
SZABAD GYÖRGY 

A történész felelősségéről 

Felelősségről szólva az ember csak a maga számára megfogalmazott köve-
telményekről beszélhet, megválaszolatlanul hagyva azt, mennyiben osztják vé-
leményét mások, akárcsak nemzedéktársai is. A magunk számára felállított 
követelmények majdani kritikájára, s ami még fontosabb, tényleges realizálá-
suk megítélésére az a nemzedék hivatott, amely képes lesz áttekinteni pályánk 
egészét, s meg is teszi, ha érdemesnek tartja rá. Az a nagyon is ígéretes fiatal 
történésznemzedék, amelynek egy kis csoportja szólal meg e folyóiratszámban, 
de amelynek hasonlóan tehetséges tagjai folyóiratszámok sorát tölthetnének 
meg egyenértékű tanulmányaikkal, megérdemli az őszinteséget ebben a nehéz 
kérdéskörben is. Az őszinteséget, ami egyetlen mentsége lehet a szelíden ki-
erőszakolt alábbi vallomás gyarlóságainak. 

A történész felelőssége az alapkövetelményt tekintve azonos minden más 
tudományág művelőjével. Ha lenne hasonló tekintélyű esküformulája a tudo-
mányos kutatóknak, mint az orvosoktól az élet megőrzésének szolgálatát ki-
búvót nem ismerve megkövetelő hippokratészi eskü, úgy az a tudományosan 
igaz minél teljesebb megközelítésére és az érte folytatott küzdelem eredmé-
nyeinek közkinccsé tételére kötelezné a fogadalom tévőt. Szakmájától függet-
lenül a tudomány minden munkásától így is megkívánhatja e kimondatlan 
fogadalom normáinak érvényesítését az eredményeivel élő kortárs nemzedék 
és az eljövendő is, amelyet örökségként illet meg a továbblépés lehetőségét 
biztosító tisztes alap, az, hogy ne kelljen mindent újrakezdenie, merjen, mer-
hessen elődeinek hagyatékára is építkezni. 

A történész (valamennyi történeti szaktudomány művelőjét ideértve) nem 
érheti be ennyivel. Nemcsak az élő és az eljövendő nemzedékek iránt tartozik 
felelősséggel, hanem a némaságba hanyatlottak iránt is. És ez a felelősség — 
megítélésem szerint — nem kerül ellentmondásba a történelem szaktudományi 
érdekeinek szolgálatával, éppen ellenkezőleg: teljes összhangban van vele. Ez 
pedig azt is jelenti, hogy az etikai követelmények érvényesítése nem a munka 
előtti és a munka utáni fohászkodás módján kívánatos, hanem a tudományos 
munkafolyamat integráns elemeként. 

Van történész, aki a levéltári raktárba lépve csak az általa előre megfogal-
mazott kérdések megválaszolására felhasználható anyagtömeget lát a hevede-
rek közé szorított iratkötegek soraiban (nem is szólva arról a „történészről", 
aki az előre megfogalmazott válaszok kikeresésére alkalmasat). De van olyan 
történész, aki érzékeli a valaha élt, most neki kiszolgáltatott nemzedékek ¿ér-
lelését is:, hallgassa meg üzenetüket, fejtse meg, értelmezze életük tartalmát, 
tisztázza szerepüket abban a folyamatban, aminek történelem a neve, s amely 
egyedül tart kapcsolatot a régen volt és az eljövendő között halhatatlan!tva a 
halandót, ha van történész, aki az irracionalitás kiürülő túlvilága helyett a 
kollektív emlékezés racionális világában biztosít helyet a számára. (Megakadt 
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a tollam. Minden bizonnyal „túlfeszülten" fogalmaztam. De ez a vallomás 
olyantól származik, aki azért is vált a mulandóság oly konok ellenfelévé, aki 
az elmúlással folytatott örök emberi küzdelemben azért is látja olyan vég-
telenül fontosnak a felelőssége tudatában dolgozó történész szerepét, mert elég 
közvetlenül tapasztalta a halál értelmetlenségét és annak a keservét, mint 
avathat a gyűlölet és a feledés „ismeretlen katonává" önmagánál többre tar-
tottakat.) 

