nyílt támadás a 

társadalomkutatás, a filozófia és a társadalomtudományok viszonyának e felfogása ellen. De 

ne gondolják, hogy mondandóm miatt azon reakciós, tudományellenes, az óramutatót 

visszaforgatni szándékozó áramlatok valamelyikéhez tartozom, amelyek a tudomány 

árnyékában kezdettől fogva gazdagon tenyésztek. Mindössze azt szeretném elérni, hogy az 

óra a pontos időt mutassa, bármilyen is legyen az. A filozófia… nem lehet tudományellenes: 

csak nevetségessé válna, ha mégis megpróbálkoznék ezzel. …. A filozófia és a 

társadalomkutatás viszonyáról formált közkeletű felfogást kívánom támadni.”7 Winch arra 

világított rá munkájában, hogy egyes nézetek a filozófia és a tudományok szempontjából nem 

veszik tudomásul, hogy vannak a priori megfontolások, és ezek alapján eldönthetetlen 

empirikus kérdések. A következőképpen érvel: „A tapasztalati tényeket kifürkésző új 

felfedezésekhez csak kísérleti módszerekkel juthatunk: a tisztán apriori okoskodás erre 

képtelen. Mivel kísérleti módszereket a tudomány használ, a filozófia eljárása pedig tisztán a 

priori, a valóság vizsgálata szükségképpen a tudományra hárul. A filozófia ugyanakkor önnön 

hagyományának megfelelően – legalábbis többnyire – kitart amellett, hogy a valóság 

                                                           
6 Peter Winch: The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. Routledge and Kegan Paul, London, 
1958. Magyar nyelven: Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Akadémia 
Kiadó, Budapest, 1988 

7 Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988. 25-
26. oldal 



18 

 

természetes vizsgálata legyen, s így a hagyományos filozófia vagy olyasmit kísérel meg, amit 

kísérleti módszereivel elérni lehetetlen, és végül fel kell hagynia vele, vagy pedig saját 

mibenlétét ismerte félre, és ezért gyökeresen újra kell értelmeznie vizsgálódásainak célját”.8  

Winch szerint a filozófia éppúgy illetékes a valóságra vonatkozó kérdések 

tisztázásában, mint a többi tudomány. Ugyanakkor a filozófiához hasonlóan más tudományok 

is tesznek fel olyan kérdéseket, melyek a valóságra vonatkoznak, és amelyekre csak a tisztán 

tapasztalati megfontolások alapján nem adható válasz.  Winch erről így ír: „.. a társadalom 

tanulmányozásakor felvetődő legfontosabb elméleti kérdések zöme inkább tartozik a 

filozófiához, semmint a tudományhoz, s ezért inkább dönthető el a priori konceptuális 

elemzéssel, mint empirikus kutatással. Az a kérdés pl., hogy miben is áll a társadalmi 

viselkedés, felhívás arra, hogy a társadalmi viselkedés fogalmát megvilágítsuk. Ilyen 

kérdésekkel foglalkozva nem az a dolgunk, hogy „türelmesen kivárjuk”: mit tudnak 

felmutatni az empirikus kutatások, hanem az, hogy az alkalmazott fogalmak következményeit 

kinyomozzuk”.9 

Különösképpen igazak ezek a megállapítások a társadalomtudományok által vizsgált 

jelenségekre. E jelenségek résztvevői maguk is konceptualizálnak, ez jelenik meg a társadalmi 

kontextusban. A társadalomtudós feladata, hogy megértse a konceptualizáció nyelvét. A 

társadalmi jelenségek természete alapján Winch-nél a társadalomtudomány megértő 

tudomány. Ezzel Winch újra fogalmazta a társadalomtudományok feladatát. Wittgensteinre 

alapozva jelenti ki, hogy a tények megalapozói az „életformák”. Mint írja: „… amíg a 

tudományfilozófiának, a művészetfilozófiának, a történetfilozófiának stb. az a feladata, hogy 

megvilágítsa a „tudomány”-nak, „művészet”-nek stb. nevezett életformák sajátos természetét, 

addig az ismeretelmélet azt próbálja megvilágítani, hogy mit involvál az életformának, mint 

olyannak a fogalma. Wittgenstein elemzése a szabálykövetés fogalmáról és fejtegetései a 

szabályokat követő személyek megállapodásainak egyes típusairól komoly hozzájárulás az 

ismeretelméleti tisztázáshoz.”10 A társadalomtudomány rá van utalva az életformára, fogalmi 

elemzéseivel ezt kell elsődlegesen rekonstruálnia.  Ehhez pedig a társadalomtudósnak el kell 

                                                           
8 Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988. 30. 
oldal 

9 Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988. 37. 
oldal 

10 Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988. 54. 
oldal 



19 

 

sajátítania a szabálykövetés adott módját, hogy érthetőek legyenek számára az életforma által 

meghatározott cselekvések. Winch szerint a társadalomtudományi vizsgálat tárgya az adott 

társadalmi kontextusban megvalósuló emberi viselkedés. A wittgensteini nyelv természetéről 

szóló elmélet kiterjeszthető az emberi érintkezések más nyelven kívüli formáira is. Winch 

nem az egyén intencionális cselekvéseinek megértésére törekszik, hanem a nyelv analógiájára 

építve, a jelentéssel bíró viselkedés fogalmára épít, így ezek jelentése kontextuálisan rögzített. 

Ezzel a szubjektum a saját viselkedésének intencióitól függetlenül, egy adott társadalmi 

kontextusban rögzítve jelen van. 

A fentiekből látható, hogy Winch társadalomtudományi elmélete a német iskola 

tapasztalati tudományokra épített iskolájával ellentétben, mely szerint ebben tesznek 

különbséget a természet- és a társadalomtudományok között, a társadalomtudományok egy 

sajátos konceptuális eljárására épít: azon nyelvi jelenségek megértésére, melyek az empirikus 

eljárások segítségével soha nem tárhatók fel. Bírálta a szabályos ismétlődésekre irányuló 

elemzéseket, mivel ez teljesen mást jelent a természettudományokban és a 

társadalomkutatásokban. Egy társadalomtudós feladata lényegesen bonyolultabb, mert egy 

adott társadalmi helyzetben, a környezetre másként reagáló emberek cselekvéseit vizsgálja. 

Ez a vizsgálat logikailag különbözik a természettudós viselkedés-vizsgálatától. A 

társadalomtudósnak két nyelvvel van dolga, mivel a vizsgált jelenség, a viselkedés adott 

módja. Tehát el kell sajátítania a viselkedés adott módját, meg kell tanulnia a nyelvet. A 

kontextus megértése előfeltétele az empirikus kutatásnak, meg kell értenie a vizsgált 

szituációt. 

Collingwood felfogását és gondolatát, hogy az egész emberi történelem a gondolatok 

és a gondolkodás története, Winch elfogadhatatlannak tartja. Viszont másképp értelmezve a 

történeti megértés módja sokkal inkább analóg azzal, ahogyan a fogalmak kifejezését 

megértjük, mint ahogyan a fizikai eseményeket megértjük. „… a társadalmi viszonyok 

voltaképpen csak az adott társadalomban, érvényes eszmékben és eszmék révén léteznek, 

vagy másként, hogy a társadalmi viszonyok ugyanabba a társadalmi kategóriába tartoznak, 

mint az eszmék közötti viszonyok. Ebből pedig az következik, hogy a társadalmi viszonyok 

ugyanúgy alkalmatlan tárgyai a róluk felállított szcientista általánosításoknak és 

elméleteknek.”11 –írja Winch.  

                                                           
11 Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988. 
124. oldal 
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1.3 „Átfogó törvény” és történelmi magyarázat 

 

A társadalomtudományok eredményei, módszertani megfontolásai, egyre több 

történetfilozófus számára járnak azzal a felismeréssel, hogy a történetfilozófia csak akkor 

őrizheti meg létjogosultságát, ha a történelem egésze, a történelmi folyamatok célja és iránya 

helyett a történelmi megismerés feltételeit és lehetőségét, a történelmi ismeret természetét 

kutatja, ha elemzése tárgyául a történelmet cselekvéseiben feltételező és megértő 

individuumot választja. Ebben a megközelítésben a történetfilozófia a történetírás filozófiáját, 

a történeti megismerés ismeretelméleti, módszertani, tudományfilozófiai alapjait jelenti. Erre 

világított rá az az 1940-es évektől elkezdődő tudományelméleti vita is, amelynek tárgya az 

általános törvényeknek a történelmi magyarázatokban való alkalmazhatósága volt. A disputa 

Hempel „átfogó törvény elméletként” (covering law theory) ismertté vált modellje kapcsán 

bontakozott ki, és vált az analitikus történetfilozófiának nevezett diszciplína alapjává.12 

„Meglehetősen széles körben elfogadott vélemény, hogy az úgynevezett fizikai 

tudományokkal ellentétben, a történettudomány inkább a múlt egyedi eseményeinek a 

leírásával, mintsem az esetleg meghatározó általános törvények kutatásával foglalkozik. E 

megállapítás valószínűleg nem vonható kétségbe, ha úgy értjük, mint a némely történészt 

leginkább érdeklő problématípus jellemzését. Az általános törvényeknek a tudományos 

történelem – kutatásban betöltött elméleti szerepéről szóló megállapításként azonban 

bizonyosan elfogadhatatlan. …Általános törvény alatt olyan univerzális, feltételes formájú 

állítást értünk, amely megfelelő empirikus adatokkal konfirmálható vagy diszkonfirmálható. 

/…/ Nem igazolható a „tiszta leírás”, illetve a „hipotetikus általánosítás és elméletalkotás” 

elkülönítése az empirikus tudományokban, szétválaszthatatlanul összefonódnak a tudományos 

tudás építményében. /…/ Ugyancsak igazolhatatlan és hiábavaló dolog megpróbálni éles 

választóvonalat húzni a tudományos kutatás tudományos területei között, s elkülöníteni az e 

területek autonóm fejlődését. Annak szükségessége, hogy a történelem kutatásában szép 

számmal használjunk fel univerzális hipotéziseket, melyeknek legalábbis a túlnyomó 

többsége a történelemtudományokétól hagyományosan elkülönített kutatási területekről 

származik, csupán egyik aspektusa annak a jelenségnek, melyet az empirikus tudomány 

                                                           
12 Carl G. Hempel: The Function of Generál Laws in History. In Patrick Gardiner (ed.) Theories of History. Free 
Press, Glencoe, 1959. 344-356.  
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módszertani egységének nevezhetünk.”13- írja Hempel. A Hempel és Popper kezdeti 

megfogalmazásában szereplő deduktív-nomologikus modell pusztán a tudományos 

magyarázat általános sémájának logikai rekonstrukciójára tett kísérlet volt, kezdettől fogva 

vitathatónak bizonyult.14 Annak ellenére, hogy mind Hempel, mind Popper felismerte azt, 

hogy a történelmi és a természettudományos magyarázat azonosítására az általános 

törvényeket posztuláló deduktív-nomologikus magyarázatok történelmi magyarázatként való 

alkalmazására tett kísérletet a történészi gyakorlat eleve lehetetlenné teszi, válaszukat a 

klasszikus pozitivista szellemben fogalmazták meg. Hempel arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

történelem „törvényei” csupán vélt törvények, amelyeket a történelmi megismerő a 

mindennapi életből kölcsönöz, vagy egyszerűen csak egy folyamat valószínűségéről 

tájékoztató tendenciák. Igy a történelmi gyakorlat a kiinduló feltételekre és törvényekre 

vonatkozó utalások együttesét jelentő „magyarázat vázlatok” alkalmazását mutatja, amelyeket 

további empirikus vizsgálatok szilárdíthatnak csak meg.15 

A probléma már a megértés és törvény viszonyát vizsgáló Maurice Mandelbaum The 

Problem of Historical Knowledge című, 1938-ban megjelent könyvében is megjelenik.16 

Mandelbaum tagadja, hogy a narratív magyarázatoknak bármiféle létjogosultsága lenne a 

történelmi megismerés folyamatában. Felfogásában ilyen magyarázatok még akkor sem 

fogadhatók el teljes értékűnek, ha a lineáris eseménysort egyes emberek tudatos szándékai, 

döntései és cselekedetei mozgatják. Szerinte nem csak az egyén életét követő eseményekről 

kell beszámolni, hanem arról is, ami adott esetben a háttérből az adott helyzetben tanúsított 

viselkedést kondicionálta. Ezt az álláspontot erősítette Hempel „The function of general laws 

in history” című, 1942-ben megjelent cikke.17 Hempel magyarázatmodelljét történetfilozófiai 

szempontból a kezdetektől vitatták. A klasszikus pozitivista szellem jegyében született cikk 

                                                           
13 Carl G. Hempel: Az általános törvények szerepe a történettudományokban. In: Tudomány és művészet között. 
Szerk: Kisantal Tamás. L Hartmattan, Atelier Füzetek, Budapest, 2003. 37-51. oldal 

14 Hempel a későbbiekben kiterjeszti ugyan vizsgálati körét a statisztikai törvényekre is, mint a tudományban 
ténylegesen alkalmazott induktív-valószínűségi magyarázatok alapjaira, hogy ily módon enyhítve a kezdeti 
explikatív szigort, a Hempel-Popper-modellt még inkább közelítse a tudomány valóságos problémáihoz, 
egyetemesség igénye, és a történeti kutatásban való alkalmazhatósága azonban mindvégig vitatható maradt. Ld. 
C. G. Hempel: Reasons and Covering Laws in Historical Explanation. In: Philosophy and History. A 
Symposium. Szerk. S. Hook. New York, 1963. 

15 Carl G. Hempel: The Function of General Laws in History. In: Theories of History. Szerk. P. Gardiner. 
Glencoe (Illionis), 1959, 351. oldal 

16 Maurice Mandelbaum: The Problem of Historical Knowledge. Liveright, New York, 1938. 

17 Carl G. Hempel: The Function of General Laws in History.  The Journal of Philosophy, XXXIX. 1942. 
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téziseivel kapcsolatos legfőbb kritikát az jelentette, hogy a történészi gyakorlat lehetetlenné 

teszi az általános törvényekre épülő deduktív magyarázatok történelmi magyarázatokként való 

alkalmazását. Noha Hempel tudatában volt a problémának, hogy a történelmi és a 

természettudományos magyarázat azonosítására, az általános törvényekre épülő deduktív 

magyarázatok történelmi magyarázatként való alkalmazására tett kísérletet a történészi 

gyakorlat eleve lehetetlenné teszi, válaszát a klasszikus pozitivista szellemben fogalmazta 

meg.  Hempel a történelem „törvényeit” ugyanis csupán vélt törvényeknek tekinti.18 A 

mindennapi megismerő ezeket a mindennapi életből kölcsönözi, vagy ez egész egyszerűen 

csak egy folyamat valószínűségéről tájékoztató tendenciák. Ezeket a törvényeket az élet 

gyakorlatából veszi a megismerő, tehát nem a cselekvés lényegét ragadják meg, hanem csak 

valószínűsíthető lehetőségeket adnak. Hempel szerint ezeket a „magyarázat vázlatokat”, csak 

további empirikus vizsgálatok szilárdíthatják meg.19  Szerinte bármely esemény magyarázata 

logikusan levezethető magából az eseményből, amely már magában hordozza az általános 

törvényeket. Hempel tovább lép a logikán és a történettudomány területére és érvényesnek 

vélte téziseit.20 

Hempel történelmi magyarázatokkal kapcsolatos álláspontja tökéletes összhangban 

van Karl Popper koncepciójával. Popper szerint ugyanis a történészek által alkalmazott 

„átfogó törvények” fölöttébb felszínesek, alkalmazásuk gátolhatja a történelmi folyamatokkal 

kapcsolatos pontos kép kialakítását.21 A történészek magyarázatai azért hiányosak, mert azok 

az „átfogó törvények”, amelyekre hivatkoznak egyszerűen trivialitások: nem specifikusan 

történelmi, hanem olyan pszichológiai, szociológiai törvények, amelyek segítségével csak 

statikus állapotokban lévő tényeket magyarázhatunk, és amelyek révén a történelem rajta 

kívüli, pszichológiai, szociológiai diszciplínák alá rendelődik.22 A történelmi fejlődésnek 

ebben a megközelítésben tehát nem lehet tudományos elmélete, a múltat nem ismerhetjük 

meg olyannak, mint amilyen ténylegesen volt.23  Viszont, ha nem lehet a történelemnek 

                                                           
18 Carl G. Hempel: The Function of General Laws in History. In: Theories of History. Szerk: P. Gardiner. 
Glencoe (Illionis) 1959. 351. oldal 

19 Carl G. Hempel: The Function of General Laws in History. In: Theories of History. Szerk: P. Gardiner. 
Glencoe (Illionis) 1959. 351. oldal 

20 Michele Sita: Vicótól Vicóig – a történelem fogalmának változása Vicótól napjainkig. Világosság, 2006/2.  

21 Karl R. Popper: The Poverty of Historicism. London, 1957. 145. oldal 

22 Karl R. Popper: The Poverty of Historicism. London, 1957. 145. oldal. 

23 Szécsi Gábor: A történelmi megismerés alapjai. AETAS 1993/4. 7. oldal. 
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tudományos elmélete, akkor, csupán különféle interpretációkat alkothatunk róla, melyek 

nemzedékről nemzedékre változnak. Maguk a történészek, - mondja Popper – ragaszkodnak a 

törvényekhez, hiszen ezek forrásai a különböző történelmi interpretációknak, így ezek 

különböznek a tudományos elméletektől. 

Az „átfogó törvény” neopozitivista modelljének a történelmi magyarázat természetét 

érintő kérdésekre adott válaszai, ily módon nem bizonyultak kielégítőnek. Ugyanakkor a 

történelmi gondolkodás fogalmi, módszertani alapjainak a történészi gyakorlatban alkalmazott 

általánosításoknak egy logikailag letisztult terminológiájú elemzéssel lehetővé tette azt, hogy 

a történelmi megismerést a „megértő” történetfilozófia oldaláról vizsgáló, és a Hempel – 

Popper-féle modellt erről az oldaláról bíráló történetfilozófusok éppen ilyen logikailag 

letisztult formában fogalmazhatták meg álláspontjaikat a modell alkalmazhatósága körül 

kialakult vitában.  

Kétségtelen tény, hogy az „átfogó törvény” modell alkalmazhatósága körül kialakult 

vita komoly hatást gyakorolt az 1960-as évek társadalomtudományi diskurzusaira. Ebben 

jelentős szerepe van Collingwood posztumusz művének,  A történelem eszméje című 

monográfiának, amely védelmébe vette a történelmi megismerés autonómiáját és „megértő” 

jellegét.24 Sőt, mint arra Kelemen János is rávilágít, a történelmi magyarázat természetéről 

folyó vita valójában a pozitivizmus és a historicizmus, illetve a naturalizmus és az idealizmus 

közötti vita újrajátszása.25 A megértő történetfilozófia hagyományaira építő, a ténylegesen 

megfogalmazott történészi ítéletek és magyarázatok elemzését elsődleges feladatnak tekintő 

analitikus filozófusok, Dray, Scriven, Donagan és Danto tézisei ugyanis jól illeszkednek az 

„idealisták”, Dilthey és Collingwood által megfogalmazott elképzelésekhez.  

Ez a vita rávilágított az „átfogó törvény” modellben rejlő bizonytalanságokra, ami 

végül arra késztette Hempelt, hogy revideálja az elméletét, és elismerje a statisztikai 

törvények alkalmazásának a lehetőségét, illetve az induktív – valószínűségi magyarázat 

létjogosultságát a történeti megismerés folyamatában.26 

                                                           
24 Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Ford: Orthmayr Imre. Gondolat, Budapest, 1987. 

25 Kelemen János: Vázlat az analitikus történetfilozófia történetéről. Kellék, 2005. 181. oldal 

26 Bódy Zsombor, Ö Kovács József: Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
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A Hempel-féle modellt elutasító analitikus filozófus, Arthur Danto, a deduktív 

magyarázattal szemben a narratív magyarázat jelentőségére hívta fel a figyelmet a 

történettudományi módszerek elemzésekor. Az általa kidolgozott analitikus koncepció szerint 

a történetíró a múlt megjelenítése során egyúttal a múlt magyarázatát is adja.27 Arthur C. 

Danto ebben a folyamatban a történeti nyelv – logikai felépítésének tulajdonít magyarázó 

erőt. Munkájában az analitikus történetfilozófiáról írt művében bemutatott 

magyarázatmodelljét, a hempeli „átfogó-törvény”-re alapozva, a „dedukció” tézis 

fellazításának az eredményét mutatja be, hasonlóan Drayhez egy leírásközpontú analitikus 

cselekvésfilozófia felől közelíti meg a történeti magyarázatok természetének 

problematikáját.28 A leírásközpontú modell logikája szerinte alkalmazható a történelmi 

magyarázatok és az „átfogó törvények” meghatározása szempontjából. Ennek 

alkalmazhatósága mindig a magyarázandó esemény leírásától függ. Ez bizonyos leírásban 

nem előfeltételez logikailag egy általános törvényt, e helyett a leírás helyett folyamodhatunk 

olyanhoz, amely esetében a magyarázandó esemény már előfeltételez egy „átfogó törvényt”. 

Egy eseményről adott történelmi magyarázat alapján az eseményről egyaránt adhatunk egy 

absztrakt és egy konkrét leírást. Az adott esemény absztrakt leírása egy általános elemeket 

tartalmazó átírás változat, mely lehetővé teszi, hogy az eseményt egy általános törvény alá 

soroljuk. Dantonál történelmi magyarázat problémája kapcsolódik a leírás kérdéséhez. 

Koncepciója inkább tekinthető a történetírói gyakorlat fogalmi, logikai megközelítésnek, mint 

a Dray által javasolt „racionális rekonstrukció” egyik változatának. 

                                                           
27 Arthur C. Danto: Analytical Philosophy of History. Cambridge University Press, Cambridge, 1965. 
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1.4 A történelmi megismerés problémája analitikus filozófiai megközelítésben 

 

Az analitikus filozófusok számára a megismerés és a történeti magyarázat problémája tehát 

nyelvfilozófiai és cselekvésfilozófiai kérdés is, ami túlmutat a történetírói módszer közvetlen 

elemzésén. Ennek az interdiszciplináris megközelítésnek a jegyében született meg Dray 

„racionális rekonstrukció” modellje is. Dray világosan látta, a történetfilozófus feladata egy 

olyan „racionális rekonstrukció”, amely egy a történelmi folyamat természetét érintő 

koncepció megfogalmazásával egyúttal a történelmi magyarázat valamely ideális modelljét is 

feltételezi.29  Minden történeti folyamatot meghatároz egy, a lényegét érintő koncepció, amit a 

történetírónak kell megragadnia. Ez a történelmi magyarázat egyfajta ideális modellje is 

lehet.30 Az ilyen jellegű elemzések óhatatlanul tartalmaznak logikai elemeket, amiket Dray 

általános filozófiai kérdésekkel kapcsol össze. Világosan látja, hogy a történészek által 

jelenleg alkalmazott, nyelvi és logikai módszerek nem vezetnek el a történelmi 

megismeréshez. Dray azt kívánta bizonyítani, hogy a történetírás elbeszélő műfaj, amelyben a 

történeti narratívák magyarázó funkcióval bírnak.  Dray a történeti magyarázat általa javasolt 

modelljét egyrészt a történészek mindennapi nyelvének konceptuális elemzéséből vezeti le, 

másrészt viszont olyan cselekvésfilozófiai megfontolások igazolását is látja benne, amelyek 

számára, mint voluntarista filozófus számára a történelmi indeterminizmus megalapozásához 

is elvezetnek. Egy ilyen történetfilozófiai megközelítés korlátai tehát, pontosan 

visszavezethetőek lesznek a logikai, konceptuális elemzések filozófiai hátterét jelentő 

cselekvésfilozófiai koncepciók korlátaira. 

Dray teljes mértékig szembehelyezkedik Hempel tézisével. Az általa javasolt 

megközelítésben a múlt tényeit aktualizálni képes történész személyisége is fontos tényező. A 

„Hogyan lehetséges?”-re keresi a választ, és ezt állítja szembe a „Miért szükségszerű?” 

kérdésével.31 A történésznek nincs szüksége a törvényekre, ami azzal a sajátos, belső 

kapcsolattal magyarázható, ami a cselekvő alany és a történelmi tényt kereső kutató között 

                                                           
29 William. H. Dray: The Historical Explanation of Actions Reconsidered. In: Philosophy and History. 1985.  
107. oldal 

30 William H. Dray: The Hiscorical Explanation of Actions Reconsidered. In: Philosophy and History. 1985. 
107-108. oldal 
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létesül. A történettudós tisztában van azzal, hogy az individuum gyakran nincs tisztában a 

tettei következményeivel, cselekedetei mögött nincs mindig számítás, titkos mesterkedés 

melyet tetten lehetne érni.32 

Dray elmélete szerint az egyén elsősorban nem azt akarja megérteni, hogy miért 

történt egy esemény, hanem azt, hogy miként történt, a körülményekre, amelyek azt 

kialakították. A miért kérdése végtelen láncolatot teremtene, és az ok-okozati magyarázat 

ellehetetlenülne. Fontosabb, hogy azt kell magyaráznunk, amit meg tudunk magyarázni. 

Létrehozunk egy képzeletbeli konstrukciót, és így a képzelet síkján életet adunk valaminek.  

Dray elméletének kulcseleme az egyén viselkedése, motívumai és cselekvései közötti 

összefüggések megértése. Felfogásában a történetíró feladata messze túlmutat az általános, 

hétköznapi meghatározásokon: Az egymást követő események során felmerülő cselekvések 

mélyebb összefüggéseit kell vizsgálnia.  

 Dray szerint több filozófus egyetért azzal, hogy a magyarázat időnként fogalmak 

segítségével adható meg, és azt sem tagadják, hogy az ilyen mondatok alapvetően eltérnek 

logikai struktúrájukban a hempeli törvény alá foglaltakétól.33 Hempel szerint az „empirikus 

tudományokban” tételét nem kívánja csak a természettudományokra korlátozni, inkább úgy 

tekinti a történelmet, hogy az is empirikus tudomány. Hempel szerint egy fogalom 

segítségével alkotott magyarázat, az empirikus tudományokban, mint az ezen fogalmat 

tartalmazó univerzális hipotézisek által alkotott magyarázat. 34  Dray szerint Hempel az összes 

olyan fogalmat ki akarja rekeszteni, amelynek semmilyen empirikus jelentése nincs. Hibás az 

az állítás – véli – melyben minden fogalmakban adott magyarázat törvények szerinti 

magyarázatokra redukálható. „Kétségkívül számos különböző fajtája létezik a 

„megmagyarázni, hogy mi”-nek. Megmagyarázni, hogy mi történt, jelentheti például azt, 

hogy megmagyarázzuk miért történt, ami történt. S még az olyan esetekben is, amikor a 

magyarázatot nehezen tekinthetjük egy miért kérdésre adott burkolt válasznak, a 

                                                           
32 Michele Sita: Vicótól Vicóig – a történelem fogalmának változása Vicótól napjainkig. Világosság 2006/2. 93. 
oldal 

33 William H.  Dray: „Megmagyarázni, hogy mi” – a történelemben. In: Tudomány és művészet között. Szerk: 
Kisantal Tamás. L Hartmattan, Atelier Füzetek, Budapest, 2003. 54. oldal 

34 Carl G. Hempel: The Function of General Laws in History. In GARDINER, Patrick (szerk.), Theories of 
History, Free Press, Glencoe, 1959, 350. oldal. 



27 

 

„megmagyarázni, hogy „mi” a fenti példától, meglehetősen eltérő formát ölthet, részletes 

beszámolót követelhet arról, hogy mi történt.”35- írja Dray. 

 Megmagyarázni, hogy egy adott dolog „mi” – mondja Dray – vagyis hogyan kellene 

azt szemlélnünk, egyáltalán nem ugyanaz a feladat, mint megmagyarázni, hogy miért történt, 

miért úgy zajlott, le, ahogy, hogyan történhetett meg egyáltalán, vagy hogyan történhetett 

volna másként. A magyarázó fogalom alkalmazhatóságát, bizonyos esetekben megfelelőnek 

ítélheti a történész, mégpedig azért, mert felismeri, hogy valamely törvény vagy törvények 

példájául szolgál az, ami magyarázatra vár. Egy történelmi esemény jelentőségét éppúgy 

látjuk akkor, ha megmondjuk, mihez vezetett el, mintha azt mondanánk meg, hogy miből 

eredt.  

 Dray a magyarázattal kapcsolatban azt a szabályosságot ismeri el, hogy a társadalmi 

leírás bevett nyelvezetéből kölcsönzött osztályozó terminussal írjuk le, ami történt a használt 

terminus által jelzett általánossági szinten lévő ismétlődő társadalmi jelenség. Arra világít rá, 

hogy ha ez így is van, a „szabályosság” nem támasztja alá azt az állítást, miszerint a 

magyarázat szükségképpen az „átfogó törvény” alá foglalja a megmagyarázandó dolgot. Az 

összefogó magyarázatok, amennyiben kielégítő egységesítő fogalmakat nyújtanak, saját 

típusokon belül tökéletesek lehetnek – vagyis amennyiben a „mi” és nem a „miért” kérdésére 

adnak választ. 

A történelmi jelenséget úgy lehet magyarázni, hogy felbontjuk, összefüggő kisebb 

elemekre, egészen addig, míg ezek az elemek egy következetes sorozatot nem alkotnak. Dray 

úgy gondolja, hogy a történész egy cselekvésracionális modellre épülő magyarázatot használ. 

A történelmi magyarázatot logikai magyarázatnak is tartja, de ez a cselekvés logikájára épül. 

Egy cselekvés magyarázata racionális alapokon nyugszik, mely a cselekvő szempontjából 

történik. Elméletébe belekerül a pszichologizmus területéről, több elem, viszont 

hangsúlyozza, elmélete a logikára épül. 

Dray számára világos volt az, hogy a történeti megismerés rekonstrukciójához a 

történészi gyakorlat konceptuális elemzése önmagában nem vezethet el. Más 

történetfilozófusok, mint például Gallie, ezzel szemben a történelmi magyarázatok 

konceptuális analízisét látták az egyetlen járható útnak. Ez számukra azzal a következménnyel 
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járt, hogy az általuk javasolt magyarázat – modellek, a megfelelő filozófiai alapok hiányában 

hamar sebezhetőkké váltak. Ez történt tehát akkor is, amikor Gallie a „genetikus” 

magyarázatot, mint a történelmi magyarázatok egyik típusát határozta meg.36 Gallie szerint a 

történelmi magyarázatok csupán a vizsgált eseményeket kiváltó leglényegesebb, a magyarázat 

szempontjából legszükségesebb okok feltárására tesznek kísérletet, lemondva az összes 

lehetséges ok rekonstrukciójáról. A történészek elbeszélése biztosítja ugyanis azt a 

kontinuitást, ami ezeknek, a magyarázat szempontjából kiemelkedő jelentőségű okoknak a 

megnevezésével teremti meg a vizsgált történelmi események rekonstrukciójának lehetőségét. 

Gallie azonban, érvelése konceptuális korlátai következtében, pontosan arra a lényeges 

kérdésre nem ad választ, hogy egy történelmi esemény rekonstrukciója szempontjából miért 

tarthat a történész egy okot lényegesebbnek, fontosabbnak, a magyarázata szempontjából 

szükségesebbnek, mint egy másikat, mik a lehetséges történeti okok közötti választás 

motívumai? Gallie magyarázata tehát azoknak a filozófiai alapoknak a hiányában vált 

elégtelenné, és ez által sebezhetővé, amelyeket Dray a „racionális rekonstrukció” 

elengedhetetlen feltételének tartott. 

Lényegében ugyanez mondható el Scriven magyarázat – modelljéről is, annak 

ellenére, hogy ő, Gallie kísérletétől eltérően, konceptuális elemzéseit már bizonyos 

cselekvésfilozófiai megfontolásokkal összhangban végzi el.37  Scriven az „általános” és 

„statisztikai” törvények történelemben való alkalmazhatóságát elutasítva mutat rá arra, hogy a 

történetírói gyakorlatban léteznek olyan „kevesebb-mint-általános” törvények, amelyek se 

nem általánosak, se nem statisztikaiak. Ezek a törvények egy adott történelmi esemény 

kapcsán azt határozzák meg, hogy minek kellett történnie „szabályos körülmények között”, 

azaz várhatóan hogyan cselekednének a vizsgált individuumok egy bizonyos szituációban. 

Scriven rámutat arra, hogy a történészek ezeket, a viselkedési standardokra vonatkozó 

általánosításokat, mint a mindennapi gondolkodás széleskörűen alkalmazott eljárásait 

adoptálják történeti magyarázataik megalkotásakor. A történészek számára ezek az 

általánosítások tehát éppúgy egy probléma megoldására szolgálnak, mint a mindennapi 

gondolkodás bármely területén. Scriven elmélete azonban nem ad választ arra a, 

cselekvésfilozófiai összefüggéseket is érintő, és az általa javasolt magyarázat – modell 

szempontjából lényeges kérdésre, hogy mi az az elv, aminek alapján bizonyos körülmények 
                                                           
36  Walter B. Gallie: Philosophy and the Historical Understanding. Chatto and Windus, London, 1964. 
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szabályszerűnek tekinthetők, hogy a történész, a mindennapi gondolkodás mintájára, miért 

tekint bizonyos cselekvéseket ilyen, „szabályszerű” körülmények között végrehajtható 

cselekvéseknek, milyen viselkedési standardok figyelembevételével választja ki egy adott 

szituációban végrehajtható lehetséges cselekvések közül azokat, amelyek ebben a 

szituációban egy cselekvőtől normális körülmények között elvárhatók lehetnek? 

Tehát, mint Gallie magyarázat – modelljében a „lényeges okok” esetében is 

megfigyelhető, a történész választásának intenciója, motívumai jelentenek megválaszolatlan 

problémát. Scriven számára is, ami alapvetően a logikai, konceptuális elemzéseken túlmutató, 

és Dray által a megfelelő „racionális rekonstrukció” kritériumának tartott filozófiai alapok 

hiányára vezethető vissza. Ezért nem tudta Dray sem egyértelműen eldönteni, hogy 

Scrivennek ez a viselkedési standardokra, mint a történelmi magyarázatok egy típusának 

alapelemeire hivatkozó teóriája tekinthető-e az általa kidolgozott „racionális magyarázat”-

modell egyik változatának? Ha az adott történelmi szituációkban cselekvők intencióit, 

motívumait meghatározó viselkedési standardokra, mint a történelmi magyarázatok alapjaira 

való utalást tekintjük, igen. Ha azonban e viselkedési standardok motívumokhoz, 

intenciókhoz való viszonyának, mint cselekvéselméleti szempontból nem értelmezett 

összefüggéseknek magyarázati elemként történő felhasználását tekintjük, aligha. Dray 

ugyanis magyarázat – modelljét a fenti összefüggéseket is érintő cselekvésfilozófiai 

megfontolások figyelembevételével fogalmazta meg.38 Dray az általa kidolgozott, és 

„racionális magyarázatnak” nevezett modellen olyan magyarázatot ért, amely a vizsgált 

individuumok vélekedései, motívumai és cselekvései közötti intencionális összefüggések 

megállapítására törekszik. Dray elutasítva az „átfogó törvények” történelmi magyarázatokban 

való alkalmazásának lehetőségét, a vizsgált eseménynek, mint egymást követő történések 

sorozatának a magyarázatát javasolja. A történész feladata tehát ezeknek az egymást követő 

eseményeknek a magvát jelentő cselekvések intencionális összefüggéseinek a rekonstrukciója. 

A történelmi ágensek intencionális aktusainak megértése pedig, annak ellenére, hogy csak 

intuitív úton történhet meg, mégsem tekinthető pusztán egy heurisztikus eljárásnak, hiszen 

források tanulmányozásán, azaz empirikus vizsgálatokon alapul. A „racionális magyarázat” 

tehát a cselekvések és a motívumok közötti intencionális összefüggések intuitív 

rekonstrukciójával mutatja ki egy adott szituációban végrehajtott cselekvés racionális jellegét. 

Dray „racionális magyarázat” – modelljének ily módon két fontos eszmei forrását 

                                                           
38 William. H. Dray: Laws and Explanation in History. Clarendon Press, Oxford, 1957. 



30 

 

határozhatjuk meg. Az egyik, mint láthattuk Collingwood és más a „megértő” 

történetfilozófia ismeretelméleti elveit osztó filozófusok által kidolgozott filozófiai 

intuitivizmus alapelveinek adoptálását, másrészt viszont az analitikus cselekvésfilozófia, 

Anscombe intencióról írt munkáját39 követően mindinkább kikristályosodó leírás – központú 

koncepciójának történetfilozófiai alkalmazását jelenti. Ez az Anscombe, Dray, Danto és 

mások által elfogadott cselekvésfilozófiai megközelítés az intenció és a cselekvés benső, 

logikai kapcsolatára utalva tagadja a cselekvések kauzális magyarázatának lehetőségét, azzal 

a kijelentéssel, miszerint a benső, logikai kapcsolat következtében az intenciót nem lehet a 

cselekvés okaként értelmezni. Az intenció tehát, amely logikailag nem különböztethető meg a 

cselekvéstől, nem lehet alapja egy kauzális magyarázatnak. Ezért egy cselekvés intencionális 

jellegét csak akkor tudjuk megállapítani, ha megadjuk azt a leírást, amely alatt az adott 

cselekvés intencionális. A cselekvések szempontjából tehát fontos, hogy milyen leírást adunk 

róluk, milyen cselekvésként értelmezzük azokat. Ez a modell azonban éppen azoknak a 

kauzális összefüggéseknek a vizsgálatát hagyja figyelmen kívül, amelyek egy adott 

cselekvést, egy adott leírásban intencionálissá tesznek. Azok a magyarázatok pedig, amelyek 

erre a nem kauzális, leírás-központú cselekvéselméleti megközelítésre épülnek, 

szükségszerűen deduktív szerkezetűek lesznek. Nem kivétel ez alól Dray „racionális 

magyarázata” sem, amelynek deduktív jellegére már maga Hempel is felhívja a figyelmet.40 

Eszerint mind Hempel, mind Dray magyarázat – modellje deduktív. A különbség csak az, 

hogy amíg az „átfogó törvény”-modell egy univerzális törvényt posztulál, mint fő premisszát, 

addig a Dray-féle „racionális magyarázat” számára ennek a fő premisszának a helyét a 

cselekvés alapja tölti be. Mindezek alapján Terence Ball, aki ennek a kérdésnek a részletes 

elemzésével fogott hozzá magyarázat – modellje kidolgozásához, arra a következtetésre jutott, 

hogy Dray „átfogó törvény” – elméletére vonatkozó kritikája nem különbözik radikálisan más 

kritikáktól, így például Scriven magyarázat – modelljétől sem, amelyek kevésbé foglalkoznak 

a cselekvés intencionális összefüggéseinek magyarázatával.41 

Mi tehet akkor történetivé egy ilyen deduktív magyarázat modellt? Ball erre a kérdésre 

adott, korántsem kielégítő, válasza nagymértékben emlékeztet arra a Helmer és Rescher által 

megfogalmazott magyarázat – sémára, amely a történelmi magyarázatokban alkalmazott 
                                                           
39 Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe: Intention. Basil Blackwell, Oxford, 1957. 

40 Carl G. Hempel: Reasons and Covering Laws… In: Philosophy and History. Id. Kiad. 154 – 156. oldal. 

41 Terence Ball: Rational Explanation Revisited. Proceedings of the Fifth International Congress of Logic. 
Methodology and Philosophy of Science. London, Ontario, 1975. 
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általánosítások tér- és időbeli korlátozottságát hangsúlyozza.42 Ball szerint ugyanis történelmi 

magyarázatnak tekinthetünk minden olyan magyarázatot, amelyben leginkább egy 

történelmileg behatárolt érvényű „törvény”-állítás szerepel. Világossá kell tenni tehát azt, 

hogy a C1…,Cn típusú szituációban cselekvő ágensek X1……Xn cselekvései történelmileg: 

tér és idő által determináltak. Ball, azzal, hogy a cselekvéselméleti összefüggések kérdését 

zárójelbe teszi, ennek a koncepciónak a megfogalmazása során vizsgálatait ismét egy olyan 

konceptuális, logikai síkra tereli, ahol ezek a „történelmileg determinált” cselekvések már 

elemezhetetlenné válnak. Igy Ball bármennyire is a Dray által kidolgozott modell 

pontosításának szánta elképzeléseit, azok a „racionális magyarázat” cselekvéselméleti 

szempontokat is megfogalmazó teóriájához képest, mindenképpen egyfajta visszalépésként 

értékelhetők. A Dray által kidolgozott modell magyarázat-modell korlátjainak forrását, 

azokban a cselekvésfilozófiai megfontolásokban kell keresnünk, amelyeket Dray a modell 

megalkotásakor figyelembe vett. Ezek a megfontolások pedig az intencionalitás 

összefüggéseinek nem kauzális, leírás-központú elméletére vezethetők vissza, éppúgy, mint a 

Danto által felvázolt modell esetében.  

Miként Dray, Danto is a hempeli elméletre reflektálva fejti ki koncepcióját. Elmélete 

szerint a történész a múltat elbeszéli, nem csak írásban rögzíti azt, melyet ez által tesz 

érthetővé, ezzel „csak” a puszta leírás lehetőségei fölé emelve a magyarázat lényegét. Szerinte 

a történetírás már eleve tartalmaz olyan állításokat, melyek a jövő felé fókuszálnak, ezért 

maga a történész narratív mondatokat használ, vagyis elbeszéli a történetiséget. Maga az 

elbeszélés és a magyarázat lényegében közel állnak egymáshoz. Egy esemény magyarázatát 

sok esetben a körülményekre hivatkozva adjuk meg. Danto szerint viszont logikájából 

következik az események közötti kapcsolat lényege. A történet orientálja a tudós munkáját, és 

ezzel pontosabb képet kap magáról a történetről, és ezzel lényegében ragadhatja meg a 

valóságot. 

Danto felfogásában tehát a narratívák lényeges szerepet kapnak a történeti 

magyarázatokban.43 Szerinte egy explanandum nem pusztán egy esemény ír le, hanem egy 

változást, ezek már eleve magukban foglalnak egy implicit utalást az idő múlására. „Ha 

például, egy autót a behorpadt szóval jellemzünk, akkor implicit módon utalunk ugyanennek 

                                                           
42 Olaf Helmer and Nicholas Rescher: On the Epistemology of the Inexact Sciences. Management Science, VI., 
No. 1 (October, 1959), 25-40. oldal. 

43Arthur C. Danto: The Analitical Philosophy of History. Cambridge. 1965, 5. fejezet, 63-87. oldal 
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az autónak egy korábbi állapotára, amikor még nem volt behorpadva, és amikor magyarázatot 

várunk a behorpadásra, akkor ennek megfelelően a változásra keresünk magyarázatot.”44 – 

írja Danto. Egy történettől elvárható, hogy legyen eleje, közepe és vége. A magyarázat ilyen 

esetben a változás két időbeli végpontja közötti kitöltésben áll. A kezdetnek és a befejezésnek 

sorozata van. Egy történet tehát Danto szerint arról való beszámoló vagy inkább annak 

magyarázata, hogy a kezdettől a befejezésig tartó változás hogyan ment végbe, s így mind a 

kezdet, mind a befejezés az explanandum részét alkotja. Az események egy időben kiterjedt 

változás végpontjaiként kapcsolódnak össze, a kapcsolat ugyanis a részek viszonya az 

egészhez.  

