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MÁK KORNÉL 

Narratíva és történelmi megismerés 

The Narrative and the Historical Recognition. The author focuses on the historical approach and the 

notions of social sciences in the philosophy of Robin G. Collingwood és Peter Winch. 

 

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 filo-

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

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

mus és az angolszász dialektikus hagyományok jegyében argumentál a történettudomány 

természettudományokétól teljes mértékig eltérő módszertani alapvetései melle tt. Nem túl-

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

ismerés 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 filozó-

fusnak tehát a történész tudatáról kell gondolkodnia, de eközben nem a pszichológus mun-

káját kettőzi meg, mivel számára a történész gondolkodása nem szellemi jelenségek ösz-

szessége, 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 áll-

nak az időnek, tehát ezzel a kötetlenséggel a múlt a jelenben újra felidézhető, összehason-

lítható, elemezhető, és újra és újra fel tudjuk magunkban idézni.  Lehetőségünk van arra, 

hogy a másik gondolati aktusát előfeltételezzük, de ennek feltétele, hogy a másik gondola-

tait megismételjük magunkban. Collingwood elméletének lényeges eleme a „kérdés-fele-

let” 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 azonosíthatók-e a problémák. Collingwood szerint az 

igazság, hamisság, összeegyeztethetőség, ellentmondás, sohasem az önmagukban vett ki-

jelentéseket illeti meg. Csak a győztesek tettei érthetőek meg, hogy az ehhez szolgáló ter-

veket vagy magát a szándékot akarjuk rekonstruálni. A tapasztalati megismerés folyama-

tában a történésznek meg van arra a lehetősége, hogy a tapasztalatot megismételje, de fenn-

áll 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 
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megvan az a veszélye, hogy az nem lehet csak a  sajátunk, ugyanis más gondolatát repro-

dukálni a másik ember valóságának újragondolását jelenti, nem pedig a sajátunkét.  

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

írás 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 tör-

ténetírás 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 múl-

tat tekintjük az objektumnak, akkor a megismerés szubjektuma a történész a maga gondo-

lataival. Ezzel viszont azt sugallhatja számunkra, hogy a történelmi megismerés folyama-

tában-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 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 gondol-

hat.” Ennek mindenekelőtt tapasztalatnak kell lennie. Amiről nincs tapasztalat, ami csak a 

tapasztalat puszta tárgya, arról nem lehetséges történelem. Így nincs és nem is lehet törté-

nelme a természetnek. …Egyetlen feltétellel lehetne a természetnek történelme: ha a ter-

mészeti 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 termé-

szetismeretünk nem történeti ismeret, még ha bizonyos felszíni jegyeik, például a kronolo-

gikus rend, hasonlóak is.”4 Tehát a természeti folyamatok, miként az érzetekből és érzé-

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

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

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

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

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

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

hanem a természeti folyamat kerete. Az életrajz, mint irodalmi forma, az érzelmeket táp-

lálja, de ez nem történetírás. Ugyanis az érzetek és az érzelmek áramlása, nem számíthat 
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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 fon-

tos, hogy a történész gondolkodása, tapasztalata szerves egységből fakadjon, ami megmu-

tatja egyéni érdeklődését, vagy a személyisége megnyilvánulását. Egyes nemzedékek a 

múlt olyan 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 soro-

zata, puszta tudatként nincs tudatában önmagának, mint áramlásnak, nem tud saját folyto-

nosságáról 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 tár-

gyai 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 megta-

gadva, 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 tör-

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

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

lődésének külsődleges jegyeit rögzítik: neveket és adatokat, készen talált leíró formulá-

kat… A történeti tudás sajátságos tárgya a gondolkodás: nem a dolgok, amelyekről gon-

dolkodtak, 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 hadvezetés-

nek, a gazdasági tevékenységnek és az erkölcsnek viszont van története.  

A megértő társadalomtudomány eszméje 

Miként arra Collingwood rámutat, a történetírói tevékenység a cél kidolgozásával kezdő-

dik. 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 el-

méleti gondolkodás fonalán halad, nem cél nélkül cselekszik, hanem fel akar fedezni vala-

mit, fel akarja tárni az okokat, válaszokat keres. A cél, vagy a szándék kigondolása is gya-

korlati tevékenység, a cselekvés kezdeti szakasza. Collingwood szerint tehát az egész em-

beri történelem, a gondolatok és a gondolkodás története. 