A mulandóság elleni küzdelem, a múlt iránti kötelezettség lerovásának ez 
az aktív formája korántsem jelentheti csupán egyes személyek emlékének 
megörökítését, hanem még sokkal inkább annak a törekvésnek az érvényesí-
tését, hogy ne legyen nemzedék, ne legyen a természettel vívott mindennapos 
küzdelem seregeitől a kulturális értékeket gyarapítók gárdájáig olyan társa-
dalmi erő, de ne legyen olyan terület, országrész, emberi sorsoknak olyan 
érdemi színtere, amely korszakosan feledésre ítéltessék, vagy a történész üze-
nethozó funkciójának ellátatlansága folytán arra, hogy sztereotip kérdésekre 
adott válaszok szűk keretei közt sematizálódjék, ami hajdan az élet valósága 
és értelme volt. S e ponton nagyon is közvetlenül mutatkozik az etikai és a 
szaktudományi követelmények egybeesése, hiszen a történész (értve most és a 
továbbiakban is a vállalt feladattól függően a személyt és a megszemélyesített 
történészkollektívát egyaránt), tudománya immanens érdekeinek sérelme nél-
kül ugyancsak nem elégedhet meg a prekoncepciós fogantatású kérdésekre a 
forrásanyagból merített válaszokkal. A tudománynak is mulaszthatatlan szük-
sége van az egykoriak üzenetére, a kiemelkedő személyiségekére és a mély-
ben maradottakéra egyaránt, az egykori gazdasági, társadalmi, kulturális és 
politikai érvényesülés lehetőségeire alapozódó teljesítménykülönbségek okait 
kutatva nemcsak a fényhez jutott, hanem az árnyékban maradt területekére is. 
A történésznek — úgy .vélem — éppen akkor, ha tudománya funkcióját és 
lehetőségeit a legkorszerűbben fogja fel, kell ráébrednie annak igazára, hogy 
feladata nem építkezés a múlt köveiből, hanem a múltbeli épületek rekonstruá-
lása, nem valamiféle modell visszasugárzása, hanem a szerves keletkezésű 
képződmények rekonstruálása. Ehhez pedig a kérdezőként nyert válaszok nem 
elegendők, hiszen minden kérdés a kérdező korához és személyiségéhez kötö-
zött, hanem mellőzhetetlenül szükséges a történeti valóság közvetlenebb meg-
szólaltatása és megnyilatkozásainak maximális érzékenységgel történő regiszt-
rálása — némileg képletesen szólva —, az üzenetet felfogó és közvetítő funkció 
ellátása is. 

Shakespeare egész életművének legkeserűbb kijelentését a Yorick kopo-
nyájának üres szemgödrébe tekintő Hamlettel mondatja: „To what base uses 
we may return, Horatio!", aminek Aranytól származó fordítása („Minő aljas 
célokra használhatnak még bennünket, Horatio!") nem is egészen éri el a halál 
utáni kiszolgáltatottság miatti eredeti fájdalomkiáltás mélységét. A történész 
minden szakmai felkészültségére, hivatástudatára, erkölcsi felelősségérzetére, s 
— nem ritkán — minden bátorságára szüksége van, hogy egyfelől maga ne 
éljen vissza a halottak kiszolgáltatottságával, másfelől tőle telhetőleg szembe-
szálljon az esetleges ilyen visszaélési kísérletekkel. Vonatkozik ez éppen úgy 
az egyes személyek, mint a társadalmi és a politikai erők mozgásának az ábrá-
zolására. A szakmai és az erkölcsi követelmények e téren is szétválaszthatat-
lanul fonódnak egybe. 

Aligha szükséges e követelmények ismételgetése. így csak éppenséggel 
utalok rá, mennyire kerülendő a történelmi erők és' alakok torzító felidézésé-
nek minden formája, az árnyékolás, illetve a görögtűzbe borítás, a heroizálás 
és a deheroizálás éppen úgy, mint a szűkkeblű kirekesztés, illetve a fedezék-
ként, álarcként használás, a kisajátítás aktuális célok szolgálatára, vagy a 
tudományos általánosítás valós szükségletének ürügyén a társadalomtörténeti 
alapozást, a politikai mozgás tényleges értelmezésének lehetőségét tönkretétellel 
fenyegető hamis homogenizálás. A tilalomfáknak ez a sora nem érinthetetlenné 

4 



akarja tenni a múltat, csak figyelmeztetni a halottak világával való kapcsolat-
teremtés íratlan normáira. 