Sokan metafizikai szükségszerűségnek érzik, hogy valamely szubsztanciának meg kell 

maradnia változásokon keresztül, máskülönben hibás kifejezést használnánk, amikor 

változásról beszélünk.  Valójában nincs lényeges különbség a történelmi és a kauzális 

magyarázatok között, vagyis az összes kauzális magyarázat történetformájú. Russel mutatott 

rá, hogy nincs szükség az ok fogalmára, ellenben Danto kizárólag az oksági magyarázattal 

foglalkozik.45 „Gondolhatunk például egy olyan fizikai rendszerre, amelynek minden állapotát 

- a megfelelő értelemben – meghatározza a rendszer egy önkényesen megválasztott kiindulási 

állapota, s a rendszer egy adott állapotának a magyarázata abból áll, hogy az állapot értékeit 

bizonyos algoritmusoknak megfelelően levezetjük a kezdeti állapotban lévő rendszer 

változóinak értékéből.”46 – hozza a példát Danto. Egy másik ellenvetés, hogy a magyarázat 

mindig rekonstruálható úgy, hogy egy deduktív következtetést eredményezzen. Erre az 

elméletre Danto úgy referál, hogy ez legfeljebb formális különbséget jelent, a magyarázat 

kifejtésének, egy másik módját, ugyanis a narratíva maga a magyarázat egy formája. Tehát 

egy „tudományos magyarázatot” lehetséges narratívaként rekonstruálni, mint az ellenkezőjét, 

s egy narratív formájú beszámoló semmit sem fog veszíteni eredeti magyarázó erejéből, csak 

abban az esetben, ha rendelkezett magyarázó erővel. 

Danto elmélete szerint van bizonyos hasonlóság a narratív modell és az „állítólagos” 

dialektikus minta között, melyről Hegel azt állította a történelemben mindenhol fellelhető. 
                                                           
44 Arthur C. Danto: A narratívák szerepe a történeti magyarázatban. Tudomány és művészet között. Szerk.: 
Kisantal Tamás. L Harmattan, Atelier Füzetek, Budapest, 2003. 61. oldal 

45 Bertrand Russel: Az ok fogalmáról. Ford.: Márkus György, Magyar Helikon, Budapest, 1976. 291-338. oldal 

46 Arthur C. Danto: A narratívák szerepe a történeti magyarázatban. In: Tudomány és művészet között. Szerk.: 
Kisantal Tamás. L Harmattan, Atelier Füzetek, Budapest, 2003. 65. oldal 
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Felfogásában ez bizonyos mértékig pusztán számszerű egyezés, vagyis tézis, antitézis és 

szintézis és ez könnyen egybe vethető a kezdet, közép, befejezés struktúrájával. Tehát a tézis 

tartalmazza az antitézist és a szintézist. Az általunk felhasznált általánosítások zöme 

generációk során alakult ki, és épült bele azokba a fogalmakba, amelyeket az idő nagy 

részében legtöbbünk a tapasztalat megszervezésében, és a történések mikéntjének a 

magyarázatában alkalmaz. 

Danto szerint, ha elfogadjuk azt az elképzelést, hogy a hasonló eseményeknek hasonló 

okaik vannak, valamint az okokról beszélni annyi, mint állandó kapcsolatokról szólni, ezt 

csak azzal a megszorítással lehet elfogadni, hogy a hasonlóságnak az általánosság egy 

bizonyos fokán kell maradnia. A narratív mondatok esetében a történelem jellemző jegye, 

hogy a múltat temporális egészekbe lehet rendezni, vagyis az „egészen” gyakran többet 

értünk, mint a részek puszta gyűjteményét. A narratíva és a deduktív következtetés, a 

magyarázat alternatív formáját konstituálják. Van bizonyos számú feltétel, melyek, ha egy 

következtetés nem elégíti, ki őket a narratívát érvénytelenítik. Formális szempontból a 

narratíva mindenképp megköveteli az alany állandóságát. nem egy eseményt, mint olyat 

magyarázunk, hanem inkább egy bizonyos leírás alatti eseményt, mert a történelemben 

éppolyan fontos a leírás megválasztása, mint bármely másik tudományban. 

Danto elismeri, lehetnek törvények a történelemben, de ha ezeket fel is tárnánk, nem 

adnának több alapot a determinizmusnak, mint a törvények alá nem vonható történelmi 

események.  Ezekre a törvényekre hivatkozva semmivel sem beszélhetnénk inkább történelmi 

elkerülhetetlenségről, mint természeti elkerülhetetlenségről, a nem-történelmi törvények 

alapján. Az a kérdés, hogy vajon egy molekuláris narratívát átalakíthatunk-e deduktív 

következtetéssé, nagyrészt attól a másik kérdéstől függ, hogy vajon léteznek-e történelmi 

törvények. Ha mégis létezne, felvetődne a kérdés, található-e minden egyes molekuláris 

narratívára egy általános történelmi törvény. 

A történelemben csak néhány történelmi törvényt ismerünk, ez nem veszélyezteti a 

narratívák magyarázó erejét. A narratívákat a változások magyarázatára használják fel, a 

nagyméretű változásokéra, melyek nagy időszakokat fognak át. A történelem feladata, hogy 

feltárja a változásokat, temporális egységekbe rendezze a múltat, megmagyarázza az 

eseményeket, miközben ezek maguk mesélik el mi történt, a narratív mondatok nyelvileg 

leképzett temporális perspektívája segítségével. Ezek lehetnek leírások, anekdoták, morális 

ítéletek is például, ezek másodlagos jelentőséggel bírnak. 
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1.5 A történelem mint mindennapi tapasztalat 

 

Dray és Danto által képviselt analitikus hagyományokra reflektálva közelíti meg a történelmi 

magyarázatok problematikáját a pragmatista tradícióhoz kötődő Raymond Martin.47 Mint arra 

Martin rávilágít, a történelmi magyarázatokkal kapcsolatos vita az 1960-as évekre 

elcsendesedett, ez az analitikus filozófia szempontjából inkább a vita ismeretelméleti 

lehetőségeinek a kimerítése volt az oka. Másrészt az ismeretelméleti alapok is tarthatatlanná 

váltak. A viták a történetírói nyelv és a módszer elemzésére szorítkoztak, nem foglalkoztak a 

történetírói intenciók, motívumok, a nyelv és a valóság, a társadalmi viszonyok 

összefüggéseivel, és a nyelvet, mint történeti jelenséget sem vizsgálták.  

Ezzel szemben az 1980-as években Collingwood és Dray nyomán egyre többen 

tekintették kiemelt feladatnak a racionális magyarázat történetírói gyakorlatban betöltött 

szerepének vizsgálatát. Ezt a megközelítési módot Martin „mérsékelt empirikus 

szubjektivizmus”-nak nevezi. Álláspontja szerint a jelenben tovább élő múlt megismerését az 

önismeret forrásának tartja. A történelem mindennapi tapasztalatként jelenik meg. Martin 

szerint a jelen csak úgy érthető meg, ha a bennünk élő múltat megfelelően tudjuk értelmezni. 

A helyes értelmezéssel tudjuk magunkat elhelyezni a múlt jelenben megvalósuló világával. 

Ehhez viszont tudnunk kell, kik voltunk, ugyanis ez határozza meg, hogy mik is vagyunk. A 

múlt megismerésének igénye miatt, bizonyos értelemben mind történészek vagyunk, hiszen 

felismerhetően belső szükségletünk a múlt felismerése és elemzése. Ez csak úgy valósulhat 

meg, ha önmagunk múltját helyesen újra értelmezzük. 

A fentiek miatt szükséges a történetírói gyakorlathoz fordulni, látni az intenciókat és 

motívumokat, ugyanis ez segíti a történészt a megfelelő interpretációs lehetőségek 

megválasztásában és a megfelelő történészi magyarázat megfogalmazásában.  

A történetírói tevékenység több fázisra tagolódik. Először is választani kell a többféle 

történelmi interpretáció közül. Látni kell, hogy ezek a választások mennyire szubjektívek, ezt 

mennyire határozzák meg a konvenciók és a bizonyítékok, és azt is, hogy ezek mennyire 

valós hagyományokra épülnek. Viszont Marin mindenképpen hangsúlyt helyez arra, hogy a 

                                                           
47 Raymond Martin: The past within us. An Empirical to Philosophy of History. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 1989. XIII. fejezet. 
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történetfilozófia klasszikus periódusait át kell tekinteni, mert ez feltárja a történeti 

magyarázatokat érintő pozitivista és antipozitivista koncepciók hibáit. 

Martin szerint a pozitivisták elterelték a figyelmet a tényleges történeti interpretációk 

lényegéről, magyarázatáról. Ez téves következtetésre vezette mind a humanistákat, mind 

pedig a pozitivistákat, mert ez konceptuális történetfilozófiai megközelítésre vezette őket. A 

priori válaszokat adtak olyan kérdésekre is, melyek a történelmi tanulmányok nyelvére 

vonatkoztak. Modelljeik, javaslataik, szintén a priori jellegűek voltak, ezek egyáltalán nem 

voltak alkalmasak az egyedi problémák megoldására. 

Martin szerint a konceptuális megközelítés esetében, elhanyagolták a gondolkodók azt 

a fontos tényt, hogy a történeti tanulmányok problematikája az interpretációk olyan szabályba 

foglalása, mely révén egy sajátos historiográfiai kérdés megválaszolható. Csak egy 

meghatározott történeti probléma vizsgálatával válaszolhatunk arra, hogy egy vagy több 

modell használató-e egy adott probléma megoldására. 

A „humanisták” elfogadták és ezzel ők is hibás útra léptek, a pozitivisták azon 

elgondolását, hogy egy történész, ha a magyarázathoz több modell közül választ ki egyet, meg 

kell kísérelnie, az „átfogó törvény” vagy hasonló állítások meghatározását és megerősítését. 

Martin ezt cáfolja, szerinte a történész már a gyakorlatban tudja igazolni a 

magyarázatot, az átfogó törvények nélkül, a rendelkezésre álló bizonyítékok által. A 

történészek azt a szempontot tartják fontosnak, mely a bizonyítékok alapján, a megoldandó 

történeti probléma szempontjából, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a legmegfelelőbb 

magyarázatot választják ki az összes lehetséges magyarázat közül. Igy a történész egyaránt 

érvel a kiválasztott magyarázat mellett és a vele rivalizáló magyarázatok ellen. Martin az 

ilyen magyarázatokat rendszerezi, és ezek típusait határozza meg. Erre példának a Maya 

Birodalom összeomlásának kérdését is vizsgálta. 

Martin a tényleges történetírói gyakorlatból vett érveléstípusokról, mint a történetírói 

praxisban általánosan alkalmazott érveléstípusokról beszél, erre építve fogalmazta meg a 

pozitivisták elméletére vonatkozó kritikáját is. Szerinte a pozitivisták alábecsülik a 

magyarázatok igazolásának a jelentőségét, és félreértékelik az általánosítások igazolásának a 

súlyát. Kritikáját tovább fogalmazva, rávilágít, hogy figyelmen kívül hagyják a rivalizáló 

magyarázatok komparatív értékét, és ha mégis figyelembe veszik, az érveléseknek csak 

bizonyos típusaira fokuszálnak. Martin szerint az a megfelelő magyarázat, ami nem csak 
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önmagából indul ki, hanem egy tágabb értelmezés részeként rivalizál a többi magyarázattal. 

Ezt pedig befolyásolja a tágabb történelmi értelmezések rivalizálásának az eredménye is. 

Martin hangsúlyozza, hogy a történelmi magyarázatokra vonatkozó kérdések, csak a 

történelmi érvrendszer meghatározó példáinak részletes elemzése útján dönthető el. 

A másik kérdéskör, melyet Martin vizsgált, a magyarázatok kauzális 

nyomatékosításának eljárása a tényleges történetírói gyakorlatban. Az okokat a feltételektől 

megkülönböztető és a partikuláris eredmények okainak revelatív jelentőségét meghatározó 

ítéleteket, az eljárásokat, az ítéletek fajtáit elemezi. Az okokat meghatározó ítéletek 

különböző elemzéseket követelnek meg, illetve vizsgálja az ítéletek két fajtája közötti 

kapcsolat megértését. Martin a saját megközelítését, „mérsékelt empirikus 

szubjektivizmusnak”-nak nevezi. Ez a tétel a történelmi tanulmányok szubjektivitására 

vonatkozó kérdésekre keresi a választ.  Felteszi a kérdést, hogy a történelmi tanulmányok 

szubjektívek maradnak-e, vagy kialakíthatok olyan eljárások, melyekkel objektívebbekké 

tehető? 

Martin elmélete közel áll Dray „racionális magyarázat” modelljéhez. Dray szerint 

ugyanis egy adott történelmi személy vélekedései, motivációi és cselekedetei között 

összefüggések vannak. Ezt az elméletet Dray a történetírói tevékenység vizsgálata közben is 

alkalmazza. Szerinte a kauzális ítéletek, azért értékelő ítéletek, mert meghatározó alapokra 

építve fogalmazták meg őket. Martin az intencióknak és motívumoknak a pragmatista 

rekonstrukciójával foglalkozik, és ez, új tartalmat ad, a racionális magyarázat ismeretelméleti 

koncepciója számára.  

Martin két konklúziót fogalmaz meg. Álláspontja szerint egyrészt az a tény, hogy a 

történészek bizonyos esetekben élnek olyan érvelésekkel, amelyek függnek a történelmi 

ítéletektől, nem jelenti azt, hogy minden esetben ilyen érveléseket alkalmaznának. Másrészt, 

ha mégis élnek ilyen ítéletekkel, akkor az individuális jellege nem jelenthet akadályt a 

történelmi munkák komparatív vizsgálatakor. A történészek között mindig megegyezésre 

jutnak az adott esetre vonatkozó ítélet kérdésében, és ezek rendszerint tartós megállapodások. 

Martin szerint a történelem és a természettudományok közötti különbség lényege, 

hogy a történészek több meg nem védhető alapon lévő ítéletet alkalmaznak. Az ilyen 

állításokat a történészek arra használják, hogy végzett munkájukhoz ennek segítségével 

megfelelő elméletet állítsanak fel. Ezzel a megoldással viszont Martin szerint nem csak a 

történészek élnek, hiszen mi magunk is történészek vagyunk. A múlt ismeretében mi magunk 
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is megfogalmazunk olyan ítéleteket, mint a történészek. Ezeket egy adott döntéshozatal 

érdekében használjuk fel az élet minden területén.  

Martin szerint a történészek rutinosan alkalmazzák ezeket az ítéleteket olyan 

esetekben is, amikor a természettudósok általánosításokhoz folyamodnak. Ennek nem az az 

oka, hogy a történésznek kevés bizonyíték állna a rendelkezésére, hanem inkább azt kell 

bizonyítania, hogy értelmezése a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján jobban igazolt, mint 

a vele rivalizáló értelmezések. Tehát a történésznek jobban kell támaszkodnia az általa nem 

igazolható ítéletekre, mint a természettudósoknak.   
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2. Narratíva és történelmi megismerés 
 

A tudat narratív szerkezetét feltételező történetfilozófiai megközelítés új megvilágításba 

helyezte a történelmi megismerés problémáját. Képviselői a történeti megértést, a 

történetekben való gondolkodást az ember alapvető, kognitív képességének tekintik. Az 

individuum ugyanis történetekben dolgozza fel, és osztja meg másokkal az önmagáról, és a 

világról szerzett információit. Fogalmi történetekbe ágyazottan rendeződnek el, és válnak 

tudása alapegységeivé. Narratívákba rendezi a legelemibb cselekvési tapasztalatait éppúgy, 

mint legösszetettebb gondolati konstrukcióit. A megismerés folyamatában narratívákat alkot, 

és közvetít magáról és a világról, és narratívák segítségével értelmezi a különböző 

helyzetekben betöltött szerepét is. Történetekben kommunikál önmagáról, és egyénisége 

közösségi integrációjáról. A történetekben való gondolkodás képessége összekapcsolja 

közössége más tagjaival, lehetővé teszi, hogy a közösség többi tagjának nézőpontját az énhez 

való viszonyban értelmezze. 

Történetek strukturálják számunkra a múltat és a jövőt, narratívák segítségével 

kapcsoljuk össze múltbeli tapasztalatainkat a jövőre vonatkozó terveinkkel, elvárásainkkal. 

Történetekben rendeződnek el a helyes és helytelen cselekedetekkel, lényeges és lényegtelen 

dolgokkal kapcsolatos képzeteink. Azaz tapasztalatainkat narratívák segítségével értékeljük, 

rendszerezzük. Bizonyos tapasztalataink az azokat keretbe foglaló történetek révén válnak 

kiemelkedővé, fontossá, a különböző entitások és cselekvések értelmezésének és 

értékelésének kiindulópontjaivá. A narratívák segítségével válunk értelmezhetővé mások 

számára, és tudjuk értelmezni mások viselkedését, reakcióit. A narratív események és 

cselekvések fogalmi reprezentációjának gazdag kapcsolatrendszeréből merít. Ez a 

kapcsolatrendszer olyan hálózatokat generál, amelyek a megismerési és kommunikációs 

folyamatokban az egyes szituációk értelmezési kereteként aktiválnak valamilyen esemény 

struktúra sémát. 

Miként arra a narratív gondolkodás történelmi megismerésben betöltött szerepét 

vizsgáló Hayden White is rávilágít, elkerülhetetlen, hogy a narrativitás formájában 

számoljunk be mindarról, ami a valóságban történik.48 Maga a narrativitás, csak olyan 

                                                           
48 Hayden White: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press. 1973. 



39 

 

kultúrákban okoz problémát, ahol azt programszerűen tagadják. A kultúrák általános 

jellemzőjeként a narratíva, sokkal inkább egyszerű ténynek tűnik, mint problémának.49 

Ronald Barthes fogalmazta meg a narratíváról, hogy: „egyszerűen olyan, mint maga az élet… 

intencionális, korhoz és kultúrához nem kötött.”50 A narratíva tehát nem jelenthet problémát, 

választ ad arra az általános emberi kérdésre, hogy a tudást, hogyan lehet szavakba önteni. 

Másrészt megfogalmazza, hogy miként lehet az emberi tapasztalatot olyan formában 

megfogalmazni, ami felruházható általános, emberi jellegű, s nem kultúrákhoz kötött 

struktúrákból építkező jelentéssel.  

Az individuum nem tudja teljesen megérteni egy másik kultúra gondolkodási sémáját, 

ugyanakkor képes arra, hogy más kultúrák történeteit befogadja. Az elbeszélés nem csupán 

egy kód a sok közül, melyet a valóságról szerzett tapasztalatok jelentéssel való felruházására 

használ a kultúra, hanem – White szerint – metakód, emberi univerzálé, melynek segítségével 

a kultúrák közölni tudják egymással egy közösen átélt valóság természetéről szerzett 

élményeket.51 Barthes szerint az elbeszélés az individuum világról gyűjtött tapasztalata, s ez a 

nyelv eszközeivel leírni kívánó törekvések között születik meg, „állandóan jelentés közvetít 

ahelyett, hogy az elmesélt események egyszerű másolatát adná.”52 Az elbeszélés 

képességének hiánya, vagy a narráció tudatos elutasítása a jelentés hiányát, vagy annak az 

elutasítását jelentené. Az az elv, miszerint a narratívát sokkal inkább az események 

elbeszélési módjának kell tekinteni, mint a reprezentáció formájának –legyenek azok az 

események akár valóságosak, akár képzeletbeliek a strukturalizmus megjelenéséhez köthető 

és Jakobson, Benveniste, Genette, Todorov, Barthes neve által fémjelzett, diskurzus-narráció 

vitában bontakozott ki.53  A narratíva olyan beszédmód, melyet Genette szerint: „bizonyos 

kizárások és korlátozó feltételek” jellemeznek, melyet a diskurzus nyitottabb formái nem 

követelnek meg a beszélőtől.54 Genette szerint Benveniste bizonyította, hogy „bizonyos 

nyelvtani formák, mint például az „én” névmás ( és az abban rejlő implicit „te”) , a névmási 

                                                           
49 Hayden White: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. Aetas, 1996/1. 1. oldal 

50 Barthes, Roland: Introduction to the Structural Analysis of Narratives. In: Image, Music, Text. Trans. Stephen 
Heath. New York, 1977. 79. oldal. 

51 Hayden White: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. Aetas, 1996/1. 1. oldal 

52 Barthes, Roland: Introduction to the Structural Analysis of Narratives. In: Image, Music, Text. Trans. Stephen 
Heath. New York, 1977. 79. oldal. 

53 Hayden White: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. Aetas, 1996/1. 2. oldal 

54 Genette Gerard: Boundaries of Narrative. New Literary History 8, no. 1. 1978. 1 oldal. 
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„indikátorok”(bizonyos mutatónévmások), a határozói indikátorok (például az „itt”, „most”, 

„tegnap”, „ma”, „holnap” stb.) és legalábbis a francia  nyelvben bizonyos igeidők, mint 

például a jelen idő, a befejezett jelen és a jövő idő csak a diskurzusban használatók, míg 

elkülönül ettől a szigorú értelemben vett narratíva, melyet az egyes szám harmadik személy, a 

múlt idő és a befejezett múlt kizárólagos használata jellemez.”55 

White szerint a történetírás jó arra, hogy az individuum elgondolkodjon a narráció és a 

narrativitás természetéről, mert ezzel a lehetséges utáni vágy, versenyre kell a valóságos, a 

ténybeli kényszerítő erejével. Ha a narrativitást és a narrációt eszköznek tekintjük, a képzelt és 

a valóságos követelményei között húzódó konfliktus áthidalására, kezelésére, vagy 

megoldására egy diskurzuson belül, rá lehet érezni a narrativitás vonzóerejére, mind az annak 

elutasítása felé ható erőkre. Croce állítása szerint, ahol nincs elbeszélés, ott nincs történelem 

sem.56  Peter Gay, Croce gondolatával ellentétben más nézőpontból ír az elbeszélésről: „A 

történeti elbeszélés elemzés nélkül triviális, a történeti elemzés elbeszélés nélkül tökéletlen.”57 

White szerint általánosan elfogadott felfogás, hogy a narratíva cselekménye egy olyan 

struktúrát tár fel a végső fázisban, amely mindvégig immanensen benne rejlett az 

eseményekben, és ezáltal egyfajta jelentéssel tölti fel a sztori szintet alkotó eseményeket. A 

történeti diskurzus megfelelő tartalmaként kínálkozó valóságos események bármely narratív 

elbeszélésben tetten érhető immanencia természetét tárták fel. Az események nem azért 

valóságosak, mert megtörténtek, hanem mivel először is emlékeznek rájuk, másodszor pedig 

beleilleszkednek egy kronologikusan szerkesztett szekvenciába. A történeti narratíva 

autoritása magának a valóságnak az autoritásával azonos, a történeti elbeszélés formába önti 

ezt a valóságot, és így kívánatossá teszi azáltal, hogy folyamatainak olyan formai koherenciát 

kölcsönöz, mely csak a történetek sajátja. A valóságos események reprezentációjában a 

narrativitásnak tulajdonított érték abból a vágyból táplálkozik, hogy a valóságos eseményeit 

az életnek, oly koherenciát, integritást, teljességet és befejezettséget mutató képében 

ábrázolják, amely kép a fantázia szülötte, és nem is lehet más. Az az elképzelés, hogy a 

valóságos események szekvenciái a történetek ugyanolyan formai jegyeivel rendelkeznek, 

mint a képzeletbeli események, csakis vágyakban, ábrándokban, a képzeletben gyökerezhet. 

                                                           
55 Genette Gerard: Boundaries of Narrative. New Literary History 8, no. 1. 1978. 8-9. oldal. 

56 White Hayden: The Value os Narrativity in the Representation of Reality. In: The Content of the Form. 
Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore and London: The Johns Hopkins University 
Press, 1987. 318-385. oldal 

57 Gay Peter: Style in History. New York, 1974. 189. oldal. 
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A világ jól megszerkesztett történetek formájában áll elénk, központi témával, markánsan 

jelzett felütéssel, középrésszel és befejezéssel, s olyan koherenciával, mely lehetővé teszi 

számunkra, hogy meglássuk a „véget” a kezdet kezdetén. 
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2.1 Hayden White modellje a történelmi magyarázat három szintjéről 

 

A történész a történelmi magyarázat megalkotásában az individuum után kutatva, a 

múlt emlékeire, nyomaira tud építeni, és ebből képes egy teljes, koherens történetet felállítani. 

Miként White írja: „… a történész és a történeti mező találkozása nagymértékben hasonlít 

ahhoz, mint amikor egy nyelvész egy ismeretlen nyelvvel találkozik. Elsőként a mező lexikai, 

grammatikai és szintaktikai elemeit el kell különíteni, Csak ezután vállalkozhat annak 

értelmezésére, hogy mit is jelent az elemek adott konfigurációja vagy a kapcsolataik közti 

változások.”58 A történetírás folyamata meg is fordítható, a múlt ismeretlen nyelvezetét 

átfordítjuk, vetítjük a mai individuum nyelvezetére, tehát kellenek olyan nyelvi szabályok, 

amelyekkel ez a folyamat létrehozható. Az „átfogó törvény” modell is lehet alapja ennek a 

tézisnek, hiszen eszerint a történelmi események csak úgy válhatnak szöveggé, ha törvények 

szerinti logikai, érvelési alapokra helyezzük őket. White szerint a modern művészet azt a 19. 

századi hármasságot preferálja, ami az irodalmat, de a történetírást is jellemezte: az esemény, 

a szereplő és a cselekmény hármasságát. A modern történeti kutatás elboldogulhat a szereplő 

és a cselekmény fogalma nélkül. Viszont az események feloldása alááshatja a tényszerűséget, 

és így veszélybe kerülhet az időbeli történés alapegységének a feltárása.59  

Megszűnt az a tabu, ami tiltja a tények és a fikció képzeletbeli diskurzuson kívüli 

keverését. A mai irodalomtudomány teljesen félreértette a fikció képzetét, és az irodalom 

fogalmát egy, „a nyelvhasználat referenciális és poétikai funkcióját egyaránt feladó 

írásmódként” határozták meg. A modernizmusban megjelenik a posztmodern parahistorikus 

megjelenítés új műfaja (dokudráma, történeti metaelbeszélés). Ez a műfaj a romantikus mese 

és valós történeti események egyvelege: keretein belül a képzelt mozzanatok és a valódi 

történeti események egymásra íródása született meg. A képzelt mozzanatok a valószerűség 

kézzelfoghatóságát öltötték magukra. Az események úgy jelennek meg, mintha ugyanahhoz 

az ontológiai rendhez tartozna a valóságos és az elképzelt.  White a történelmi magyarázat 

három egymással összefüggő szintjét különíti el egymástól.60 A cselekményesítés a formális 

                                                           
58 Hayden White: A történelem poétikája. Narratívák 4.  Thomka Beáta (szerk.) Kijárat, Budapest, 2000. 156. 
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59 Hayden White: A modern esemény. In: Tudomány és művészet között.  Kisantal Tamás Szerk. L Harmattan – 
Atelier, Budapest, 2003. 265. oldal 
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érvelés és az ideológiai vonatkoztatás által lesz, kezdetleges jelentéssel bíró történet. A 

történész egy eseménysor magyarázatakor ezzel az eljárással önti cselekményformába a 

vizsgált eseményeket.61 Maga a forma nem a múltban van, hanem a történész által a múltra 

ráépített képződmény. White négy cselekményesítési lehetőséget határoz meg: a románcot, a 

tragédiát, a komédiát és a szatírát. A formális érvelés White szerint az „átfogó magyarázatra” 

épül, de messze többet jelent: nem csak a magyarázathoz kapcsolódó logikai rendszer, hanem 

egyúttal a történész által a megismert anyag teljességét átfogó eljárásmód is. Az érvelésnek 

több módozata van: a formalista, kontextualista, organicista, és a mechanisztikus mód. White 

csak az utóbbi kettőt fogadja el adekvát, történeti módszernek. Egyik érvelési mód sem 

tekinthető ugyanakkor elfogulatlannak, miután hatással vannak egy adott érvelésre a történész 

vélekedései, jelenre vonatkozó attitűdjei, vágyai.  

A három magyarázati mód, a cselekményesítés, a formai érvelés, és az ideológiai 

beállítódás a múlt vizsgálatában valamilyen módon összekapcsolódhatnak. Egy 

magyarázatban előfordulhat a három mód bármelyike. Egyes esetekben a történészek ehhez a 

módozati rendszerhez olyan magyarázati módokat is társítanak, amelyek normál esetben nem 

lehetségesek. White szerint a történész prefigurálja a történeti mezőt, vagyis bizonyos alakot 

ad neki, s ezzel a múlt ábrázolásához kínál egyfajta alapot.  A történész feladata így White 

szerint, hogy a nyelvileg formalizált lexikai, grammatikai, szintaktikai és szemantikai 

elemekkel rendelkező „nyelvi protokollt” alkosson. Ez lehetővé teszi, hogy a történeti mezőt 

és annak elemeit saját fogalmaival, és nem annyira a dokumentumok nyelvhasználata szerint 

jellemezze, amivel saját narratív ábrázolást alapoz meg.62 A fordítási szabályok tehát nem 

csak a valóságból, a logikából, hanem a nyelvből is adódnak. A történetírás nem tartalma, 

hanem a formája révén, áll közel a fikcionalitáshoz. White szerint az „esemény feloldása 

aláássa a nyugati realizmus egyik alapvető előfeltevését: a tény és a fikció szembenállását.”63 

A történelem nem tudomány, ha a saját fogalmi rendszereknek és vizsgálati módszereknek 

feleltetjük meg, de nem is művészet, mert a történetírásnak valóságreferenciája van. A 

modernitás korában a történeti cselekmények értelmezési lehetősége kibővült, (Holokauszt, 

                                                           
61 Kisantal Tamás: Történettudomány és történetírás.  In: Tudomány és művészet között.  L Harmattan – Atelier, 
Budapest, 2003. 21. oldal 

62Kisantal Tamás: Történettudomány és történetírás. In: Tudomány és művészet között.  L Harmattan – Atelier, 
Budapest, 2003. 23. oldal 

63 Hayden White: A modern esemény. In: Tudomány és művészet között.  Kisantal Tamás Szerk. L Harmattan – 
Atelier, Budapest, 2003. 265. oldal 



44 

 

terrorcselekmények). Mint White írja: „Az ilyesfajta kérdések a tapasztalat, az emlékezet 

vagy az olyan eseményekről való tudás kontextusában merülnek fel, melyek nemcsak nem 

bukkanhatnak elő a 20. század előtt, de amelyek körét és implikációit az előző korok még 

elképzelni sem tudták volna. Ezen események közül néhány, mint a két világháború, a világ 

népességének mindaddig elképzelhetetlen növekedése, a bioszféra szennyezése nukleáris 

robbantásokkal, a szennyező anyagoktól való válogatás nélküli megszabadulás igénye, a 

tudományos technikát és a racionalizált kormányzati és hadviselési módokat alkalmazó 

társadalmak népirtási programjai (amelyek közül a németek által hatmillió zsidón végrehajtott 

genocídium számít paradigmatikusnak) bizonyos társadalmi csoportok tudatában pontosan 

úgy jelennek meg, mint ahogy neurotikus egyének pszichéjében a gyerekkori traumák. Ez 

pedig azt jelenti, hogy ezeket nem lehet egyszerűen elfelejteni, és nem venni tudomást róluk, 

vagy épp fordítva: lehetetlen pontosan emlékezni rájuk, vagyis tisztán és egyértelműen 

azonosítani jelentésüket. A csoportos emlékezeten belül nem lehet ezeket az eseményeket 

elhelyezni, hogy kisebb árny vetüljön az emberek azon képességére, hogy jelenünkbe lépve 

egy, az események elgyengítő hatásaitól mentes jövőt képzeljenek el.”64 Ezeknek az 

eseményeknek történeti megértéséhez pusztán csak a hagyományos narratív formák már nem 

elegendőek, reprezentációjuk megköveteli a modern, illetve a posztmodern ábrázolási 

technikák alkalmazását is. Ez a tény pedig rávilágít a reprezentáció lehetőségeinek korlátaira. 

Viszont minden eseményben van olyan aspektus, amelyet lehet ábrázolni. Ennek az 

ábrázolásnak a sikerét az eseményhez való viszonyunk és az adott társadalmi és kulturális 

közeg határozza meg, valamint ennek adott értelmezési tartományai. White a modern 

narrációs technikák alkalmazását, bármelyik történelmi témánál jogosultnak tartja. 

A tények és a jelentések közötti különbségtétel a történelmi relativizmus sajátja. Ez az 

oka annak, hogy a konvencionális történeti kutatásban egy adott esemény tényeit úgy kezelik, 

mintha az magának az eseménynek a jelentése volna. Ebben a felfogásban a tények 

megalapozzák a jelentésváltozatok közötti döntést, ami miatt különféle csoportok más és más, 

eltérő ideológiai és politikai megfontolásokat tulajdonítanak az eseményeknek. Ez viszont a 

magyarázat jelentésének csak az egyik funkcióját adja meg, egy elsődleges adatot, amely 

meghatározza egy esemény lehetséges jelentéseit. A modern esemény szemben áll az örökölt 

kategóriákkal és konvenciókkal, melyek alapján elemezzük az eseményt, mert ez téves 
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helyzetét mutatja meg a történésnek. Ha a történelmi objektivitást a valós és a képzelt 

események szembenállása felől vizsgáljuk, ami a fikció és a tény szembenállásán alapszik, ez 

a megközelítés elfedi a nyugati kultúra egy fontos jellemzőjét, mégpedig azt a vonását, amely 

a művészetben a modernizmust a realizmus minden korábbi formájától megkülönbözteti. A 

történelmi valóságot nehéz úgy vizsgálni, hogy nem használ fikciós eljárásokat az események 

reprezentációjakor. White szerint a hagyományos humanisztikus történetírás úgy jellemzi a 

cselekvő személyeket, „mint akik teljességgel tudatosak és erkölcsileg felelnek 

cselekedeteikért, és akik általánosan viszonylag elfogadott módokon világosan különbséget 

tudnak tenni a történelmi események okai és távlati illetve közvetlen hatásai között? Más 

szóval, olyan cselekvők, akikről feltételezik, hogy pontosan úgy értik a történelmet, mint a 

hivatásos történészek.”65 Tehát a történeti események képzete radikális változásokon ment 

keresztül századunkban az olyan események és történések miatt, amelyek „hatóköre”, 

„léptéke” és „mélysége” elképzelhetetlen volt a korábbi történészek számára. Az események 

ellenállnak a hagyományos történeti feltárás empatikus jellegű erőfeszítéseinek. White szerint 

a modernizmus újításai a sajátos történelemérzék elvesztésének előre látott folyamatával való 

kiegyezés eredményeképpen jöttek létre.  
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2.2 Ankersmit a történelmi tapasztalat természetéről 

 

Frank R. Ankersmit a filozófia nyelvi fordulata és a történetírás – kapcsolatának 

tárgyalásakor több esetben aposztrofálta, hogy White csak irodalomelméleti ihletettségű, és 

mit sem tud a kortárs nyelvfilozófiáról. Visszatérő témája, hogy a narrativista történetírást 

meg kell újítani, mert White megközelítésmódja ambivalenciákkal terhes.66 Ankersmit egyik 

kritikusa, Chris Lorenz írta róla és White-ról: „a történetfilozófia a közelmúltban a tudomány-

és társadalomfilozófiától a művészetfilozófia, retorika és esztétika felé sodródott el.” 67 

Lorenz a két filozófust, különbségeik ellenére, a „metaforikus narratívizmus” képviselőjének 

nevezi.  

Ankersmit alapvető érdeme, hogy továbbépítette a történelemről és a történész 

munkájáról szóló narrativista diskurzust. A Narrative Logic című munkájában kiemelten 

foglalkozott a történetírással és az ehhez csatlakozó logikai folyamatokkal.68 A narrativista 

realizmus szerinte úgy fogja fel a történelmi elbeszélést, mintha a múlt filmje állna össze 

benne: az egyedi kijelentések a filmkockák, és ezek sorozatából kialakul maga a mozgókép, 

vagyis a múlt képe. Maga az elbeszélés szerinte nem jelent problémát; megalkotásakor a 

valóságdarabokat kell összeilleszteni. Ankersmit a spekulatív történetfilozófia és az 

egyetemes történelem örökségét rejtett előfeltevésnek, vagy ezen előfeltevés továbbélésének 

tartja. Az elbeszélés több konfigurációs szabályt foglal magában, és ezek variálhatóak. Nem a 

múlt rendelkezik narratív struktúrával, hanem maga az elbeszélés, ami a múlt eseményeit 

rendezi egységbe. Egy diskurzus feltárásakor meg kell vizsgálni annak terminológiáját. 

Ennem szemantikai leltára meghatározza azt a határt, amely a „nem-mondható” és a 

„kimondható”, a „tárgyalható”, a „vizsgálható” között húzódik. A szókészlet és a 

terminológia kifejezi a tárgyalt tartalom lényegét. A modern történetfilozófia kezdeti 

fázisában az 1940-es évektől kizárólagosan a leírás és a magyarázat szókészletét használták a 

történészek. Emögött az az esszencialista előfeltevés rejlik, hogy a múlt lényegében nem más, 

mint „történelmi jelenségek tengere”, ezeket leírni és magyarázni kell. A múltat jelenségek 
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tömegeként fogták fel, a történész feladata ezek leírása és magyarázata. A szókészletek 

elterjedése felszínre hozott olyan episztemológiai kérdéseket, amelyek a történész által 

létrehozott magyarázó és leíró kijelentések igazságát érintették. Az 1970-es évektől a 

történetfilozófia új szókészletet kezdett használni. A hangsúly a magyarázatról, átkerült a múlt 

értelmezésére. Ez a felfogás ebben az időszakban viszont nem volt több pusztán implicit 

meggyőződésnél. Mindez igaz az Ankersmit által az ún. hermeneutikai történetfilozófia egyik 

ágának tekintett analitikus hagyományra is. Ennek az iránynak a képviselői, Collingwood, 

Danto, Dray és mások olyan erősen kötődtek a magyarázat nyelvéhez, hogy munkásságuk 

nyomán a hermeneutikának egy sajátos, hibrid változata jött létre. A hagyományos 

hermeneutikai irányultságot, a jelentés értelmezését az „átfogó törvény” szókészletének 

előfeltevéséből származó követelménnyel elegyítették a történészi magyarázatokra vonatkozó 

koncepcióik kidolgozásakor. Ankersmit szerint ez az analitikus hermeneutika gyengeségének 

az oka: az „analitikus hermeneutika gyengeségeinek jelentős része erre az eredendő bűnre 

vezethető vissza, a hermeneutikai szókészlet által sugallt kérdéseket összekeverte a másik 

szókészlet magyarázat-eszményével.”69  

A tisztán hermeneutikai szókészlet lassan jelent meg a történetfilozófiában. Az 

irodalomtudomány és a nyelvfilozófia sokkal inkább nyitottnak mutatkozott az új szókészlet 

iránt, mint a történetfilozófia. Mivel a filozófiában a konzisztencia mindig is előnyt élvezett a 

hibriditással szemben, ez a történetfilozófia visszaszorulását is eredményezhette. A 

hermeneutika a jelentés feltárásának elmélete; a történész feladata, hogy értelmezze a múlt 

jelenségeinek a jelentését. Az episztemológiai kérdés a történetfilozófia kezdeti szakaszában 

sokat veszített a jelentőségéből, mivel a jelentés kérdéseit a szavak egymás közötti 

kapcsolatának vonatkozásában tették fel, nem pedig a szavak és a dolgok vonatkozásában. A 

jelentés és a magyarázat szókészletének az interpretáció szókészletével való felváltása 

ugyanakkor új távlatokat nyitott a történetfilozófiában. 

Ankersmit szerint a jelentés és az értelmezés szókészletének is megvannak a 

hátrányai: „ A jelentés és az értelmezés kifejezések jelentése viszonylag egyértelmű akkor, (1) 

ha emberi cselekvések jelentéséről beszélünk, vagy (2) ha a szövegek interpretációjáról van 

szó”.70 A jelentés és értelmezés szókészletének megőrzésére két stratégia létezik.   
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 A spekulatív filozófiák mindig feltételezték, hogy a történelmi folyamatnak rejtett 

jelentése van, még akkor is, ha ez a történelmi cselekvők számára nem volt belátható. E 

felfogás szerint a cselekvések azért jelentések, mert egy cél elérése érdekében hajtották őket 

végre, vagyis a történelmi folyamat nem több mint egy cél elérése. Ankersmit szerint csak 

akkor fogadható el ez a felfogás, ha feltételezzük, hogy a spekulatív rendszerek legitim 

módjai a múlttal való foglalatoskodásnak. A kérdés az, hogy a spekulatív rendszerek képesek-

e feltárni a történelem jelentését? Komoly akadálya van annak, hogy a „történelmi folyamat 

jelentéséről” lehessen beszélni. A „hagyományos” történetírásról sem lehet elmondani, hogy 

feltárja a történelem jelentését, legfeljebb annyi, hogy a történészek, jelentést adnak a 

múltnak. Mint ahogy Ankersmit írja: „A múltnak nincsen arca, csak történészek által 

létrehozott álarcokkal találkozhatunk. Ezért, amint elhagyjuk az intencionált emberi 

cselekvések területét, a múlt elveszti rejtett vagy nem rejtett belső jelentését, ezek után pedig 

meglehetősen furcsa lenne valami olyannak a jelentésértelmezéséről beszélni, aminek nincs 

belsőleges jelentése”.71 A másik stratégia az az érv, hogy a múltnak nincs belső jelentése. 

Ankersmit szerint White elméletében a múlt szövegszerű, és ezeknek, mint a szövegeknek is 

saját jelentésük van. Ankersmit számára nem világos, hogy a „múlt szöveg” kifejezést szó 

szerint vagy metaforikusan értik. Ellenvetésként megfogalmazza, ha a szövegek valóban 

jelentésteliek, márpedig azoknak kell lenniük, akkor White nem példázódhatna velük, akkor 

mindig olyan valamire vonatkoznak, ami a szövegen kívül van. Fel lehet tenni a kérdést, a 

szövegként felfogott múlt vajon mire vonatkozik? A kérdés megválaszolatlansága erős érv 

White azon javaslata ellen, hogy a múltat szövegként fogjuk fel. A jelentés és az értelmezés 

szókészletének éppúgy megvannak a hiányosságai, mint a leírás és a magyarázat 

szókészletének. Azért hangsúlyozza Ankersmit a reprezentáció, azaz a múlt 

megjelentetésének a formáját és ennek a szókészletét. 