Ennek a collingwoodi modellnek a társadalomtudományi adaptációjára vállalkozik Peter 

Winch a társadalomtudomány eszméjéről írt könyvében. Ebben a kísérletében Wittgenstein 

munkásságára épít, és számol azzal, hogy elmélete komoly vitákat vált ki a kortárs társa-

dalomtudósok és filozófusok körében. Mint írja: „Könyvem nyílt támadás a társadalomku-
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tatás, a filozófia és a társadalomtudományok viszonyának e felfogása ellen. De ne gondol-

ják, hogy mondandóm miatt azon reakciós, tudományellenes, az óramutatót visszaforgatni 

szándékozó áramlatok valamelyikéhez tartozom, amelyek a tudomány árnyékában kezdet-

től fogva gazdagon tenyésztek. Mindössze azt szeretném elérni, hogy az óra a pontos időt 

mutassa, bármilyen is legyen az. A filozófia… nem lehet tudományellenes: csak nevetsé-

gessé válna, ha mégis megpróbálkoznék ezzel. … A filozófia és a társadalomkutatás viszo-

nyáról formált közkeletű felfogást kívánom támadni.”6 Winch arra világított rá munkájá-

ban, 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 kí-

sérleti módszerekkel juthatunk: a tisztán apriori okoskodás erre képtelen. Mivel kísérleti 

módszereket a tudomány használ, a filozófia eljárása pedig tisztán a priori, a valóság vizs-

gálata szükségképpen a tudományra hárul. A filozófia ugyanakkor önnön hagyományának 

megfelelően – legalábbis többnyire – kitart amellett, hogy a valóság természetes vizsgálata 

legyen, s így a hagyományos filozófia vagy olyasmit kísérel meg, amit kísérleti módszere-

ivel elérni lehetetlen, és végül fel kell hagynia vele, vagy pedig saját mibenlétét ismerte 

félre, és ezért gyökeresen újra kell értelmeznie vizsgálódásainak célját”.7 

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 tapasz-

talati megfontolások alapján nem adható válasz. Winch erről így ír: „.. a társadalom tanul-

mányozásakor felvetődő legfontosabb elméleti kérdések zöme inkább tartozik a filozófiá-

hoz, 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, fel-

hívás arra, hogy a társadalmi viselkedés fogalmát megvilágítsuk. Ilyen kérdésekkel foglal-

kozva nem az a dolgunk, hogy „türelmesen kivárjuk”: mit tudnak felmutatni az empirikus 

kutatások, hanem az, hogy az alkalmazott fogalmak következményeit kinyomozzuk”. 8 

Különösképpen igazak ezek a megállapítások a társadalomtudományok által vizsgált je-

lenségekre. E jelenségek résztvevői maguk is konceptualizálnak, ez jelenik meg a társa-

dalmi kontextusban. A társadalomtudós feladata, hogy megértse a konceptualizáció nyel-

vét. 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 tu-

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

megvilágítsa a »tudomány«-nak, »művészet«-nek stb. nevezett életformák sajátos termé-

szetét, addig az ismeretelmélet azt próbálja megvilágítani, hogy mit involvál az életformá-

nak, mint olyannak a fogalma. Wittgenstein elemzése a szabálykövetés fogalmáról és fej-

tegetései a szabályokat követő személyek megállapodásainak egyes típusairól komoly hoz-

zájárulás az ismeretelméleti tisztázáshoz.”9 A társadalomtudomány rá van utalva az élet-

formára, fogalmi elemzéseivel ezt kell elsődlegesen rekonstruálnia.  Ehhez pedig a társada-

lomtudósnak el kell sajátítania a szabálykövetés adott módját, hogy érthetőek legyenek 

számára az életforma által meghatározott cselekvések. Winch szerint a társadalomtudomá-

nyi vizsgálat tárgya az adott társadalmi kontextusban megvalósuló emberi viselkedés. A 

wittgensteini nyelv természetéről szóló elmélet kiterjeszthető az emberi érintkezések más 
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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 in-

tencióitól függetlenül, egy adott társadalmi kontextusban rögzítve jelen van.  

A fentiekből látható, hogy Winch társadalomtudományi elmélete a német iskola tapasz-

talati tudományokra épített iskolájával ellentétben, mely szerint ebben tesznek különbséget 

a természet- és a társadalomtudományok között, a társadalomtudományok egy sajátos kon-

ceptuális eljárására épít: azon nyelvi jelenségek megértésére, melyek az empirikus eljárá-

sok segítségével soha nem tárhatók fel. Bírálta a szabályos ismétlődésekre irányuló elem-

zéseket, mivel ez teljesen mást jelent a természettudományokban és a társadalomkutatá-

sokban. 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 sajá-

títania a viselkedés adott módját, meg kell tanulnia a nyelvet. A kontextus megértése elő-

feltétele 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 meg-

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

képpen 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 elméle-

teknek.”10 – írja Winch. 

Croce és Collingwood és Winch munkásságát követően a szubsztantív, tehát a történe-

lemre magára irányuló spekulációkat mindinkább a történeti gnoszeológiára vonatkozó ku-

tatások váltják fel; a történetfilozófia, a történetírás filozófiáját, a történeti megismerés 

ismeretelméleti, metodológiai, tudományfilozófiai alapjait kezdi jelenteni.  A történetfilo-

zófus számára ugyanis csak a cselekvő ember érthető meg, akire minden történelmi és tár-

sadalmi 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. 
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