A felelősségteljes kapcsolattartás a múlttal korántsem kárhoztatja a tör-
téntek puszta regisztrálására a historikust, éppen ellenkezőleg, arra ösztönzi, 
foglaljon állást, mondjon ítéletet. ítéletet, amelynek az indoklása legyen a 
tudományos és az erkölcsi felelősség vonatkozásában a lehetséges mértékig 
feddhetetlen, de amely ugyanakkor ne legyen fellebbezhetetlen. Olyan legyen, 
hogy a tovább lépő történészek a megközelítés jobb eszközeinek, a szempont-
gazdagabb mérlegelés lehetőségeinek a birtokában, de ugyanakkor az előttük 
jártak világos állásfoglalásának ismeretében jelenthessék be — ha indokoltnak 
találják — a perújrafelvétel szükségességét. 

A számon tartó és példává emelő ítélkezésnek a tudatformáló jelentősé-
gét a haladó fejlődésmenet érvényesülésének előmozdítása szempontjából aligha 
lehet túlbecsülni. A „történelmi példa" nevelő erejének hite és reménye hagyo-
mányos. Jól fejezte ezt ki klasszikusokon edzett tömörségével és tisztaságával 
Berzsenyi Dániel: „Élni s halni tanuljatok!" Mégsem csupán a hagyományból, 
még kevésbé naiv pedagógiai optimizmusból, hanem mindenekelőtt az erkölcsi 
normákat meghatározó, természetesen viszonylag igen lassan érvényesülő valós 
tényezők átalakulási tendenciájának megfigyeléséből származik az a remény-
ségem (amit már más alkalommal is kifejeztem), hogy a transzcendentális íté-
letmondás hitén túllépő modern ember fokozatosan a történelmi ítéletmondás 
igénylőjévé válik.' A történettudomány pedig regisztráló és elemző lehetőségei-
nek eddig nem ismert feldúsulása folytán technikailag egyre inkább képessé 
e funkció betöltésére is. Hiszen sokkal kétségesebbé teszi a hajdani retrográd 
cselekedetek sikeres lappangatását, mint bármikor korábban, azt pedig nagyon 
is bizonytalanná, sőt majdnem lehetetlenné, hogy a sírbaszállóval végképp meg-
semmisüljön mindannak a nyoma, amit szívesen enyésztetne el pályája emlé-
keiből. Ugyanakkor az ítéletmondásra is vállalkozó és arra erkölcsileg képes 
történettudomány e funkciójának szakszerű és felelős érvényesítése révén tá-
maszt nyújthat a maradéktalan megsemmisülés félelmével szemben. Biztosít-
hatja az egyént önmagában és közösségalkotó tényezőként is arról, hogy — 
nem ritkán közvetlenül is, de közvetve feltétlenül — a hivatásához méltóan 
funkcionáló történettudomány által értelmezett törekvései és cselekedeteinek 
számba vett eredményei révén emlékét tovább éltetik a majdani nemzedékek. 

Arany János, a szelíd költő 1848—49-ben nemcsak harci dalokkal buzdí-
totta önvédelemre nemzetét, hanem arra utalva, hogy „előttünk a példa a 
történetkönyvben" megírta Magyarország történetét is „dióhéjba szorítva", 
mégpedig „Mik voltunk? mivé leszünk?" kettős kérdéssé formált mozgósító 
címmel. Aligha kétséges, azért tette ezt, mert megértette, mennyire megköve-
teli a kritikus pillanat, hogy egyén és közösség az éppen meglábolt útdarab 
helyét a nagy vándorútban, az éppen megélt ívszakaszét a nagy ívben érzé-
kelni tudja. A mozgás felgyorsulása s vele kölcsönhatásban a tudatosság álta-
lános szintjének kétségtelen emelkedése, a távlatok racionálisabb érzékelésé-
nek lehetősége és ennek folytán is nagyobb vonzása hovatovább a rendkívüli 
helyett állandó szükségletté teszi az eligazodást az idő történetileg megraga-
dott dimenziójában. 