Ankersmit esztétikai karakterrel bíró történelmi tapasztalat elmélete, bár a nyelviséget 

nem hangsúlyozta kiemelten, mindinkább elfogadottá válik a kortárs történetfilozófiában. A 

reprezentáció fogalmának a történelmi szövegekre való alkalmazásával egy új irány 

úttörőjévé vált. A történelmi szöveg egészére koncentrál, ami több a szöveget állító egyedi 

kijelentések összességénél.72 A reprezentáció szókészlete nem csak a múlt egyes elemeiről 

                                                           
71Frank R. Ankersmit: A történelmi reprezentáció. Tudomány és művészet között.  Kisantal Tamás Szerk. L 
Harmattan – Atelier, Budapest, 2003. 239. oldal 

72 Simon Zoltám Boldizsár: Egy régi-új történetfilozófia: historizmus a nyelvben?  Szemle, Kommentár 2012/6, 
123. oldal. 



49 

 

képes számot adni, hanem arról is, hogy ezek az elemek, miként integrálódnak a történelmi 

elbeszélés teljességébe. A történelmi szövegeknek van saját jelentésük, aminek feltárásához 

szükség van a reprezentáció szókészletére, hogy megérthető legyen hogyan is jön létre a 

jelentés olyasmiből, aminek önmagában véve nincs jelentése. A jelentés a reprezentációból 

ered, amikor felismerjük, hogy mások hogyan reprezentálják a világot. A jelentés maga a 

világ, és annak belátása, hogy a világ valamilyen módon reprezentálható. Az esztétika mint a 

reprezentáció filozófiája megelőzi az interpretáció filozófiáját és az interpretáció 

filozófiájának alapjául szolgál. A reprezentáció két oldalán a hermeneutika és a tudomány áll. 

A tudományos elméletek, nem a világ reprezentációi. Úgy írják le a világot, ahogyan azt, 

sosem észlelhetjük. A reprezentációt, viszont az érdekli, hogy milyen, és milyen volt a világ. 

A tudományos állítások modellszerűek, ellenben a reprezentáció, kategorikus. A történetírást 

érdemes tehát a reprezentáció szókészlete felől vizsgálni. Egy ilyen jellegű vizsgálat ugyanis 

az episztemológia lehetőségeit és határait is megvilágítaná számunkra. Az episztemológia 

megalkotta a transzcendentális egót, mint nélkülözhetetlen alapot. Ez a tudomány előfeltétele. 

Ennek igazi korlátai akkor mutatkoznak meg, amikor az episztemológia a valóságtól 

eltávolodva minden kognitív elsőbbséget a transzcendentális egónak tulajdonított. 

Ankersmit a reprezentációt a művészetben és a történelemben vizsgálva a következő 

megállapításra jut: „A történész, akárcsak a festő, a (történelmi) valóságot reprezentálja, 

szövege olyan jelentéssel ruházza fel a valóságot, amellyel nem rendelkezett. A 

művészettörténész viszont a valóságnak a festő által megalkotott jelentéses reprezentációit 

tanulmányozza. /…/ A művészettörténész helyzete a histográfia-történet kutatójának 

helyzetéhez hasonlítható: mindkettőről elmondható, hogy általában távol maradnak attól a 

területtől, ami a jelentés és a jelentés nélküli között van. Az egyszerűség kedvéért mindkettőt, 

a művészettörténetet és a történetírás történetét is kritikának nevezhetjük.”73 Ankersmit 

szerint tehát a történetírást az esztétika szempontjából érdemes vizsgálni. A múltban csak a 

modális természetű különbségek rajzolódtak ki. Elválasztották a megtörténtet attól, ami 

megtörténhetett volna. A művész a tekintete előtt lévő világ belső kontúrvonalaival dolgozik. 

A történész számára viszont a kontúrok a létezőt és a nem létezőt különböztetik meg. A 

történetírás mélyen szervesült rész a kortárs kulturális világnak, a kortárs festészettel, 

szobrászattal és irodalommal összefüggésben kell  tanulmányozni. Tehát Ankersmit 

felfogásában a történeti reprezentációk és a múlt valósága közötti viszonya, nem csak a 
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történészek vizsgálatának az alapja, hanem a nyelvhasználat területén is tapasztalatot ad, s 

ezért a „történetfilozófia a nyelvfilozófia integráns része. S a nyelvfilozófia pusztán elméleti 

torzó marad, ha nem veszi komolyan azt a problémát, amelyet a történetfilozófia vet fel.”74  

Ankersmit az 1993-as professzori székfoglaló beszédében a történelmi tapasztalat 

fogalmának meghatározására tesz kísérletet.75 A történelmi tapasztalat - véli Ankersmit - a 

megismerő és a múlt találkozásából keletkezik; az élmény közvetlensége és az egyidejűség 

érzete teremti meg. Mint Ankersmit írja: „A múlttal való ilyen közvetlen érintkezés során a 

múlt nem a látás, vagy hallás, tehát nem a képalkotás és a vita formájában, hanem a 

tapintásérzésnek alkalmas formájában jelenik meg a történész előtt”.76 Azaz a történelmi 

tapasztalat a történetíró és a múlt közötti referenciális kapcsolat közvetett jellegét hordozza a 

történelmi források által.77  

A történelmi tapasztalat fogalmának a tisztázására vállalkozott Francesco Guardi is, 

aki a kanti „fenséges” fogalmán át Arisztotelész tapintásra vonatkozó tanításáig több elméleti, 

fogalmi pillért is felhasznált.78  Szerinte a hagyományos történetírás és- elmélet a látás 

metaforáját tartotta elsődlegesnek, mert átlátni és uralni akarta a történelmet. A hermeneutika 

és a narrativizmus megközelítésében már felmerült a hallás metaforája, hiszen a történelem 

megismerése, csak eszmecserékben és egymás meghallgatásában nyerhet formát. Ankersmit 

szerint: „sem az optikai, sem az auditív metafora nem ad teret az olyasfajta közvetlen 

érintkezésnek a múlttal, amelyben a történelmi tapasztalat részesít bennünket. Ebben a 

tapintásérzéknek alkalmas formában jelenik meg a múlt.”79 Tehát a történészi vita csak 

töredékesen teszi megérthetővé a történelmet, viszont a történeti megtapasztalás az 

önmegtapasztaláson alapszik, ami által, megismerhető a múlt. A különféle történelmet kutató 

irányzatok nem akarnak tudomást venni a történeti tapasztalatról. A történeti tapasztalatot, 

néha jelentéktelen tárgyak ébresztik, és kialakul az egyéni érintkezés élménye. „Ez a 

tapasztalat nem idézhető fel bármikor, „megesik” a történésszel s nem szabad összekeverni a 
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sugallatszerű „történelmi belátással”, amikor hirtelen a múlt urának érezhetjük magunkat, 

hiszen éppenséggel a múlt „elszenvedőivé és alávetettjeivé válunk.”80 – írja Ankersmit. Tehát 

a történeti tapasztalat tárgya maga a múlt. Ankersmit szerint inautentikus történelmi 

tapasztalat nem létezik, nem az igazság és a hamisság, hanem az autenticitást kell mérőként 

használni.81 Mint Ankersmit írja: „a világgal való autentikus kapcsolatban párhuzamosan 

zajlik az önmegtapasztalás és a világ megtapasztalása. Ezáltal a történelmi tapasztalat egy 

megismeréselmélet-előtti eszmevilágba vezet vissza bennünket.”82 Ankersmit olyan 

jellemzőkkel ruházta fel a történelmi tapasztalatot, mint Gumbrecht az esztétikai tapasztalatot. 

Gumbrecht szerint mai világunk valóságában egy domináns jelentéskultúrában él az 

individuum, és ebben a jelentéshatások kizárólagosságra törekednek. Annak a lehetősége van 

meg, hogy rövid időre olyan esztétikai tapasztalatra tegyünk szert, melyben jelentéshatárok 

villannak meg. Ezek a határok hirtelen tűnnek fel és rendkívüli intenzitással bírnak, miközben 

szigetszerűvé válnak a jelentésen belül.83 Az esztétikai tapasztalat kiszakad az értelmezés és a 

jelentéstulajdonítás kereti közül. Ankersmitnél a történelmi tapasztalat a múlthoz való 

viszonyt illetően esztétikai karakterrel bír. Felfogása egyezik Gumbrecht esztétikai 

tapasztalatra vonatkozó koncepciójával, azaz elképzelése szerint a történelmi tapasztalatok 

mindig szigetszerűek és elszakadnak mindenféle nyelvi konceptualizációtól.84 A tapasztalatra 

szert tevő történész számára a történelmi tapasztalatban megjelenik az „egy pillanat erejéig a 

múlt a maga, szokatlan közvetlenségével és közvetítetlenségével tárulva fel a maga kvázi-

noumenális mezítelenségében.”85 Az esztétikai tapasztalat Gumbrechtnél is eseményszerű, 

egyfajta „higgadt, ráhagyatkozó beállítódás révén, nem csupán „megtörténhet”, hanem 

szándékosan is előhozható. Ez az elgondolás nyilvánvalóan eltér Ankersmit 

gondolatmenetétől.86 Gumbrecht modelljében az esztétikai tapasztalat a fizikumhoz köthető, 
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Ankersmit „intellektuális tapasztalatról” beszél. Magát a tapasztalatot ontológiailag a jelenlét 

által az idő bevonásával lehet meghatározni. Az időt térré alakítva a múlt a jelen síkján, a 

jelen térben jelenik meg. Ankersmit az autenticitást nem csak az individuum számára adott 

pillanatnyi villanásonként kezeli, hanem egy kollektívum számára a világhoz és a múlthoz 

való alapviszonnyá teszi. 

Ankersmit a posztmodern és a narrativista történetírással szemben hangsúlyozza a 

kritikai pozíció kialakítását, minden „episztemológiai” jellegétől, nyelviségétől megfosztott 

csupasz és valódi múlt érzékelést tart fontosnak, ez a hiteles autentikus tapasztalat. „(Az) 

autentikus szó a világ megismerésének és a világgal való érintkezésnek a legmagasabb rendű 

formáját jelzi, melyre képesek vagyunk… a tökéletesből hiányzik, ezért nem is érint közelről 

bennünket.”87 Az utóbbi mondatában Ankersmit magáról a fenségesről beszél, ez eredetibb és 

vonzóbb, mint a nyelvhez, a logikusan működő valóság világa. Az értelemmel és a 

megismeréssel szembeállított tapasztalat és a fenségesség fogalmát nem fejti ki részletesen, 

csak egy éles határt húz meg, létezik a distinkció és vannak paradoxonok. Maga a tapasztalat 

képes hitelesen megragadni a valóságot, a nyelv, a diskurzus, az elbeszélés csak magukat a 

jelenségeket érinti88 Ankersmit magának a múltnak a szerkezetét nem tárja fel, de 

megállapítja: „a történelmi tapasztalat által kínált autentikus kapcsolat a múlttal: a valóság.”89 

Mára a világ élete átstrukturálódott, az élet átstilizálódásával az unalom jelenléte általánossá 

vált az individuum életében. „Annak a finom egyensúlynak, amelyet a kései tizennyolcadik 

század néhány évtizeden keresztül képes volt fenntartani színpadiasság és valóság paradox 

viszonyában, a nyugati világ történelmében egyetlen megfelelője van, az érettség, amely 

Hegel jellemzése szerint a görög világ csodájának sajátja volt.”90 A görög világ 

kifinomultságát a romantika rombolta le, és ez örökre elveszett, a világ az unalommal fizet 

érte. Az unalom kedélyállapotának locusa… a néző énje az unalom tapasztalata ezért 

önmegtapasztalás.” – írja.91 A tapasztalat „fenségességét, megöli a nyelv szépsége.”92 A 
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narratívizmus ellenséges a történelmi tapasztalattal szemben, hiszen „az elbeszélés a 

tapasztalat halála és fordítva.”93 A textualizmus, a szemiotika, a hermeneutika, a 

narratívizmus támadja és kritizálja a valóságot és a tapasztalatot. Magának a tapasztalatnak és 

a fenségesnek a jövőre vetítve Ankersmit komoly szerepet szán: „A tapasztalatra és a 

fenségesre vár a posztmodern életérzés kiigazítása, és az arra hivatottnak a tapasztalat és a 

fenséges nevében vetnek majd véget az elméletek zsarnokságának.94 A „fenséges” feladata, 

hogy feltárja az „önmegtapasztalás dimenzióját” a történelmi tapasztalatban.95 Vagyis nem 

azonosulunk a múlttal, csak érintkezünk vele. Az érzékszervi tapasztalás arisztotelészi 

megközelítését vizsgálva a tapintás több érzék alapja. A fenséges maga emelkedett, a tapintás 

hétköznapi. „ A tapintás nem individualizál (…) a történelmi tapasztalat közvetlenségére az 

egyidejűség képzetét keltő jellegére az a jellemző, hogy nincs távolságtartás, csak közvetlen 

érintkezés. Identitásra, individualitásra és távolságra a látás metaforája kínálkozik: a 

történelmi tapasztalatra a tapintásé.”96 – írja Ankersmit. A történelmi tapasztalatot a fenséges 

fogalma mellett még az identitás és a trauma fogalmainak szemszögéből bontja ki. A fenséges 

fogalmát Kant filozófiájára építve Ankersmit párhuzamba állítja a trauma fogalmával mint 

annak pszichológiai párjával, és mint a fenséges filozófiai megfelelőjével. A fenséges 

megtapasztalásában, a fájdalom és a gyönyör érzeteinek a keveredése, mely túlmutat a 

mindennapi tapasztalati világon és egyfajta egyedi tapasztalatot jelent.97 A traumát maga az 

időbeliség a feldolgozás mértéke miatt nehezen elfogadható, bizonyos időnek el kell telnie az 

elfogadáshoz. Maga a trauma az identitásunkban gyökerezik. Az asszociációs trauma a helyes 

feldolgozással kibékíti egymással a tapasztalatot és az identitást, ebben az esetben az identitás 

maga érintetlen marad. Viszont a disszociációs trauma által az individuum vagy elveszíti az 

identitását, vagy egy teljesen új identitása alakulhat ki. Ez az új identitás a régi identitás és 

nem önmaga valós identitásában értékeli, és építi újra fel magát. Ezt a trauma feldolgozási 
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modellt Ankersmit áthelyezi a társadalom egészének síkjára, így nála az új világba való 

átmenet, egy új identitás is létrejön, a régi identitás világa megszűnik, mivel az individuum 

távol tartja magát ettől a világtól, ez egyfajta újradefiniálást hoz létre. A régi világban a „lét 

iránti vágy” volt a tényező, ezt az új világban a „tudás iránti vágy” követi.98 Ez csak akkor 

következik be, ha az individuum belátja, hogy milyen valóságot hagyott hátra a „régi 

világban”. Ekkor születik meg a múlt, létrejön a múlt és a jelen közötti szakadás.99 A fenséges 

történelmi tapasztalat esetében a traumát a „nyugati civilizáció”szenvedi el, és a kérdés az, 

hogy ez a civilizáció, ezt a traumát miként is szenvedi el. Ankersmit ugyanakkor feltette azt a 

kérdést is, hogy a „nyugati civilizáció, mint olyan, hogyan birkózott meg a legnagyobb 

krízisével, amikor a régi világ traumatikus elvesztését tapasztalva, arra kényszerült, hogy egy 

új világba lépjen.”100 Jó példa erre a francia forradalom traumája is, ilyen esetekben a régi 

világot egy új váltja fel. A régi világ elvesztését fájdalom kíséri, ez fenséges és traumatikus 

érzéseket vált ki az individuumból. A fenséges történelmi tapasztalat „az ilyen új identitást 

nyerő világok születésével járó elkerülhetetlen veszteség eseményének a történész elméjében 

keltett visszhangja. És bár Ankersmitet ez a jelenbeli visszhang érdekli, ahhoz, hogy 

felmutassa – akár szándékoltan, akár szándékolatlanul, de mindenképp elkerülhetetlenül -, 

mozgásba kell hoznia a történelmet”101- véli Simon Zoltán Boldizsár. A trauma és a fenséges 

fogalmáról alkotott elmélet az újra mozgásba lendülő történelem spekulációja felé vitte 

Ankersmitet, de ezzel a történetfilozófia felé lendítette az egész folyamatot.  

A tapasztalat és a jelenlét fogalmai megtalálhatók a teoretikus mezőben is, és ezen 

keresztül is tudnak kapcsolódni a nyelvhez. Ankersmitnél a nyelv és a tapasztalat kizárja 

egymást, úgy gondolja, hogy ahol nyelv van, ott a tapasztalatnak nincs helye. Giorgio 

Agamben fogalmazza meg viszont, hogy a nyelv előtt létezik egy „szótlan” tapasztalat, mely a 

szó szoros értelmében egy emberi csecsemőkorúság, melynek a határait maga a nyelv jelöli 

ki.102 

Az eddigiekben láthattuk, hogy Ankersmit a 2005-ben írt Sublime Historical 

Experience című munkájában elemzi részletesen a nyelvileg meghatározottnak tekintett 
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történelmi tapasztalat fogalmát. Mint Simon Zoltán Boldizsár megfogalmazza: „Azzal 

azonban, hogy esztétikaivá tette (a tapasztalatot), és megfosztotta episztemológiai 

karakterétől, leválasztotta a megismerésről, és azt állíthatta róla: nem annyira ellentmond a 

korábbi elméleteinek, hanem kiegészíti őket egy olyan aspektussal, amely megelőzi a 

nyelvet.”103 Ankersmit Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation című 

könyvében104 a nyelv és a történeti eszmeiség viszonyának koncepciója a historizmus 

gondolatköre köré épül fel. A mű politikával foglalkozó fejezetében Ankersmit így fogalmaz: 

„a politikatörténet a történetírás minden egyéb formájának az alapja és előfeltétele, ideértve a 

társadalom- és gazdaságtörténetet, a kultúrtörténetet, valamint az eszmetörténetet is.”105 A 

politikatörténet fontossága mellett Ankersmit nem sok érvet hoz fel. Hegelre hivatkozik, aki 

úgy véli, hogy a politikatörténet a történeti megértés alappillére. Ankersmit elfogadja a 

történeti kutatás új irányait, amennyiben annak alapja és gyökere a politikatörténet, vagy 

elfogadták annak fontosságát, egyfajta kizárólagosságot adva így neki. A historizmus 

filozófiai megközelítése és nyelvezete értékes lehet a történész számára, Ankersmit logikai 

szempontból ezt megkerülhetetlennek tartja. A historizmus eszméjének filozófiai 

újragondolása mellett a következő érveket fogalmazza meg: „1. semmi nem menekülhet a 

változás elől, 2. egy adott dolog „természete” a történelemben rejlik, illetve az adott dolog, 

vagy történeti entitás „korszakfüggő”. Azt, ami egy adott történeti entitást és egy adott 

korszakot egyedivé tesz, és ami nem az adott korszakra értve nem alanya a változásnak, 

történelmi eszmének nevezték. Azt gondolták, hogy azon túl, hogy egy korszak egyediségét 

és koherenciáját adja, a történelmi eszme nem filozófiai spekuláció, hanem a múlt nyomainak 

tanulmányozása révén érhető tetten. A tetten ért történelmi eszme pedig megmagyarázza egy 

adott korszak vagy történeti entitás történetét, amiért is előbbre való a kauzális 

magyarázatoknál. Ez a történelmi eszme jelenti Ankersmit kiindulópontját. 106 Ez a felfogás 

ma nem elfogadható, nem jelenhet meg harmadik entitás a múlt, és a történeti szöveg 

magyarázata közé. Ankersmit szerint viszont, „amikor a történelmi eszme kiszakad a múltból 

és a történész múltról beszélő nyelvébe kerül, rögvest a maga korszerű helyére kerül 
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minden.”107 Mint Ankersmit írja: „Igen, a történetírás az egyedire fokuszál, mert minden 

történeti szövegnek megvan a maga egyedisége. Igen, „individuum est ineffable,, mert a 

történeti szöveg egyedisége a maga teljességében definiálhatatlan. Igy a történetírás mindig a 

fejlődéshez kapcsolódik, mert ez a történeti narratíva lényegi jellemzője. Igen a historisták fő 

állítása, miszerint egy dolog története a múltjában rejlik, helyes, mert a természetét vagy 

identitását a narratíva határozza meg.”108 Ankersmit korábbi fogalmai: az esztétika, nyelv, 

reprezentáció, és tapasztalat, az új fogalmai az aspektus és a reprezentacionális igazság. Az 

utóbbi kettő visszavezet a reprezentáció és a leírás közötti különbségtételhez. A leírás, a világ 

azonosítható, a reprezentáció ellenben a szöveg egészére tekint, a nyelvi reprezentáció nem 

referál, hanem szól valamiről.109 Ankersmit a reprezentacionális igazságot a következő módon 

határozza meg: „mint amit a világ vagy a világ tárgyai kinyilatkoztatnak számunkra az 

aspektusaikban”.110 A reprezentacionális igazság a nyelven kívül, magában a világban 

található. maga a világ egy adott aspektusa a tevékeny fél, aki kinyilatkoztatja önmagát, ehhez 

viszont a reprezentacionális igazságra van szükség. A nyelvi fordulat alárendelte az 

irodalomnak a történetírást, addig a reprezentacionális igazság a történetírást tette 

elsődlegessé, és alárendelt helyzetbe kényszerítette az irodalmat.111  Ankersmit azt javasolta, 

hogy a történetírás irodalom felőli vizsgálata után az irodalmat elemezzük a történetírás 

irányából.112 Mindezek után felvetődik a kérdés: vajon a narrativista történetfelfogás milyen 

viszonyban van a történettudományi módszerek autentikus jellege mellett érvelő historista 

felfogásokkal.  
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2.3 Narrativizmus és újhistorizmus 

 

Mint ismeretes, a historizmus alapját az a feltevés jelentette, hogy a természet és a történelem 

sajátosságai eltérnek egymástól, és ez a társadalom és a kultúratudományok részéről olyan új 

vizsgálati folyamatokat és módszereket követelt meg a történelem területén, amelyek jelentős 

mértékben eltérnek a természettudományos gyakorlattól. A természet ismétlődő, tudattalan 

célokat követő jelenségek összessége, a történelem viszont egyszeri és megismételhetetlen 

emberi cselekvésekből áll, melyeket akarat és szándék vezérel. Az ember világa folyamatos 

mozgásban van, mégis léteznek benne meghatározott, állandó megállók, akár a történelmi 

személyiségekre, akár a történeti korszakokra gondolunk. Ezek a megállók, centrumok belső 

struktúrával és meghatározott jelleggel rendelkeznek, és a fejlődéstörvények miatt állandóan 

változnak. Ebből az következik, hogy csak a történelem által érthető meg teljességgel az 

individuum. Az ember egésze csak a fejlődéssel tud feltárulni. A természettudományok 

osztályozó rendszerei nem alkalmasak ennek feltárásához. A történetíró olyan személyekkel 

és közösségekkel foglalkozik kutatása során, akik megismételhetetlenek és egyediek, erre az 

egyediségre épül rá a történetíró intuitív megértése. Ezáltal a történetíró is az idő folyamának 

a része, miként a módszer is, mellyel objektív eredményhez akar eljutni.113 A német 

historizmus és a nyugati természetjog szembe került egymással. A historizmus szakított a 

természetjoggal. Friedrich Meinecke és Ernst Troeltsch szerint ez a szakítás nem csak 

Németországban, hanem egész Nyugat-Európában megtörtént. A romantika és a francia 

forradalom hatásának való szellemi ellenállás eredményezte a múlt iránti érdeklődést 

fokozódását. Ennek alapjait a német filozófia, irodalom és történetírás adta meg.114   

A német filozófia és a historizmus az államot tekintette a történelmi erők meghatározó 

tényezőjének. Ranke ennek jegyében szembehelyezkedett az állam utilitarisztikus 

elképzelésével. Az utilitarista elmélet azt állítja, hogy az állam a lakosság javára és 

boldogulására szolgáló intézmény. Erre építve a német történettudomány az államot 

„idealisztikus individuumnak” tekinti, melyet a benne rejlő élettörvény irányit. Ranke szerint 

viszont, az államoknak, nem csak empirikus létezésük van, hanem mindegyik egy magasabb 

szellemi princípiumot testesít meg. Mint fogalmaz: „az államok is Istentől vezetik le 
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eredetüket… Nevetséges lenne bennük a pusztán az egymással összefogó egyének biztonságát 

– például magántulajdonuk védelmét – szolgáló intézményeket látni.”115 Ha az államot 

individuumnak és öncélnak tekintjük, ehhez a felfogáshoz egy értékfilozófia társul. A 

historizmus elismeri, hogy az értékek konkrét történeti szituációkhoz kötöttek. Viszont ami 

történeti, az már önmagában értéket képvisel. Egy történelmi tett sem mérhető úgy, hogy 

rákényszerítik kívülről bármilyen szituációra. A történeti tett szempontjából, mindig a saját, 

belső értékrendszer a mérvadó. Tehát nincsenek olyan racionális meghatározott 

értékkritériumok, melyek alkalmazhatóak lennének az emberi intézmények sokféleségére. 

Mint Iggers írja, minden értéket a kultúra határoz meg, ez az érték az isteni akarat 

kifejeződése, és ezáltal az igazi értékek megtestesülése.116 Míg Machiavelli a politika 

területén a hatalomra törekvést amorális fogalmakkal magyarázta, addig azt a historizmus 

etikai alapelvvé tette. Ranke szerint az állam legfontosabb feladata, hogy a függetlenség és az 

erő legmagasabb fokát elérje, a szemben álló hatalmak között, hogy a benne rejlő 

tendenciákat teljesen kihozza. Minden belső állami ügyet ennek a célnak kell alárendelni.117 

Az állam viszont nem pusztán hatalom, hanem az erkölcsösség megtestesítője. A nemzetközi 

konfliktusok nem csak hatalmi harcok, hanem erkölcsi küzdelem is. A nemzeti államokat nem 

csak a német historizmus azonosította a szabadsággal és a kultúrával, hanem jelen volt 

Itáliában, Franciaországban, Amerikában és Angliában is.118 Minden állam egyedi és sajátos 

erkölcsiséget testesít meg.  

Historista megközelítésben a történelem a „tudatos” embertől, megértést követel, ami 

csak úgy lehetséges, hogy a történelmi tárgy egyszeri lényegébe helyezzük magunkat, és ez a 

közvetlen találkozás a fogalmi gondolkodás korlátaitól mentes szemlélet révén történik. 

Humboldt, Ranke és Dilthey egy állásponton vannak abban a kérdésben, hogy minden 

történelmi megértés a „beleérzés” valamely elemét követeli meg. A historizmus az emberi 

valóság racionális megértésére törekszik. Az emberi cselekvéseket emocionálisan akarja 

megismerni, és erre logikai rendszert épít fel, számításba véve az emberi élet irracionális 

aspektusait. Az Istenbe vetett mély hit, a politikai és az etikai gondolkodás meghatározó a 

valóságában. Humboldték úgy vélték, hogy a történelmi tevékenység, egy történeti 
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59 

 

gondolatrendszeren belül játszódik le, és a tudományos kutatás a történelmi valóság objektív 

megítéléséhez vezet, ezért alakultak ki a történeti kritikai rendszerek. A német történetírás 

sajátossága maradt a fogalmi gondolkodás és az értékítélet. Kizárták a racionális tapasztalat 

számára elérhető általános emberi természet lehetőségét.119 Nem kapott prioritást a kultúrák 

összehasonlító kutatása. A fenti tézisek a német filozófiában körülbelül egy évszázadon 

keresztül voltak meghatározóak. A német történetírás még a 20. század elején is változatlan 

maradt felfogásában, az iparosodással beálló társadalmi és gazdasági változások sem voltak rá 

meghatározó hatással. A figyelem középpontjában még ekkor is a nagyhatalmak játszmái és 

harcai, a diplomácia és a politikai élet dokumentumai álltak, a nemzetközi politika, és a 

hadviselés alapelvei változatlanok maradtak. Max Weber, Friedrich Meinecke az expanzív 

külpolitikában látta az ipari társadalom belső szociális és gazdasági problémáinak megoldását. 

A kormányzati eszközöket demokratizálni akarták, mert ez eszköz lehetett a nemzet 

megerősítésére a nemzetközi hatalmak közötti küzdelemben.120 Amikor a német filozófia 

ellenállt a klasszikus haladás eszmének, akkor a nyugati gondolkodás egyfajta kulturális 

válságban szenvedett, mely később a 20. század válságai folytán oldódott fel. 

Mint láthattuk a német historizmus korai képviselőinek gondolkodását az emberi 

méltóságba, egy morális világrendbe vetett hit határozta meg, minden értéket egyszerinek és 

korhoz kötöttnek tartottak, illetve minden filozófiát nemzetinek tartottak. Az egyén, mint 

individuum és a kultúrák különbözősége számukra fellebbezhetetlen volt. Hittek egy 

történelmi világon túli, metafizikai valóságban, szerintük a különféle kultúrák, ennek a 

valóságnak a tükröződései, ez a felfogás főként az evangélikus valláshoz kötődött. A német 

optimista historizmus egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy a világ egy racionális 

folyamat megvalósulása. Ezt a historizmus szempontjából, csak a 20. század rettentő 

eseményei fogják új fénybe helyezni. A politika területén a historizmus, részben ellentétben 

állt a demokratikus és a liberális politikai elképzelésekkel. Bár a felvilágosodás egyes elemeit 

nem fogadták el, nem volt ilyen ellenséges a liberális politikai irányzatokkal. A német 

historizmusnak volt egy konzervatív szárnya, amit például Ranke, vagy Below képviselt, a 

nemzeti hagyományhoz közel álló történetírók, viszont liberálisnak vallották magukat. A 19. 

században és a 20. század elején a nemzeti historizmus fő elképzelései voltak a 

meghatározóak. A historizmus politikai meggyőződése egyfajta metafizikai optimizmuson 
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alapult.  Úgy érezték a történetírók, hogy ők jobban megragadták a hatalom lényegét, mint a 

nyugat – európai filozófusok, akik a természetjogi elképzelésekhez kötődtek. A német 

szabadságeszmét tartották az iparosodás korának legmegfelelőbb szabadságeszmének. 

Troeltsch írja, hogy a politikai szabadság inkább egy nemzet szellemi és politikai életének 

egészéből fejlődött ki. Szerinte a francia forradalom eszméi az elszigetelt egyénhez és a 

mindenütt azonos racionalitáshoz tapadnak.121 Később az államot olyan etikus intézménynek 

tekintették, mely az erkölccsel és a szabadsággal összeegyeztethető. A 19. század hatásai, a 

zárt társadalmi rendszerek bomlása, a vallás gyakorlásának a lazulása, az elvilágosodás és a 

nemzetállamok létrejötte miatt a nacionalizmus megerősödése hatására a historizmus alapjai 

megrendültek. Válságba került a hatalom és az erkölcs harmóniájába vetett hit. A 20. század 

elejére liberális elképzelések alapján kialakult a jogállamiság fogalma, mely eltért még a 

klasszikus liberális felfogástól. A historizmus nyitott volt a történeti valóság felé, mellette 

viszont a német történetírás tökéletességét és ideológiamentességét hirdette. Szűkebb, 

politikai értelemben azonban a német historizmus mégis sokféle módon ideológiaként 

működött. Ezt az ideológiát főként a „kultúrpolgárság” politikai és társadalmi nézetei 

határozták meg, ami emiatt nem nevezhető elfogulatlannak és pártatlannak.  

A német idealista filozófia a historizmust meghatározó előfeltevései a német politikai 

történetírásra még akkor is hatottak, amikor ezeket már feladták, vagy megkérdőjelezték. A 

klasszikus historizmus filozófiai és államelméleti alapjai már az 1. világháború előtt 

megrendültek. A 20. század későbbi súlyos eseményei és tragédiáinak hatására volt szükség 

ahhoz, hogy a klasszikus historizmus az egyetemi történelemtanításban megszűnjön. A 

valóság racionális felfogását, mely a természetjogból gyökerezett, a historizmus politikai 

elmélete elutasította, elfogadta viszont a politikai szabadság gondolatát. A klasszikus 

historizmus a tekintélyen nyugvó, hagyományos államképet vallotta magáénak, de a 

liberálisok által elképzelt személyes szabadságot, jogbiztonságot, demokráciát a tekintélyelvű 

állam keretein belül el tudták képzelni. Az értékfilozófia tekintetében a racionális etika 

szempontjából egy meghatározott szituációhoz kötött jogok és értékek lehetőségét tagadta, 

inkább azt vallotta, hogy ezek, minden ember közös természetéből származnak. A klasszikus 

historizmus értékelmélete lényegesen különbözött filozófiai irracionalizmustól. Például Carl 

Schmitt és Martin Heidegger a politikai értékfogalmak összességét szubjektív 

elhatározásokra, vagy a nemzeti létért folytatott küzdelem biológiai funkcióira redukálta. A 
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klasszikus humanizmus feltételezte egy, a történelem egészébe beavatkozó és intézkedő Isten 

létét. Ez befolyásolja az individuum spontán cselekedeteit és az akaratát, és egyfajta 

transzcendentális egyensúlyt teremt. Ezt az elképzelést írta felül a modernizációval együtt járó 

naturalista világnézet. A historizmus szemlélete és hatása 19. században, jelen volt a 

társadalomtudományok és a pszichológia területén, leépítette az idealista elképzeléseket. A 

társadalomtudományok és a pszichológia kutatásai, mely a kulturális és a történelmi 

környezethez köthető, a historizmus hatása a minden érték relativizálásának a folyamatát érte 

el. Így ezek a tudományok egyre inkább az érték feltétele nélkül vizsgálódtak, és a 

természettudományhoz hasonlóan lassan „értékmentes” tudományokká váltak. A historizmus 

válságát azt okozta, hogy a gondolkodók egyre inkább úgy vélték, hogy a történelmi 

módszerek merev használata, az individuumra vonatkozó megismerés megszűnését és minden 

maradandó érték relativizálását jelenti. A historizmus még az első világháború végeztével is 

tudta tartani hatását, mivel a történészek a német idealizmus gyökereit teljesen magukénak 

vallották, és ehhez folyamatosan ragaszkodtak is. Az idealista hagyomány viszont egyre 

inkább kezdett a háttérbe szorulni, aminek elsődleges okai, az egymást követő politikai 

válságok hatásai voltak. Friedrich Meinecke vizsgálta először felül a hatalomra és az erkölcs 

harmóniájára vonatkozó nézeteket. Walter Goetz volt az, aki az 1920-as években a 

történettudomány politikai előfeltevéseire vonatkozó nézeteket, elkezdte leépíteni. Otto 

Hintze pedig arra vállalkozott, hogy a történetírás vizsgálati szempontjai közé felvegye az 

összehasonlító elemzést, vagy a szociológiai szempontokat. Az 1. világháborús vereség hatása 

késztette arra a német történetírókat, hogy a Németországhoz kapcsolódó korábbi szellemi 

tradíciókat ápolják, és a védelmükbe vegyék. A nemzetszocializmus tragikus hatásai oldották 

fel ezt a ragaszkodást, és indították el a szabadság és a tekintélyelvű állam fogalmának a 

szétválasztását. A második világháború súlyos következményeinek hatására összeomlottak a 

régi történeti értelmezési struktúrák, Németország kettészakadt, és elvesztette a nagyhatalmi 

szerepét. A keleti részen, a kommunista ideológiára épülő, tekintélyelvű, dogmatikus 

történetírás alakult ki, mely sok esetben a történeti tényeket meghamisította.  A nyugati 

részben a történetírás irányát meghatározta, a nyugati hatalmak politikai érdekeinek való 

megfelelés. Hatással volt, a múltból való kiábrándulás, a rohamos gazdasági fejlődés, a 

fogyasztói társadalom kialakulása, a közigazgatás stabilizálódása, a demokratikus parlamenti 

rendszer kialakulása, új reális útvonalat nyitva a nyugati történetírásnak. A háború hatására a 
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történetírók, egyrészt értékrendi válságba kerültek, másrészt a hagyományos politikai 

elképzeléseket kezdték újra felülvizsgálni. 122 

A háború hatásainak következményeként változások indultak el a nyugatnémet 

történetírásban, ez viszont csak az 1960-as évektől vált érzékelhetővé. Erre Ralf Dahrendorf 

mutatott rá, miszerint az iparosodás korának társadalmi maradványai lassan eltűntek a 

társadalom pedig posztindusztriális módon átalakult.123 Átértékelték a német múlt politikai 

hozadékát, és a módszertani megközelítések is átértékelődtek. Az új generációk egyre inkább 

a szociális beállítottságú liberális demokrácia mellett álltak ki. Részükről ugyan komoly 

érdeklődés mutatkozott a német közelmúlt iránt, de ezt a múltat már kritikusan szemlélték. Az 

új történetírást az a kérdés foglalkoztatta, hogy miként valósulhatott meg a két világháború és 

a nemzetszocializmus elrettentő valósága. A történelmet „kritikai” diszciplínának tekintették, 

és ez a kritika a politikai struktúrák és a hagyományok elemzését tette vizsgálata tárgyává, 

illetve azt a kérdést, hogy ezek a hagyományok, milyen feltételrendszerek hatására alakultak 

ki.  

A német történetírásban megkérdőjeleződtek a hagyományos német történetírás 

elméleti és módszertani módszerei is. Az új gyakorlatot követő történészek például kétségbe 

vonták az individualizáció kizárólagosságát, és elvetették az analitikus elemzési módszereket. 

Az elbeszélést a társadalmi struktúrák elemzése inkább csak kiegészítette, mintsem 

helyettesítette. A természettudományos és a történet-, illetve kultúrtudományok közötti 

ellentét kettősége megmaradt. A történetkutatás középutat keresett, a hagyományos 

történetírói elbeszélés és az empirikus társadalomtudományok ahistorikus általánosításai 

között. A politika viszont továbbra is a kutatások középpontjában maradt, a háború 

következményei ugyanis jórészt politikai eredetűek voltak. A politika értelmezése mégis 

átalakult: a társadalmi, illetve a gazdasági erők, személyiségek hagyományok és az ideológia 

kölcsönhatásainak eredményeként fogták fel.  Az 1960-as évek közepétől egyre több írás 

jelent meg a politika, és a gazdaság kapcsolatáról, illetve kölcsönhatásáról. Immánuel Geiss 

például írt egy monográfiát Németország háborús céljairól, Lengyelország megtámadása 

kapcsán.124 Illetve jó példa Helmut Böhme munkája, mely Németország egységesítésének a 
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történetét dolgozta fel, olyan aspektusból, hogy ez a folyamat hogyan hatott Németország 

kereskedelmi lehetőségeire, gazdasági befolyására.125 Fischer pedig az Illúziók háborúja című 

munkájában azt érzékeltette, hogy az I. világháború idején a gazdasági érdekcsoportok miként 

befolyásolták a katonapolitika céljait.126  

Bár a háború utáni új történész nemzedékek már teljes mértékig szembe kerültek a 

hagyományos német történet felfogással, valamilyen szintű konszenzusra mégis hajlottak 

volna. Olyan, már az I. világháborút követően felmerült kérdéseket feszegettek újra, 

amelyeket akkoriban megbélyegeztek és elvetettek. Eckart Kehr például annak idején arra 

világított rá, hogy nem az ipari társadalmi rend legitim képviselői határozták meg a század 

eleji német politikát, hanem egy elavult feudális rendszer képviselői.127 Ez akadályozta meg 

egy jól szervezett kapitalista társadalom kialakulását és egy demokratikus parlament 

létrejöttét. Németország iparosodása olyan időszakban ment végbe, amikor is ez az 

arisztokrácia irányította a parlamentet és a politikát is. A történetírók fiatalabb generációja 

tovább vitte Kehr azon szemléletét, hogy Németország politikai és társadalmi 

modernizálódása befejezetlen. Az 1960-es évek vége felé az új kritikai történetírás ebben a 

szellemben haladt tovább.  Hans-Urlich Wehler példának okáért a modern Németország 

jellegzetes vonásának tekinti a demokratikus forradalom sikertelenségét, ami elzárta 

társadalmi osztályokat a politikai felelősségtől.128 Újra felmerült, hogy Németország fejlődése 

eltér a nyugati társadalmakétól, csak ebben az időszakban a brit példát kezdték követendőnek 

tartani. Ezt Wehler így fogalmazza meg: „ A német történelem tényleges fő vonalának kritikai 

értékelése azon az elven nyugszik, hogy a társadalmi viszonyok és a politika modernizálódása 

tulajdonképpen a német társadalom fokozatos gazdasági modernizálódásával járt volna 

együtt.”129 Ha egy modernizáló folyamat így valósul meg, akkor az szükségszerűen a polgári 

jogok bevezetésével, és a demokratizálódási folyamatok fejlődésével jár együtt. Wehler úgy 

véli, ha egy társadalomban elindul a demokratizálódás, annak nem feltétlen kell, hogy az 

iparosodás legyen az oka. A német demokratizálódást állítja példának, miszerint egy 
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demokratikus politikai rendszer stabilizálta volna az országot az 1900-as évek elején, és ezzel 

az ipari társadalom nem jutott volna válságba.  

Az új történelmi irányzat meghatározó gondolkodói, Hans Rosenberg, Hans-Urlich 

Wehler és Jürgen Kocka és mások közötti diskurzus eredménye a történelem „kritikai” 

funkciójának az elismerése lett. A történészi álláspontból kiinduló perspektívát tartották annak 

a pontnak, amivel választ kereső kérdéseket lehet feltenni, ez szembesíti a történetírót a 

valósággal, ami a kérdésre felel, és amit nem lehet eltorzítani. Wehler, Kockával együtt nem 

fogadta el Weber neokantiánus felvetését, a történelmi valóság a végső elemzéskor 

„megszökik”a kutató elől. Azt vallották, hogy nem csupán ideáltípusok megformálása, de a 

történelmi valóság megismerésére is lehetséges.130   

Az 1970-es évekre a viták eredményeként a történetírás elemzésének szerepe két 

nézet, a kultúratudományok egyedi jellegét hangsúlyozó historizmus és az angol-amerikai 

analitikus iskola természettudományos modelljének ütközéspontjába került. Az analitikus 

iskola képviselőinek egy része, mint arra korábban rávilágítottam, az „átfogó törvény” 

modellje köré csoportosult, míg a másik csoport az individuális megközelítést preferálta. Az 

„átfogó törvény és az individualista szemlélet ugyanakkor a német történészek közötti vita 

folyamatában lassan feloldódott és háttérbe szorult, a domináns szellemiséget mindinkább 

Weber gondolatvilága határozta meg. A vita kibontakoztatta azt a felismerést, hogy a 

történelem valóságosan „történeti társadalomtudomány”, de hangsúlyozták azt is, hogy az 

individuumot csak az egyedi jellegét figyelembe vevő módszerekkel lehet vizsgálni. Olyan 

paradigmaváltást tartottak szükségesnek, mely ezen a területen változást hoz, ugyanis az 

események elbeszélése, nem tartalmazza a magyarázatukat. A vita túlhaladta Collingwood 

történelmi magyarázat modelljét, ami a történelmi megismerés forrásának a gondolati 

folyamatok ismételt átélését látta. Az új nemzedék történetírói úgy látták, hogy a történeti 

megértéshez szükség van hipotézisekre, elméletekre és fogalmakra. A történetíró ugyanis 

vizsgálódása során úgy közelíti meg az egyént és az adott kor társadalmi-történeti viszonyait, 

hogy azok alapvetően hatnak egymásra. Wehler szerint az „átfogó törvényen” alapuló 

történelemszemlélet önmagában lehetetlen, a marxista dogmatizmus, pontosan ebbe a hibába 

esett bele. Minél általánosabb egy elmélet, véli Wehler, annál kevésbé van tartalma, így ez a 

történeti kutatás számára önmagában nem elégséges.131 A történetíró ugyanis csak 
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pragmatikusan elemezheti a történeti eseményeket a szisztematikus társadalomtudomány 

elméletei alapján, ezzel lehet pontosan meghatározni a történelmi viselkedésmódot.  

Az új német történészi iskola főként az iparosodás előtti korszakok struktúráinak az 

elemzésével foglalkozott, és alapvetően a politikára és a kritikára koncentrált. Az irányzathoz 

tartozó történészek nem szigetelődtek el, hanem szellemi közösséget alkottak az egyetemi 

világban. 1975-ben indult el folyóiratuk, amit többek között Wehler, Kocka is szerkesztett.  A 

folyóirat a célkitűzéseit a szerkesztők így fogalmazták meg: „… a társadalom és története, a 

szélesebb értelemben vett társadalomtörténet, a társadalmi, politikai gazdasági, társadalmi – 

kulturális, és intellektuális jelenségek története kell, hogy legyen. Központi témája a 

társadalmi átalakulás folyamatainak és struktúráinak kutatása és bemutatása.”132 A lap a 

társadalmi átalakulások folyamatait vizsgálta elméleti és módszertani szempontból. Főként 

Wehler munkásságára alapozva a fő cél az volt, hogy a német tudományos élet vegyen 

aktívan részt a nemzetközi társadalomtudományi vitákban, új távlatot nyitva ezzel a német 

tudományos folyamatoknak. Ezzel a programmal akarta felvenni a versenyt a német 

társadalomtudomány a francia „Annales” iskolával úgy, hogy az újonnan alapított folyóirat 

segítségével, egyfajta fórumot és vita lehetőséget nyit a német tudományos közélet számára. 

A lapban megjelenő publikációk teret adtak a történeti megértés tárgyában megnyilvánuló 

tudományos téziseknek. Tény ugyanakkor, hogy a folyóiratban publikált írások többségének 

nem volt komolyabb visszhangja a német tudományos életben. A tanulmányok ugyanis 

elsősorban a politikai pártokra és személyiségekre, hatalmi centrumokra koncentráltak.  Írott 

forrásokra alapozva elemezték a fenti csoportok és szereplők, illetve gazdasági tényezők 

döntéseit a társadalomban, főként az egyenlőtlen modernizálódás elméletére építve. A 

legmeghatározóbbak közülük talán Wehler vagy Hans Rosenberg munkái voltak. Wehler, 

miként Rosenberg is, a gazdasági folyamatok tekintetében felismerte, hogy ezek nem elvontan 

érvényesülnek, hanem a társadalmi folyamatok és környezet, illetve a hagyományok révén. A 

kettőjük által felépített társadalomtudományi eszme tudatosan a történeti jellegre alapozott, és 

ebben a megközelítésben a gazdasági folyamatok csak a történetiség összefüggéseiben 

érthetőek meg. Szerintük a társadalomtudomány történeti fogalma önmagában megteremti a 

történeti elemzés és megértés modelljeit. Ebben erős Weber gondolkodásának hatása.  Kocka 

az ipari kapitalizmus szereplőinek elemzésekor például Weber bürokratizmusra vonatkozó 

elméletét tekintette kiindulópontnak. A „fehér galléros” munkaerő szerepét vizsgálta a 
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Siemens Vállalatnál azt elemezve, hogy miként alakult a viszony a vezető munkaadói oldal és 

az alkalmazottak között. Kutatási eredményeit az 1969-ben publikált „Ipari társadalom” című 

munkájában tette közzé.133 Majd 1978-ban publikálta a német és az amerikai „fehér galléros” 

társadalom összehasonlítását.134 A tanulmányok a kapitalista átalakulással foglalkoznak, a 

szervezeti fejlődés, illetve a belső rendszerek működésével, azzal, hogy miként működik a 

vezetés és a belső szervezeti szintek viszonya. A vizsgálat tárgyát főként az jelentette, hogy ez 

a szervezeti kultúra, miként integrálódik a fejlett ipari kultúra rendszerébe. Emellett azt is 

vizsgálta, hogy a német és az amerikai társadalomban a vállalati szervezeti struktúrák szintjei 

közötti kapcsolat miként épül be, illetve hogy hogyan hat a politika és az ideológia, ezekre a 

szintekre. Kocka véleménye szerint a társadalmi és a gazdasági változások, nem mindig 

feltételezik a társadalomszerkezetet, vagy akár a politika változásait.135 A politikai ideológia 

erős hatást gyakorol a német vezetőkre, ami például a német fasizmus felé való vonzódásban 

is megjelenik. Ez a társadalmi, politikai fejlődés lényegesen eltér, az amerikai folyamatok 

fejlődésének az irányától. A német „fehérgallérosok” távol kerültek a munkások társadalmi 

rétegétől, ezt a kapcsolatot, egyfajta távolságtartás jellemezte. Ez a viszony Amerikában a 

vezető réteg és a munkások között a társadalompolitikai és ideológiai fejlődés rugalmassága 

miatt közvetlen volt, a kommunikáció pedig intenzív. Kocka levonva a következtetést, azt 

állapította meg, hogy Németországban, a modernizálódás folyamata, még nem fejeződött be, 

az iparosodás előtti társadalmi és politikai viszonyok maradtak meg, ezek hatásai 

érvényesülnek a jelenben, ez pedig társadalmi feszültségeket generál. A Fischer- féle modell, 

a betű szerinti politika hagyományos módszereire helyezte a hangsúlyt, ellenben Kocka a 

változó gazdasági és társadalmi struktúrákra épített. A specifikus politikai elemzés hatására, 

az elbeszélés egyre inkább elveszítette fontosságát, és szinte teljesen el is tűnt.136  Kocka a 

marxi osztálykonfliktusra vonatkozó társadalmi-gazdasági modellt úgy értelmezte, hogy ez 

nem tudja teljességében megmagyarázni a politikai öntudat fejlődését, ugyanis ennek teljes 

képét például a vallások hatásai is befolyásolják. Németország, mint állam, egyáltalán nem 

illeszkedik bele a marxi modellbe, ugyanis megőrizte autonómiáját. Kocka ezt az 
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elképzelését, sokan megkérdőjelezték. A monopolkapitalizmus marxista fogalmának 

felváltására Wehler, és Winckler, a „szervezett kapitalizmus” fogalmát javasolta. Ez az új 

fogalom kifejezi ugyanis a kapitalista struktúra általános feltételeit.137  

A nyugati kapitalizmus fejlődése, a szervezett gazdaság kifejlődését eredményezte, a 

vállalkozások koncentrálódtak, a szociális terület, állami szempontból fontossá vált, megjelent 

az állam beavatkozásának a lehetősége. Nemzetközileg, és Németországban is, egyre többen 

támogatták a kritikai irányzat előfeltevéseit. A kérdés számukra az volt, hogy ez a fogalom, 

segít-e megérteni a modern kapitalizmust, ez alkalmazható-e Németországra, de akár 

nemzetközi viszonylatban is, illetve ezek a szereplők tudják-e kezelni a modernizálódással 

járó feszültségeket. Wolfram Fischer szerint a német történettudomány ezen a területen 

teljesen lemaradt a nemzetközi tudományos élettől.138 A német politikatörténet, a szociális és 

a történeti elemzés lehetőségét ugyanis kevésbé vette igénybe. Bár az is elmondható, hogy a 

gazdasági és társadalomtörténet közeledett az elméleti kérdések témaköréhez. Központi téma 

lett a korai és késői iparosodás folyamata, illetve a politika hatásának a vizsgálata. Az 

iparosodásról alkotott elméletek az 1960-as évek vége felé új aspektusba kerültek. Otto 

Büsch, Wolfram Fischer, átfogó kutatásokat indítottak a korai iparosodó régiók 

tanulmányozására.139 Kiemelkedő Hans Rosenberg munkássága a szociológiai és a gazdasági 

elméletek területén. Ezen területek elméletének integrálását javasolta, a kritikai, politikai 

fogalmakkal közösen. Reinhard Koselleck, Werner Conze, a társadalmi struktúra 

vizsgálatához, egy történelmi alapfogalmakat tartalmazó szótárt adtak ki.140 Ez a munka 

segítséget adott az iparosodás folyamatához kapcsolódó társadalmi változások megértéséhez. 

Jürgen Kocka felhívta a figyelmet, hogy a társadalomban elterjedt és egyre inkább jellemző a 

bürokrácia. A politika az új társadalomtörténeti irányzat történeti megvilágításába került, a 

kritikus történetírás inkább a nemzeti állam fogalmát vette a fókuszpontjába. Az „új 

társadalomtörténeti” iskolával, mely jellemzően Amerikában és Franciaországban volt jelen, a 

német történetírás tartózkodó volt. Azt vallották, hogy a történelemnek kell, hogy legyenek 
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politikai dimenziói. A regionális irodalomtörténet szintén nem teljesedett ki Németországban, 

ugyanis hiányoztak a kvantitatív megközelítések.  

Az 1960-as évek kvantifikációval foglalkozó kutatásai, általában figyelmen kívül 

hagyták a gazdaság és a demográfia politikai vetületét. A fiatal német történésznemzedék 

kezdeményezésére jelent meg egy új tudományos folyóirat, a Historical Social Rescarch. A 

folyóiratban megjelent első írások főként a német történelemtudomány kvantifikálási 

lehetőségeivel, és azokkal kapcsolatos módszertani problémákkal foglalkoztak. Szintén a 

folyóirat témái közé tartozott a gazdaság, a demográfia, és a szociológia témaköre is. A 

kvantitatív kutatás már nem csak az elitet érintő elemzéseket foglalta magában, de a 

társadalom teljes valóságát is érintette. A kvantitatív társadalomtörténet nem lett meghatározó 

és népszerű Németországban. Nem tudta megszólítani a „kis ember” történetiségét, és feltárni 

a népi tudat és a kultúra összefüggéseit. Ralf Engelsing a társadalom alsó és felső rétegét 

vizsgálta, főként személyes írásos forrásokra hagyatkozva, mint például a naplók, vagy az 

életrajzok. Klaus Tenfelde Gerhard pedig a kutatásai eredményeként kapcsolta össze a 

politikai történelmet a kulturális történettel. Azt vizsgálta, hogy az állam, a vállalkozások, a 

szakszervezetek, hogyan alakítják a vizsgált bányászok politikai tudatát. Az átlagemberrel 

foglalkozó új társadalomtörténet magát radikálisnak tekintette, tágabb értelembe véve 

marxistának. Thomson és Gutman ennek a felfogásnak a jegyében alkottak egy új módszert a 

munka történetének a kutatására. Úgy vélték, hogy a népi értékek és az indusztrializáció 

határai érintik egymást. Ezek a folyamatok, ha gazdasági szempontból nézzük, a részt vevő 

individuumokat figyelembe veszi. Jürgen Kocka szerint a „kultúra” és a „jelentés” újbóli 

felfedezése a régi historicista és a humanisztikus szemlélet újra érvényesítése.  Emellett a 

demográfiai kutatások mindinkább meghatározóak lettek. Ezen a területen két német irányzat 

bontakozott ki, az egyik a malthusi modellt képviselte, a másik, a család és a gazdaság 

összefüggéseit vizsgálta. A modern népesedéstörténet tekintetében az analitikus és a kulturális 

pólus egyaránt jelen volt. A családi életet és a tudatosságot vizsgálva Gerd Hohorst a 

társadalmi tiltakozás kvantifikációjáról írt tanulmányt.141 Fontosnak tartotta az írott és a 

szóbeli források tanulmányozását, és ezáltal a kvantifikáció megértését is a 

társadalomtudományi kutatásokban. 
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Az 1970-es években a német történetírás sajátossága az volt, hogy a történeti 

eseményeket átfogóan, a maguk teljességében elemezte. Ez a kvantitatív elemzés esetén már 

nem áll fent. Az „új történelem” irányzata alapvetően az ipari kapitalizmus és a 

munkásosztály életének összefüggéseit vizsgálta, mint például a lakáskörülményeket. A 

fiatalabb történész nemzedék új munkamódszerekkel fordult a történeti kutatás felé. A 

korábban újnak számító radikális társadalom-elképzelés, egyre inkább a háttérbe szorult, a 

mindennapi életet kutató történetírás viszont egyre népszerűbb lett. Egyre többen, mint 

például Klaus Hildebrand is, követelték, hogy a társadalomtudomány térjen vissza a 

historizmus klasszikus formáihoz.142 Viszont ez a klasszikus forma igényli, hogy a múltat a 

saját fogalmai szerint értékeljük értékszempontok nélkül. Hillgruber arra világított rá, hogy a 

társadalmi és gazdasági összefüggéseket, amelyekben az egyes politikai események 

lejátszódtak, nem lehet teljesen ignorálni, ugyanis a politika általában önálló tényező. 

Véleménye szerint Wehler tévedett abban, hogy a politikát indusztrializálódás folyamataként 

írta le. Úgy gondolta, hogy a nagyhatalmak a 19. és a 20. században, a köztük lévő 

különbségekkel meghatározták a történelmet, illetve a hatalmak kialakult nemzetközi 

rendszere megelőzte az iparosodást. Fontosnak tartotta a hegemóniát és az egyensúlyt, mint a 

történelmet alakító erőket, amik pedig a konkrét emberek, konkrét cselekedetein alapulnak. A 

kritikai gondolkodás revízióját hirdető történetírók olyan témákkal (diplomácia, hadtörténet) 

kezdtek foglalkozni, melyek a kritikai iskolára nem voltak jellemzőek.  Az új revizionizmus 

és a kritikai iskolának 1979-ben megtartott nemzetközi vitája, mely „Hitler és a 

nemzetiszocialista párt struktúrája” témájú konferenciához kapcsolódott, mutatta meg a két 

irányzat közötti különbségeket. Az 1970-es években a német egyetemeken, még a kritikai 

irányzathoz tartozó történészek voltak többségben. Viszont létezett egy másik iskola is, mely 

a politika társadalomtörténeti vizsgálatát tartotta preferenciának, a kritikai iskola irányvonalát 

pedig elutasította. 

A narrativista történetfelfogás, főként Hayden White és Ankersmit munkássága révén, 

új irányt adott a történészi módszerekkel kapcsolatos kortárs polémiáknak. Natalie Zemond 

Davis a „Fiction in the Archives” című munkájában143 White elmélete alapján új értelmezési 

lehetőséget teremtett a történelem narratív paradigmájának olyan új irányzatokat 
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megalapozva, mint a feminista történetírás, az oral history, vagy a mikrotörténelem. Kialakult 

egy nem hagyományos történetírás, mely különbözik az akadémikus történetírástól, és 

egyfajta „új történelmet”, a posztmodern történetírás alapjait teremtve meg.144 Amerikában az 

1990-es években indult el a „nem hagyományos” történelemfelfogás új irányzata, az 

akadémikus történetírás által el nem fogadott Journal of Unconventional History című 

folyóiratban.  A 2000-es évek elejére már a kérdéssel Európai szinten is elkezdtek 

foglalkozni. A hagyományos történetírással ellentétben az „új” történetírás, más 

megközelítésben a „másság”, az áldozatok, a kisebbségek és az elnyomottak szemszögéből is 

vizsgálja a történelmet. Újfajta vizsgálati területek jelentek meg, mint a képregények, filmek, 

honlapok, internetes oldalak, fényképek, művészeti alkotások, mint történeti források. Ehhez a 

területhez tartozik az oral history, a szemtanú irodalom és az alternatív történelem is.145 A 

hagyományos, akadémikus történetírástól eltérően, az új történeti megközelítés a történelmi 

reprezentáció alapjainak erősségeire és gyengeségeire világít rá. A nem hagyományos 

történetírás ennek jegyében újraéleszti, az „objektivitásról”, a „valóságról”, a „történelmi 

hitelességről”, a „valóságról”, a „fikcióról”, a „tudomány” és a „történeti narratíváról” folyó 

történész vitákat, melyet maga a „nyelvi fordulat” idézett elő az amerikai eszmetörténeti 

iskolában.146 A „nyelvi fordulat” White Metahistory című munkája nyomán az 1980-as évek 

elejére került az erről folyó viták középpontjába. Ehhez a vitához csatlakozott Ankersmit, 

vagy például Peter Bruke is.  

Az „új történelem” ugyanakkor nem azonos az „újhistorizmussal.” Jürgen Pieters 

vetette fel a kérdést, hogy az újhistorizmus a posztmodern történelemelmélet irodalom-kritikai 

változata-e?147 Judit Newton inkább irodalomkritikának tekinti az újhistorizmust.148 Az 

újhistorizmus, történelmi kontextusban úgy helyezi el az irodalomtörténetet, hogy ráirányítsa 

a figyelmet: az irodalmi szöveg összekapcsolódik más szövegek diszkurzív gyakorlatok 
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előállításával és áramlásával.149 Az irodalmi alkotásoknak egyfajta kultúraspecifikus alapjuk 

is van. A kultúrába a szöveg beágyazódik, így maga a kultúra is szövegszerűvé válik az 

individuum számára.150 Az újhistorizmus viszont nem választja el egymástól az irodalmi, és a 

nem irodalmi szöveget, ezek összekapcsolódva jelennek meg a társadalmi valóságban. Az 

újhistorizmus a kultúratudományok területén is átjárhatóságot biztosít a többi tudomány 

között, egyre inkább elmosódik a határ a hagyományos történetírás és az irodalomkritika 

között. Nem tekinti az irodalmi szövegeket autonómnak, önálló történeti entitásoknak, ellenzi 

a hagyományos történetírás narratív elemzéseit, a történelmet textualitásnak, a szövegeket 

történetinek tekinti.151  

White az újhistorizmus gyakorlatát, olyan kísérletnek tartja, mely összekapcsolja azt, 

amit „néhány történész a történelem tanulmányozásában a „formalista” tévedésnek tart azzal, 

amit néhány formalista irodalomelmélet író az irodalomtudományok „historista” tévedésének 

tart.”152 A „nyelvi fordulat” által újra felszínre került a történelem poétikája, hangsúlyozta, 

hogy a felvilágosodáskor levált a történetírásról a történelmi narratíva, mint irodalmi 

reprezentáció. White visszatér Vico felfogásához, amikor a történeti szöveget narratív 

diskurzusként definiálta, melynek tartalma poétikus, és alapvetően nyelvi természetű.153 Mint 

ahogy láthattuk, White három interpretációs lehetőséget határoz meg. A cselekményesítést, a 

formális érvelést és az ideológiai implikációkat. Ezeket felhasználva a történész, poétikus 

cselekményt hajt végre, körül határolva ezzel a történeti mezőt, mely létrehozza magát a 

történeti szöveget. Ezzel megpróbálja interpretálni a történeti múltat, így bemutatja azt, hogy 

maga a történeti esemény hogyan is történet meg.154 Mint Newton írja, az új történelem és az 

újhistorizmus egységes abban, hogy a nyelv nem a priori kategória, hanem mesterségesen 

megkonstruált, történelem specifikus, így a nyelv nem alkalmas arra, hogy az igaz 
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értelmezéshez általa eljussunk.155 Mindkét irányzat szembe helyezkedik azzal a historista 

állásponttal, hogy a nyelv általános igazságokat közöl. 

        Ankersmit és Popper történetfelfogásának ugyanakkor a historizmust idéző eleme az, 

hogy mindketten elismerik, a történész feladata interpretatív, illetve a narratívizmus, a 

narratív interpretációra irányul, és nem arra, milyen lehet a múlt maga. A történeti 

narratíváknak kettős célja van. Egyrészt megkísérli leírni a múltat, másrészt meghatározzák a 

múlt egy specifikus narratív interpretációját.156 Ankersmit a felvilágosodás kori történetírás és 

a historizmus közé éles distinkciót tett, végül elismerte, hogy a kettő között mégis létezik 

rokonság. Szerinte a felvilágosodás közti történetírás és a historizmus közötti alapvető 

különbség a történetírás ontológiai realizmusában, és e realizmusnak a historizmus általi 

elutasításában áll.157 Az aufklérista történetírás modelljéül az igaz állítást állította. Gibbons 

például a kereszténység és a barbárság harcát külső erők hatására vezeti vissza a Római 

Birodalomban.158 Ankersmit szerint viszont nem külső erők okozták ezt a romlást, hanem 

olyan meghatározó elemek, amelyek a Birodalom szubsztanciájába beépülve formálták azt. A 

historizmus ezzel ellentétben viszont a szubjektum historizálásának az irányába hatott. 

      Ankersmit felismerte, hogy a historizmus és a történelmi tudás, illetve a historizmus és 

a történetírás területén a problémák egyszerre jelentkeznek. A históriák történetírói gyakorlata 

hiteltelenné válik a metafizikai előfeltevéseiben, a történelemből eltűnik a koherencia. Ez az a 

kritikus pont, vallotta Ankersmit, ahol el lehet dönteni, mi a hasonlóság, és mi a különbség a 

historizmus és a korai narratívizmus között. Közös pontjuk, amiben egyet értenek, hogy a 

történész feladata a koherencia felismerése a múltban. A különbség viszont az, hogy a 

historisták a történelmi eszmét vizsgálták a múltban, és a történésznek nyelvileg kellett erre 

reflektálnia, addig a narratívisták azt vallják, hogy a történészi nyelv maga ad koherenciát a 

múltnak.159 Ankersmit szerint a narratívisták a szubsztanciát olyan nyelvi dolognak tartották, 
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amely minden ontológiai követelménynek megfelel, ami egy dologgal szemben támasztható. 

A narratív koherencia alapja a nyelv metaforikus funkciója. Ankersmit szerint az új 

kulturalista történetírás jelenti a historizmus azon formáját, mely legjobban illeszkedik korunk 

szellemi állapotához. Ennek alapja a történeti diskurzust uraló kontextusok, és a nagy 

társadalmi formációk. Ez a történetírás mentes az ideológiai előfeltevésektől. Mint ahogy 

Ankersmit írja: „A történetírás új válfajai lemondanak elődeik minden emancipációs 

törekvéséről. Át akarja hidalni a „nyelv és a valóság közötti szakadékot”, és „direkt és 

közvetlen kapcsolatot teremtsen a valósággal”, így elmozdulva a „nyelvtől a tapasztalat 

felé.”160 Az új kulturális történetírás tehát a mindennapi élet felé fordít érdeklődést, a régi 

folyamatok mellé nyit új perspektívákat. Ankersmit a hagyományos történetírást úgy 

határozza meg, hogy a szövegei áttetszők, amennyiben közvetlen hozzáférést biztosítanak a 

történeti valósághoz, másrészt nem viselik magukon a létrehozó történész szándékainak és 

értelmezési kritikájának a lenyomatát.161 Az új történetírás hasonlóan a pszichoanalitikus 

irodalomkritikához, azt tárja fel, ami a szöveg látszólagos nyitott önreprezentációja mögött 

van, így válik a hagyományos történetírás tudatalattijává.162  Tehát az áttetszés nélküli szöveg 

kerül az új történelem vizsgálati szempontjából elsődleges helyre, hangsúlyt helyezve a 

szöveg kétértelműségére. Tehát a szöveg nem csak rányílik a múltra, hanem a történésznek, 

önmagában kell vizsgálnia.163  

A hagyományos és a posztmodern történelem vitájának egy fontos tényezője a 

fikcionalitás problematikája, mellyel White foglalkozott mélyebben. Szerinte az akadémikus 

történészek foglyai a tudományok hivatalos szövegmerevségének. A posztmodern 

történetírás, hogy ennek kritikáját gyakorolja, nem feltétlen azt jelenti, hogy az igazságot 

cáfolná meg, inkább a fikció ábrázolását tartja fontosnak. A posztmodern iskola inkább a 

hiteles ábrázolás megteremtésére törekszik a történeti szöveg által. Ennek egyik meghatározó 

irányzata az irodalomtudomány. White állítása szerint az irodalomtudomány „szövetségre” 

lépett az irodalomtudomány modernista formájával.164 Szélpál Lívia a nem hagyományos 
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történetírásról szóló tanulmányában165 foglalja össze White munkája alapján azokat a 

distinkciókat, melyeket a posztmodern történetírás már elért. Az első ilyen distinkció szerint 

különbséget kell tenni történeti dokumentumok és ezek reprezentációja között. A 

posztmodern történetírás történészei hisznek a valóságos eseményekben, a valóságos 

világban, de ha ezt meg akarjuk jeleníteni, akkor fennáll az alkotói torzítás lehetősége. 

Másrészt különbséget kell tenni a dokumentumok és az irodalmi szövegek között. A 

posztmodern történész minden dokumentumot szövegnek tart, és ezzel megnyitja a 

dokumentumot a „szépirodalmi” fikcionális aspektus kritikája felé, ezzel felfedi a 

szisztematikus torzításokat. Harmadrészt a posztmodern különbséget tesz az irodalmi 

szövegek és a társadalmi kontextusok között. A társadalmi kontextus is szöveg, illetve ezen 

keresztül érthető meg, ezzel a kontextus közvetlenül hozzáférhető. Negyedrészt a 

posztmodern történetírás különbséget tesz a prózai és a figuratív nyelv között. A valóság 

leírásában minden prózai nyelv figuratív. A szöveg maga mindig többet mond, mint aminek 

látszik, az igazságot csak értelmezéssel találhatjuk meg. Különbség van a diskurzus tárgya és 

az alanya között. A diskurzus alanyát mindig helyettesíti annak látható referense. Nem az 

események vannak megkonstruálva, hanem először a tények, s csak aztán a diskurzus alanya. 

A történeti reprezentációban ez a kettős konstrukciós folyamat viszi távolabb a történészt a 

referenstől. Különbség van a tény és a fikció között, illetve a történelem és az irodalom 

között. A történetírás elsődlegesen narratív diskurzus, nincs lényeges különbség a történelmi 

valóság reprezentációi és a képzelt események reprezentációi között.166  

Egy újfajta történelemértelmezés és elbeszélés jött létre a posztmodern történetírás 

által, egy új szemléleti és értelmezési forma, mely az alternatív események értelmezéséhez 

alkalmazkodik. A narrativista iskolával párhuzamosan megjelent egy új irányzat, Peter Bruke 

szerint a francia Annales iskola, mely a totális történelem elméletét képviselte.167 A különbség 

a hagyományos történetírástól az, hogy míg erre a különféle tudománytörténetek vannak 

hatással, és ezek alakították, addig az Új Történelem vizsgálati területe, magával az emberi 

tevékenységgel foglalkozik. Az Új Történelem átvette az Annales iskola vizsgálati területeit, 
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úgy, mint például a halál, az őrület, vagy a test történetét. Rövid időt átölelő eseményeket és 

egyéneket történetét feldolgozó módszere van, és a struktúraelemzésre koncentrál. A 

hagyományos történetírás a nagy emberek tetteit vizsgálja, míg az Új Történelem magára a 

hétköznapi emberre koncentrál, a részletekre, és a kérdések felvetésére koncentrál a populáris 

kultúra felé fordulva.168 Robert A. Rosenstone fejti ki, hogy sok posztmodern tanulmány 

készül, mégis igen kevés történeti munkát nevezünk posztmodernnek, mely elmossa a határt a 

tényszerűség és a fikció között. 169 Igy habár az Új Történelemmel született meg a nem 

hagyományos történetírás, mégsem nevezhetjük paradigmaváltásnak a folyamatát.  
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3. Intencionalitás és történelmi megismerés 
 

A történelmi megismerés narrativista modelljei, a történelmi tapasztalat és a nyelven kívüli 

tényként megjelenő reprezentacionális igazság koncepciója az intencionalitás problematikáját 

a történelmi megismeréssel foglalkozó elméletek megkerülhetetlen kérdésévé tették. 

Ankersmiték nyomán ugyanis mindinkább világossá vált, hogy egy múltbeli cselekvés 

rekonstrukciójához annak a nyelvnek a megértésén keresztül juthatunk el, amely mind 

szemantikai, mind szintaktikai szinten, egy kognitív háttér elemeiként rögzíti a cselekvés 

intencionális viszonyait. Igy azokra a kérdésekre, amelyek egy múltbeli cselekvés 

megértésének a lehetőségét, magyarázatának természetét, az általánosítások és törvények 

történelmi magyarázatokban való alkalmazhatóságát, a szóbeliségen és az írásbeliségen 

alapuló kultúrák megismerésének eltérő aspektusait, a történelmi szövegek interpretációjának 

ismeretelméleti alapjait érintik, csak egy, az intencionalitás kauzális összefüggéseit, valamint 

a nyelv és az intencionalitás viszonyát elemző cselekvéselméleti és szemantikai modell 

ismeretében válaszolhatunk.  

A megfelelő történetfilozófiai rekonstrukció értelmében ily módon feltételezzük azt, 

hogy a történelmi események magvát alkotó cselekvéseket is az intencionalitás fentiekben 

megfogalmazott általános összefüggései jellemzik. Eszerint egy történelmi ágens bármely 

kontextusbeli cselekvése tárgyát alkotó probléma. A probléma megoldásához a történelmi 

cselekvő részéről elvárható lehetséges cselekvések, illetve a cselekvése számára adott 

lehetséges problémák viszonyában létezett. Tehát egy múltbeli cselekvőnek is a cselekvései 

számára adott valamennyi problémát ebben a kettős intencionális viszonyban kellett észlelnie, 

amely azután a cselekvő tudatában az adott problémákra irányuló cselekvések ismétlődése 

során a cselekvésekkel és problémákkal együtt rögzült. Az ily módon memorizált cselekvések 

alkották minden egyes cselekvés alkalmával, a lehetséges cselekvések tartományát, míg a 

cselekvő számára az ebben a kettős intencionális viszonyban rögzült problémák jelentkeztek 

lehetséges problémaként. Egy múltbeli cselekvés ismétlődésével tehát mind a cselekvés 

tárgyát jelentő probléma, mind maga a cselekvés a kontextusban adott lehetséges cselekvések 

és lehetséges problémák viszonyában rögzült a cselekvő tudatában. E kettős intencionális 

viszony kódolta az így memorizált problémát és cselekvést a lehetséges problémák, illetve a 

lehetséges cselekvések tartományában. A memorizálásnak ez az útja biztosította egy múltbeli 

cselekvő számára is, hogy egy adott kontextusban cselekvése tárgyát, mint a lehetséges 
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problémák tartományában rögzített problémát, a lehetséges problémákhoz való viszonyában 

észlelje, és a lehetséges cselekvések közül az adott kontextusban a legmegfelelőbbet válassza. 

Ily módon válhattak egy történelmi ágens számára a cselekvései során kialakult kettős 

intencionális viszonyok annak a kognitív háttérnek az alapjává, amely tehát a cselekvések, 

illetve problémák tudati rögzülése révén határozta meg a cselekvéseit, és amely, a nyelvi 

kompetencia kifejlődésével, a problémák megnevezését követően, a megnevezésre szolgáló, 

társadalmilag elfogadott fogalmak jelentéstartományával azonosult minden kontextusban. 

Egy probléma memorizálásának alapelemei tehát egy múltbeli cselekvő számára is a 

probléma megoldásához rendelkezésre álló lehetséges cselekvések, mint ahogy egy cselekvés 

memorizálása sem történhet meg az adott kontextusban fennálló lehetséges problémák nélkül. 

A kettős intencionális viszonyban memorizált lehetséges cselekvések, és lehetséges 

problémák tartományának kiterjedése mindenkor szoros összefüggésben volt a cselekvő 

számára észlelhető problémák összetettségi fokával. Minél nagyobb számú lehetséges 

cselekvés és lehetséges probléma rögzült ugyanis a cselekvő tudatában, annál összetettebb, 

bonyolultabb problémák válhatnak cselekvése tárgyává. Es mivel a problémák megnevezése, 

mint cselekvés, során a problémák, valamint a megnevezési aktusok a lehetséges 

problémákkal, illetve a lehetséges cselekvésekkel való viszonyukban a megnevezésre használt 

fogalmak jelentéseinek tartalmává váltak, a problémák és a cselekvések memorizálásának 

lehetőségei a nyelvi kompetencia szintjéből, a nyelvhasználat módjából adódtak. Minél 

kiterjedtebb a megnevezés ismétlődése következtében rögzült lehetséges cselekvések, illetve 

lehetséges problémák tartománya, annál absztraktabb problémák észlelésére, és ezáltal 

megnevezésére volt képes a cselekvő kognitív aktusai során. A mind absztraktabb 

problémákra irányuló kognitív aktusok kialakulásával pedig egyre fokozottabban volt jelen 

problémaként létezésen kívüliség tudata, egy artikulált én – tudat, amelynek következtében a 

cselekvő számára már saját cselekvése, e cselekvés, és ily módon önmaga, valósághoz való 

viszonya jelentkezhettek mindinkább problémaként. 
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3.1 Kommunikációs technológia és történelmi kontextus 

 

Egy történelmi cselekvés rekonstrukciója, intencióinak és motívumainak a megértése tehát 

azoknak a lehetséges problémáknak, valamint lehetséges cselekvéseknek a meghatározását 

feltételezi, amelyek intencionális viszonyában a cselekvés problémája, illetőleg maga a 

cselekvés is létezett. Egy történelmi cselekvés magyarázatának ezért az ezekre a lehetséges 

problémákra és lehetséges cselekvésekre vonatkozó megállapításokra kell épülnie. A 

lehetséges problémák és lehetséges cselekvések kérdése azonban, ahogy arra a fentiekben 

rávilágítottam, csak a nyelvre, a nyelvhasználat módjára, a nyelv és gondolkodás viszonyára 

kiterjedő tágabb problémakörrel összefüggésben tárgyalható. Azaz egy történelmi 

kontextusban egy cselekvő számára adott lehetséges problémák és lehetséges cselekvések a 

cselekvő nyelvi tudásának, gondolkodása absztrakciós képességének, műveltségének az 

összetevői. Ebből pedig az következik, hogy a múltbeli cselekvő cselekvései számára adott 

problémák összetettségi fokát, bonyolultságának mértékét meghatározó lehetséges problémák 

és lehetséges cselekvések tartományának kiterjedése egyúttal a fenti tényezők, tehát a 

cselekvő nyelvi tudásának, absztrakciós képességének, műveltségi szintjének a fokmérője is. 

Egy történelmi cselekvő tehát annál bonyolultabb, absztraktabb problémák észlelésére lehetett 

képes, más szóval, annál összetettebb nyelvi tudással és kognitív képességgel bír, minél több 

elemű a tudatában rögzült lehetséges problémák, illetve lehetséges cselekvések tartománya, 

amelyek viszonyában válik bármely kontextusbeli cselekvése tárgya számára problémává. A 

lehetséges problémák, illetve lehetséges cselekvések tartományának meghatározásához, vagy 

a nyelvi tudás, a kognitív képesség, és ezáltal a műveltségi szint rekonstrukciójához ily 

módon a nyelv és a cselekvés, nyelv és gondolkodás viszonyát érintő nyelvi elemzések útján 

juthatunk el. Ezek az elemzések az írásbeliségen alapuló történelmi kultúrák esetében a 

fennmaradt történelmi dokumentumok hermeneutikai interpretációját jelentik, amelyek során 

a jelentésekben, szintaktikai viszonyokban, szóhasználatban megőrzött nyelvi tudás és 

gondolkodásmód alapján következtethetünk a történelmi cselekvések intencionális 

összefüggéseire, a cselekvések mentális, illetőleg gyakorlati feltételeire, valamint ezek 

viszonyára. A szóbeliségre (oralitásra) épülő történelmi kultúrák rekonstrukciójához azonban 

nem állnak a történész rendelkezésére ilyen dokumentumok, így az ezekre a kultúrákra 

vonatkozó történelmi magyarázatok alapelemeivé azoknak a szinkron vizsgálatoknak az 

eredményei kell, hogy váljanak, amelyek a szóbeliség kérdését, mint pszichológiai, 
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etnográfiai, szociológiai problémát tárgyalják. Ezek a szóbeliségre irányuló vizsgálatok 

posztulálják azt az elképzelést, amely egy, a szóbeliség és írásbeliség között húzódó, elvi 

határra vonatkozik.  Ezt az elvi határt tekinti Walter Ong egyúttal bizonyos mentális 

különbségek alapjainak is.170 A szóbeliség maga, amit újabban az „elsődleges szóbeliség” 

terminussal határolnak el az írásbeliségből napjainkban kinövő, az elektronikus 

kommunikációs eszközök szakaszát jelentő „második szóbeliségtől”, valamennyi korban és 

kultúrában létező kommunikációs formaként feltöltekezik ugyan az adott kultúrát jellemző 

nyelvi, mentális vonásokkal, de létének kontinuitása konzerválta azokat a lényegi 

mozzanatokat, amelyek a beszéd képességének a kialakulásától a korai kultúrák, elsősorban 

szóbeliségen alapuló rendszereit is jellemezte. 

Ilyen lényegi mozzanat a memorizálás rituális jellege is. A szóbeliségen alapuló 

kommunikációs rendszerekben ugyanis a problémák tudati rögzítésére nem áll rendelkezésre 

egy, az elmén kívülre helyezhető „raktár”, ezért a megőrzendő dolgokat cselekvések 

ismételgetésével kell memorizálni. Ez egyrészt a problémának ugyanazon kontextusban való 

többszöri megnevezését, másrészt a megnevezéseket kísérő cselekvések megismétlését jelenti. 

Ezen az úton válnak a memorizálandó dolgok a rájuk irányuló ugyanazon aktusok során 

kialakult intencionális viszonyokban rögzítetté. A cselekvések ismétlésével memorizált 

probléma tehát többnyire ugyanazokban az intencionális viszonyokban épül be a lehetséges 

problémák rendszerébe, miképpen a ráirányuló cselekvések is a lehetséges cselekvések 

tartományába. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy a tudatban rögzített problémának egy új 

kontextusban való észlelésekor a cselekvés számára jelentkező lehetséges problémák, és a 

probléma megoldásához adott lehetséges cselekvések tartománya egyaránt csupán a kérdéses 

probléma memorizálása során rögzített lehetséges problémákra, illetve lehetséges 

cselekvésekre terjed ki. Vagyis annak ellenére, hogy, a probléma egy új kontextusba kerül, a 

cselekvő számára, ez a probléma ugyanazoknak a lehetséges problémáknak és lehetséges 

cselekvéseknek a viszonyában jelenik meg, mint a rögzítés kontextusában. A probléma tehát 

egy új kontextusban is ugyanazt, a memorizálása során ismételt, cselekvést fogja kiváltani. 

Igy a cselekvő az emlékezetbe vésés ilyen formája következtében válik érzéktelenné az új 

kontextus kínálta lehetséges problémákat és lehetséges cselekvéseket illetően. Ezért azzal, 

hogy ez a cselekvő a különböző kontextusba került problémára ugyanazzal a cselekvéssel 

                                                           
170 Walter J. Ong: Orality and Literacy. Methuen. London – New York, 1982. 
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reagál, cselekvése, legyen az a cselekvés megnevezés, vagy bármely más kognitív, illetve 

gyakorlati aktus, magától a kontextustól nyeri el tulajdonképpeni jelentését. 

Ez a cselekvések ismétlésére épülő ritualizált memorizálás, amely tehát az 

írásbeliségen alapuló kultúrákban is tovább él, határozta, és határozza meg döntő mértékben a 

szóbeliségen nyugvó kultúrákban végrehajtott cselekvések intencionális szerkezetét. A fenti 

megállapításokat látszanak igazolni azok az etnográfiai, nyelvészeti megfigyelések is, 

amelyek az írásbeliség szintjére még el sem jutott kultúrák, vagy csoportok körében születtek. 

Luria például Üzbegisztánan és Kirgíziában figyelte meg azt, hogy az írásbeliség szintjére el 

nem jutott közösségek tagjai úgy azonosítottak geometriai alakzatokat, hogy azoknak konkrét 

tárgyak neveit adták, amelyek kapcsolatban voltak az adott dologgal, a kört így tányérnak, 

szitának vagy órának nevezték.171 Amikor ezek az írástudatlanok szembe kerültek egy olyan 

listával, aminek elemei a kalapács, a fűrész, a fatuskó és a fejsze voltak, nem gondoltak arra, 

hogy a fatuskót a három szerszámtól eltekintve azonosítsák. Mind a négy tárgyat, mint 

egyazon szituációhoz tartozó problémát, azonos státuszúnak fogadták el. 

Eric A. Havelock, aki e kérdéskör Lévi-Strauss és Ong munkáit követő legátfogóbb 

áttekintését nyújtja, arra mutat rá, hogy amit Luria megfigyelt, az a szóbeliség kultúráit 

jellemző „orális tudat” továbbélése volt.172 A nyelv szintaxisa a vizsgált közösségek esetében 

éppolyan „cselekvőnek” és dinamikusnak bizonyult, mint amilyen a szóbeliségen alapuló 

korai kultúrák idején lehetett, szemben az írásbeliséggel együtt kifejlődő statikus, kategorikus 

nyelvi jellemzőkkel. Havelock kiemeli továbbá Luriának azt a megfigyelését is, miszerint a 

szóbeli megfogalmazás és annak előadása során ezekben az orális kultúrákban bizonyos közös 

cselekvési sémákat alkalmaznak. Luria ugyanis a szövegek előadása alatt a test fizikai 

mozgásának ritmusos mintáira figyelt fel. Ezek a Havelock által is kiemelt megfigyelések a 

fentiekben bemutatott rituális memorizálási folyamat természetére világítanak rá. Arra tehát, 

hogy egy probléma memorizálása során megismételt cselekvések viszonyában rögzülve fogja 

bármely kontextusban ugyanazokat a cselekvéseket indukálni. Ennek oka pedig az, hogy a 

memória korlátai következtében mind a lehetséges problémák, mind a lehetséges cselekvések 

tartománya ezekre a ritualizáltan bevésett problémákra és cselekvésekre korlátozódik, ami 

egyúttal az absztraktabb, bonyolultabb összefüggések felismerésére is képtelenné teszi a 
                                                           
171 Alekszandr R. Luria: Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations. Harvard University Press, 
MA, London, 1976. 

172 Eric A. Havelock: The Muse Learns to Write. Yale University Press, New Haven and London, 1986. 39-40. 
oldal. 
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cselekvőt. Igy a problémák megnevezése esetében, ha egy probléma új kontextusba kerül, egy 

ilyen orális kultúra tagja ugyanazzal a megnevezési aktussal válaszol az adott probléma 

kihívására. Az oralitásnak ezek a jellemzői ily módon a nyelv fogalmi készlete fejlődésének 

korlátjaivá is válnak. A problémák memorizálásának rituális útja, amely a cselekvő számára 

az egy kontextusban adott lehetséges problémák, és lehetséges cselekvések tartományának 

viszonylag kis kiterjedését eredményezve válik az összetettebb problémák észlelésének 

gátjává, nem teszi szükségessé a bonyolultabb összefüggések megnevezését szolgáló 

fogalmak bevezetését. Ehelyett az adott kontextusokban rituálisan rögzített, megszilárdult 

fogalmakat alkalmaznak a problémák megnevezésére mondanivalójuk megfogalmazása során. 