Korunkban mindezekből következően a történész funkciója kiszélesedőben 
van, s ha szakszerűen és felelősségteljesen végzi a munkáját, megnövekszik a 
hitele is. Átalakuló világunkban gyökerező felismerések tanúsíthatják a fele-
lősségteljesen funkcionáló történész tudatformáló szerepének mind jelentősebbé 
válását. A szintkülönbségek érzékelése például a turisztika és a tömegkommu-
nikációs eszközök révén korunk egyik legnagyobb közélménye. A történész 
szakember közreműködése alighanem nélkülözhetetlen annak megértetésében, 
mit lehet egy adott település, terület, ország vagy régió viszonylagos elmara-
dottságából, illetve előretöréséből a történelmi előzményeknek betudni, és mit, 
mennyit más tényezőknek. Nagyon is összefügg ezzel a történész felelősség-
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teljes szerepe általában a realitásigény uralkodóvá tételében a közgondolkodás 
szintjén és érvényesítésében a helyzetmegítélések során, nem kevéssé az alter-
natívák tekintetbevételével kialakítandó döntések meghozatalában. Azért érde-
mel ez utóbbi külön kiemelést, mert megtörténhet, hogy a történelmi tényezők 
meghatározó szerepét helyesen hangsúlyozó történész a haladó fejlődésmenet 
érvényesülésének éppen az alternatívák figyelembevételével kapcsolatos tanul-
ságait mellőzi, s így „az adottságok" abszolutizálásával akarva-akaratlan fata-
lista passzivitásra, az objektív erők által szabott pályán sodródásra késztet. 
Mert ezt teszi, amint azt már más alkalommal is fejtegettem, ha mellőzi annak 
megértetését, hogy a történelmi meghatározók által kicövekelt porondon egyé-
nek és közösségek számára — a múlt tanúságtétele szerint is — mód nyílik, 
hogy aktivitásukkal befolyást gyakoroljanak az objektív tényezők érvényesü-
lésére, sőt velük kölcsönhatásba jutva közvetve új és új, a haladás történelmi 
perspektíváival összhangban mind szélesebb, mind magasabb szintű porondok 
formálódására is. 

Minden mesterséggel bíró embernek, így a tudomány minden munkásának, 
a történésznek is elsőrangú feladata az utódnevelés. A történész felelőssége e 
téren a fennálló (vitatható, mennyiben szerencsés) munkamegosztásnak meg-
felelően nagyon is eltérő. Nyilvánvaló, hogy a szakismereti alapelemek elsajá-
tításának lehetővé tételéért és a kívánatos magatartásformák elfogadtatásáért 
a legnagyobb felelősség az oktatás, kivált a felsőoktatás irányítóit és tanári 
gárdáját terheli. De ez a felelősség korántsem kizárólagos. A történészkollek-
tíva egészének tudományos produkciója messzemenően érezteti hatását a tör-
ténészképzésben. A művekben manifesztálódó tényleges tudományos teljesít-
mény az értékek befogadására ösztönzött utánpótlás nevelésében kiemelkedő, 
sőt páratlan jelentőséggel bír. Nem kevéssé emiatt is, ha a gyakorlatban azok-
nak a szakszerűségi követelményeknek és — az önkorrekció vállalásától az 
álláspontváltoztatás okainak kötelező magyarázatán át a polémiáknak a be-
csületes megvívásáig — azoknak a tudományetikai normáknak a megsértőit is 
megilletheti ,,a történész" olykor nagyon is kiemelt rangja, amelyeknek a meg-
tartását — további kérdés, hogy milyen következetességgel — tanárai a kép-
zésben részesülőtől megkövetelnek, a visszahatás súlyos következményűvé 
válik, s könnyen illúzióvá a tudományos utánpótlás igényessé formálásának a 
reménye. 

A tudományág és fontosnak tartott funkciója folytán a közösség iránti 
történészfelelősség nem merülhet ki a jövő szakembergárdája alapképzésének 
a biztosításában, de még az etikai követelményekkel ellentétes magatartás-
formák kiiktatásában sem. Érvényesülnie kell a fiatal diplomás kibontakozási 
lehetőségeinek biztosításában az egyetem utáni években, a postgraduális idő-
szakban, amely akkor tölti be hivatását, ha a képességek bizonyításának opti-
málisan szabaddá és hatékonnyá tett periódusaként ékelődik a legjobb vál-
tozatában is kiküszöbölhetetlenül kötöttebb rendszerű alapképzés és a tudomá-
nyos alkotóműhelyek hierarchiájának merevebb világa közé. Az idősebb nem-
zedék felelősségén, mondhatni önmegtartóztató felelősségén múlik, hogy a fia-
tal kutató jelölt mentesüljön csoportok, irányzatok, személyiségek lecsatlakoz-
tató nyomásától, legyen módja mind a kötődésre, mind a Íémairányítók, kon-
zultánsok váltogatására is. Ezzel szoros összefüggésben jelentkező követelmény, 
hogy nyíljék lehetősége közreműködni kooperációra és munkamegosztásra épülő 
kollektív vállalkozásokban, mégpedig a mások teljesítményében felolvadó 
segédmunka vállalására szorítástól megkímélve, az önálló eredmények fel-
mutatásának biztosított lehetőségével és ugyanakkor — a továbblépés feltéte-
leként — kibújást nem engedő kötelezettségével is. 