Ez egy olyan ritualizált beszédmód, ahogy arra Havelock is rávilágít, „amely mint olyan rítus 

válik megismerhetővé, ahol a szavak egy rögzített sorban maradnak.”173 Egy szóbeliségre 

épülő kultúra tagjai számára csak az ilyen ritualizált szövegek voltak az emlékezetbe 

véshetők. E ritualizáció magasabb rendű formája lesz az ütemes társalgás, amelynek során a 

megszilárdult kifejezésekből felépülő, variálható állítások beleszőhetőkké váltak bizonyos 

megegyező hangsémákba. Ez tette lehetővé azt, hogy kiépüljön egy speciális nyelvi rendszer, 

amely „rábírhatja az emlékezetet arra, hogy elvezessen bennünket az egyik partikuláris 

állítástól a másikig.”174 Igy született meg azután az orális kultúrák költészete, amely ily 

módon a kulturális információk elraktározásának, egy kulturális tradíció megalapításának 

funkcionális eszközét is jelentette az írásbeliség kialakulásáig. 

Az írás kifejlődésével azután a problémák memorizálásának olyan új távlatai nyíltak 

meg, amelyek átalakították a tudat struktúráját. Azzal ugyanis, hogy az írás megjelenése 

lehetővé tette a problémák rögzítésének nem rituális módját, az ily módon rögzített probléma 

a kognitív aktusok számára a lehetséges problémák, és lehetséges cselekvések táguló 

horizontú tartományainak viszonyában létezik. Ez pedig azt jelenti, hogy egy probléma más 

és más szituációkban való észlelése, más és más lehetséges problémák és lehetséges 

cselekvések viszonyában kódolja magát a problémát, és az adott problémák észlelésekor 

jelentkező lehetséges problémák, és lehetséges cselekvések ilyen bővülő köre lehetővé teszi, 

hogy a megismerő aktusok mind bonyolultabb, összetettebb problémákra irányulhassanak, 

megteremtve ezáltal a tudományos- filozófiai gondolkodás mentális alapjait. A tudati 

struktúráknak ez a változása egyúttal új problémák megnevezésének az intencióját is 

                                                           
173 Uo. 70. oldal 

174 Uo. 71. oldal 



82 

 

eredményezi. A régi fogalmi apparátus már nem elegendő az új problémák és cselekvések 

megnevezésére. Ezért az írásbeliség megjelenése a fogalmi készlet fokozatos bővülésével, 

ugyanakkor, mivel a megnevezés kettős intencionális viszonyai, mint implicit kognitív 

hátterek válnak azonossá a megnevezésre használt fogalmak jelentésével, a szókincs 

elemeinek szemantikai gazdagodásával is járt. Egy írásbeliségen alapuló kultúra tagja tehát az 

absztrakciós képesség, a deduktív gondolkodás olyan szintjére juthat el, ahol egy tetszőleges 

kontextusban egy probléma cselekvései számára, már nagyszámú lehetséges probléma és 

lehetséges cselekvés viszonyába ágyazottan létezik. Igy válik lehetségessé az, hogy a cselekvő 

egy kontextusbeli cselekvésével több problémát is észlelhet és vice versa, egy kontextusbeli 

probléma kihívására több cselekvéssel is válaszolhat. A lehetséges problémák és lehetséges 

cselekvések tudati tartományának kiterjedése pedig elválaszthatatlanul összefonódik a 

cselekvések tágabb kontextusát jelentő műveltségi, társadalmi, gazdasági viszonyok 

specifikumaival.  

Egy írásbeliségen nyugvó történelmi kultúrában egy meghatározott problémára 

irányuló bármely cselekvés rekonstrukciójához, az ebből a történelmi kultúrából származó 

dokumentumok hermeneutikai elemzése vezethet el, amely a dokumentum nyelvezetéből, 

fogalmi apparátusának, szóhasználati szemantikai és szintaktikai jellemzőiből következtet a 

rekonstruálható cselekvés tágabb kontextusát jelentő viszonyok specifikumaira, amelyek 

elvezetnek problémák, illetve a lehetséges cselekvések meghatározásához. Ily módon, egy 

írásbeliségen nyugvó történelmi kultúra fennmaradt dokumentumai alapján, hogy a 

rekonstruálandó cselekvésről magáról írásos emlékek nem, vagy csak töredékesen szólnak. 

Az orális kultúrák esetében azonban, mivel ilyen dokumentumok nem állnak a 

történelmi megismerő rendelkezésére, egy múltbeli cselekvés intencionális összefüggéseit a 

cselekvés tárgyát jelentő probléma meghatározásával, és az oralitást jellemző rituális 

cselekvési modell elemeinek erre az adott problémára, a kultúrából fennmaradt tárgyi leletek, 

művészeti alkotások vizsgálata révén feltételezett, a probléma rituális memorizálásának 

feltételeit meghatározó műveltségi, társadalmi és gazdasági viszonyok specifikumjainak 

fényében való alkalmazásával kell megvilágítania. Mindezt teheti azzal a megfontolással, 

hogy mivel az orális kultúra tagjának cselekvésekor a lehetséges problémáknak és lehetséges 

cselekvéseknek csak egy szűk tartománya állt rendelkezésére, ezért a probléma, és a rá 

irányuló cselekvések memorizálását meghatározó intencionális viszonyok jellemzőinek 

ismeretében, az adott probléma kihívására várhatóan egy bizonyos cselekvéssel fog 



83 

 

válaszolni. Egy szóbeliségen alapuló kultúra tagjának cselekvései tehát, a feltárt régészeti 

anyagokból kikövetkeztetett, a kultúra valamennyi tagjára vonatkoztatott általános cselekvési 

séma alkalmazásával válik rekonstruálhatóvá. Ennek alapján feltételezzük például azt, hogy a 

neolitikum különböző kultúráit jellemző díszítő motívumok, e motívumok emlékezetbe 

vésésének és alkalmazásának rituális jellege révén váltak az adott kultúra tagjai számára 

általánosan elfogadott, díszítő elemekké. Ezért nevezhetik el jogosan a történészek ezekről a 

díszítő elemekről magukat a kultúrákat is („vonaldíszes edények” kultúrája, „harang alakú 

edények” kultúrája). 

Az írásbeliségen alapuló kultúrák esetében azonban a történelmi ágensek cselekvéseire 

a történész már nem alkalmazhat ilyen kiterjedt, az egész kultúrát átfogó általánosításokat. 

Ehelyett a rendelkezésére álló dokumentumok alapján kell megneveznie azokat a lehetséges 

problémákat és lehetséges cselekvéseket, amelyek viszonyában a történelmi ágens számára 

egy adott probléma létezett. Csak ezen az úton tehet ugyanis kísérletet az egy adott 

kontextusban cselekvő történelmi individuum intencióinak és hiteinek megértésére. Igy 

például annak megértése, hogy Marcus Aurelius fia, Aurelius Commodus miért mondott le 

apja utolsó éveinek nagyralátó terveiről, és tért vissza Hadrianus konzervatív módszereihez, 

csak azoknak a dokumentumok, egykori források hermeneutikai elemzése útján 

meghatározott, lehetséges problémáknak, illetve lehetséges cselekvéseknek a megnevezésével 

juthatunk el, amelyek viszonyában a hódítás, mint probléma létezett. Ezért nem lehet kielégítő 

az a rekonstrukciós kísérlet, amely az ókori történetírói hagyományokra szűkíti le Commodus 

számára adott lehetséges cselekvések tartományát azzal a kijelentéssel, miszerint Commodus 

új politikájának forrása a tunyaság és a közömbösség volt. Ehelyett a történész feladata 

azoknak a lehetséges problémáknak (például a birodalom gazdasági és katonai erejének 

gyengülése), valamint lehetséges cselekvéseknek (például a Traianus alatti hódítás során 

okkult tanácsadók meghallgatása), a dokumentumok hermeneutikai elemzése útján történő 

meghatározása, amelyek viszonyában az adott probléma Commodus, mint történelmi cselekvő 

számára a különböző kontextusokban létezett. 

A történelmi cselekvések kontextusának rekonstrukciója során tehát a szóbeliségen és 

az írásbeliségen nyugvó kultúrákra vonatkozó magyarázatok esetében a lehetséges problémák, 

illetve a lehetséges cselekvések tudati tartományának meghatározása a cél. Az orális 

történelmi kultúrákban végrehajtott cselekvések magyarázatakor, a cselekvések számára adott 

lehetséges problémák, és a megállapított probléma megoldásához adott lehetséges 
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cselekvések kis tartománya következtében feltételezheti a történész, hogy a cselekvő 

különböző kontextusokban ugyanazzal a cselekvéssel reagál az adott problémára. Ezért 

alkalmazhat olyan általánosításokat, amelyek felölelik a kérdéses orális kultúra valamennyi 

tagjának a cselekvését. 

Az írásbeliségen nyugvó történelmi kultúrákban viszont egy adott problémára irányuló 

cselekvések magyarázata során, a cselekvő számára adott lehetséges problémák és lehetséges 

cselekvések kiterjedt tartománya következtében, a történész abból a feltételezésből indulhat 

ki, hogy egy múltbeli cselekvő ugyanazon kontextusban különböző cselekvésekkel reagálhat 

az adott problémára. Ez a felismerés viszont eleve ragadja bármely, a kultúra egészét átfogó 

általánosítás alkalmazásának a jogosságát. 

A szóbeliségen és az írásbeliségen nyugvó történelmi kultúrák rekonstrukciójának a 

módját, illetve lehetőségeit tárgyaló magyarázat – modell kiindulópontját tehát a cselekvés 

intencionális összefüggéseinek egy olyan kauzális magyarázata jelentette, amely a cselekvő és 

a valóság viszonyának egy új megközelítésével tett kísérletet a cselekvést meghatározó 

intencionális viszonyok értelmezésére. Ily módon válik egyikévé azoknak a kísérleteknek, 

amelyek a történelem megismerésének kérdését elválaszthatatlannak tartják a múltbeli 

cselekvések intencionális összefüggéseinek problematikájától. A történelem megismeréséhez 

tehát az annak magvát jelentő emberi cselekvések intencionális szerkezetének megértésén 

keresztül vezet az út. Ahhoz, hogy a múltbeli cselekvések intenciói és motívumai a történelmi 

megismerő számára elemezhetők legyenek, meg kell határoznia azt az univerzális 

intencionális rendszert, amelyben ezek az intenciók és motívumok léteznek. Egy ilyen módon 

megfogalmazott történelmi magyarázat lehetőségei ezért az alapnak tekintett intencionalitás- 

modellben rejlenek. Ez pedig a történelmi megértés kérdését vizsgáló történetfilozófus 

számára azt is jelenti, hogy az intencionalitás mind bonyolultabb összefüggéseinek a feltárása 

egyúttal a történelmi megismerés új dimenzióinak a felfedezéséhez is elvezethet. Ezen az úton 

lehet fontos állomás az intencionális aktusok végrehajtásakor szituációelemző sémákként, 

fogalmi keretekként működő narratívák és a fogalmi gondolkodás viszonyának tisztázása. A 

következő fejezetben azt vizsgálom, hogy a narratíva és fogalom kapcsolatára irányuló 

kognitív nyelvészeti elemzések milyen adalékokat kínálnak egy, a nyelv és intencionalitás 

viszonyát és ezáltal a történelmi megismerés természetét is megvilágító, átfogó 

ismeretelméleti koncepció  megalkotásához. Úgy vélem, hogy miután ennek a viszonynak a 

lényege leginkább a kommunikációs szituáció, fogalom és jelentés közötti belső kapcsolat 
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elemzésével ragadható meg, az ennek jegyében született nyelvészeti és pszichológiai 

modellek segítségünkre lehetnek a problémakör kapcsán nyitva hagyott nyelv- és 

történetfilozófiai kérdések megválaszolásában. E feltevés jegyében keresek választ olyan 

kérdésekre, mint hogy miként szerveződnek a tudatban a kommunikációs folyamatok 

eredményességét biztosító, szituációelemző fogalmi keretek; ezek milyen viszonyban vannak 

a nyelvhasználattal és a nyelvi jelentéssel; és hogy ez a narratív struktúrákba ágyazott 

fogalom-jelentés viszony hogyan válhat énteremtő tényezővé a mindennapi kommunikáció 

gyakorlatában. 

  Úgy gondolom ugyanis, hogy ezek a szituációelemző sémáiként funkcionáló 

narratívák szolgálnak keretként az összetettebb cselevések (pl. történelmi aktusok) 

szituációinak fogalmi reprezentációihoz. E fogalmi reprezentációk pedig a nyelvi jelentések 

részévé válva kínálnak közösségileg elfogadott és működtetett szituációelemző sémákat a 

kommunikatív aktusokban résztvevők hiteinek, szándékainak, vagy kívánságainak 

azonosításához. A megértés alapját jelentő interszubjektivitás arra vezethető vissza, hogy ezek 

a narratívák közös társadalmi, kulturális környezetet, valamint közös világot feltételeznek, 

ami alapján a kommunikációs aktusban részvevők az adott helyzetben leginkább elfogadott 

szituációelemző sémát hívják segítségül az interpretáció folyamatában. A kérdés ezek után az, 

hogy a narratívák, hogyan kapcsolják össze a konvencionalizált eseménystruktúra-

mintázatokat tartalmazó, elemi szituációelemző sémákat a komplexebb kognitív 

folyamatokkal és a nyelvhasználattal.  
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3.2. Kognitív nyelvészeti és narratív pszichológiai adalékok a test, tudat és nyelv 
viszonyának elemzéséhez 

 

A nyelvi performancia tényeit a test, tudat, nyelv viszonyában vizsgáló, ún. mentalista 

megközelítés térnyerése a kortárs nyelvészet és nyelvfilozófia megkerülhetetlen jelensége. Ez 

a nyelvben tükröződő megismerés kérdését alapproblémának tekintő felfogás alapozza meg a 

nyelvtudomány kognitív fordulatát, a kognitív nyelvészet pozíciójának megerősödését a 

nyelvészeti irányzatok körében. Ebben a megközelítésben a nyelvészet és nyelvfilozófia 

elsődleges célja annak tisztázása, hogy miként szerveződnek és válnak jelentéstani 

szempontból lényegessé azok a fogalmi kapcsolatok, amelyek a nyelvi reprezentációt, 

kommunikációt és egyúttal a nyelv grammatikai és jelentéstani szerkezetét is meghatározzák, 

s hogy voltaképpen mit is jelenítenek meg tudatunkban a nyelvi jelentés alapjául szolgáló 

fogalmi relációk.  

    Az 1970-es évek közepétől a kognitív tudomány részeként kibontakozó kognitív nyelvészet 

szakít a nyelvhasználat jelenségeit tisztán nyelvészeti eszközökkel elemző, ún. taxonomista 

nyelvtudomány hagyományaival. A pszichológiai ágencia kérdésének előtérbe helyezésével 

olyan nyelvi jelenségeket vizsgál, amelyek miután nem illeszkednek a szimbólum 

manipulációs paradigmához, a kognitív és agytudományok eszközeivel válnak igazán 

leírhatóvá. Ez a mentalizmus pillérein felépülő nyelvészeti diszciplína a nyelvet a tudat 

képességeként és működési módjaként határozza meg; szoros kapcsolatot feltételez a nyelv és 

a fogalmi tudás között, a nyelvi formákat és azok jelentését reprezentációknak tekinti. 

Képviselői a jelentés lényegét a konceptualizációban határozzák meg, felfogásukban a nyelv 

grammatikájának alapvető funkciója a konceptuális tartalom szimbolizációjában rejlik.175    
                                                           
175Charles Fillmore: An Alternative to Checklist Theories of Meaning. Proceedings of the First Annual Meeting 

of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley, CA, Berkeley Lingustics Society. 1975. 123-131. oldal, Charles 

Fillmore: Frames and the Semantics of Understanding.  Quaderni di Semantica 6. 1985. 222-53. oldal, Adele 

Goldberg: Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago and London, 

University of Chicago Press. 1995. Adele Goldberg: Constructions at Work: The Nature of Generalizations in 

Language. Oxford, Oxford University Press. 2006. George Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things. 

Chicago, University of Chicago Press. 1987. George Lakoff: The contemporary theory of metaphor. In Andrew 

Ortony (szerk.) Metaphor and Thought.  New York, Cambridge University Press.  1993. 202–252. oldal.  George 

Lakoff: The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics. New York, Penguin. 

2008. George Lakoff: The neural theory of metaphor. In Raymond Gibbs (szerk.) The Cambridge Handook of 

Metaphor and Thought. New York, Cambridge University Press.  2008. 17-38. oldal. George Lakoff - Mark 
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Ezt az elképzelést látszanak igazolni azok az általános nyelvészeti elgondolások is, amelyek 

az ún. szemantikai vagy mélyszintaxist a nyelvészeti gondolkodás többek számára vonzó 

irányává tették. A szemantikai vagy mélyszintaxist jellemző vizsgálati módszerek fokozódó 

népszerűségének hátterében az a felismerés rejlik, hogy a nyelvi szimbólumok közötti 

szintaktikai viszonyok végső soron szemantikai természetűek, azaz a nyelv mélyszerkezetét 

jellemző logikai kapcsolatok „felszíni” megjelenítéséül szolgálnak. „A szintaktika és a 

szemantika mélyen áthatja egymást”, írja például Uriel Weinreich, s ez a tény eleve kudarcra 

ítéli azokat a generatív grammatikai próbálkozásokat, amelyek a szintaxis és a jelentéstan 

szférájának elkülönítésére irányulnak.176  

    Test, tudat, nyelv kapcsolatának értelmezésében a kognitív nyelvészeti modellekben 

kiemelt szerepet kap a narratíva fogalma, ami kulcseleme az irányzat vezérelvét jelentő 

embodiment (testesültség) koncepciónak is. Ez a nyelvi megismerés fiziológiai, anatómiai 

meghatározottságát hangsúlyozó koncepció177 a nyelvi jelenségek elemzésekor elsődleges 

szempontnak tekinti az észlelés és cselekvés kognícióban betöltött szerepének 

meghatározását. Kiindulópontja az a mind több nyelvész, nyelvfilozófus által osztott 

előfeltevés, hogy a nyelvi megismerés valós időbe és környezetbe ágyazott folyamatában a 

cselekvés, észlelés, fogalmi gondolkodás és nyelvi reprezentáció dimenziói lényegileg 

összefonódnak, és adaptívan a testi változásokat, mentális feldolgozásokat befolyásoló 

környezetre hangoltak. Ebben a megközelítésben tehát miután a környezetbe ágyazott testi 

létezésünk erőteljes hatással van kognitív és kommunikatív folyamatainkra, e folyamatok 

                                                                                                                                                                                     
Johnson: Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press. 1980. George Lakoff - Mark Johnson: 

Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books. 

1999. George Lakoff – Srini Narayanan: Toward a Computational Model of Narrative. In Computational Models 

of Narrative: Papers from the AAAI Fall Symposium. 2010. 21-28. oldal. Roland Langacker: Semantic 

Representations and the linguistic relativity Hypothesis. Foundations of Language. 14. 1976. 307-357. oldal, 

Roland Langacker: Foundations of Cognitive Grammar. Stanford, Stanford University Press. 1987. Roland 

Langacker: Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York, Oxford University Press. 2008. Leonard 

Talmy: Toward a Cognitive Semantics. Cambridge - London, MIT Press. 2000. Leonard Talmy: Force Dynamics 

in Language and Cognition. In Cognitive Science A Multidisciplinary Journal, 1. 1988. 49-100. Tom Ziemke - 

Jordan Zlatev – Frank M. Roslyn (szerk.):  Body, Language and Mind, Embodiment. Berlin - New York, Mouton 

de Gruyter. 2007. 
176 Uriel Weinreich: Current Trends in Linguistics. Explorations in Semantic Theory.  1966. Vol. III., The 
Hague, 468-469. 

177George Lakoff, - Mark Johnson: Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press. 1980. 

 



88 

 

elemzésekor vizsgálni kell a test morfológiájának, funkcionalitásának, a folyamatos 

tapasztalatszerzést szolgáló, affektíven hangolt észlelés és cselekvés köröknek kognícióban 

betöltött szerepét is.  

     A fogalmi gondolkodásban és a nyelvben is folyamatosan jelenlévő testi, 

szenzomotoros tapasztalat koncepciójának, és az ehhez köthető kortárs embodiment 

nézeteknek a térnyerését és nyelvfilozófiára gyakorolt hatását alapvetően az magyarázza, 

hogy a filozófiai, fenomenológiai és pragmatista hagyományokra is építő kognitív nyelvészet 

mellett a kognitív tudomány és a pszichológia egyre több ágát érinti meg napjainkban a 

problémakör. Mind több empirikus kísérlet igazolja a testesültséggel kapcsolatos nyelvészeti 

és pszichológiai feltevéseket, ami egyúttal új utak keresésére is ösztönzi a különböző 

diszciplínák, így a nyelvfilozófia képviselőit is. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a 

narratíva, fogalom és cselekvés kapcsolatára irányuló kognitív nyelvészeti és narratív 

pszichológiai elemzések milyen adalékokat kínálnak a test - tudat - nyelv viszony 

problémájának tisztázásához.  

A történetalkotás és –megértés, a történetekben való gondolkodás az ember alapvető 

kognitív képessége. Történetekben dolgozza fel az önmagáról és a világról szerzett 

információit, és történetekbe szerkesztetten osztja meg ezeket másokkal. Fogalmai 

történetekbe ágyazottan rendeződnek el és válnak tudása alapegységeivé. Narratívákba 

rendezi a legelemibb cselekvési tapasztalatait éppúgy, mint a legösszetettebb gondolati 

konstrukcióit. A megismerés folyamatában narratívákat alkot és közvetít magáról és a 

világról, és narratívák segítségével értelmezi a különböző kommunikációs helyzetekben 

betöltött szerepét is. A kommunikációs szituációkhoz kötődő személyes tapasztalatait narratív 

módon dolgozza fel és jeleníti meg a másokkal folytatott kommunikáció során. Történetekben 

kommunikál önmagáról és egyénisége közösségi integrációjáról. A történetekben való 

gondolkodás képessége összekapcsolja közössége más tagjaival, lehetővé teszi, hogy a 

közösség többi tagjának nézőpontját az énhez való viszonyban értelmezze. 

     Történetek strukturálják számunkra a múltat és a jövőt; narratívák segítségével 

kapcsoljuk össze múltbeli tapasztalatainkat a jövőre vonatkozó terveinkkel, elvárásainkkal. 

Történetekben rendeződnek el a helyes és helytelen cselekedetekkel, lényeges és lényegtelen 

dolgokkal kapcsolatos képzeteink. Azaz tapasztalatainkat narratívák segítségével értékeljük, 

rendszerezzük. Bizonyos tapasztalataink az azokat keretbe foglaló történetek révén válnak 

kiemelkedővé, fontossá, a különböző entitások és cselekvések értelmezésének és 

értékelésének kiindulópontjaivá. A narratívák segítségével válunk értelmezhetővé mások 
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számára és tudjuk értelmezni mások viselkedését, reakcióit. Narratívák szolgálnak a 

cselekvések morális értékelésének keretéül is. Mint Georges Lakoff és Srini Narayanan 

tanulmányában olvashatjuk, a „narratívák teszik lehetővé számunkra, hogy értelmesen 

funkcionáljunk a világban, és központiak legyünk az öntudat számára.178” 

       A narratíva események és cselekvések fogalmi reprezentációjának gazdag 

kapcsolatrendszeréből merít. Ez a kapcsolatrendszer olyan hálózatokat generál, amelyek a 

megismerési és kommunikációs folyamatokban az egyes szituációk értelmezési kereteként 

aktiválnak valamilyen esemény struktúra sémát (kezdet – középpont – befejezés). A 

narratívák ilyen értelmezési keretként szolgáló fogalmi hálózatok. Az általuk aktivált esemény 

struktúra sémák valamennyi problémamegoldó cselekvésünk tapasztalatában és fogalmi 

reprezentációjában jelenlévő értelmezési minták. Ezeket hívjuk, segítségül a cselekvési 

helyezetek elemeinek azonosításakor a legegyszerűbb cselekvésektől a legösszetettebb 

kommunikatív aktusokig. 

       Miként arra Lakoff és Narayanan felhívja a figyelmet, a narratívákban rejlő esemény 

struktúráknak több dimenziója is létezik.179 Szerepük lehet az erkölcsi rendszerek és 

életvezetési szabályok közvetítésében. A közösségi metanarratívákat hordozó történetek, 

mesék azon túl, hogy segítségünkre lehetnek a világ megértésében; útmutatót kínálnak az 

erkölcsi és gyakorlati problémák megoldásához is. Emellett narratívák szolgálnak azoknak a 

népi teóriáknak is az alapjául, amelyek a dolgok működésére, az emberek tulajdonságára, 

oksági folyamatokra, cselekvéseket meghatározó tervekre, célokra stb. világítanak rá. A 

narratívák által kínált cselekményszervező struktúrák révén következtetünk továbbá az egyes 

szituációk olyan elemeire is, mint például a cselekvésbeli szerepek, a háttér, a komplikáció, a 

fő esemény, végkifejlet, következmény. És narratívákhoz fordulunk akkor is, ha meg akarjuk 

érteni az adott szituációban mások cselekvési motívumait és az azokat tápláló életelveket. Az 

életünk egymást átfedő és követő narratívák sorozata, amiket a szerepeiket játszó emberek 

valósítanak meg, véli a szociológus Erving Goffman (1974)180. Minden társadalmi intézmény 
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és gyakorlati forma, sugallja Goffman, olyan, mint egy dráma színészekkel, dialógusokkal és 

viszonylag jól definiált cselekvésekkel. Az egyes társadalmi szituációkhoz való 

alkalmazkodás nem más, mint a releváns társadalmi szerepek és az ahhoz kapcsolódó 

viselkedési, cselekvési formák elfogadása. A narratívák ebben a megközelítésben olyan 

sztereotip szituációkat történetek formájában megjelenítő adatstruktúrák, amelyek keretként 

szolgálnak a cselekvési helyzetek értelmezéséhez és a helyzetekhez leginkább illő szerepek és 

viselkedési formák kiválasztásához.  

    A narratíváknak tehát kiemelt szerep jut a mindennapi jelentésalkotás és kommunikáció 

folyamatában is. A nyelvi jelentések fogalmi kereteit narratív struktúrák elemeiként 

összekapcsolódó fogalmak, kategóriák hálózata jelöli ki. A legelemibb cselekvések 

végrehajtásakor is tapasztalt eseménystruktúra (kezdet /probléma észlelése/ - középpont 

/cselekvés végrehajtása/ - befejezés /a következmény észlelése/) a fogalmak, kategóriák 

elrendezését meghatározó sémaként határozza meg a jelentéseket. A történetek iránti 

fogékonyság így az emberi kogníció és kommunikáció alapvető sajátosságának tekinthető. 

Történetek strukturálják a világról alkotott tudásunk reprezentációját és ezáltal a jelentéseket 

meghatározó fogalmi kereteket. Erre a megállapításra jut több, a kérdéskört a fogalmi keretek 

problematikájának irányából vizsgáló szerző is. A kognitív tudomány kiemelkedő alakja, 

Marvin Minsky (1975) szerint például a keret az egyes kommunikációs helyzetekben 

sztereotíp cselekvési szituációkat megjelenítő adatstruktúra.181 Olyan kérdések összessége, 

amelyek egy feltételezett szituációban felvetődhetnek. A fogalmi keretek ebben a 

megközelítésben az adott helyzetek, állapotok kitöltendő helyeinek szervezett mátrixaiként 

működnek. Legfelsőbb szintjük rögzített, és minden szituációban igaznak tekintett 

összefüggéseket jelenítenek meg. Az alacsonyabb szinteken számos olyan “rés” található, 

amelyet specifikus adatoknak, példáknak kell kitöltenie az adott cselekvési helyzetben. Ezek a 

keretek egy keretrendszer elemeiként kapcsolódnak egymáshoz és válnak a jelentésalkotás és 

kommunikáció kognitív hátterének részévé. Hasonló módon jut el a fogalmi keret kérdésétől a 

narratíva problémájáig a pszichológia területén Robert Shank és Robert Abelson is, akik a 

“forgatókönyv” fogalmának bevezetésével világítanak rá a fogalmi keret és a narratíva közötti 

hiányzó logikai láncszemre.182 Felfogásukban a “forgatókönyvek” a fogalmi kereteket és a 

narratívákat kapcsolják össze úgy, hogy a szituációk értelmezését segítő adatsorokat 

                                                           
181 Marvin Minsky: A Framework for Representing Knowledge. In Patrick Winston (szerk.) The Psychology of 

Computer Vision. New York, McGraw-Hill. 1975. 

182 Robert Shank - Robert Abelson: Scripts, Plans, Goals and Under: standing. Hillsdale, Nl, Erlbaum. 1977. 
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történetekbe ágyazva jelenítik meg a különböző cselekvési helyzetekben. A “forgatókönyv” 

az események szerkezetét és elemeit írja le egy adott kontextusban. Lényegét tekintve egy 

előre meghatározott, sztereotipizált eseménysor, ami egy jól ismert helyzetet definiál, és 

lehetséges szerepeket, szereposztásokat, szerepek közötti viszonyokat jelenít meg a cselekvő 

számára.  

     A jelentésalkotást meghatározó fogalmi keretek problematikája révén vált a narratíva 

fogalma a kognitív nyelvészet megkerülhetetlen kategóriájává is. Fillmore, Lakoff, Johnson és 

mások az ismeretkonstruáló narratíva, fogalom és jelentés viszonyát abból az alaptételből 

kiindulva vizsgálják, hogy a nyelvi, nyelvtani elemek fogalmi természetűek, és maga a 

jelentés is a fogalomalkotás folyamatának elemzésével ragadható meg.183 Ez a tézis 

szükségszerűen vezet a szemantikai és szintaktikai szerkezetek belső kapcsolatának 

hangsúlyozásához, a szintaktikai elemzés szemantizációjának általános tendenciájához, ami 

egy olyasféle általános feltevésen is alapulhat, mely szerint a nyelv szintaktikai struktúrája 

szoros összefüggésben van a nyelvi jelentés denotatív tartalmával. Ez a megfontolás 

irányította több nyelvész figyelmét például a mondat nominatív szerepére, illetve ezáltal 

válhatott az általuk kidolgozott elméletek keretei között a jelölő-fogalom-tárgy jelentéstani 

triász a szintaktikai elemzések módszereit meghatározó elvvé. Közéjük tartozik Fillmore is, 

aki előszeretettel alkalmazza a mondat nominatív szerepének megjelölésére a logikai-

filozófiai kutatásokból átvett „propozíció” terminust.184 „A mondat alapstruktúrájában – írja 

Fillmore – egy „propozíciónak” nevezhető részt találunk, azaz az igék és névszók (…) időtől 

független viszonyrendszerét, amely elkülönül a mondat modális alkotóelemétől.”185 Joggal 

vetődik fel tehát a kérdés: miben rejlik a mondat modális alkotóelemétől elkülönülő 

viszonyrendszer “időtlensége”. Az ilyen és ehhez hasonló kérdések miatt vált a kognitív 

nyelvészetben megkerülhetetlen feladattá a szintaktikai struktúrákat és a jelentést 

meghatározó fogalmi viszonyok természetének tisztázása. Erre vállalkozott a szintaktikai és 
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szemantikai struktúrák fogalmi kerettől való függőségét hangsúlyozó Fillmore is szemantikai 

modellje megalkotásakor. Fillmore az egymáshoz kapcsolódó szavak és szövegek 

csoportjaiként (pl. kés-villa-kanál; hétfő-kedd-szerda; vásárlás-eladás-ár) meghatározott 

„szemantikai mezők” elemei közötti kapcsolatokat vizsgálva jutott el a „keret” (frame) 

fogalmáig.186 A „keret” Fillmore felfogásában egymáshoz kapcsolódó „szemantikai 

szerepeket”, előírásokat foglal magában, amelyek ismerete elengedhetetlen feltétele a 

szómeghatározásoknak. Olyan séma, amely az emberi tapasztalatokra épülő rendszerhez 

kapcsolódik, és azzal koherens viszonyt alkot. Ezek az emberi tapasztalatok vonatkozhatnak 

vizuálisan érzékelt jelenetekre, a személyközi tranzakciók bármely típusára, ezek általános 

forgatókönyvére, amit a kulturális hagyományok, konvenciók, hiedelmek, intézményi 

rendszerek, egyéni vélekedések egyaránt meghatározhatnak.  

     A „keret” a szavak jelentését meghatározó fogalmak asszociációs hálózata. Egy-egy 

szó jelentése így fogalmi viszonyok sorát képes felidézni. Mégpedig olyan fogalmi 

viszonyokat, amelyeket esemény struktúrákban sematikusan tárolt tapasztalatok táplálnak. 

Erre a felismeréseire építve hangsúlyozza a fogalmi keretek jelentésalkotásban és –

meghatározásban betöltött szerepét Lakoff is, aki szerint a szavak jelentését minden esetben 

„keretekhez” és fogalmi metaforákhoz viszonyítva definiáljuk.187 Miként a világot is ezek 

révén a „keretek” révén értjük meg és tapasztaljuk, nem pedig annak a téves hitnek a 

jegyében, hogy agyunk képes a valóság redukálhatatlan, objektív reprezentációjára. Ebben a 

folyamatban pedig kiemelt szerep jut az ún. fogalmi metaforáknak, azoknak a hétköznapi 

kifejezéseknek, amelyek mögöttes fogalmi tartománya, azaz a forrástartománya az elvontabb, 

absztraktabb jelenségek, a céltartományok megértését segítő, többnyire egyszerűbb, 

tapasztalati úton megismerhető fogalmakat tartalmaz. Az ilyen típusú metaforák nem 

egymástól elszigetelt, dekoratív funkcióval bíró nyelvi eszközök, hanem a komplexebb 

összefüggések megragadását lehetővé tevő, tudásunkat strukturáló hétköznapi kifejezések (pl. 

„elmélet megalapozása”, a „gondolatmenet felépítése”). A metafora tehát ebben a 

megközelítésben elsődlegesen fogalmi, másodlagosan nyelvi és vizuális kategória,  a 

metaforikus gondolkodás, a cselekvési szituációk metaforikus megértése a nyelvtől független 

képességünk.  
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     Ez a metafora-értelmezést átható mentalizmus boltosul a megtestesült kogníció 

(embodied cognition) koncepciójának hátterében is, melynek lényege, hogy a fogalmi 

metaforákon alapuló gondolkodás testi változásainkra vonatkozó tapasztalatainkhoz kötődik, 

a tartományát meghatározó fogalmi rendszer testi tapasztalatokból táplálkozó metaforákra 

épül. Ez a koncepció a tudatosságot olyan dinamikus rendszernek tekinti, ami az agy, a 

szenzomotoros, az érzelmi és egyéb testi rendszerek együttműködésének eredménye. Eszerint 

a kogníció megtestesült, az agy és a test együtt konstituálják; kiterjedt, azaz a kogníció 

kiterjed az agyból a testbe, és a külvilágban való cselekvést céljai megvalósítására használja; 

testbe ágyazott, vagyis a test és a környezet közti interakciók befolyásolják a kogníció 

szerkezetét; továbbá alakított, azaz a környezettel való rendszeres interakció formálja a 

kogníciót.  

     A megtestesült kogníció hipotézis ismert teoretikusai közül többen is amellett 

érvelnek, hogy az Én keletkezése összefüggésbe hozható a kognícióban zajló narratív 

tevékenységgel,188 ám az Én ebben a megközelítésben nem absztrakt, hanem megtestesült 

ágens.189 Az Én tehát ebben a felfogásban is narratív tevékenység eredménye, de nem a 

fejlettebb kognitív képességek - mint például a nyelvhasználat, amire a tudatos narráció 

támaszkodik - konstituálják, hanem a „narratívák közvetlenül a megtestesült szubjektum 

megélt tapasztalásából származnak.”190  A megtestesült kogníció kontextusában nem a 

verbális narratívák formálják az események megtapasztalását, hanem a kogníció fejlődése 

során először a tapasztalás strukturálja a narratívák szerkezetét, ami azután keretet kínál a 

verbális narratívák használatának. Az Én mindenekelőtt megtestesült tudatosság, mely a 

világgal való testi interakcióban megtapasztalja az események keretstruktúráit és időbeliségét 

a különböző cselekvési szituációkban. A világban való cselekvés narratív struktúrája pedig 

megtestesült kogníció hipotézis keretein belül szükségképpen alakítja a kogníció szerkezetét, 

amire később olyan fejlett kognitív képességek támaszkodnak, mint a nyelvhasználat és a 

gondolkodás. A reflexivitás szintjén működő narratív Én a kognitív képességek fejlődése 
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során később, az embertársaink, mi és a környezet közötti interszubjektív kapcsolat verbális 

interakcióiban bukkan fel, ami azután belső beszéddé válik, tovább gazdagítva az Ént a 

“magunkkal” folytatott dialógusok által. Mindezek alapján a verbális narratívák testi 

cselekvés által meghatározottak.  

    A világban való cselekvés és az olyan fejlett kognitív képességek, mint a gondolkodás, 

vagy a nyelvhasználat közvetlen kapcsolatának legtöbbet idézett teoretikusai közé tartozó 

Lakoff és Johnson (1999) szerint még a legabsztraktabb fogalmainkat sem tudjuk kifejezni 

valamilyen testi cselekvés, vagy testtapasztalás metaforikus191 “csatolása” nélkül. Amikor 

például azt mondjuk “Nem tudom megragadni a mondandód lényegét”, akkor a megragadás 

testi történetének elemeit felhasználva illusztráljuk azt a mentális állapotot, ami a lényeg meg 

nem értésével jár. Amikor a lényeget nem tudjuk megragadni, olyan, mintha egy tárgyat 

akaratom ellenére nem tudnék elérni és kontroll alatt tartani. Turner szerint a megragadáshoz 

hasonló elemi testi cselekvési szituációk történeteit, mint nonverbális narratívákat képesek 

vagyunk absztrakt fogalmak kifejezéséhez és megértéséhez metaforikus értelemben 

felhasználni.192 Ha ugyanezt a gondolatmenetet az Énre vonatkoztatjuk, arra a következtetésre 

jutunk, hogy a cselekvő Én megelőzi a narratív (autobiografikus) Ént, ugyanúgy, ahogy a 

testhasználat megelőzi a nyelvhasználatot. A cselekvő Én azonban nem tűnik el az elméből, 

hanem segíti az olyan kognitív folyamatok kivitelezését, mint például a döntéshozás, ahol 

versengő történetek közül kell kiválasztanunk a számunkra legkedvezőbbet.193 Ebben pedig 

döntő szerepe van a szomatikus markereknek, vagyis a történetekkel járó testi érzeteknek, 

érzelmeknek.194 

     Lakoff felfogásában tehát az emberi tudatot testi metaforák ezrei strukturálják, 

amelyek hálózata mérhetetlen fogalmi gazdagságot eredményez. Ez a hálózat metaforikus 

tartalma ellenére nagyon is a valóságra reflektál: a fizikai és társadalmi tapasztalatokban rejlő 
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valós összefüggéseket jeleníti meg. Legegyszerűbb elemei azok az elsődleges metaforák, 

amelyek Lakoff szerint akkor alakulnak ki, amikor két elemi testi tapasztalat rendszeresen 

együtt valósul meg. Ilyen az, amikor például a célokat célállomásokként értjük meg. 

Mindennapi testi tapasztalaton alapulnak ugyanis azok az empíriák, amelyek a teljesült 

célokat (pl. könyvhöz jutni) a célállomásokhoz való eljutással (pl. könyvtárba menni) 

kapcsolják össze. A testi metaforák hálózatának legelemibb komponensei tehát a világ testi 

tapasztalatában rejlő tényleges kölcsönviszonyok eredményeiként megszülető és komplex 

fogalmi metaforák alkotóelemeivé váló elsődleges metaforák. Ezért tekinthetjük valamennyi 

fogalmi metaforánkat a testi kogníció eredményének. Az egyszerű metaforikus gondolkodás 

elsajátítása, mutat rá Mark Johnson (1999) is, már a nyelvelsajátítás előtt megtörténik, azaz 

független a nyelvtől, és fontos szerepet játszik a grammatikai formák kialakulásában.195 

     A mindennapi testi tapasztalatokon alapuló, elsődleges és az azok kombinációjaként 

kialakuló, komplex fogalmi metaforák tehát fontos szerepet játszanak a mindennapi 

jelentésalkotási és kommunikációs folyamatokat meghatározó narratív struktúrák 

szervezésében. Ezek a metaforák azáltal válhatnak narratívák építőelemeivé, hogy maguk is 

sematikus eseménystruktúrákat jelenítenek meg cselekvési szituációk fogalmi 

reprezentációiként. Ezért lehetnek segítségünkre abban, hogy konvencionális motívumokat 

tartalmazó, konvencionális történeteket mindennapi szituációkra tudjuk alkalmazni például 

tudományban, politikában, vagy a művészetben. A metaforák által hordozott 

eseménystruktúra sémák olyan konstansok alkotóelemeivé válnak, amelyeknek döntő szerepe 

van a mindennapi testi és közösségi tapasztalatok tudományos, politikai, művészeti stb. 

történetekké szervezésében. Lakoff és Narayanan ezeket a konstansokat, állandó struktúrákat 

„fogaskerekek”-nek (cogs) nevezi.196 A „fogaskerekek” Lakoff és Narayanan 

meghatározásában olyan idegi séma hálózatok, amelyek a szenzomotoros tapasztalatokat és az 

absztrakt megismerést strukturálják. Mint Lakoff és Narayanan rámutat, „ezek a komplex 

tapasztalatokat, fogalmakat strukturáló és mindennapi cselekvéseink során közvetlenül 

megértett sémák konstituálják a grammatika szemantikáját is.”197 A „fogaskerekek” az 

esemény struktúrák (pl. események fázisai, nézőpontok, célok, eredmények, következmények) 

                                                           
195 Mark Johnson: The Body in the Mind. Chicago – London, University of Chicago Press. 1987. 

196George Lakoff – Srini Narayanan: Toward a Computational Model of Narrative. In Computational   Models 

of Narrative: Papers from the AAAI Fall Symposium. 2010. 27. oldal 

197George Lakoff – Srini Narayanan: Toward a Computational Model of Narrative. In Computational   Models 

of Narrative: Papers from the AAAI Fall Symposium. 2010. 27. oldal 
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mellett olyan alapvető információkat is magukban hordoznak, mint a térbeli viszonyok, az 

entitások közötti dinamikus interakciók (pl. támogatás, blokkolás, segítés, megóvás, 

megtartás), érzelmi ösvények (pl. az olyan alapérzelmek, mint a boldogság, szomorúság, 

meglepődés), elemi entitás típusok és tulajdonságok (pl. emberek, állatok, természetes vagy 

mesterséges dolgok), elemi társadalmi viszonyok, mennyiségek (pl. egyén, csoport, többség). 

A szóban forgó konstansoknak fontos szerep jut az egyes narratívák, illetőleg a narratívák 

egyes elemeihez kötődő érzelmek „konzerválásában” is. A narratívák érzelmi struktúráját is 

azok a séma hálózatok tárolják, amelyek mindennapi tapasztalataink komplex narratívákba 

való szervezéséért felelősek. Így járulnak hozzá ahhoz, hogy a „konzervált” érzéseket narratív 

struktúrákba építve tároljuk és idézzük fel konkrét szituációkban. Lakoff és Narayanan 

példájával élve, a „hős-gazember” általános narratíva azzal kezdődik, hogy a gazember bajt 

okoz az áldozatnak, amit hallva dühöt és felháborodást érzünk. Majd a hős összecsap a 

gazemberrel, és miután nem tudjuk, ki győz, félelem és aggodalom lesz úrrá rajtunk. Végül a 

hős győz, és ez megnyugvást, boldogságot okoz. Ezt a különböző érzéseket „konzerváló” 

narratívát, véli Lakoff, fogalmi metaforák segítségével alkalmazhatjuk olyan komplex 

szituációk megértésére is, mint például egy politikai verseny, vagy egy tudományos 

felfedezés.198 

     Összegzésképpen tehát megállapítható, hogy a narratívák az emberi motivációk, 

célok, érzelmek és cselekvések közösség tagjai által osztott kognitív struktúráját aknázzák ki. 

Ezáltal biztosítanak a közösség minden tagja számára jól használható, a kommunikációs 

intenciók azonosítására alkalmas szituációelemző sémákat és alapozzák meg ilyen módon a 

kommunikációs folyamatok interszubjektivitását. A kialakulásukra és működésükre 

vonatkozó kognitív nyelvészeti elemzések ezért kínálnak fontos adalékokat azoknak a test, 

tudat és nyelv viszonyát érintő filozófiai modelleknek a továbbgondolásához, amelyek egy, a 

nyelvet megelőzően kibontakozó, s a nyelv teljes grammatikai és jelentéstani szerkezetét 

meghatározó mentális világ feltételezésére épülnek. 199 

                                                           
198George Lakoff: The neural theory of metaphor. In Raymond Gibbs (szerk.) The Cambridge Handook of 

Metaphor and Thought. New York, Cambridge University Press. 2008. 
199 Mindez azért is fontos, mert mára mind több nyelvfilozófus helyezkedik arra az álláspontra, hogy a nyelvi 
jelentés és a kommunikatív cselekvéseket kísérő mentális jelenségek leírásához a nyelvi elemzés önmagában 
nem nyújt elegendő támpontot. Miként John R. Searle fogalmaz Intentionality című könyvében, „bizonyos 
alapvető szemantikai fogalmak, mint amilyen például a jelentés fogalma, olyan még alapvetőbb pszichológiai 
fogalmak segítségével elemezhetők, mint a vélekedés, a kívánság és a szándék fogalma” (Searle 1983. 160-160.) 
Searle szerint az a kérdés, hogy a jelentés milyen módon határozhatja meg a referenciát, egész egyszerűen 
elválaszthatatlan a jelentés és a nyelvi aktusokat kísérő mentális állapotok viszonyának problémájától. Ez a 



97 

 

    E modellek szempontjából döntő jelentőségű lehet, hogy milyen megerősítést kapnak a 

jelentés és fogalom viszonyát mind meggyőzőbb elméletek keretében tárgyaló kognitív 

nyelvészet irányából. A narratívák és fogalmi metaforák Fillmore, Lakoff, Johnson és mások 

munkáiban körvonalazódó elméletei ugyanis azon túl, hogy igazolják, egyúttal 

megragadhatóbbá is teszik az intencionalitás és jelentés belső kapcsolatára, a kommunikáció 

interszubjektivitására, a „gondolkodás nyelvére” vagy az üzenetek specifikus tartalmának 

értelmezését segítő konvencionális „receptekre” vonatkozó nyelvfilozófiai koncepciókat.  
                                                                                                                                                                                     
felismerés motiválja Searle-t egy olyan általános intencionalitás-koncepció kidolgozására, amely révén választ 
kaphatunk a jelentést meghatározó mentális jelenségek természetével kapcsolatos kérdésekre. Ez a Searle 
koncepciójában körvonalazódó pszichológiai realizmus termékenyítőleg hatott a tudat és intencionalitás 
problematikája iránt immár nyitott nyelvfilozófiai iskolákra, amelyek osztják azt a többek között H. P. Grice 
nevével fémjelzett kommunikációfilozófiai feltevést, hogy a nyelvi kommunikáció lényege a kommunikációs 
szándék kifejezésében és megragadásában rejlik (Grice 1989). Eszerint a Searle, Donald Davidson, Jerry Fodor 
által újrafogalmazott hipotézis szerint a nyelvi kommunikáció akkor tekinthető sikeresnek, ha a kommunikatív 
cselekvés vevője képes megérteni valamilyen az aktus adójának szavai által kifejezett, de eredendően nem nyelvi 
természetű mentális tartalmat. Ez a jelentés-felfogás ölt testet például Searle azon megállapításában is, hogy 
amíg a szavak jelentése „származékos”, addig a gondolatoké „belső” (Searle 1983.27-28.), vagy abban a Fodor-
féle koncepcióban, hogy a gondolkodásnak saját nyelve van, amelynek szavai sajátos kauzális viszonyban állnak 
azokkal az extra-mentális tárgyakkal, amelyekre utalnak (Fodor 1987). A kommunikáció folyamatában 
megragadott mentális tartalom, véli Fodor, nem más, mint a gondolkodás nyelvével kapcsolatos előzetes attitűd. 
David Lewis (1983) ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a beszélő által kifejezett mentális tartalomnak 
valamiféle elvont dolognak – általános fogalomnak – kell lennie, amely – bár független az individuális tudattól – 
valamilyen módon jellemzi a beszélőt.  Lewis ezeknek a mentális tartalmaknak a megértése, azaz a 
kommunikáció eredményessége szempontjából igen fontos szerepet tulajdonít a nyelvi konvenciókként felfogott 
hitelességnek és bizalomnak (Lewis 1983. 163-189.). Fodor viszont úgy gondolkodik a kommunikáció 
folyamatát meghatározó konvenciókról, mint olyan „receptekről”, amelyek révén a hallgatók sikerrel 
következtethetnek az üzenetek specifikus tartalmára (Fodor 1987. 106.).A mentalista nyelvelméletek 
szempontjából tehát kulcskérdés lehet, hogy elfogadható meghatározást tudnak-e nyújtani az üzenet tartalmával 
azonosított egyéni mentális állapotok és a kommunikáció folyamatában közvetített jelentések kapcsolatáról. 
Davidson (1984) szerint például egy ilyen meghatározás a nyelv individualizációjának eszméjéből kell, hogy 
kiinduljon, hiszen a hallgatónak a beszélő által tett kijelentések igazságfeltételeire vonatkozó tudása mindenkor a 
hallgató „saját”, egyéni módon használt nyelvének közegében ölt testet. Ahhoz ugyanis nem férhet kétség, véli 
Davidson, hogy a nyelvhasználók egyúttal egyéni tónust is adnak az általuk elsajátított nyelvnek, s ennek 
eredményeként – bár ugyanazt a nyelvet beszélik – „mégis bizonyos mértékig eltérő jelentéseket kapcsolnak a 
szavakhoz” (Davidson 1984. 277.). Ezek a jelentésbeli eltérések persze finom, árnyalatbeli differenciák, amelyek 
normális körülmények között nem gátolják a megértést. Azaz amennyiben a hallgató ismeri a beszélő 
kijelentéseinek igazságfeltételeit, nem fogja a beszélő által individualizált nyelvet a sajátjától különbözőnek 
tartani.  A megértés kritériumát a Davidson “kommunikációs háromszög” modelljében körvonalazott  
interszubjektivitás jelenti (Davidson 2001). Davidson, aki externalista elmélete középpontjába a kommunikáció 
adójának, vevőjének és a kettőjüket befogadó világának a kölcsönhatását állítja, a kijelentések igazságtartalmát a 
beszélő, a társadalom és a közös környezet alkotta háromszög függvényeként határozza meg. Felfogásában az 
igazság és az azon alapuló tudás objektivitásának forrását ez a különböző kommunikációs szituációkat 
meghatározó háromszög jelenti. Azaz a tudásunk alapjául szolgáló fogalmi viszonyok, jelentések meghatározó 
eleme a tudás és a fogalmi viszonyok kialakulásához vezető kommunikációs szituációk fogalmi megjelenítése. 
Davidson szerint tehát valamely tárgyról, jelenségről, viszonyról stb. alkotott fogalmunk feltételezi a tárggyal, 
jelenséggel, viszonnyal stb. kapcsolatos kommunikáció interszubjektivitását. Olyannyira, hogy ez a 
kommunikációs szituációkban rejlő interszubjektivitás a fogalmakra épülő tudás objektivitásának feltétele is. A 
kommunikációs szituációk ilyen értelemben jelölik ki a fogalmi viszonyok és a nyelvi jelentések kereteit. 
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    A tudat és nyelv viszonyát érintő elemzésekhez ugyanakkor legalább annyira 

megkerülhetetlen adalékokkal szolgál a cselekvések narratív szerkezetének kognícióra 

gyakorolt hatását vizsgáló narratív pszichológia, mint a narratíva, fogalom és jelentés 

kapcsolatával foglalkozó kognitív nyelvészet. A továbbiakban ezért a narratív Énre vonatkozó 

pszichológiai koncepciókat tekintem át úgy, hogy egyúttal rávilágítok a nyelvészeti és 

pszichológiai kutatások test-tudat-nyelv viszony elemzése szempontjából releváns 

metszéspontjaira. 

A narráció a nyelvhasználat képességére támaszkodik, a narratíváknak pedig 

kitüntetett szerepük van az életünkkel kapcsolatos történések magyarázatában: erkölcsi és 

lelki útmutatást, személyes identitásbeli integrációt kínálnak, továbbá művészet és a kultúra 

különböző területein alakot öltő történetek - legyen az színház, film, vagy mese - földi 

örömökkel  is szolgálnak200  

     A narratív pszichológia központi tézise, hogy az egyén történetnek éli meg az életét. 

Saját céljainak megfelelően történeteket vesz igénybe, és a vele történtekre parabolikusan 

rávetítve azokat, értelmezési keretet, magyarázatot keres, hogy beazonosítsa a vele történt 

események okait, megtalálja bennük saját szerepét. A privát, belső világ megértését olyan 

autobiografikus narratívák segítik elő, amelyekben a narrátor és a narráció központi alakja 

megegyezik. Autobiografikus narratívák formájában különböző történeteket osztunk meg 

egymással a múltunkkal, szokásainkkal, motivációinkkal, vagy a tervezett jövőnkkel 

kapcsolatban. Ezért az autobiografikus narratíváknak interszubjektív természete is van. 

Forrásuk a személyek közötti diskurzus, azaz elválaszthatatlanul kötődnek az interszubjektív 

kommunikációs szituációkhoz. 

     A narratív pszichológia álláspontja szerint a történetmesélés döntő módon határozza 

meg az emberi gondolkodás természetét. Miként Jerome Bruner fogalmaz, “az értelem 

működésének két formája létezik - ez a gondolkodás két válfaja, amelyek más-más módon 

rendezik el a tapasztalatokat, konstruálják a valóságot.201” E megkülönböztetésben az egyik 

“válfaj” a gondolkodás paradigmatikus vagy logikai-tudományos módja, ami szabatos 

elemzéshez, logikai bizonyításhoz, megbízható érveléshez, ésszerű felvetésekhez vezet. A 

másik a narratív mód, ami pedig történeti beszámolókat eredményez és a pszichés valóság 

                                                           
200Dan P. McAdams: A történet jelentése az irodalomban és az életben. In: László János – Thomka Beáta 

(szerk.) Narratívák 5. Budapest, Kijárat Kiadó. 2001. 

201Jerome Bruner: A gondolkodás két formája. In László János – Thomka Beáta (szerk.) Narratívák 5. Budapest, 
Kijárat Kiadó. 2001. 27. oldal 
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uralja. A narratív pszichológia alapfeltevése, hogy a gondolkodás történetmesélő formájának 

meghatározó szerepe van az Én és az identitás létrejöttében. Dan P. McAdams meglátása 

szerint az identitás maga az élettörténet, amely számtalan autobiografikus narratívából áll. Az 

élettörténetet serdülőkortól kezdjük tudatosan konstruálni; az egyént a késői serdülőkorban és 

a felnőttkor küszöbén egyre gyakrabban foglalkoztatja múltja “mitológiai újrarendezése”, 

melyet a jövőbeli elvárások változásának tükrében visz véghez. Az ily módon megkonstruált 

én-ontológia narratív alakot ölt, és annak magyarázati kiindulópontjává válik, hogy ki a 

személy, és mi végre van a világban. 

     McAdams úgy látja, hogy az Én nem egy szubjektum, amely a tapasztalás mögött áll 

és egységbe rendezi azt, hanem a pszichés világhoz erősen kötődő narratív gondolkodásmód 

hozza létre. Az Én ebben az értelemben fikció, nem véletlenül hivatkozik McAdams e 

tekintetben Hans Vaihingerre, aki a “mintha” filozófiájának megalkotásával202 keretet adott az 

Én fikcionalista megközelítésének. Vaihinger szerint az ember olyan elképzelt ideák köré 

strukturálja az életét, amelyek gyakran nem is hasonlítanak a valóságra. Amikor azt mondjuk, 

hogy “hallgatni arany”, vagy “minden ember egyformának született”, olyan kijelentéseket 

teszünk, amelyeket nem tudunk empirikusan bizonyítani, mégis úgy vezérlik a 

viselkedésünket, mintha igazak lennének.  

     Az Én és a narratívák kapcsolatát vizsgálva Daniel Dennett a The Self as a Center of 

Narrative Gravity című írásában arra a megállapításra jut, hogy az Én nem más, mint az 

autobigrafikus narratívák centrumában keletkező fikcionális karakter.203 Ugyanolyan 

értelemben fiktív, mint a súlypont (center of gravity), ami egy fizikában, matematikában 

használatos absztrakció: tudunk vele számolni, mintha létezne, de objektíve nem létezik. A 

Dennett-féle fiktív Én teóriát ért kritikák204 szerint az Én keletkezését valahogy úgy kell 

elképzelnünk, mintha az Én egyszer csak úgy bukkanna elő a kognícióból, mint a 

bűvésztrükkben a nyúl a kalapból, azzal a különbséggel, hogy a bűvész valójában hiányzik, 

helyette az Én a kalap narrativisztikus tevékenységéből keletkezik. Az Én tehát egy 

absztrakció, a gravitációs központban összpontosuló narratívák gyűjteménye, ám a létezése 

ontológiai szempontból erősen problémás. Dennett „Én-keletkezés” koncepciójának keretein 

                                                           
202 Hans Vaihinger: The Philosophy of ‘as-if’.  New York – London, Martino Fine Books. 1925. 

203 Daniel Dennett: The Self as a Center of Narrative Gravity. In: Frank Kessel - Pamela Cole - Dale Johnson 

(szerk.) Self and Consciousness: Multiple Perspectives. Hillsdale, Erlbaum. 1992. 

204 Richard Menary Embodied Narratives (2008) című írásában kitűnő összefoglalását nyújtja e kritikáknak. 

Menary, Richard: Embodied Narratives. Journal of Counsciousness Studies, 15. 2008. 63-84. oldal. 
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belül ugyanis nehezen magyarázható a fiktív Én szubsztancialitása, hacsak nem helyezkedünk 

karteziánus, vagy fizikalista, redukcionalista álláspontra. Előbbi esetben az Én 

szubsztancialitása különbözik az őt létrehozó ok szubsztancialitásától, azonban az oksági 

hatásról számot kellene adni: hogyan jön léte egyik szubsztanciából a másik? Utóbbi esetben 

meg kellene határozni azokat a biofizikai folyamatokat, amelyek az Én-t generálják.  

     A fiktív Én mellett érvelő teoretikusoknak számot kell adni arról, hogyan lehetséges 

az, hogy az Én, mint absztrakt ágens képes érezni, gondolkodni, vágyni, cselekedni, és 

mindennek tudatában is van. Mindezt intencionális mentális állapotok nélkül nehéz lenne 

elképzelni. Mindazonáltal a narratívák centrumában felbukkanó fiktív Énnek csakis 

származtatott intencionalitása lehet, vagyis olyan mintha intencionalitással rendelkezne. A 

származtatott intencionalitás nem kielégítő megoldás e problémára, mivel ahhoz az 

instrumentalista állásponthoz vezet,205 miszerint például egy elég bonyolult programnak, 

például egy sakkozóprogramnak, vagy akár egy mesterséges intelligenciának kellő 

komplexitási szint után létrejöhetnek intencionális mentális állapotaik. Ugyanilyen alapon 

nehezen tud számot adni a fiktív Én teóriája a fenomenális tudatosságról, nehezen hozható fel 

érv amellett, hogy egy absztrakt ágensnek is lehetnek fenoménjei. 

     Tételezzük fel, hogy az Én mégis valamilyen narrativisztikus tevékenység eredménye. 

Továbbá tegyük fel azt is, hogy ez a tevékenység a kognícióban zajlik, és kognitív 

tevékenység eredményeként valósul meg. Ahhoz, hogy az Én narratív konstrukcióként 

jöhessen létre, ugyanakkor képes legyen megélni mentális állapotokat, érzelmeket, érzeteket, 

vágyakat, gondolatokat stb., olyan, tágabb kontextusban értelmezett kognitív rendszerre van 

szükség, amelyben az Én egy időben válik az események narrátorává és olyan individuummá, 

aki megéli a narrációt.  

    Bruner és Lucariello szerint “bármely kidolgozott narratíva két mezővel rendelkezik: az 

egyik a cselekvés mezeje, amelyet a történet jelenít meg, a másik a tudatosságé, amely arról 

tudósít, hogy mit éreznek, gondolnak a szereplők és az elbeszélő.”206 Lakoff, a narratív 

pszichológia és a kognitív metafora elmélet szintetizálására törekvő, a narratívák és a közéleti 

eseményekhez kapcsolódó ítélkezés és döntéshozás összefüggéseit vizsgáló, The Political 

                                                           
205  Tőzsér János: Általános bevezetés: a test-lélek probléma. In Ambrus Gergely – Demeter Tamás – Forrai 

Gábor – Tőzsér János (szerk.) Elmefilozófia szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 2008. 75-78. 

oldal 

206Jerome Bruner – Joan Lucariello: A világ narratív újrateremtése a monológban. In László János – Thomka 

Beáta (szerk.) Narratívák 5. Budapest, Kijárat Kiadó. 2001. 135. oldal. 
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Mind című könyvében207 amellett érvel, hogy a narratívák “cselekvési mezeje” a megtestesült 

kogníció kontextusában különböző testi rendszerekkel hozható összefüggésbe. Lakoff a 

narratívákat kitüntettet forgatókönyvvel rendelkező fogalmi kereteknek tekinti, és a narratívák 

szerkezetét két fő részre osztja: a) a narratíva drámai struktúrája - ide tartozik a fogalmi keret 

forgatókönyve és a fogalmi keret szerepei, b) a narratíva érzelmi struktúrája - e részben a 

narratíva drámai struktúrája bekapcsolódik érzelmi, szenzomotoros és egyéb testi 

rendszerekbe, ezáltal a narratíváknak van egy megtestesült dimenziója is. Lakoff szerint a 

narratívák ugyanolyan elven működnek, mint a kognitív metaforák, csak ebben az esetben a 

narratíva érzelmi szerkezete tekinthető forrástartománynak. 

     Richard Menary Embodied Narratives című írásában208 Brunerre utalva hívja fel a 

figyelmet arra, hogy a narratívák kora gyermekkorban, a verbalitás megjelenése előtt a 

“cselekvés mezején” keletkeznek a környezettel folytatott interakciók során. Álláspontja 

szerint egy interaktív szituáció és benne egy testi történet megértéséhez egyáltalán nincs 

szükség verbalitásra. Menary felfogásában a megtestesült kogníció hipotézis képes a 

nonverbális és verbális narratívák közötti kapcsolat folytonosságát magyarázni. Ugyanezen az 

állásponton van Damasio, Johnson, Lakoff, Turner és a narratív pszichológia területén szintén 

ehhez az elképzeléshez csatlakozik Torben Grodal: “A történet megélése nem igényel 

semmilyen verbális reprezentációt, ami a történet “észben tartásának” (beleértve a jövő 

lehetőségeire vonatkozó elképzeléseket) hosszabb távú cselekvési sémák szempontjából 

fontos képessége, hanem a nonverbális észlelés-érzelem-motorikus cselekvés szintjén 

helyezkedik el. “209 Grodal idézett írásában úgy hivatkozik Damasióra, mint aki a történetek 

megélésének eddigi legmeggyőzőbb, verbális reprezentációra nem hivatkozó modelljét alkotta 

meg. Damasio munkássága jelentős mértékben hozzájárulhat a kognitív nyelvészeti és 

narratív pszichológiai elméletek konvergenciájához, ha ezeket a teóriákat úgy kívánjuk 

közelíteni egymáshoz, hogy közben a fiktív Énnel kapcsolatos problémákra irányuló filozófiai 

figyelmeztetéseket is szem előtt tartjuk.  

                                                           
207 George Lakoff: The neural theory of metaphor. In Raymond Gibbs (szerk.) The Cambridge Handook of 

Metaphor and Thought. New York, Cambridge University Press. 2008. 
208 Richard Menary: Embodied Narratives. Journal of Counsciousness Studies, 15. 2008. 

209Grodal Torben: Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában.  In Fenyvesi Kristóf – Kiss Miklós –  

Thomka Beáta (szerk.) Narratívák 7., Budapest, Kijárat Kiadó. 2008. 229. oldal 



102 

 

     Menaryhoz és Grodalhoz hasonló megállapításra jutnak Shaun Gallagher és Dan 

Zahavi is, A fenomenológiai elme  című könyvükben,210 különbséget téve az 

interszubjektivitás elsődleges és másodlagos formái között. Az elsődleges interszubjektivitás, 

véli Gallagher és Zahavi, a környezettel való interakció során bontakozik ki, a testi 

tapasztaláshoz kapcsolódik, és már kora gyermekkorban felfedi magát. A csecsemők és 

gondozóik kommunikálnak egymással különböző hangok és taglejtések útján, melyek képessé 

teszik a kisgyermekeket arra, hogy “más személyek szándékait és diszpozícióit nem 

mentalizáló módon megértsék,”211 és így tudjanak jelentést tulajdonítani különböző 

dolgoknak, eseményeknek olyan fejlett kognitív kapacitások nélkül is, mint amilyen például a 

nyelvhasználat. A kommunikáció feltétele, hogy a kisgyermek a felnőttekkel és a többi 

gyermekkel képes legyen interakcióba lépni, és az utánzáson keresztül megvalósítani 

különböző lehetőségeket. Az utánzásnak (mimézis) az emberek közti kommunikáció 

kialakulásában és később a nyelv megszületésében is fontos szerepe van. A mimézis egyfajta 

holisztikus gondolkodási stílus212, ami az emberi gondolkodás fejlődése szempontjából 

Donald szerint jelentősebb, mint a nyelv, vagy a logika. Az elsődleges interszubjektivitásban 

tehát egy közös testi interszubjektivitás van jelen, ami által képesek vagyunk megérteni 

mások cselekvéseit, pusztán az interaktív szituációkban rejlő információk alapján jelentést 

tulajdonítani mások cselekvéseinek és szándékainak. 

     A megtestesült kogníció hipotézis alaptétele, hogy kora gyermekkorban számtalan test-

környezet interakciós szituációba lépünk, és az e szituációkban végrehajtott testi cselekvések 

konzekvenciáiról szerzett tapasztalatok213 konstitutív módon járulnak hozzá fejlett kognitív 

képességek kialakulásához és működéséhez. “A világban szituáltnak lenni nem csupán annyit 

tesz, mint valamilyen fizikai környezetben elhelyezkedni, hanem azt jelenti, hogy testileg 

jelentéssel bíró körülményekkel tartok kapcsolatot. Ha az ital, melyet meg szeretnék inni, 

                                                           
210Shaun Gallagher – Dan Zahavi: A fenomenológiai elme: Bevezetés az Elmefilozófiába és a Kognitív 

Tudományba. Budapest, Lélekben Otthon Kiadó. 2008. 

211Shaun Gallagher – Dan Zahavi: A fenomenológiai elme: Bevezetés az Elmefilozófiába és a Kognitív 

Tudományba. Budapest, Lélekben Otthon Kiadó. 2008. 188. oldal. 

212Donald Merlin: Art and Cognitive Evolution. In: Mark Turner (szerk.) The Artful Mind: Cognitive Science and 

the Riddle of Human Creativity. Oxford, Oxford University Press. 2006. 

213 Ezek a konzekvenciák a multimodális észlelés során keletkező, az agyban különböző perceptuális 

modalitások  között kialakuló neurális kapcsolatok, amik a tapasztalás során, ismétlődő szituációk által 
rögzülnek. A multimodális észlelésről lásd bővebben (Johnson 2007, Damasio 2010), illetve jól szemlélteti ezt a 
folyamatot a kognitív nyelvészet Narayanan által kidolgozott primer metafora elmélete, melyet részletesen 
tárgyal Lakoff és Johnson (1999). 
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elérhetetlen számomra, akkor az jelent valamit….”214 A megújuló kognitív tudományra 

általában jellemző az a szándék, hogy az elmeműködés önmagában való vizsgálata helyett az 

ittlét (Dasein) logikai elsőbbségét helyezzék az elmekutatás módszertani középpontjába.215 

Mint Margaret Wilson írja, az „erők, amik a kognitív aktivitást hajtják, nem kizárólag az 

egyén fejében keresendők, hanem megoszlanak az egyén és a szituáció közötti interakcióban”, 

s ezért „a kogníció megértéséhez a szituált megismerőt és a szituációt együtt, egyetlen 

egységes rendszer részeként kell tanulmányozni.”216   

     A szituáltság kogníció szerkezetében betöltött, meghatározó szerepének egyik első 

jelentős teoretikusa a robotikát forradalmasító Rodney Brooks, aki az 1980-as években olyan, 

a csótányok mozgásának megfigyelése által ihletett mozgó robotokat épített, amelyekben nem 

kapott helyet központi tervező egység, hanem szenzoraik és mozgató motorjaik különböző 

algoritmusokkal történő összeköttetésével közvetlenül a környezetükből kiindulva tudták 

önmagukat mozgatni, elkerülve akár a mozgó akadályokat is. Maga Brooks így összegzi 

felfedezésével kapcsolatos tapasztalatait: “Az én rendszerem eliminált mindenféle 

gondolkodási folyamatot, vagy gondolati láncolatot /…/ teljes mértékben egy nem-

gondolkodó aktivitásra, az észlelés és cselekvés közvetlen kapcsolatára épült.”217 Brook 

koncepciója inspiratív módon hatott az olyan szerzők munkásságra, mint például Andy 

Clark218, aki a kogníció szituáltságának szószólójává vált és írásaiban gyakran amellett érvel, 

hogy számos előzetes kognitív képesség - mint például az ösvény felismerés, téri emlékezet, 

szelektív figyelem, megszakítók vészhelyzetben stb.219 - levezethető a szituáltságból, a 

fejlettebb kognitív képességek csak az evolúció későbbi szakaszában jelentek meg, és az 

előzetes kognitív képességekből származtathatók.  

                                                           
214 Shaun Gallagher – Dan Zahavi: A fenomenológiai elme: Bevezetés az Elmefilozófiába és a Kognitív 
Tudományba. Budapest, Lélekben Otthon Kiadó. 

215 Megújuló kognitív tudományon a konnekcionizmus, az elme dinamikus modelljei, az új idegtudományi 

vizsgálati módszerek (fMRI, PET) elterjedése utáni, a kogníció szerkezetére vonatkozó újabb nézeteket értjük. A 
megújuló kognitív tudományra a kogníció megtestesültségének vizsgálata jellemző, továbbá az, hogy 
szembehelyezkedik a korai kognitív tudomány komputációs elmemodelljével. A megtestesült kogníció hipotézis, 
vagy, ahogy már fentebb említettük, “4e cognition” a megújuló (Shapiro), vagy második generációs (Lakoff-
Johnson), megint máshogy: antikarteziánus (Rowlands) kognitív tudományos paradigmájaként tekinthető. E 
témában lásd bővebben (Rowlands 2010, Shapiro 2011, Chemero 2009, Lakoff-Johnson 1999). 

216 Margaret Wilson: Six views of embodied cognition. In Psychonomic Bulletin & Review, 4, 2002. 629-630. 
oldal 

217 Rodney Brooks: Flesh and Machines. New York, Vintage. 2003. 41. oldal 

218 Andy Clark: A megismerés építőkövei.  Budapest, Osiris Kiadó. 1999. 12-31. oldal 

219 Andy Clark: A megismerés építőkövei.  Budapest, Osiris Kiadó. 1999. 111. oldal 
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     Számos kognitív folyamat azonban - Clark és Brooks állításával szemben - nehezen 

eredeztethető pusztán a kogníció szituáltságából. A szimbolikus reprezentáció és központi 

vezérlő egység nélküli, konnekcionista robot-mozgató modellek sikere alapján nyilvánvalóan 

korai messzemenő következtetéseket levonni fejlettebb kognitív képességekre vonatkozólag. 

Márpedig Brooks szerint a szervezet-környezet interakció komplexitása az embernél 

elégséges feltétele a tudatosság és fejlett kognitív képességek megjelenésének. Margaret 

Wilson Brooks-szal és Clarkkal szembeni kritikája220 szerint az a folyamat, ami a ragadózó 

elől való menekülés és a szerszámkészítés között van, nem vezethető le pusztán a 

szituáltságra. A nyelvhasználat és kommunikáció, a szerszámkészítés, vagy a művészet 

megjelenése a belső kognitív képességek, pontosabban “off-line” kognitív képességek 

fejlődésére utalnak. Ezek megjelenése pedig a reprezentációk és a reprezentáció alapú 

gondolkodás fejlődését feltételezi. Tulajdonképpen már a sikeres gyűjtögetés is számos 

reflektív gondolatot igényel egy szituációval kapcsolatban: visszaemlékezés a területre és 

eltalálás a területhez, a többi gyűjtögetővel való együttműködés, a múlt heti eső 

következményeinek megvitatása. Ezekhez a folyamatokhoz bizonyosan szükség van nem 

szituált mentális aktivitásra is. 

     Ha a szituáltság, pontosabban az az elképzelés, hogy a környezettel való interakció 

önmagában elégséges a fejlett kognitív képességek kialakulásához, nem, vagy csak részben 

tartható, akkor a nonverbális narratívák és a fejlettebb kognitív szinten működő verbális 

narratívák közötti kapcsolat is további magyarázatra szorul. A megtestesült kogníció hipotézis 

idegtudományok területén is kutató teoretikusai, így például Antonio Damasio is, figyelemre 

méltó választ kínálnak a nonverbális és verbális kognitív képességek kapcsolatának kérdésére. 

Mivel a megtestesült kogníció hipotézisben az elme kiterjed a testbe, lehetővé válik, hogy az 

elme használjon céljai megvalósításához testi rendszereket és a testtapasztalásból fakadó 

emlékeket, bevonva ezzel a szenzomotoros rendszert a gondolkodás köreibe. Ez azt jelenti, 

hogy a testi interakcióban keletkező narratívákat az elme bármikor “előhívhatja” céljai - 

például a döntéshozás - érdekében, amennyiben azok rögzítettek és aktiválhatók.221  

                                                           
220 Margaret Wilson: Six views of embodied cognition. In: Psychonomic Bulletin & Review, 4, 2002.  

221 Itt kell megjegyeznünk, hogy a megtestesült kogníció hipotézis radikálisabb képviselői, mint Brooks, vagy 

Varela tagadják a reprezentációk létét és reprezentációk nélkül igyekeznek magyarázni a kogníció működését. 
Felfogásukban tehát a nonverbális narratívák sem tekinthetők reprezentációknak. A megtestesült kogníció  
reprezentációk tekintetében kevésbbé radikális teoretikusai, mint pl. Clark szerint számos reprezentáció éhes 
probléma létezik, a kogníciónak szüksége van reprezentációkra. E reprezentációk azonban legalább részben 
modális, perceptuális, vagy cselekvés-orientált reprezentációk, melyek alapjai a különböző szenzomotoros 
modalitások közötti intermodális kapcsolatok létrejötte, melyek - többek között Damasio kutatásai alapján - az 
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     Az idegtudományok területén az 1990-es évektől kezdve egyre népszerűbb lett a 

feltevés, miszerint a kogníció működésében a külső szituációk szenzomotoros szimulációi 

széles körben érintettek. Ennek empirikus bizonyítékául szolgál a Giacomo Rizolatti és 

munkatársai222 által felfedezett „tükör neuronok” (mirror neurons) elmélet223, amit 

kulcsfontosságúnak tekinthetünk a „megtestesült kogníció” koncepció szempontjából.224 A 

neurális tükrözés bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy az környezetről lecsatolt, a fizikai 

inputok és outputok közegéről leválasztott kogníció a gondolkodás és megismerés céljait 

szolgálva képes úgy működni, mintha interakcióban lenne a környezettel. Az agy - a tükör 

neuron körök segítségével - tudja szimulálni testállapotokat a szomatoszenzoros régiókban 

úgy, mintha azok valóban megtörténnének a testtel, és ténylegesen érzékelnénk őket. Az agy 

ezek alapján képes a testet, mint tartalmat bekapcsolni a kogníció folyamataiba, illetve képes 

                                                                                                                                                                                     
agy konvergencia zónáihoz köthetők. Ez a megközelítés nem zárja ki azt, hogy létezhetnek amodális 
reprezentációk is, de igyekszik a kogníció működését minél nagyobb mértékben modális reprezentációk 
segítségével leírni. Míg a perceptuális reprezentációk elmélete egyre szélesebb körben válik elfogadottá, a 
radikális megtestesült kogníció híveinek szüksége van egy elméletre, ha a kogníció működését mindennemű 
reprezentáció nélkül akarják leírni. Egy olyan elmélettel kell előállniuk, ami megmagyarázza, hogy mire cserélik 
ki a reprezentációkat, és hogy miként írhatjuk le azt. Chemero (2009) szerint a legjobb megoldás, ha a gibsoni 
affordancia elméleteket és a kogníció dinamikus rendszerként történő leírásának teóriáját egyesítik. Az 
affordanciák a környezetben való viselkedés lehetőségei, melyek egyben megahatározzák és irányítják a 
viselkedést. Az affordanciákat a kogníció dinamikus rendszerének magasabb szintjei használják - mely 
magasabb szintek az alacsonyabb szintekből épülnek fel. A kogníció ez alapján egy folyamatosan önmagát építő 
rendszer, melynek dinamikáját a környezettel való interakció határozza meg és a környezetben kínálkozó 
cselekvési lehetőségek (affordanciák) korlátozzák, alakítják és szabályozzák. 

 
222 Giacomo Rizzolatti – Luciano Fadiga – Leonardo Fogassi – Vittorio Gallese: Premotor Cortex and the 

Recognition of Motor Actions. Cognitive Brain Research, 3, 1996.  131-141. oldal 

223 Vilayanur Ramachandran.: The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist’s Quest for What Makes Us Human. New 

York, W. W. Norton And Company. 2011. Antonio Damasio: Self Comes to Mind: Constructing The 

Conscious Brain. London, William Heinemann. 2010. Gallese, Vittorio – George Lakoff: The Brain’s 

Concepts: The Role of Sensory-Motor System in Conceptual Knowledge. In Cognitive  Neuropsychology, 

3/4. 2005. 455-479. 

224 A tükör neuron körök elmélete szerint neurális hálónk képes úgy tükrözni mások cselekedeteit, mintha 
azokat mi magunk vinnénk véghez. Ha látjuk, hogy valaki felemeli a kezét, a mi kézfelemeléssel kapcsolatos 
agyterületeink is aktívvá válnak, mintha saját kezünket emelnénk fel. A valóban véghezvitt és tükrözött 
kézfelemelés ugyanazokat a neurális területeket aktiválja, legfeljebb az intenzitás mértéke tér el. Vilayanur 
Ramachandran (2011) úgy írja le a tükör neuron köröket, mint a természet virtuális realitás szimulátorait, amik 
segítségével mások intencióit képesek vagyunk szimulálni. A tükör neuron körök, a finommotoros mozgás és 
(részben) a nyelvhasználat ugyanahhoz az agyterületethez kötöttek, ezért a tükör neuron körök léte fontos 
bizonyítéknak számít a hangzó nyelvet a mimetikus képességekből és a gesztusnyelvből levezető nyelv-
evolúciós elméleteknek.  
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elmondani a testnek, hogyan konstruáljon egy emocionális állapotot az azt kiváltó 

objektummal való, valós idejű interakció nélkül. A szomatoszenzoros régiókat is aktiváló 

neurális tükrözési képesség teszi lehetővé, hogy az “off-line” gondolkodás megélt lehessen. 

Joggal vetődik fel ezek után a kérdés: hogyan használja fel az agy a szenzomotoros 

szimulációt céljai megvalósításához? 

     A külvilággal történő testi interakciók szomatoszenzoros tükröződése során számos 

cselekvési forgatókönyv-minta alakul ki a kognícióban (megragadni, elengedni, felemelni, 

letenni, eldobni stb.). Ez egy aktív, a külvilágot és benne saját lehetőségeinket felfedező 

tevékenység eredménye, amit úgy kell elképzelnünk, mintha a környezettel történő interakció 

során egy tárgy - heideggeri fogalommal élve - mirevalóságának felfedezése, és ennek 

konzekvenciái rögzülnének a kognícióban: például számos tapasztalati kísérlet után tanuljuk 

meg, hogy a pohár megfogható, de nem megmászható; eldobható, de akkor általában 

összetörik, stb. Természetesen a cselekvési forgatókönyvek nem csak a tárgymanipulációra 

vonatkoznak, hanem minden olyan cselekvési módra, amit testünkkel képesek vagyunk 

kivitelezni, mint például utat megtenni, erőt kifejteni, erőt elszenvedni. 

     Antonio Damasio szerint a világ aktív, azaz cselekvéssel történő felfedezésének 

elengedhetetlen feltétele az agy szimulációs képessége. Damasio, a tükör neuron körökre 

támaszkodó “mintha testi hurok” (as-if body loop) elmélete225 alapján az agy a szenzomotoros 

területeket is magában foglaló mentális térben zajló szimuláció segítségével képes 

felhasználni a cselekvési történetek szerkezeti mintáit céljai megvalósításához. Magyarán egy 

szituációban az agy a szenzomotoros területeken aktivált történet-szimuláció segítségével 

dönti el, hogy egy döntéshelyzetben melyik lehetséges cselekvési forgatókönyv lesz a 

legkedvezőbb a szervezet homeosztázisának fenntartása szempontjából.  

     A szimulációs képesség Damasio szerint bármilyen testi cselekvés végrehajtásának 

szükséges feltétele. Ahhoz például, hogy megragadjunk egy poharat, minden pillanatban el 

kell terveznie az agyunknak, hogy merre mozduljon a kéz, mikor kezdődjön a megragadás, a 

szájhoz emelés stb. Ebben az esetben az agy tehát kénytelen minden pillanatban az aktuális 

esemény kimenetelét megjósolni, hogy például a pohár megragadása, mint cél, 

beteljesülhessen. Ennek a folyamatnak pedig narratív struktúrája van. Ez az, amit úgy ír le 

                                                           
225 Antonio Damasio: Self Comes to Mind: Constructing The Conscious Brain. London, William Heinemann. 

2010. 
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Damasio226, hogy a történetmesélés az, amit agyunk legtermészetesebb módon csinál. Az 

agynak minden pillanatban testi történeteket kell irányítania egy képzelt, a homeosztázis és a 

jóllét (well-being) szempontjából legkedvezőbb kimenetelű állapot felé, valamilyen 

forgatókönyv alapján. 

     A megtestesült kogníció koncepciójához köthető, ún. konceptualizációs hipotézis a 

történeteket alapvető mentális aktivitásként kezeli, amik a kogníció komplexebb 

folyamataihoz, mint például a nyelvhasználathoz és a gondolkodáshoz is kapcsolódnak. A 

konceptualizációs hipotézis227 szerint a nonverbális narratívák strukturálják a gondolkodást és 

a nyelvhasználatot. A nonverbális narratívák elemi testtapasztalási forgatókönyvek a 

megtestesült elmében, amik a gondolkodás Gestalt struktúráiként segítik összetett az absztrakt 

fogalmak, vagy komplex érzések megértését, gyakorlatilag bármit, ami nyelvben kifejezhető.      

     A konceptualizációs hipotézis alapján, például amikor a szerelmet utazásként 

(“Kapcsolatunk zsákutcába érkezett.”), a gazdaságot növényként (“Megnyirbálták a 

költségvetést.”) írjuk le, kognitív metaforákat használunk. E metaforák forrástartománya 

azonban nem konkrét utcát és növényt jelenít meg az elmében, hanem az utcákkal és 

növényekkel kapcsolatos szenzomotoros tapasztalatokat, amiket interakcióink folyamatában 

elraktároztunk. Arra, hogy e tapasztalatok közül melyik integrálódik a céltartományhoz, a 

fogalmi integráció elmélete kínál magyarázatot.228 Korábbi példánknál maradva: A 

“Kapcsolatunk zsákutcába érkezett.” mondat valójában egy szituáció, a zsákutcába jutás pedig 

érzetekkel jár. Ha olyan embernek fogalmazzuk meg ezt a mondatot, akinek hozzánk 

hasonlóan van interakciós tapasztalati emléke a zsákutcába kerülésről, a mondat által 

megjelenített szituáció alapján automatikusan szimulálja a „zsákutcába jutás” érzéseit is, 

ezáltal képes olyan intencionális állapotot aktiválni magában, ami a másik intencionális 

állapotának megértéséhez vezet. A megértés objektivitása tehát azonos szituációk testi 

                                                           
226 Antonio Damasio: Self Comes to Mind: Constructing The Conscious Brain. London, William Heinemann. 

2010. 

227 A megtestesült kogníció hipotézis kialakulását bemutató Lawrence Shapiro három különböző irányvonalat 

különböztet meg e hipotézisen belül: konceptualizáció (conceptualization), kicserélés (replacement) és 
konstitúció (constitution). Lásd bővebben ( Shapiro 2011). 

228 Gilles Fauconnier – Mark Turner: The way we think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden 

Complexities. New York, Basic Books. 2002. Kövecses Zoltán - Benczes Réka: Kognitív Nyelvészet. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 2010. 

 

 



108 

 

megélése közel azonos testi képességek alapján, a megértés szubjektivitása pedig azoknak az 

érzéseknek az előhívása, amelyek e szituációban érintettek. Az elemzett mondat hatására tehát 

egy cselekvési szituáció szimulálódik a kognícióban, melyben a szenzomotoros rendszer 

érintettsége biztosítja a szituáció megélését, ezáltal a megértéshez szükséges intencionális 

állapot létrejöttét. 