A jövő iránti felelősség a tudományos alapozottságé kísérletezés feltéte-
leinek a biztosítását és a vele potenciálisan együtt járó tévedés lehetőségének 
tudomásulvételét is megkívánja, sőt az utóbbi becsületes megvallása esetén 
szakszerűen bemutatott tanulságai tudományos teljesítményként számontartá-
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sát is feltétlenül szükségessé teszi. A tudomány éppen felelőssége folytán nem 
cserélheti fel soha a bizonyítást a mégoly csillogó ötlettel sem. De az igaz meg-
közelítésének módjában, a vizsgálandó terület megválasztásában, a kérdések 
újrafogalmazásában, a bizonyítás eszközkészletének megújításában és alkal-
mazásában a maximális rugalmasságra van szüksége. Ezért is minden kutató 
és legkivált a fiatal számára a tévedés kockázatát — a fentiek értelmében — 
vállaló, felelős kísérletezés lehetőségének a biztosítása elengedhetetlen. Az, 
hogy Rabelais-val mondhassa: „je m'en vais chercher un grand peut-être" 
(„egy nagy talán keresésére indulok"), és útra is kelhessen. 

Mindez persze feltételezi, hogy a fiatal kutatónemzedék is felelősen éljen 
megnövekedett lehetőségeivel. A túlterhelés veszedelme elől ne a tehermentes-
ség olykor nagyon is könnyen „kibulizható", de ernyesztő kényelmébe húzód-
jék, hanem jól megválasztott feladatok ellátásával gyarapítsa képességeit. Ne 
várja el, hogy az előző nemzedék teherhordó öszvérként, vagy helikopter piló-
tájaként vigye fel a már ismert szint magasáig, s neki már csak a „szűz" 
hegycsúcs megmászása maradjon minden addigi teljesítményt eleve meghaladó 
feladatként, hanem vállalkozzék az előtte jártak tapasztalatainak és kudarcai-
nak ismeretében a tudomány egész hegyének a meghódítására. Ha igazán ma-
gasra akar jutni, akkor fel kell ismernie, hogy korántsem az izolált eredmény 
az igazán értékes a tudomány s kivált a történettudomány számára, hanem 
az, amelyik a hozzávezető út ismertté tételével párosul. 

A fiatal kutatónemzedék jól teszi, ha elhárítja az epigonizmust, de felelőt-
lenül jár el, ha nem vállalja a kínálkozó örökség valós elemeit. Bírálata, ami-
vel a kialakultat illeti, a kapottat fogadja, ne legyen történetietlen, ne reduká-
lódjék a későbben a színre lépettnek csak a természettől nyert bölcsességére, 
hanem alapozódjék az előző nemzedékek lehetőségkereteinek tényleges isme-
retét feltételező viszonyításra is. Hárítsa el a nemzedékek mindig leegyszerűsítő 
homogenizálására alapozó „nemzedéki ellentétek" primitív csapdáit. Ne a ko-
rábbi nemzedékektől való szenzációhajhász elhatárolódásban lássa elsődleges 
feladatát (annál kevésbé, mert az érdemi választóvonal sohasem a nemzedékek 
között húzódik), hanem a korábbi, differenciáltságukban szemlélt nemzedékek 
által elért teljesítmény meghaladásában, a tudomány nemzedékeket átívelő 
feladatainak minden korábbinál szakszerűbb és felelősségteljesebb szolgá-
latában. 

S mert a formálódó fiatal történésznemzedék fellépése azzal biztat, hogy 
képes lesz egyszer a már elért érdemi meghaladására, talán van oka az előző 
nemzedéknek az oly sokban indokolt önkritika némi önmegnyugtatással társí-
tására. Ha óvatosan is, ha fönntartásosan is, de reménykedhet benne, hogy a 
végnapon elmondhatja önmagáról: teljesített valamit minden nemzedéknek a 
haladást biztosító alapfeladatából, önmagánál jobbat, messzebbre jutót nevelt. 
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