     Fel kell fedeznünk a példamondatban a narratív szerkezetet is, hiszen egy utcába 

bemenni, rájönni, hogy zsákutca, majd onnan kijönni magában is egy cselekvési 

forgatókönyv, számos érzettel és érzéssel. Amikor kimondjuk a mondatot, a megtestesült, 

naturalizált narratíva elmélet alapján azt a testi történetet és a vele járó intencionális állapotot 

szeretnénk átadni a befogadónak, ami a zsákutcába jutással kapcsolatos. A befogadó a történet 

értelmezése során az aktivált keret elemei által szimulálja a szituációt, és megéltté teszi saját 

megtorpanás, visszafordulás élményeit. A kommunikáció során mindezek alapján szavak által 

reprezentált szituációkat és velük együtt testtapasztalási emlékeket, cselekvési 

forgatókönyveket adunk át egymásnak, melyeket a tükör neuron körök segítségével az agy 

szimulál a szomatoszenzoros régiókban. Mivel a szomatoszenzoros szimuláció ugyanazon a 

helyen zajlik, mint a külvilággal történő valós idejű interakció: olyan, mintha valóban 

megélnénk a kogníció hátterében zajló történetet. Ugyanez történik akkor, amikor belső 

monológot folytatunk magunkkal: az agyi szimuláció és a nyelvhasználat szenzomotoros 

érintettsége miatt szükségképpen érzetek, érzelmek formájában megéljük a szavak és 

mondatok által közvetített szituációkat.  

    Mindez pedig magyarázatot kínál arra, hogyan lehet a külső és belső világgal való 

folyamatos interakcióban létrejövő Én megtestesült ágens, aki kénytelen egyszerre történetet 

mesélni és megélni a narrációt, hiszen a megélés nélkül képtelen lenne döntéseket hozni saját 

homeosztatikus szintjeinek fenntartásával kapcsolatban, legyen szó biológiai, vagy 

nyelvhasználathoz és verbális, autobiografikus, népi pszichológiai narratívákhoz kapcsolódó 

szociokulturális homeosztázisról.  

     A narratív pszichológiai elemzések a kognitív nyelvészeti kutatásokhoz hasonlóan 

tehát megalapozzák azt a test, tudat, nyelv viszonyát is érintő elgondolást, hogy a narratívák 

nem egyszerűen az önmagunk és környezetünk megismerését és megértését segítő mentális 

konstrukciók, de a tudat működését meghatározó, személyiségformáló, Én-teremtő 

produktumok is. Olyan, a megismerő individuum életét strukturáló tudatos és tudatalatti 

értelmezési keretek, amelyek az emberi események és cselekvések fogalmi reprezentációinak 

gazdag hálózatát feltételezik. Mint Lakoff fogalmaz, a „narratívák és melodrámák nem 
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pusztán szavak és képek, részeivé válnak tudatunknak, és olyan modelleket kínálhatnak 

számunkra, amelyek nem csupán a mindennapi életvezetésben lehetnek segítségünkre, de 

definiálják számunkra azt is, hogy kik vagyunk valójában.”229 

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a történeti kontextusokban elhelyezett narratívák 

miként lehetnek segítségünkre a történelmi cselekvések hátterében rejlő intenciók 

rekonstrukciója során.  

       Arra keresünk választ, hogy az eszmetörténeti kontextusok feltárásával megértett 

történelmi narratívumok mint a történelmi szereplők életét strukturáló, döntéseit meghatározó 

értelmezési keretek hogyan vezetnek el bennünket a múltbeli cselekvések intencionális 

hátterének a rekonstrukciójához. Ebben arra a kontextualista-intencionalista 

gondolkodástörténeti hagyományra építünk, amelynek legkiemelkedőbb képviselője Quentin 

Skinner, Cambridge-i történészprofesszor, és amelynek fő tézise, hogy a vizsgált történeti 

szövegek jelentéseit a szövegek keletkezésének társadalmi, kulturális, gazdasági kontextusa 

határozza meg.  Első lépésben Skinner Hobbes és Machiavelli életművével kapcsolatos 

feltevései tükrében teszek kísérletet a kontextualista-intencionalista módszer megvilágítására. 

Ezt követően Augustinus  munkásságát elemezve próbálom feltárni, hogy az eszmetörténeti 

kontextusukban megértett narratívák, miként lehetnek segítségünkre a szerzői intenciók és 

vélekedések rekonstrukciójában, a megértett narratívák énteremtő funkciójának 

reprodukálásában. Ezzel egyúttal világossá kívánom tenni azt is, hogy a narrativista 

történetfilozófiai felfogás és a kontextualista-intencionalista eszmetörténeti megközelítés 

szintézise mennyiben lehet segítségünkre a történelmi narratívák történelmi megismerésben 

betöltött szerepével kapcsolatos gnoszeológiai kérdések tisztázásában. 

                                                           
229George Lakoff: The neural theory of metaphor. In: Raymond Gibbs (szerk.) The Cambridge Handook of 

Metaphor and Thought. New York, Cambridge University Press. 2008. 231. oldal 
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4. Történelmi narratívák kontextualista megközelítésben – 
Quentin Skinner Hobbes és Machiavelli életművéről  
             

A következőkben tehát arra kívánok rávilágítani, hogy a Cambridge-i kontextualista-

intencionalista eszmetörténeti iskola kiemelkedő alakja, Quentin Skinner két fontos műve 

milyen alapokat kínál a narrativista és kontextualista koncepciók szintéziséhez.  Az egyik 

monográfia Hobbes munkásságát elemzi a hermeneutika és az analitikus módszer 

alkalmazásával a lingvisztikai kontextualizmus szemszögéből.230 Másik munkája Machiavelli 

életművét vizsgálja a politikai filozófia struktúrájának elemzésével.231  

Hobbes világa, környezete, véli Skinner, mint egyfajta filozófiai rendszer a reneszánsz 

korában, jó közeg arra, hogy el lehessen benne helyezni a civil science elméletét. Ma az eddig 

megközelíthetetlen, „magányos” tekintélynek tartott Hobbest-t egyre inkább elfordítják ettől a 

sztereotípiától, és saját korszaka filozófiájával kezdik összekötni.232 Az individuum szavai 

jelentéssel bírnak, és ezek a jelentések sokféleképpen megközelíthetők. Minden kijelentésnek 

van egy meghatározott, mögöttes története, egyfajta gondolkodási nyelvezete. A múltban 

használt szavak kapcsán ezért felvetődik a kérdés, hogy ezek mögött milyen tartalom jelent 

meg, mi volt a közlő tapasztalata, motivációja, milyen jelentést is tulajdonítottak nekik a 

kortársak.  

Skinner 1969-ben publikálta a Meaning and Understanding in the History os Ideas 

című munkáját.233 Írásában bizonyította, hogy az eszmetörténet a filozófiai elméletek és a 

történetírás összekeveredésétől szenved. A korábbi időkben sok téves elmélet született azzal 

kapcsolatban, hogy a fontosabb múltbeli események tartalmát a történeti kontextusoktól 

független eszme- és politikatörténeti modellek jegyében értelmezték. Skinner szerint tudnunk 

kell, hogy mit „tett” a szerző, mit akart tenni, mire gondolt, és ezt a befogadók miként értették 

meg. A cselekvés és a hatása ugyanis mindig történelmi kontextusban valósul meg, amit a 

szerző és az olvasó kommunikációjának nyelvezete határoz meg. A nyelv mindig határokat 

szab abban, hogy a közlő mit mondhat, és hogyan értik, meg amit mondott. A nyelv eszköz, 

aminek a segítségével a szerző megszerzi és feldolgozza az információkat a történelmi, 

                                                           
230 Quentin Skinner: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge UP, 1996. 

231 Quentin Skinner: Machiavelli, Oxford UP, 1981.  

232 Nagy József: „Ratio” és „elocutio” Hobbes filozófiájában. Magyar Filozófiai Szemle – 1998. 1/3. 1. oldal 

233  Quentin Skinner: Meaning and Understanding in the History os Ideas. History and Theory 8. (1969), 1. szám. 
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politikai helyzetről, amelyben él és cselekszik. Ez a nyelv vezet el bennünket ahhoz, sugallja 

Skinner, hogy megértsük, mit tettek a történelmi szereplők, hogyan cselekedtek, 

gondolkodtak.234   

Így rekonstruálhatjuk azokat az indítékokat, megfontolásokat is, amelyek miatt 

Hobbes szembekerült a politika és a szabadság republikánus felfogásával. Ezt a gondolkodást, 

mutat rá Skinner, a vallás miatt kialakuló angol polgárháborúval szembeni ellenállás táplálta. 

Skinner Hobbes személyiségét vizsgálva a politikai, filozófiai szövegek által rejtett 

beszédaktusokat elemzi. A történelmi szöveget olyan kontextusba helyezi, mely által 

beazonosítható lesz, hogy a szövegek szerzői a „megírás” által bizonyos módon cselekedtek. 

A nyelv két meghatározó dimenzióját különbözteti meg. Az egyikben úgy írják le a nyelvet, 

mint a jelentés dimenzióját, a jelentés és a referencia kutatását, melyek a szavakhoz és a 

mondatokhoz kapcsolódnak. A másikban úgy határozzák meg a nyelvi cselekvést, hogy a 

beszélő képes valamit „tenni” a szavak és a mondatok használata által.235 A hagyományos 

hermeneutika az első módon gondolkodik és dolgozik, a Skinner-féle megközelítés viszont 

inkább a második tézissel, ami komolyabban veszi a tények implikációit, ugyanis a szavak 

egy időben cselekvések és tények.  

Skinner a Hobbes-elemzés keretein belül korának politikai nyelvezetét és annak 

alapelemeit vizsgálja. Ehhez felhasználja a filológiát, ami által feltárja az angol, a spanyol és 

az itáliai humanizmus hatástörténetét. Ennek keretében tette alapos vizsgálat tárgyává a 

racionalista filozófia alapvetéseit is. Hobbes szerint, ha csak a tapasztalat alapján 

megfogalmazott premisszákból kiindulva gondolkodunk, eljuthatunk azokhoz a 

tudásformákhoz, melyeket birtoklunk, illetve felismerhetjük a tudományos igazságokat is. 

Elveti, hogy szükség lenne a meggyőzés művészetére, ahhoz, hogy ezeket a tudásformákat 

megismerjük. A meggyőzést és a tanítást megkülönbözteti, a meggyőzésnek nem lehet 

szerepe a tanításban. Skinner szerint Hobbes később ezt a véleményét újraértékelte, és úgy 

vélte, hogy a retorikai meggyőzés nélkülözhetetlen a tudás átadásában.236  Az angol 

humanizmus az ókori tudományokra nyúlt vissza, erre építve fel hagyományainak alapjait, 

nagy hangsúlyt fektetve a római és a görög nyelv ismeretére. A római szabad művészetek 

ismerete, szintén elengedhetetlen volt. Hangsúlyt helyeztek az ókori költők munkáinak 

                                                           
234 Quentin Skinner: The Foundations of Modern Political. Thought. II. kötet 358. oldal 

235 Nagy József: „Ratio” és „elocutio” Hobbes filozófiájában. Magyar Filozófiai Szemle – 1998. 1/3. 1. oldal 

236 Nagy József: „Ratio” és „elocutio” Hobbes filozófiájában. Magyar Filozófiai Szemle – 1998. 1/3. 2. oldal 



112 

 

elemzésére, kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a dialektikának és a retorikának. A történelem 

ismerete a lehangsúlyosabb ismeret volt, szívesen tanulmányozták Livius, Sallustius, vagy 

Tacitus műveit más szerzők művei mellett, de kedvelték Ciceró, Ovidius, Horatius, Vergilius 

verseit is. A filozófia területén főként Arisztotelész és Platón munkái kerültek a középpontba, 

de fontosnak tartották a grammatikát, a retorikát, a költészetet, és a morálfilozófiát is. 

Emellett kiemelt figyelmet kaptak az olyan latin szerzők művei is, mint Mancinelli, 

Moselannus, és Melanchthon. Komoly hangsúlyt fektettek a humán tudományokra és a 

bölcsesség fontosságára. Hobbes ezekre a tudományokra építve szerezte műveltségét a kor 

többi fiataljához hasonlóan. Ezek az alapelvek, stabil belső szellemi alapokat adtak egy 

korabeli fiatalember számára. A nemes gondolkodás a társadalmi és a politikai életről való 

gondolkodásmódban is jelen volt, visszanyúlva szintén az ókori példákra és eszmékre. A 

politikai életben való részvétel elvárás volt, miként a közösséggel, a társadalom problémáival 

való foglalkozás is. Egy államférfinek, de akár egy szónoknak is bölcs és ésszerűen 

gondolkodó embernek kellett lennie. Egy államférfinek tisztában kellett lennie a retorika 

fontosságával, látnia kellett ennek összefüggését. Az állampolgárnak is alapvető kötelessége 

volt az igazságosság védelme, a becsületesség, amit egy államférfinek alapértékként 

képviselnie kellett, illetve a humanizmusban ez elvárás is volt tőle. Skinner szerint a jó polgár 

legfontosabb feladatai retorikai jellegűek voltak, a „retorika művészetének a gyakorlója” 

kellett, hogy legyen. A helyes, retorikán alapuló, becsületes életmód a társadalom tagjaiban 

emocionális folyamatokat indítottak el, ami egyrészt példaként szolgált, másrészt gyakorlati 

inspirációt is jelentett az individuum számára. Egy államférfinak vagy egy uralkodónak is 

ezeket az értékeket kell képviselni, igazságos, bölcs tulajdonságokkal kell rendelkezni, nem 

célszerű, hogy kegyetlen legyen az alattvalóival, bár néha célszerű, hogy a hatalom 

megtartása miatt, féljenek tőle. A humanizmusban komoly mérlegelés kérdése volt, hogy mi 

számított kegyes, illetve kegyetlen cselekedetnek.  

Hobbes-hoz hasonlóan Machiavelli is meghatározó hatást gyakorolt a politikai 

gondolkodás fejlődésére. Mint arra Skinner rávilágít, több hasonlóság is mutatkozik a két 

gondolati rendszer között. Például az, hogy mindkét gondolkodó motiválónak tartotta a 

szenvedélyeket a morális igazságok elfogadtatási szándékát illetően.237 Emellett éppúgy 

megjelenik Machiavelli estében a jeles személyiségek mellett szerzett politikai tapasztalat 

fontossága, mint azt Hobbes-nál is érzékelhettük.  

                                                           
237 Quentin Skinner: Reanson and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge UP, 1996. 429. oldal. 
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Skinner Machiavelli munkásságát a modern politikai filozófia kialakulásával, 

folyamataival összhangban elemzi. Ennek keretében a gondolkodót a klasszikus 

republikanizmus sajátos humanista tradíciójának szószólójaként kívánta bemutatni. A 

politikai szemléletét eredetiségében és kreativitásában úgy fogta fel, mint polemikus és néha 

ironikus választ a humanizmus meggyőződéseire. Hozzátéve ehhez, hogy Machiavelli 

életműve csak a szó legtágabb értelmében véve képez egységet, és a bennük jól kirajzolódó 

koncepció nem mentes bizonyos következetlenségektől és logikai ellentmondásoktól. Ennek 

oka pedig, hogy Machiavelli narratíváit nagyon különféle inspirációk nyomán és vegyes 

reflexiókkal kísérve fogalmazta meg. A munkásságával kapcsolatos vegyes érzések is ebből a 

tényből fakadnak. Így az a bírálói által gyakran hangoztatott meggyőződés is, hogy a 

machiavellizmus mindig is fenyegetést jelentett a politikai élet erkölcsi alapjaira.238 Skinner 

ugyanakkor tisztában van a normatív fejtegetés és a történetírás különbségével. Machiavelli 

esetében azt is vizsgálja, hogy az elbeszélés a történelemben, a történelmi cselekvés 

megvalósulása, mennyiben tekinthető a cselekvések egymásutániságának. Isaiah Berlin 

szerint „pozitív szabadságunk van arra, hogy valakik legyünk, vagy valamit tegyünk, attól a 

„negatív” szabadságunktól, ami a megtenni vágyott, vagy az elhatározott cselekedetekre 

vonatkozó korlátozás vagy tiltás hiánya.”239 Skinner foglalkozott Berlin tézisével, fontosnak 

tartotta a nyelvezetek folytonosságát, és a kapcsolatok meglétét a beszédaktusok között. 

Megkülönböztette a szabadság „római” felfogását, ami a döntést hozó, és a szabadon cselekvő 

polgár attribútuma, és a szabadság „gótikus” felfogását, ami annak az individuumnak az 

attribútuma, akinek jogait védi ugyan a törvény, de annak létrehozásában nem kellett részt 

vennie.240 Machiavelli szerint a római szabadság a felfegyverzett polgárok attribútuma, a 

fegyverek által van cselekvési szabadságuk, és jogaik gyakorlásának a lehetőségét adja meg.  

       Machiavelli életműve szerteágazó hatást gyakorolt az államelméleti és a politikai 

irodalom történetében. Ennek a hatásnak az alapja a gondolati rendszer eredendőnek és 

autentikusnak tekinthető machiavellizmusa. Ennek egyik előzménye a premachiavellizmus, 

uralkodók és állami vezetők tudatos államirányító módszereinek olyan jellemző elemei 

foglalja magában, amelyek alkalmazásáról az illetők feljegyzett felszólalásai, kortársak 

visszaemlékezései, vagy a történetírók adnak hírt. Ezek alapján született meg az államelméleti 
                                                           
238 Quentin Skinner: Machiavelli. Atlantisz Kiadó, 1996. 9. oldal. 

239 Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty. Oxford University Press, London, 1969. 

240 John Greville Agard Pocock: Quentin Skinner – a politika története és a történelem politikája. Fordította: 
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jellegű művek köre. A másik előzmény az elméleti premachiavellizmus, ami ezeknek a 

műveknek a közvetlen teoretikus forrásaként szolgált.241 Megvizsgálva, hogy Machiavelli 

élete Skinner elemzésén keresztül, hogyan épül fel, láthatjuk, milyen tényezők domináltak az 

életében, illetve hogyan alakult ki a teljes egyénisége, mely a fenti hatásokat a történelemre, 

uralkodókra, államférfiakra, a közgondolkodásra el tudta érni.  

        Mint arra Skinner felhívja a figyelmet, amit Machiavelli a fejedelmeknek szánt intelme 

területén alkotott, az az újrafogalmazás. Egyrészt elfogadta a humanista virtus jelentőségét, 

ami a fejedelem számára meghozza a szerencsét és a dicsőséget. Másrészt megszüntette az 

összeköttetést a fogalom jelentése és a fejedelmi erények között. A virtust a fejedelem fő 

meghatározó tulajdonságának tartotta. Ez az a hajlandóság, hogy elérje legnemesebb céljait 

kész megtenni bármit, amit érdeke parancsol, úgy hogy az mindegy, hogy az erkölcsös vagy 

nem. Ez a morális rugalmasság kívánatos tulajdonsággá válik. Ez a tézis szemben áll a 

humanizmus és az ókori moralisták elképzeléseivel és a humanista politikai gondolkodás 

hagyományaival. A humanisták számára ugyanis a virtus az igazi, az erkölcsileg fedhetetlen 

férfi ideája volt a meghatározó. Machiavelli elképzelése számukra az erkölcs feladásával volt 

egyenlő, és azt jelentette számukra, hogy az ilyen ember az erkölcstelenségbe süllyed. Akár 

az erőszakot, vagy akár a csalást az emberhez méltatlannak tartották. Machiavellinél a 

férfiasság önmagában nem volt elegendő tulajdonság. Kétféle cselekvési módot különböztet 

meg, az emberi tulajdonságot és az állati sajátságot. Az emberi tulajdonság nem mindig 

elegendő egy cselekményben, az uralkodónak néha az állatot kell utánoznia. Akkor jár jól, ha 

a vadállatok közül példaként az oroszlánt és a rókát választja, a férfias becsületet pedig az 

erőszak és a csalás tudományával pótolja. Az ilyen uralkodó nem tesz semmi megvetésre való 

dolgot, mivel igyekszik elkerülni mindazt, ami gyűlöletet támaszt ellene. Fenntartások nélkül 

jár el szövetségeseivel és ellenségeivel szemben. Mivel fenségesnek tűnik alattvalói 

szemében, azok nyugtalansággal és ámulattal figyelnek rá. Az uralkodónak tudnia kell 

elhárítania az emberek gyűlöletét. A népi gyűlöletet és megvetést el kellett kerülnie. A kívánt 

eredményhez határozottság és merészség kell, hogy a népet döbbenettel és elégedettséggel 

töltse el. A fejedelemnek meg kell tanulnia rossznak lenni, és szükség esetén ezt a képességét 

gyakorolnia is kell. Mégis ügyelnie kell, hogy ne kerüljön elvetemült ember hírébe, mert az 

megfosztaná az államától. El kell kerülnie a gonoszság látszatát, még akkor is, ha kénytelen 

gonoszat cselekedni. Az emberek Machiavelli szerint hálátlanok, ingatagok, színlelők, a 
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veszélyektől visszarettennek, harácsolásra hajlamosak. Az az uralkodó, aki csak az ilyenek 

szavára épít, az szintén elveszíti az államát. Tehát a fejedelemnek gyakran kell az emberiség 

ellen cselekednie, ahhoz hogy megtartsa a hatalmát. A fejedelemnek azt kell mutatnia, mintha 

rendelkezne a jó tulajdonságokkal. Jó, ha bőkezűnek, bölcsnek, és könyörületesnek látják, ezt 

széles körben el kell terjesztenie, bár nem szabad színlelőnek lennie. Továbbá ismernie kell az 

emberek összezavarásának képességét. A megtévesztés tudománya ugyanis a siker kulcsa 

lehet, az észrevehető álszentség népszerűtlenségbe döntheti. Az őszinte érzelmeket ironikusan 

elveti. Bár a kormányzáshoz szükséges hogy addig fent tartsa őket, amig szükség van rá. A 

legtöbb ember annyira ostoba, hogy kritikátlanul szó szerint veszi a dolgokat, és a látszat 

alapján ítélnek. A néptől elszigetelt fejedelem olyan helyzetben van, hogy mindenki azt látja, 

amilyennek mutatja magát és nem kell attól tartania, hogy bűnei kitudódjanak. Machiavelli 

ezen elképzelése meglehetősen konvencionális erkölcsi álláspontot mutat. Máshol 

dicséretesnek tartja, ha egy uralkodó őszinteséggel, és nem ravaszsággal él. A fejedelemnek 

előnyösnek kell lennie, amikor erre módja van, ezen akkor változtathat, ha a szükség erre 

kényszeriti. Mivel az erények szerinte olyan tulajdonságok, amelyek csak látszólagosak, ezért 

látszólagos erényeknek nevezi őket. Azok az erkölcstelen cselekedetek, amelyek jólétet és 

biztonságot adnak, azokat látszólagos vétkeknek nevezi. Az a fejedelem, aki nem szeretné, 

hogy fösvénynek tartsák, az nem tartózkodhat a pazarlástól. Seneca szerint a fejedelem csak 

akkor büntessen, ha a nagy és ismétlődő gonosz tettek felemésztették a türelmét. Ezt csak 

hosszas vonakodás és halogatás után tegye meg a legnagyobb jóindulattal. Erre a humanista 

elképzelésre Machiavelli úgy reagál, hogyha a fejedelem rögtön könyörületes, szabad folyást 

engedve a bűnnek, nem fogják jóindulatúnak tartani, kénytelen példát statuálni. Felteszi a 

kérdést, hogy a nép szeresse az uralkodót, vagy inkább féljenek tőle? A humanisták azt 

tartották, hogy a félelemben tartással nem lehet megtartani a hatalmat. Ennek ellenében 

Machiavelli azt tartja, hogy biztonságosabb, ha az emberek tartanak a fejedelemtől, mintha 

szeretik. Nem egy tulajdonság miatt szeretik a fejedelmet, jobb, ha rettegnek a büntetéstől, igy 

a fejedelem könnyebben megtartja az államát. Machiavelli a humanizmussal elképzelésével 

szemben úgy véli, hogyha az uralkodó vét az erények ellen, nem kell aggódnia miatta, ha a 

kormányzata miatt ez fontos lehet. Tehát az uralkodónak minden esetben példás szigorúsággal 

kell eljárnia, nem kell félnie attól, hogy kegyetlennek tartják.  

      A kialakuló köztársasági szabadság eszméi hatással voltak rá. Megírta a Beszélgetések 

című munkáját. A fejedelem című művében kizárta a köztársaság vizsgálatának a lehetőségét, 

ellenben a Beszélgetések-ben az egyeduralmat és a köztársaságot állítja szembe. Azt kívánja 
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megmagyarázni, hogy miért váltak naggyá bizonyos városok, mint például Róma, és milyen 

módszereket használtak fel a hatalom megszerzésére. Egyetértett azzal a humanista tézissel, 

hogy minden államban, és minden népben ugyanazok a vágyak és törekvések éltek és élnek. 

Aki vizsgálja a múlt eseményeit, az láthatja, mi történik minden állam jövendő életében, és 

azokra alkalmazhatja a régi idők tapasztalatait. Szerinte, csak a szabad városok 

terjeszkedhetnek és gazdagodhatnak. A sikerhez mentesnek kell maradni a politikai szolgaság 

minden formájától, akár belülről fakad az, egy zsarnokság révén, akár kívülről kényszeríti ki 

egy hóditó hatalom. Egy városnak meg kell őrizni a szabadságát és függetlenségét minden 

hatalommal szemben, és meg kell őriznie közösségének hatalmát is. Az ilyen szabadság 

azonos az önkormányzat fogalmával. Csak az az állam fejlődik rövid idő alatt, amelyben a 

nép van uralmon. Machiavelli elveszíti az érdeklődését a fejedelmek kérdése iránt, és hajlott 

arra a véleményre, hogy a népi irányitás fenntartása összeegyeztethető a monarchikus 

kormányzati formával, és a köztársasági rendszereket részesíti előnyben az egyeduralmakkal 

szemben. Nem az egyéni haszon, hanem a közjó teszi naggyá az államokat, de csak a 

köztársaság törődik a közösség hasznával. Ez nem így történik egy királyságban, ahol az 

uralkodó a saját szavára cselekszik, a közösség javát pedig sérti. Ezért a monarchikus 

kormányzat államai nehezen fejlődnek, a szabadságban élő államok pedig sikeresek. A 

szabadság megőrzésében szükség van a jószerencsére, hogy a város ne legyen külső szolgaság 

alatt. Azok a városok, melyek szolgai állapotban születtek nehezen alkotnak olyan 

törvényeket, amelyek garantálják szabadságukat és hírnevüket. Róma esetében is jelen volt a 

virtus, és ezért évszázadokon át megőrizték a szabadságukat, és később uralmuk alá hajtották 

a világot. A városban a virtussal a polgárok testülete kell, hogy rendelkezzen. Ebben az 

esetben ez azt jelenti, hogy az ember bármit megtesz az állam dicsőségéért, függetlenül attól, 

hogy cselekedete jó vagy rossz. Fontosnak tartja, hogy a közrendű polgárok az egyéni 

érdekek, és a közösségi erkölcs fölé helyezzék a közösség javát. Mindenkinek a közjót kell 

néznie és nem a saját hasznát, ehhez jószerencsére is szükség van. Egy város 

felemelkedéséhez szükség van a tömegek jószerencséjére. Az államot csak egyetlen férfiú 

szervezheti meg, más esetben egy köztársaságot nem lehet tökéletesen megszervezni. Viszont 

ha a későbbiekben egy város csak a szerencséjére támaszkodik, és nagyságával áltatja magát, 

az hamarosan össze fog omlani. Az állam gyenge lesz, hacsak egyetlen férfiúba helyezi a 

bizalmát és az ritkán fordul elő, hogy az utódai újra tudják szervezni az államot. Olyan 

fejedelemre van szükség, aki nem csak bölcsen uralkodik, hanem úgy szervezi az államot, 

hogy annak a sorsa a tömegeken múljon. A legtöbb ember inkább hajlik a gonoszra, mint a 
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jóra, ezért hajlamos figyelmen kívül hagyni közösségének érdekeit, amint alkalom adódik rá, 

hogy kiélhesse lelkének gonoszságát, ebben az esetben az állam hanyatlani kezd, és ez elindít 

egy degenerációs folyamatot. Ebben az esetben a polgárok testülete elveszítheti a közjó 

ápolásának igényét, és a politika iránt érdeklődést. A másik veszélyt az jelenti, hogy a 

polgárok ugyan aktívak maradnak az államügyekben, de az egyéni érdekeket akarják 

előmozdítani, és a közérdek háttérbe kerül. Ezért olyan férfiakra van szükség, akik egyéni 

érvényesülésüket a közjó elé helyezik. Ahol csak a hatalmasok javasolhatnak törvényeket, ott 

csak a saját hatalom növekszik. A legtöbb ember csak akkor tesz jót, ha erre a szükség 

kényszeríti őket, ha ezt szabadon hagyják folyni, az szétrombolja az államot. A korrupció 

fokozódása a szabadság halálát jelenti, és létrejöhet a zsarnoki hatalom. Machiavelli elismeri, 

hogy a polgároktól aligha várható el hogy a tiszta közösség érdekében gondolkozzanak, de a 

szerencse segítségével időnként találnak olyan vezetőt, aki helyesen cselekszik. A fontos az, 

hogy az állam ne pusztuljon el erkölcsileg. Általában minden generációra jut egy ilyen vezető. 

A jó vezető befolyást gyakorol a tömegekre, ennek ösztönző hatása lehet. A megfelelő vezető 

példamutatása elég lehet ahhoz, hogy kövessék őt, a gonoszokban pedig szégyent ébreszt. 

Meg tudja mutatni a polgároknak azokat az erényeket, ami hiányzik belőlük. Úgy lehet 

leghatékonyabban helyes viselkedésre kényszeríteni őket, ha elrettentő módon bemutatja a 

viselkedési módokat. A jó vezetőnek jól kell tudni megszervezni a hadsereget, tudnia kell 

lefegyverezni az irigyeket, bátornak kell lennie. Szintén fontos szempont a politikai 

bölcsesség, és hogy az ügyekben óvatosan járjon el. A jó vezetőnek tanulnia kell a történelmi 

példákból, és azt használnia is tudni kell. A jó vezető megjelenése kizárólag a szerencsén 

múlik. Ha ez nem történik meg, a tömegek hagyni fogják, hogy az ambíció, és a lustaság 

megrontsa őket. Ezen úgy lehet felülemelkedni, hogy a polgárok rendezettségét úgy szervezi 

meg, hogy rákényszerüljenek szabadságuk megőrzésére. Olyan intézményekre van szükség, 

amelyek meggátolják a korrupció terjedését. A vallás tanításának betartása szintén fontos, 

megalapozza az állam nagyságát. A vallás gyakorlását tehát fönt kell tartani. Ha az egyház 

káros mintát mutat, akkor a nép kevésbé lesz vallásos és az állam kárára válhat. Például az 

ókori Rómában a vallásos intézmények ösztönözték a társadalmat a nagy célok elérésében. 

Machiavellit egyáltalán nem érdekelte a vallás igazság tartalmának kérdése, csak a vallásos 

érzés fönntartását tartotta fontosnak, a nép lelkesítésében, a bűnösök megszégyenítésében. A 

rómaiak ősi vallását hasznosabbnak tartotta, mint a keresztény hitet.  A keresztény vallás az 

alázatos és szemlélődő embereket helyezte előtérbe. Nem értékelte a szellem nagyságát és a 

test erejét, ezzel nem lehetett előre mozdítani az állam dicsőségét. A kereszténység ugyan 
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megmutatta az igazságot és a helyes utat, de megszégyenítette a világot, és azt hazug 

zsákmányává tette. Az emberek önzését a törvény erejével lehet befolyásolni. A jó polgár a jó 

nevelésből születik, de ezt jó törvényekkel lehet megalapozni. A legnagyobb törvényhozók 

azok, akik megértették hogyan kell a törvényt az állam felemelkedésének érdekében 

alkalmazni. Az ókori bölcs törvényhozók belátták, hogy a „tiszta” alkotmányos formák, a 

köztársaság, és a monarchia egy romlási folyamatot indítanak el, és csak akkor tudnak 

stabilizálódni, ha „vegyes alkotmányt” hoznak létre. Machiavelli ezt a formát tartotta 

alkalmasnak a szabadság fenntartására, és az állam fejlődésére. Ez a forma, a népnek és az 

arisztokráciának egyaránt nagy hatalmat biztosít, ha ez az egyensúly felbomlik, elindulhat az 

út lefelé, és ekkor a zsarnokság lehetősége fenyeget. Úgy kell alakítani az alkotmányos 

alaptörvényeket, hogy az egyensúlyt biztosítson a különböző rétegek között, mind a két 

társadalmi réteg, részese maradjon a törvényhozásnak, szemmel tartsák egymást, elejét véve a 

túlkapásoknak. Féltékeny csoportok figyelik egymást, és ha valamelyik előretör, akkor, a 

„nyomás” miatt, helyreáll a kívánt egyensúly. Ezt az elképzelését a kortársai élesen bírálták. 

Machiavelli a belső ellentéteket rossznak tartotta, de mégis szükségesnek tartotta, egy állam 

felemelkedéséhez. Szerinte az alkotmány önmagában, még nem elég a szabadság 

megőrzéséhez. Az egyén inkább a saját ambícióival foglalkozik, ez is az alkotmány 

egyensúlyát veszélyeztette. Erre a megoldást az éberségben látta, meg kell tanulni a veszélyek 

jeleit. Illetve különleges törvények kidolgozását javasolta a veszélyek esetére. Szükséges a 

polgárok felügyelete, hogy ne cselekedjenek rosszat, fel kell ismerni a bomlás jeleit. Az 

önmagukat kormányzó köztársaságok esetében fenn állt a veszély, hogy hálátlan legyen a 

tömeg a vezetők felé. A legnagyobb veszély azoknak a polgároknak a megsértése, akik a 

legtöbbet teszik. Megoldás az lehet, hogy az irigyek és a hálátlanok kedvét el kellett venni, az 

ilyeneket azonnal törvény elé kell állítani. Az is probléma, ha valaki olyan pártot szervez, ami 

az egyéni hűségen alapszik, és nem a közjót szolgálja. A pártütésnek pedig oka lehet, a 

katonai hatalom, hosszabb gyakorlása, ez a zsarnokság kialakulásához is vezethet. Tehát a 

vezetői hatalmat korlátozni kell, megfelelő célokkal, és azt határozott időre kell megadni. 

Szintén kockázatot jelent, a romboló befolyás is, melyet a vagyonosok gyakorolhatnak. Az 

államnak gazdagnak kell lennie, a polgárnak pedig szegénynek. A törvényeknek mindenkit 

szegénységre kell kényszerítenie.  

Machiavelli úgy vélte, hogy olyan törvényekre van szükség, amelyek által a polgárok 

komolyabban részt vehetnek a belügyekben, a külügyekben és a diplomáciában is. A 

köztársaságok és fejedelemségek között állandó viszály a jellemző. Hogy egy köztársaság 



119 

 

szabadságban éljen, ennek biztosításához a támadást tartotta a legjobb cselekvésnek. Az 

idegen föld fölötti uralmat a megmaradás előfeltételének tekintette. Fontosnak tartotta, az 

idegenek befogadását, illetve szintén indokolt a társak, szövetségesek szerzése is. A 

háborúban pedig szükség van a nagy erőre, magának a háborúnak pedig rövidnek és nagynak 

kell lennie. A haza szabadságának a védelme a legfontosabb. Az erődök biztonsága arra 

készteti a fejedelmeket, hogy ezek biztonságából, elnyomja az embereket, ez miatt a vár nem 

fogja megvédeni a kialakuló gyűlölettől.  

Machiavelli 1516 után a történetírással kezdett foglalkozni. Jugurtha háborúja című 

munkájában azzal foglalkozik, hogy a történetírónak hasznosan elmélkednie kell a múltról. A 

helyes megközelítést, csak a „feljegyzésre méltó” részek kiválogatásával lehet elérni. A 

humanista történetírás fontos momentuma volt, hogy a történetírónak tiszteletet parancsoló, 

szónoki stílust kellett művelnie. Machiavelli mind a két szempontot figyelembe véve alkotott. 

A humanista történetírás az cselekményekben az üdvös történeteket kereste, és ezeket ékes 

stílussal kellett interpretálnia a történetírónak. Machiavelli is ezen az úton indult el, fontosnak 

tartva az ékes beszédet, és a stílust. Megtervezte egy nagy mű megírását 1520 után: Firenze 

történetét. A művet végül ellentétekre épülő stílusban írta meg, és a politikaelmélet is jelentős 

szerepet kapott benne. A humanisták másik alapelve az volt, hogy a régiek legértékesebb 

cselekedeteit kellett kiemelnie a történetírónak, példaként állítva a következő nemzedékeknek. 

Bár Machiavelli a humanista történetírás vonalán indult el, mégis Firenze története írásakor, 

egy idő után eltér ezektől a szempontoktól. Kifejti, hogy korában, már nem olvashatók a 

fejedelmekről nemes dolgok, a katonák nem bátrak, a polgárok nem szeretik szívből a 

hazájukat. A vezetők csalárdsággal, ravaszkodással, mesterkedéssel érték el a céljaikat. 

Machiavelli megfordította a humanista történetírás eszményét: jó példák leírása helyett, 

felhívja a figyelmet a negatív történetekre, egyfajta példaként állítva őket, hogy az olvasó 

kerülje el ezeket. A Firenze története a bukás, és a hanyatlás témájára épült. Például néhány 

ironikus képpel mutatta be a város katonai tehetetlenségét. A humanista szokás szerint, a 

jelentős ütközeteket aprólékosan leírta, de ironikus stílussal. Machiavelli úgy vélte, hogy a 

nép és a nemesség között, mindig is lesznek ellentétek, bármely államról is legyen szó, a 

nemesek parancsolni akarnak, a nép pedig nem akar engedelmeskedni. Machiavelli a 

következő zűrzavaros időszakban megbetegedett és elhunyt.242  

                                                           
242 Quentin Skinner: Machiavelli. Atlantisz Kiadó, 1996.  
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Miként arra tehát Skinner intencionalista-kontextualista elemzése rávilágított, Hobbes 

és Machiavelli elméletében több közös szál van: mindkettőjük munkásságát meghatározza a 

humanizmus hagyományainak átalakítása iránti igény, a „római” és a „gótikus” folyamatok 

közötti különbségek feltárása. Mindketten új nyelvezetet alakítottak ki, mely koruk 

Európájának gondolkodására mélyen hatott. Machiavelli módszeresen építette le a 

humanizmus örökségét, majdnem minden területen. Hobbes bizonyos elképzeléseket 

megtartott, például nem vette el a retorikát, amit a római polgár nyelvének tekintett.243 

Lényeges különbség, hogy Hobbes a vallást fontosnak tekintette a filozófiában, míg 

Machiavelli inkább csak a politika és az állam érdekeit szolgáló eszközként közelítette meg. 

Ezeket az elméleteket, politikai elképzeléseket mindenesetre, mint politikailag releváns 

cselekvéseket kell tanulmányoznunk a kor társadalmi, kulturális kontextusába ágyazva. Erre 

teszünk kísérletet a következő fejezetben is, amikor Augustinus énteremtő narratíváit 

próbáljuk a narratívák születését meghatározó társadalmi, kulturális kontextusban elhelyezni.  

                                                           
243 Quentin Skinner: Reanson and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge UP, 1996 
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5. Augustinus énteremtő narratívái narrativista-kontextualista 
megközelítésben 
 

Augustinus meghatározó munkája, a Vallomások pontos képet ad arról, hogy egy individuum, 

miként tud személyiségében és gondolkodásában megváltozni; megjeleníti az új személyiség 

születését meghatározó narratívákat. Augustinus életútja egyetlen nagy, belső konfliktusok 

sorával járó fordulat, az Isten elutasításától annak megtalálásáig. Fel kellett ismernie 

gyengeségét, bizonytalanságát, a bizonyosságból fakadó boldogság megteremtése céljából. A 

fenti lélektani fordulatot megalapozó belső narratívák különös jelentést kaptak az Augustinus 

életét meghatározó társadalmi, politikai változások kontextusában. Augustinus kora ugyanis 

az ókori társadalmi, politikai intézmények, struktúrák válságának ideje. Nem véletlen, hogy 

Augustinus kritikusan szemléli a társadalom közösségét, az államiság működését. Az állami, 

társadalmi közéletben való részvétel, a polisz erények gyakorlása, a polisz kultusz egyre 

kevésbé elégítette ki az igényeit.244  

Ez az üresség, belső elégedetlenség irányította új utak keresése felé, ami egy 

bizonyosságból fakadó boldogság keresésében nyilvánult meg. Ez az új út a belső 

elmélyülésben, szemlélődésben, a lelki nyugalom kialakításában, a lét és a gondolkodás 

egységében vált valóvá, egyfajta válaszként a társadalom kríziseire.245 A Nyugat-Római 

Birodalom válságos időszakában egyre nagyobb hangsúly helyeződik az egyéni utakat kereső, 

gondolkodó, karizmatikus individuumra, aki biztos lelki, erkölcsi, világnézeti alapokat 

kínálva képes irányt mutatni közösségének. Ezek az erények azért is bizonyultak fontosnak, 

mert a kor államigazgatása a sorozatos politikai válságok következtében egyre belterjesebbé 

vált, az elit egyre inkább elveszítette a kommunikációs kapcsolatot a tömegekkel, a különböző 

társadalmi rétegekkel. Az individuum már nem volt meghatározó tagja a közösségnek, 

amelynek szervei egyre inkább uniformizált, rugalmatlan módon működtek. A társadalom a 

Nyugat-Római Birodalom bukása után a népességszám drasztikus csökkenésével, a 

közbiztonság romlásával, az eretnekség megjelenésével is szembe kellett, hogy nézzen. A 

                                                           
244 Redl Károly: A személyiség születése. Augustinus: Vallomások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 478. oldal 

245 Redl Károly: A személyiség születése. Augustinus: Vallomások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 478. oldal 
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belső megosztottság a régebbi közösségi keretek felbomlását vonta maga után egy új 

irányvonal iránti vágyat generálva a közösség tagjaiban.  

Az Augustinus korában nagy számban megjelenő eretnekek az individuum 

szabadságát, egyenlőségét hirdetik. Ebből adódóan az uralkodók és a katolikus egyház 

mindent megtett a visszaszorításuk érdekében. Az egyház azonban még a kialakuló, 

hivatalossá váló államvallás lehetőségein belül sem tudta megfékezni az eretnek 

gondolkodást. Például Nagy Konstantin, bár felvette a kereszténységet, uralkodása alatt  

pogány szentélyeket emeltetett magának, vagy korabeli pénzérméken, mint pogány istenség 

jelent meg. A korszak gondolkodására tehát elkerülhetetlen hatást gyakoroltak az 

eretnekségek tanításai. Ezek a tanítások főként a misztériumvallásokban kaptak teret, és 

alapvetően az egyén belső problémáira helyezték a hangsúlyt. A megtisztulás, a megváltás 

vágya elsősorban a gnosztikus eretnekségekben jelenik meg. A misztérium, a titokzatosság 

népszerű, ami egy megfoghatatlan kapaszkodót jelentett az egyén számára. Ezek a kultuszok, 

a test lerombolását és a lélek tökéletesedését tartották a legfontosabbnak. Maga Augustinus 

ezt írta az eretnekségekről: „Az emberi szokások ellenére lévő vétséget, kerülnünk kell, 

éppen-e szokások mivolta okán, hogy az állam, vagy a nép szokása és törvénye alapján erősre 

kötött szerződésünket föl ne forgassa fenekestül a polgár, vagy valami jövevény gonosz kénye 

– kedve. Minden rész ugyanis visszataszító, ha maga az egésztől eltér… Az emberi közösség 

általános kötése, hogy a királynak engedelmeskedjék. Mennyivel inkább kell csűrés és 

csavarás nélkül engedelmeskednünk az Istennek, méghozzá minden egyes parancsolatában… 

Amint ugyanis az emberi hatalmasságai sorában a nagyobb azért van a kisebbik előtt, hogy ez 

amannak engedelmeskedjék, éppen úgy az isten örök hatalma mindenek fölött való”.246  

A társadalmi közélet bizonytalanságai miatt a magánélet szerepe jelentősen megnőtt, 

hiszen az individuum számára ez adott biztos, stabil hátteret. Emiatt főként a görög regény 

műfaja lett széles körben népszerű, ami főkét a „személyről szóló elbeszélésekre” épült, a 

„dolgokról szóló elbeszélésekkel” szemben. Ez a köznapiság, és a hétköznapiság világát 

szólította meg, melynek fő témája a szerelem.247 A korszak filozófiája is a boldogságot 

kereste; a nyugalmat, a belső, bölcs béke megtalálását tekintette elsődleges célnak. A befelé 

fordulásra helyezték a hangsúlyt, mint például Epiktétosz, Marcus Aurelius vagy akár Seneca 
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is. A filozófiában meghatározó szerep jutott az újplatonizmusnak, ami hatással volt 

Augustinusra is. Ez az irányzat is a belső béke meglelését, a nyugalmat, a megtisztulás 

fontosságát hangsúlyozta. A világrend és a lélek aktuális problémáit kapcsolta össze, és ezek 

megoldására kereste a választ. Kutatta a lélek üdvösségének útját, illetve azt, hogy minként is 

alakulhat a lélek sorsa. Egy olyan objektív rend meglétét feltételezték, amely a lélek elvárásai 

szerint kell, hogy kialakuljon. Ennek az elméleti iránynak a képviselői tehát elsődlegesen a 

lélek problémáival és üdvösségének kérdésével foglalkoztak, annak nehézségeire világítottak 

rá, és keresték az ezzel kapcsolatos megoldásokat. A lélek maga vetíti ki az objektív rendet, 

vallották, hogy ezzel saját magát értelmezhesse, illetve meghatározza önmagát. A szubjektum 

és az objektum egységének a felbomlása az Egy és a Sok kategóriában fejeződik ki az 

újplatonikus filozófiában. Az egység felbomlása az ember és a világ egyensúlyának 

szakadására épít, ami a Római Birodalomban fennálló bizonytalan, kaotikus helyzetre utal. A 

külső világ rendetlenségével szemben az egységet csak a befelé fordulás, a belső rend 

megteremtése oldhatja meg. Ha a lélek elmélyedése megvalósul, ezáltal lehet a helyes 

egységhez közeledni, és megtalálni a boldogságot. Augustinus ebbe a nyugtalan, identitását 

kereső társadalomba született, és életének kezdetén már ezek a társadalmi, vallási hatások 

alakítják a sorsát. Ez indítja el azt a hosszú folyamatot személyisége alakulásában, ami elvezet 

a megtérésig, a nagy fordulathoz az életében: „Ki adja meg nekem, hogy megnyugodjam 

benned? Ki segít nekem, hogy szívembe jöjj, és megrészegítsd szívemet, és elfeledjem sötét 

óráimat? …Íme, feléd tárul hallgató szívem Uram, nyisd meg és szólítsd lelkemet: Én vagyok 

a te segítséged. Szaladok majd a szavaid nyomán és megragadlak téged. Ne rejtsd el Uram 

orcádat előlem: Hadd haljak meg, hogy a halál meg ne lepjen, s majd orcádba tekintsek.”248  

A Vallomások műfaja nehezen meghatározható. Tekinthető gyónásnak, filozófiai 

elmélkedésnek, teológiai fejtegetésnek, pszichológiai megfigyelésnek, életrajznak is. A fő 

alapköve, a személyiség problematikája.249 A mű a keresztény személyiség fejlődését mutatja 

be. Gyermekkorában egy igazi eleven gyermek képét mutatja be, aki fél a veréstől, gyűlöli a 

tudományokat, és az élete középpontjában maga a játék áll. Világának megbomlott 

egyensúlya, már ekkor hat rá: „Habár még szüleim tekintélye óvott, és felnőtt emberek póráza 

vezetett, de mélyen behatoltam az emberi élet zűrzavaros tömkelegébe. …És bizony, ezek a 

hibák átszivárogtak a tanítókról, a nevelőkről, a diákokról, a golyókról, a verebekről… a 
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kormányzókra, a királyokra, az aranyra, a birtokra, a rabszolganépre. Lénygében hasonló 

botlások következtek a későbbi korokban. Igaz nyomukban a büntetés is nagyobb volt, mint 

egykor a pálca.”250 A gyermekkori tanulást a „vagyonos nyomorúság” és a „hitvány dicsőség 

feneketlen vágyának” tartotta. A görög könyveket gyűlölte, viszont a latinkönyvekért 

rajongott. Elégedetlenül nyugtázta a görög irodalom kora fiatalságára gyakorolt hatását. Ha 

nem létezne a görög irodalom, véli Augustinus, „nem ismernénk ezeket a szavakat: aranyeső, 

öl, csalás, mennyei csarnok és a hozzájuk hasonlókat.”251 Gyermekkorában a téves szellemi 

nevelés elbizakodottá, egyfajta „bukott angyallá” tette, olvasmányai, pedig a kétes élet és a 

parázna életvitel felé taszították. A korszak példaként elé állított személyiségeinek gonosz 

cselekedeteit oktatói „barbár” hibákkal tárták fel neki. Mint írja: „Viselkedését azok dicsérték 

meg, akiknek akkor tetszésére lennem, egyet jelentett nekem a tisztességes életmóddal.”252 

Nem látta az aljasság szakadékait, ragaszkodott az üres látványosságokhoz, majmolta a 

színészeket, és folytonosan becsapta a környezetét. Mint bevallja, félt és undorodott a 

csalódásoktól. Menekült a fájdalomtól, a csüggedéstől, a tudatlanságtól. Vigasztalást számára 

csak a barátai és a retorika, a beszéd művészete adtak. Úgy vélte, hogy Isten nélkül darabokra 

szakadt szét, és ifjúként csak az alantas dolgokban lelt kielégülést. Tizenhat éves korára, 

teljesen az érzékiség fogságába került, a szerelemben lelt örömet, a testi kívánságokban. Nem 

tudta megkülönböztetni a szeretet derűjét az érzéki örömök sötétségétől. A bűnös vágyódások 

tartották fogva, alámerült a „gonoszságok zúgó mélységeibe”, átlépve minden sorompót. 

Ahogy erről vall: „Málladoztam, vergődtem, fecsérelődtem, mégis hetvenkedtem a 

bujaságban.”253 Tizenhat évesen a szónoklás és az irodalom művészetét kezdte elsajátítani. 

Ebben az időben a gőg és a nagyravágyás volt a motiváló az életében. Mint megfogalmazta, a 

rossz úton járt, mégis a biztonság felé vágyakozott. A szerelemben édes volt számára, hogy 

szerethet és szeretik. Mint írta, vágyott az örömre, mert senkinek nincs a kedvére, hogy 

nyomorult legyen. A szónokok iskolájában már kitűnik a tehetségével, ez csak erősítette a 

gőgöt a lelkében. Ebben az időben Ciceró munkáit olvasta, ami fölébresztette lelkében a 

bölcsesség iránti figyelmet, és annak szeretetét. A bölcsesség iránt lángra gyulladt és 

vágyódott utána. Ekkor ismerte meg a manicheus tévtanítást, mely Mani tanításaira építve 
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indult el Babilóniából. Ez a tanítás főként káldeus, perzsa, buddhista és a keresztény vallás 

keveredéséből jött létre. Bár Augustinus szerint az igazságot keresték, sosem jutottak el a 

lényegig. Ez az igazságkeresés számára gyötrődésnek és tikkadozásnak bizonyult. Mint ahogy 

megfogalmazta: „Testi szemem küszöbén kuporogtam, és kérődztem a szememmel nyelt 

eledeleket.”254 Egyre inkább ráébredt, hogy az igazságot az ember nehezen értheti meg, az 

„arasznyi életű” emberek gyöngék arra, hogy egybevessék a szemükkel sohasem látott, 

tovatűnt idők és más népek különös helyzetét életük most megélt viszonyaival. Az idők nem 

egyenlőképpen futnak. Huszonkilenc éves korára a szónoklás művészetét tanította, de az 

anyja halála után életvitele nem változott, a csillagjóslás és a babona került érdeklődési 

körébe, a szellemi dolgoknál jobban becsülte az anyagi javakat. A manicheusokból is 

kiábrándult, amikor ráébredt tudatlanságukra. Egyre idegenebbül érezte magát a körükben. 

Rómába utazott egy tanári állást betölteni, ahol egyre nagyobb figyelmet szentelt a katolikus 

vallás tanításainak. Milánóba utazik tanárnak, ahol Ambrus püspök prédikációit kezdte el 

hallgatni, ami komoly hatást gyakorolt gondolkodására. Ambrust így jellemzi: „Bármilyen 

szándék is vezette is, bizonyára jó szándéka volt ennek a férfiúnak.”255 Különféle kérdések 

foglalkoztatták, gondolkodott a rossz eredetéről, a jóról. Megtérésének kezdetét így írja le: 

„Vezetéseddel bensőm mélységébe léptem. Megtehettem, mert Te lettél a segítőm. 

Beléptem.”256 Hosszas belső tusakodás után hangot hall, mely ezt mondja neki: „Vedd és 

olvasd!”, ezt tartja a megtérése pillanatának.  

Augustinus életének ebben a szakaszában a bűnből való kilépését és megtérését élte 

meg, mely eseményekben és drámában egyaránt gazdag. Bemutatja vívódásait, egy 

cselekmény folyamatának a részleteit, azokat a belső konfliktusokat, melynek végén Istent 

kereső emberré válik. A második rész a keresztény ember életvitelét mutatja be. A harmadik 

rész pedig a jövőbe mutat, egyfajta tanítás, amely a Szentírás teológiai kérdéseivel 

foglalkozik. A Vallomások három fejezete a múlt, a jelen és a jövő hármasságát mutatja. Ez a 

szellemi horizonton is megjelenik. A bűnös élet, a megbotlások, majd az Isten keresése a 

múltban jelenik meg. A jelenben az emberi élet kihívásai bűn és a jó közötti küzdelemről 

szólnak, mely kíséri az életét. A jövő pedig a kinyilatkoztatás, Isten szavának a terjesztéséről 
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szól. A múlt élménye tehát meghatározó Augustinus életében, korábbi élményei determinálják 

sorsdöntő cselekedeteit. Ez a múlt által adott alapzat a jelen megélésében, ami meghatározza a 

jövő felé tett lépéseit. A múlt megélése és a jelen vívódásai belső narratívákká álltak össze az 

individuum számára. A Vallomások egyes részei ezeket a belső narratívákat jelenítik meg. 

Olyan narratívák ezek, amelyek a következő évszázadokban egészen a napjainkig 

történelemformáló erővel bírnak. Augustinus tanai a katolikus egyház tanításának szerves 

részeivé váltak, és erős hatást gyakoroltak a filozófiára, teológiára és dogmatikára. Ezzel 

olyan meghatározó személyek gondolkodását is befolyásolta, akik munkásságuk, 

tevékenységük révén jelentőst hatást gyakoroltak a történelem további menetére, alakulására. 

 Augustinus az Isten végtelenségéhez méri magát. Ez a végtelenség kényszeríti 

mozgásra, a bűntől való elfordulásra saját időbeliségében. Istent úgy ismeri fel, hogy rájön a 

jó és a rossz közötti különbségre, és ennek a tükrében szemléli régi önmagát. A múlt 

vizsgálatában pedig szüksége van az emlékezetre. Maga a vallás is a múltra hagyatkozik a 

hagyomány, a hivatalos tanítás, és a Szentírás által. A vallást a múltban mindig is alakította az 

esetleges üldözés, a társadalomi viszonyok alakulása, ezzel annak tanítását, megélését is 

alakítva. A vallás mindig egy jobb valóság, egy jobb ember képét veti fel, ezáltal felkelti az 

igényt az individuumban, hogy jobb legyen a jelenlegi valóságánál; erre törekedjen, ne 

elégedjen meg a jelenlegi helyzetével. A múlt tagadásában egyrészt megjelenik a társadalom 

kritikája, ami ezáltal keresi a problémák megoldását, és a lehetőséget arra, hogy miként lehet 

egy jobb világot kialakítani. Ezt a változást viszont a lelkiek területén, spirituálisan akarja 

elérni. Az a spirituális fejlődés viszont hatással van a profán világra. Ez mondhatjuk úgy is, 

hogy a szent és a profán találkozása. Isten a maga szentségének a hatásával alakítani tudja az 

individuum hite, lelke, és alkotásai által a profanizálódott világot. Viszont nincs teljesen 

profán létezés. A profán élet mellett döntő személy bármennyire is deszakralizálja a világot, 

sohasem tud teljesen megszabadulni a vallásos viselkedéstől. A legnagyobb mértékben 

deszakralizált létezésben is megmutatkoznak a világ vallási értékelésének a nyomai. A szent 

biztonságot nyújt az entitás számára, segít abban, hogy tájékozódjon a kaotikus 

homogenitásban.257  A jövő fölfoghatatlan az egyén számára, de ott van benne a remény, hogy 

a hit által jobbá tehető a jövő. Ezzel a spirituális folyamattal a múlt-, a jelen- és a jövőbeli 

valóság teljes mértékben átértékelődik, új értelmet kap. Augustinus megújult keresztény 

személyisége által a vívódásokból érett, új gondolkodó egyéniség vált belőle. Egy egészen új 
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teológiai, filozófiai gondolkodást alapozott meg ezzel. Augustinus ráébredt, hogy meg kell 

találni a bölcselkedés helyes irányát. Erről így vall: „A bűntények és a gaztettek között, az oly 

temérdek gonoszság során akadnak vétkek, amelyekbe a jó úton haladók is belebotlanak. A 

bölcs ítéletű emberek a tökéletesség szabálya szerint részint gáncsolják, részint pedig az aratás 

reménye okán dicsérik őket, mint a vetések zsendülő szálait. [...] Gyakran ugyanis más a 

cselekvés külső látszata, más a cselekvő lelkiállapota és más az elrejtett idő pillanata is.”258 

Vívódásaiban felismeri, hogy az embernek végtelen mélységei vannak, ha eltévedt is, isteni 

egység, jóság és igazság elve titkon kormányozta: „Iszonyú mélység az ember. Hajszálait te 

megszámláltad Uram, és el nem veszhetnek előled. […] A kevélység tévedésbe kergetett. 

Mindenféle szélvész forgatott. Nagytitokban mégis te kormányoztál engem.”259 A katolikus 

tanítást pedig kétkedései és belső harcai idején lépésenként magába fogadta: „A katolikus 

tanítást már csak azért is többre becsültem, mert megítélésem szerint sokkal szerényebben és 

egyáltalán nem csalafinta módon parancsolta nekünk, hogy fogadjuk el a bennem 

bizonyítottat. […] Te pedig Uram, végtelenül szelíd és irgalmas kezedbe hívogattad, majd 

megcsendesítetted apránként szívemet. Mennyi esemény akad a népek történetében, mennyi 

minden itt-ott, helyeken, városokban és sohasem láttam őket. Milyen sokat hittem a 

jóbarátaimnak, tömérdek dolgot az orvosaimnak és annyi különféle emberi szájnak. Ámde ha 

mindezeknek nem adnánk hitelt, a kisujjunkat sem mozdítanánk meg a földi életünkben. És 

elvégre alapos szilárdsággal elhiszem, hogy miféle szülőktől származom, holott tudomásom 

erről sem lehetne, ha a hallomásnak nem adnék hitelt. Meggyőztél, hogy nem a te szent 

könyveidnek hitelt adó embereket kell marasztaló ítéletünkkel súlytanunk. Ezeket a 

könyveket igen kimagasló tekintéllyel alapoztad meg, úgyszólván valamennyi népnél. Inkább 

a bennük nem hívőket kell megítélnünk.”260  

Augustinus munkájának múlt–jelen–jövő íve a narratív események és cselekmények 

reprezentációjának gazdag rendszeréből merít. Az egyes szituációk és reprezentációk 

értelmezési keretként aktiválnak struktúra sémákat, melynek íve a kezdet – középpont – 

befejezés folyamat. Ezek adják meg a problémamegoldó cselekvések tapasztalatainak és a 

fogalmi reprezentációban jelenlévő értelmezési mintáknak a kereteit. Szerinte az emberi lélek 
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mélysége mezítelen. Vallomása céljának tartja, hogy feltárja, milyen ember volt a múltban 

nem csak Isten előtt, hanem az emberi fülek számára is, azoknak, akik megelőzik, követik, 

kísérik az útját. Mint megfogalmazza, nem arról akar szólni, milyen volt a múltban, hanem 

arról, hogy ki is valójában a jelenben, mi az, amit tud saját magáról és mi az, amit nem. Ebben 

segítségére van az emlékezet, aminek csarnokában önmagával találkozhat. A múltban 

emlékezik arra, hogy mit, mikor és merre cselekedett, és milyen érzések kísérték cselekvéseit. 

A szerzett tapasztalatát pedig összefűzi az emlékeivel, bennük a jövőt, eseményeket és 

reménységeket úgy, mintha mindez a jelen volna. A belső kérdéseinek három fajtája van: van-

e valami, mi az és az milyen? Emlékezetében nem képeket, hanem a dolgokat raktározza el. A 

legfontosabb a dolgokra való ráeszmélés, a tanulás, és ez által a jó és a hamis valóságok 

közötti különbségtétel. A múltban megértettet a jelenben is megérti, és a megértés múltbeli és 

jelenbeli folyamatai közötti különbségtételt elrejti emlékezetében, hogy a most történő 

megértésre a jövőben is emlékezzen. Tehát emlékezik az emlékezésére, és ha jövőben 

emlékezik arra, hogy most emlékezik, akkor az emlékezés erejével cselekszik. Emellett 

érzelmeit is megőrizte az emlékezete az emlékező erő mivoltának megfelelő módon.  

Augustinus felfogásában a lelki nyugalomnak négy zavaró tényezője lehet: a vágy, az 

öröm, a szomorúság és a félelem. Ezeket a lélek érzi meg a szenvedélyek tapasztalata folytán, 

így bízva rá az emlékezetre, vagy az emlékezet fogadja magába őket. A távoli dolgokra is 

emlékezünk a múltban, a saját emlékezetünk képével vagyunk jelen önmagunkban. A 

feledésnek is van emlékezete. Ha az egyén az emlékezetre emlékszik, akkor az emlékezet 

jelen van önmagában. Ha pedig a feledésre emlékszik, akkor jelen van az emlékezés és a 

feledés is. Az emlékezet azért, mert vele emlékszik, és a feledés, mivel rá emlékszik. Tehát az 

emlékezetben benne van a feledés. Jelen van, hogy ne feledjen az individuum, ami ha jelen 

van, mégis feled. Az emlékezés ereje, nagy, de mégis túl kell lépnie rajta, hogy az Isten 

megragadható legyen, az emlékezeten túl kell haladni. Az elveszített dolgokat, viszont nem 

találhatnánk meg, ha azt nem őrizné az emlékezet, ezekre hosszas keresgélés után, rá lehet 

találni. Keresnünk kell az emlékezetünkben, vallja Augustinus. Ugyanígy a boldogságot is 

keresi az entitás, de előbb szükséges a megismerése és a megtapasztalása. Ha az ember az 

Istent keresi, akkor a boldog életet keresi. Augustinus azt vizsgálja, hogy a boldogság 

keresése, ott van-e az emlékezetünkben. Ha ugyanis ott van, akkor valamikor az egyén már 

boldog volt. Azt keresi, hogy vajon az emlékezetben van-e boldog élet? Valamennyi ember 

kívánja a boldogságot, ez az érzés mindenki számára ismerős. Ha minden embert egy nyelven 

megkérdezne, akar-e boldog lenni, a válasz: igen lenne. A boldog életet semmiféle testi 
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érzékeléssel nem tapasztalhatja meg az individuum. A boldog életre nyomorultan is lehet 

emlékezni. Az örömet a lélekben lehet érezni, mely az emlékezethez tapad, hogy néha 

visszaidézhető legyen, néha vágyakozással, néha megvetéssel, különféle létezési formája 

alapján, aszerint, hogy az öröm milyen szituációban keletkezett. Az egyén, vágyakozik a 

boldog életre, ez a boldog élet pedig maga az öröm. Az örömöt mindenki megtapasztalta, 

tehát fel tudja idézni az emlékezetében. Az igazi boldog élet pedig az, ha Isten miatt, benne, 

és miatta örülünk. Ha valaki másnak hiszi a boldogságot, az csak a nyomába ered, de ez nem 

igazi öröm. A boldog élet az igazságon való örvendezés, az igazságon való öröm. A boldog 

élet szeretete az igazság öröme. Viszont a világban gyér világosság pislákol az emberek 

szívében, nehezen ismerik fel ezt a boldogságot. Az igazságot sokan azért gyűlölik, mert 

gyűlölik azt, amit az igazság helyet szeretnek. Futnak a csalódástól, de szeretik a csalást. Az 

ember csak akkor lesz boldog, ha minden akadály nélkül csupán az igazságot szereti. 

Augustinus a múltban, emlékezetében bolyongva, így találta meg az Istent, rábukkant az 

Igazságra, amit nem felejt el, ugyanis rejtőzködve mindig jelen volt az emlékezetében. 

Emlékezetében sokáig kereste az Istent, ugyanis nem ismerte fel, hogy az Isten túlmutat a 

hullámzó emberi érzelmeken. Az Istenhez ugyanis közeledhetünk, távolodhatunk, de igazán 

nincsen helye. Az Isten szépsége meg tud ragadni az emberben, az emberi nyomorúság 

keretein belül is. Augustinus kezdetben az érzékeivel vizsgálta a külső mindenséget, majd 

belépet a saját emlékezete útvesztőibe. Próbálta megtalálni az Istent a maga méltósága szerint. 

Kezdetben kívánta a hazugság birtoklását, ezzel elveszítette az utat az Isten felé. Gőgösen, 

tudálékosan keresett. Majd lassan megrendült a bűnei és a nyomorúsága nagysága miatt, és 

ezt követően maga a Bölcsesség ragyogott föl neki. Ráébredt Isten örökkévalóságára, hogy a 

hosszú idő igazából, sok-sok elfolyt mozzanat. Az örökkévalóságban nem múlik el semmi, 

hanem minden a jelenben van. Teljesen jelenlévő idő azonban nincsen. A múltat kergeti a 

jövő, a múltból következik, és minden múlt és minden jövő, a mindig jelenvalóból nyeri a 

létezését, minden belőle fut elő. Ha semmi el nem múlnék, nem lehetne beszélni múlt időről, s 

ha semmi nem következnék, nem lehetne lelni a jövő időt, ha semmi sem volna jelen, 

hiányoznék a jelen idő. A múlt már nincs, a jövő pedig még nincs. Az ember előre fontolgatja 

a jövendő cselekedeteit, ez a megfontolás azonban a jelen, a fontolgatott cselekvés azonban 

még nincs itt, hanem a jövőhöz tartozik. A jövő dolgok titokzatos előre megsejtése nem 

látható, csak a létező. Ha valami létezik az már nem az eljövendő, hanem a jelen. Augustinus 

lelkében, három idő van jelen: jelen a múltról, jelen a jelenről, és jelen a jövőről. Vagyis az 

egyén emlékezése: jelen a múltról, szemlélete: jelen a jelenről, várakozása: jelen a jövőről. 
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Várakozik, figyel és emlékezik a lélek. ott van benne a jövőre való vágyakozás, illetve a múlt 

emléke, és a jelen figyelme.  

A fentiekben láthattuk, hogy a múlt – jelen – jövő hármasában Augustinus milyen 

harcot folytatott a bűnös világ természetével. Felismerései hitelvek formájában hatással voltak 

a kereszténység teológiájára, alakítva a keresztény élet megélését és elmélyítését. Hatása 

leginkább a későbbi korokban, a skolasztikában virágzik ki. Augustinus bemutatva belső 

vívódásait, keresését, az egyéni tudat fejlődési formáit, összekapcsolja a keresztény hívők 

tudatformájának alakításával. A Vallomások-ban nyomon követhető Augustinus 

személyiségének fejlődése, az egyénnek a külső és belső életének alakulása.261 Életének 

állomásait nem csupán történetiségében mutatja be, hanem indítékai és cselekvései tükrében 

tárja fel az Isten felé való közeledés útját. Az Isten nélküli élet számára sötétségben való 

eltévelyedést jelent, a megtérés, pedig az isten fényében való kiteljesedést. Megtérése 

transzcendens felemelkedés volt, ahonnan átfogóan szemlélhette életét. Nagy részletességgel 

elemzi és mutatja be azokat az eseményeket, gondolatokat, amelyek fejlődésében egyre 

magasabbra emelték, és elvezettek a nagy fordulópontig, a megtéréséig. A jelenben a jövő 

kihívásai, fejleményei, feladatai felé fordul. Ez a jövőalakítás, és a hátterében rejlő lelki 

fordulat egyúttal olyan cselekménynek is tekinthető, amely a jövő nemzedékei számára 

példaként szolgál, és stabil morális támpontot kínál az individuum Isten kereséséhez. Ezzel 

hozzájárult a hittudomány fejlődéséhez, az egyéni megtérésekhez; belső elmélyülést generált, 

komoly hittudósok gondolkodását alakította. Ily módon pedig hatást gyakorolt olyan 

meghatározó történelmi személyek, uralkodók, főpapok (például Nagy Szent Gergely pápa) 

gondolkodására, akik cselekedeteikkel befolyást gyakoroltak a történelmi folyamatokra, a kor 

sorsdöntő eseményeire, a tömegek vagy a vezető rétegek gondolkodására, a későbbi korok 

szerzőire, az újkori filozófiára és az irodalomra. Olyan problémakörök kapcsán hatott a 

tudományos gondolkodásra, mint például a jó és a rossz kérdése, az akaratszabadság, a 

kegyelem kérdésköre is. A De Civitate Dei című műve komoly hatással volt Rotterdami 

Erasmus munkásságára, szellemiségére. Ez a munkája a keresztény lineáris történetfelfogást 

szembesítette az antik ciklikus időszemlélettel szemben. Augustinus megtérésének 

cselekménye, magában hordozta a jövő történelmi cselekményére vonatkozó hatását, és el is 

indította azt. Ezzel megteremti az új individuumot, az elszigetelt, modern entitást. Augustinus 

tanítása egyfajta szubjektivitás az objektív függőségben.  Augustinus munkájában keveredik a 
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transzcendencia és az immanencia, a kettő szinte kiegészíti egymást. Művében megjelenik az 

immanenciától, a transzcendenciáig vezető út, olyan módon, hogy ez az olvasóját is 

motiválja.262 Hatása nem csak az emberi személyiség egyéni belső fejlődésére hat, nem csak a 

tudományokra, hanem ha a munkájára úgy tekintünk, mint vallási önéletrajzra, akkor 

elmondható, hogy ezzel új irodalmi műfajt teremtett meg a polgári irodalom számára is, a 

modern regényt, az Istent kereső élettörténeti helyzetekkel motiválva. Az élettörténeti 

helyzetek mellet, személyek egyéniségét, hitét, cselekedeteit is bemutatja, mint például a 

szülei, felesége, szeretői, fiai barátok, egyházi emberek, lehetne még sorolni. A szituációkat 

nem csak a köznapi élet történésein keresztül közelíti csak meg, mindenhol az Istennel való 

dialógus, az Ő fényében való szemlélődés dominál. Minden cselekmény, ennek rendelődik 

alá. Egy személy egyéniségének a minőségét, az Istenhez való kapcsolata határozza meg. Így 

kap különös jelentőséget például édesanyja hite, imádságos élete, Isten keresése, megtérése és 

halála. Az önértelmező, költői lélekrajz műfaja, például a későbbi korokban felismerhető akár 

Dante Vita Nuovajában, vagy Petrarca költői önértelmezéseiben is.263  

Augustinus narratívái a kor társadalmi, kulturális kontextusába ágyazottan tárják fel 

azokat az intenciókat, indítékokat, amelyek révén érthetővé, egyfajta múltbeli tapasztalatként 

átélhetővé válnak történelemformáló cselekedetei. Az egyén fordulatáról szóló történeteibe 

ágyazottan értjük meg azt, hogy döntései és cselekedetei miért és hogyan hathattak a 

kereszténység történetének és jövőjének alakulására. Megvilágosodik számunkra, hogy 

munkássága miként gyakorolhatott hatást a középkori Európa szellemi, teológiai folyamataira, 

a Római Birodalom bukása után kialakuló káoszban, és hogyan válhatott történelmi formáló 

erővé vált a teológiai – filozófiai irányzatokban.264 
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6. Összefoglalás 

 

Disszertációmban a történelmi megismerés analitikus, narrativista és kontextualista 

modelljeinek tükrében kívántam rávilágítani arra, hogy a történelem megismeréséhez az 

annak magvát jelentő emberi cselekvések intencionális szerkezetének megértésén keresztül 

vezet az út. Amellett érveltem, hogy ezen az úton fontos állomást jelenthet az intencionális 

aktusok végrehajtásakor szituációelemző sémákként, fogalmi keretekként működő narratívák 

és a fogalmi gondolkodás viszonyának tisztázása.  

     Azt vizsgáltam, hogy a narratíva és fogalom kapcsolatára irányuló kognitív nyelvészeti 

elemzések milyen adalékokat kínálnak egy, a nyelv és intencionalitás viszonyát és ezáltal a 

történelmi megismerés természetét is megvilágító, átfogó ismeretelméleti koncepció  

megalkotásához. Ennek során abból a feltevésből indultam ki, hogy miután a nyelv és 

intencionalitás közötti kapcsolat lényege leginkább a kommunikációs szituáció, fogalom és 

jelentés közötti belső viszony elemzésével ragadható meg, az ennek jegyében született 

nyelvészeti és pszichológiai modellek segítségünkre lehetnek a problémakör kapcsán nyitva 

hagyott nyelv- és történetfilozófiai kérdések megválaszolásában. E feltevés jegyében 

kerestem választ olyan kérdésekre, mint hogy miként szerveződnek a tudatban a 

kommunikációs folyamatok eredményességét biztosító, szituációelemző fogalmi keretek; 

ezek milyen viszonyban vannak a nyelvhasználattal és a nyelvi jelentéssel; és hogy ez a 

narratív struktúrákba ágyazott fogalom-jelentés viszony hogyan válhat énteremtő tényezővé a 

mindennapi kommunikáció gyakorlatában. 

 Mint arra az értekezésben felhívtam a figyelmet, a narrativista történeti 

gnoszeológiai felfogás a történeti megértést, az individuum alapvető kognitív képességének 

tekinti. Az ember történetekben gondolkodik az őt körülvevő világról, tapasztalatait 

narratívák segítségével értékeli, értelmezi. A történeti narratívák autoritása a valóság 

autoritásával azonos, ezt a történeti elbeszélés tudja valóságossá tenni. Mint Ankersmit 

sugallja, a múlt nem rendelkezhet narratív struktúrával, a múltat az elbeszélés rendezi 

egységbe. Ennek az elbeszélésnek viszont a  történelmi cselekvések megértésére kell épülnie, 

amihez tisztában kell lennünk a múltbeli cselekvő nyelvi tudásával, gondolkodásával, 

absztrakciós képességeivel, és műveltségével.  
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Mint láthattuk, ehhez kínálnak megkerülhetetlen elméleti alapokat az általam elemzett 

kognitív nyelvészeti és narratív pszichológiai modellek. Ezek a modellek ugyanis a 

történetalkotást és –megértést, a történetekben való gondolkodást egyaránt az ember alapvető 

kognitív képességeként jelenítik meg. Ebben a megközelítésben az individuum a megismerés 

folyamatában narratívákat alkot és közvetít magáról és a világról, és narratívák segítségével 

értelmezi a különböző kommunikációs helyzetekben betöltött szerepét is. Történetekben 

kommunikál önmagáról és egyénisége közösségi integrációjáról. Történetek strukturálják 

számára a múltat és a jövőt; narratívák segítségével kapcsolja össze múltbeli tapasztalatait 

terveivel és elvárásaival.  

Ezek a narratívák, mint láthattuk, események és cselekvések fogalmi 

reprezentációjának gazdag kapcsolatrendszeréből merítenek. Ez a kapcsolatrendszer olyan 

hálózatokat generál, amelyek a megismerési és kommunikációs folyamatokban az egyes 

szituációk értelmezési kereteként aktiválnak valamilyen esemény struktúra sémát (kezdet – 

középpont – befejezés). A narratívák ilyen értelmezési keretként szolgáló fogalmi hálózatok. 

Az általuk aktivált esemény struktúra sémák valamennyi problémamegoldó cselekvésünk 

tapasztalatában és fogalmi reprezentációjában jelenlévő értelmezési minták, amelyeket 

egyaránt segítségül hívunk a jelenbeli és múltbeli cselekvési szituációk értelmezésekor.        

        A disszertáció utolsó fejezeteiben arra kívántam rávilágítani, hogy az eszmetörténeti 

kontextusok feltárásával megértett történelmi narratívumok mint a történelmi szereplők életét 

strukturáló, döntéseit meghatározó értelmezési keretek hogyan vezetnek el bennünket a 

múltbeli cselekvések intencionális hátterének a rekonstrukciójához. Ennek során arra a 

kontextualista-intencionalista gondolkodástörténeti hagyományra építettem, amelynek fő 

tézise, hogy a vizsgált történeti szövegek jelentéseit a szövegek keletkezésének társadalmi, 

kulturális, gazdasági kontextusa határozza meg.  

       Ezt a tradíciót követtem akkor, amikor Augustinus munkásságát elemezve próbáltam 

feltárni, hogy az eszmetörténeti kontextusukban megértett narratívák, miként lehetnek 

segítségünkre a szerzői intenciók és vélekedések rekonstrukciójában, a megértett narratívák 

énteremtő funkciójának reprodukálásában. Ezzel egyúttal világossá kívántam tenni azt is, 

hogy a narrativista történetfilozófiai felfogás és a kontextualista-intencionalista eszmetörténeti 

megközelítés szintézise miként lehet segítségünkre a történelmi narratívák történelmi 

megismerésben betöltött szerepével kapcsolatos ismeretelméleti kérdések megválaszolásában. 
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ABSZTRAKT 

 

Disszertációmban a történelmi megismerés analitikus, narrativista és kontextualista 

modelljeinek tükrében kívánok rávilágítani arra, hogy a történelem megismeréséhez az annak 

magvát jelentő emberi cselekvések intencionális szerkezetének megértésén keresztül vezet az 

út. Amellett érvelek, hogy ezen az úton fontos állomást jelenthet az intencionális aktusok 

végrehajtásakor szituációelemző sémákként, fogalmi keretekként működő narratívák és a 

fogalmi gondolkodás viszonyának tisztázása.  

     Azt vizsgálom, hogy a narratíva és fogalom kapcsolatára irányuló kognitív nyelvészeti 

elemzések milyen adalékokat kínálnak egy, a nyelv és intencionalitás viszonyát és ezáltal a 

történelmi megismerés természetét is megvilágító, átfogó ismeretelméleti koncepció  

megalkotásához. Ennek során abból a feltevésből indulok ki, hogy miután a nyelv és 

intencionalitás közötti kapcsolat lényege leginkább a kommunikációs szituáció, fogalom és 

jelentés közötti belső viszony elemzésével ragadható meg, az ennek jegyében született 

nyelvészeti és pszichológiai modellek segítségünkre lehetnek a problémakör kapcsán nyitva 

hagyott nyelv- és történetfilozófiai kérdések megválaszolásában. E feltevés jegyében keresem 

a választ olyan kérdésekre, mint hogy miként szerveződnek a tudatban a kommunikációs 

folyamatok eredményességét biztosító, szituációelemző fogalmi keretek; ezek milyen 

viszonyban vannak a nyelvhasználattal és a nyelvi jelentéssel; és hogy ez a narratív 

struktúrákba ágyazott fogalom-jelentés viszony hogyan válhat én teremtő tényezővé a 

mindennapi kommunikáció gyakorlatában. 

 Mint arra az értekezésben felhívom a figyelmet, a narrativista történeti 

gnoszeológiai felfogás a történeti megértést, az individuum alapvető kognitív képességének 

tekinti. Az ember történetekben gondolkodik az őt körülvevő világról, tapasztalatait 

narratívák segítségével értékeli, értelmezi. A történeti narratívák autoritása a valóság 

autoritásával azonos, ezt a történeti elbeszélés tudja valóságossá tenni. Mint Ankersmit 

sugallja, a múlt nem rendelkezhet narratív struktúrával, a múltat az elbeszélés rendezi 

egységbe. Ennek az elbeszélésnek viszont a  történelmi cselekvések megértésére kell épülnie, 

amihez tisztában kell lennünk a múltbeli cselekvő nyelvi tudásával, gondolkodásával, 

absztrakciós képességeivel, és műveltségével.  
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Mint láthattuk, ehhez kínálnak megkerülhetetlen elméleti alapokat az általam elemzett 

kognitív nyelvészeti és narratív pszichológiai modellek. Ezek a modellek ugyanis a 

történetalkotást és –megértést, a történetekben való gondolkodást egyaránt az ember alapvető 

kognitív képességeként jelenítik meg. Ebben a megközelítésben az individuum a megismerés 

folyamatában narratívákat alkot és közvetít magáról és a világról, és narratívák segítségével 

értelmezi a különböző kommunikációs helyzetekben betöltött szerepét is. Történetekben 

kommunikál önmagáról és egyénisége közösségi integrációjáról. Történetek strukturálják 

számára a múltat és a jövőt; narratívák segítségével kapcsolja össze múltbeli tapasztalatait  

        A disszertáció utolsó fejezeteiben arra kívánok rávilágítani, hogy az eszmetörténeti 

kontextusok feltárásával megértett történelmi narratívumok mint a történelmi szereplők életét 

strukturáló, döntéseit meghatározó értelmezési keretek hogyan vezetnek el bennünket a 

múltbeli cselekvések intencionális hátterének a rekonstrukciójához. Ennek során arra a 

kontextualista-intencionalista gondolkodástörténeti hagyományra építek, amelynek fő tézise, 

hogy a vizsgált történeti szövegek jelentéseit a szövegek keletkezésének társadalmi, 

kulturális, gazdasági kontextusa határozza meg.  

       Ezt a tradíciót követem,  amikor Augustinus munkásságát elemezve próbáltom feltárni, 

hogy az eszmetörténeti kontextusukban megértett narratívák, miként lehetnek segítségünkre a 

szerzői intenciók és vélekedések rekonstrukciójában, a megértett narratívák énteremtő 

funkciójának reprodukálásában. Ezzel egyúttal világossá kívánom tenni azt is, hogy a 

narrativista történetfilozófiai felfogás és a kontextualista-intencionalista eszmetörténeti 

megközelítés szintézise miként lehet segítségünkre a történelmi narratívák történelmi 

megismerésben betöltött szerepével kapcsolatos ismeretelméleti kérdések megválaszolásában. 
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ABSTRACT 

 

In my dissertation, using analytic, narrative, contextualised models of historical knowledge, I 

tend to highlight that history can be learnt through the comprehension of its core, the structure 

of intentional human actions. I am advocating the clarification of the relationhip between the 

conceptual thinking and the narratives functioning as a situational analytic pattern, a 

conceptual frame during intentional actions. 

I am studying how the cognitive linguistic studies aiming the relationship between narrative 

and concept can contribute to the realisation of a comprehensive epistemological concept 

which illustrates the connection between language and intentionality and this way also the 

nature of historical knowledge. During this research, my hypothesis is that the essence of the 

connection between language and intentionality can mainly be apprehended by the analysis of 

the internal relationship between communication situation, concept and meaning. Linguistic 

and psychological models created in the spirit of this approach could help us answer the open 

questions of philosophy of language and philosophy of history. In this spirit, I am searching 

for the answer to the following questions: how the situation analytic conceptual frames 

ensuring the efficiency of communication processes form in the consciusness; what is the 

relationship between these frames and language usage and linguistic meaning; how this 

concept-meaning relationship trapped in narrative structures could become a self-creating 

factor in everyday communication. 

As I call the attention to this point in my thesis, the narrativist gnoseological approach 

considers the historical knowledge to be the individual’s basic cognitive skill. Human thinks 

in terms of stories of the surrounding world, evaluates and interprets his/her experiences with 

the help of narratives. The authority of the historical narratives is identical to the authority of 

the reality, narrative history can make it real. As Mr Ankersmit suggests, the past cannot have 

a narrative structure, the past is organised into unit by the narration. This narration, however, 

should be constructed for the comprehension of the historical actions, but to do so, we should 

be aware of the linguistic knowledge, the way of thinking, the ability of abstraction and the 

civilisation of the doer in the past. 

As we could see it, the cognitive linguistic and narrative psychological models analysed by 

me offer unavoidable theoretical basis to the approach mentioned above. In these models the 
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narration, the cognition and the reflection on the stories appears as a basic cognitive skill of 

humans. According to this approach, the individual creates and conveys narratives of itself 

and of the world during the cognition process, and interprets its roles in the different 

communication situations with the help of narratives. Communicates itself and its 

individuality’s public integrity by narrations. Narrations structure the past and the future for 

the individual; links the experiences gained in the past to each other with the help of 

narratives. 

In the last chapters of the dissertation I would like to highlight how the historical narratives 

comprehended by exploring the context of history of ideas, as an interpretation frame for 

structuring the life and determining the decisions of the historical figures, can lead us to the 

reconstruction of the intentional background of actions in the past. During this process, I build 

upon a contextualist-intentionalist tradition of history of thoughts whose main proposition is 

that the meaning of the given historical narratives is determined by the social, cultural and 

economic context of the narrations’ formation. 

I followed this tradition when I examined the lifework of Augustine of Hippo and I tried to 

explore how the narratives comprehended in the context of history of ideas could help us 

reconstructure the author’s intention and opinion and reproduct the self-creating function of 

the comprehended narratives. Additionally, I would like to clarify how the synthesis of the 

narrativist philosophy of history apprehension and the contextualist-intentionalist history of 

ideas approach can help us answer epistemological questions concerning the role in the 

historical cognition of the historical narratives. 


