
1	 Er	re	a	ná	lunk	kü	lö	nö	sen	jel	lem	ző	fá	zis	el	to	ló	dás	ra	Sze	ge	di	Pé	ter	mu	ta	tott	rá	leg	utóbb	(Sze	ge	di	1996:	454).
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Tu	do	mány	föl	fo	gás	és	tör	té	net	kép

„A	 tu	do	mány	tör	té	net,	 ha	 több	nek	 te	kint	jük	
anek	do	ták	és	kro	no	ló	gi	ai	ada	tok	tár	há	zá	nál,	
gyö	ke	re	sen	át	ala	kít	hat	ja	je	len	le	gi	tu	do	mány
föl	fo	gá	sun	kat”	–	hang	zik	A tu do má nyos for
ra dal mak szer ke ze te ne	ve	ze	tes	kez	dő	so	ra,	s	
há	rom	és	fél	év	ti	zed	táv	la	tá	ból	azt	mond	hat
juk:	ez	a	vál	to	zás,	mely	nek	meg	in	du	lá	sá	hoz	
Thomas	Kuhn	köny	ve	alap	ve	tő	en	já	rult	hoz
zá,	 az	óta	 is	 zaj	lik,	 ha	 a	 jó	solt	 nagy	 át	tö	rés	
nem	kö	vet	ke	zett	is	be.	A	kuhni	tu	do	mány	fej
lő	désel	mé	let	sar	ka	la	tos	té	te	le	it	so	kan	ma	is	
el	fo	gad	ha	tat	lan	nak	tart	ják,	ám	a	fent	idé	zett	
gon	do	la	tot,	 te	hát	 tu	do	mány	tör	té	ne	ti	 vizs	gá
ló	dá	sok	 tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	 rele	van	ciáját,	
jól	le	het,	an	nak	iga	zi	tar	tal	ma	épp	oly	ra	di	ká
lis,	mint	a	be	lő	le	le	szűrt	össze	mér	he	tet	len	sé
gi	té	zis,	ma	már	ne	mi	gen	szo	kás	vi	tat	ni.

	De	hiába	változott	meg	a	tu	do	mány	fi	lo
zó	fiai	viták	és	programok	stílusa	–	amint	ezt	
már	 so	kan	 és	 sok	szor	 meg	ál	la	pí	tot	ták	 –,	

egyet	len	irány	zat	sem	volt	ké	pes	ar	ra,	hogy	dön	tő	be	fo	lyást	gya	ko	rol	jon	a	tu	do	mány	lé	te
zés	mód	já	val,	 fej	lő	dés	me	ne	té	vel	 fog	lal	ko	zó	 fi	lo	zó	fi	ai	 ku	ta	tá	sok	ra.	 Azt	 sem	 ál	lít	hat	juk,	
hogy	el	ké	szül	tek	vol	na	azok	az	át	fo	gó	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	re	konst	ruk	ci	ók,	ame	lyek	se	gít	sé
gé	vel,	a	ben	nük	kör	vo	na	la	zott	tör	té	ne	ti	tu	do	mány	kép	pel	szem	be	sül	ve,	po	zi	tí	van	is	le	ír	ha	tó	
len	ne	mai,	„meg	vál	to	zott”	tu	do	mány	ké	pünk.	Nem	is	be	szél	ve	a	még	eh	hez	ké	pest	is	nagy	
fá	zis	kü	lönb	ség	ről,	mely	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fu	sok	és	a	tu	do	má	nyo	kat	tény	le	ge	sen	mű	ve	lők	
tu	do	mány	ké	pe	kö	zött	fen	náll.1	„Va	jon	mi	ért	érez	zük	úgy,	hogy	ez	a	sok	fé	le	kép,	amely	a	
tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	á	ban	 lét	re	jött	 a	 tu	do	mány	ról,	 nem	ki	elé	gí	tő?	Va	jon	mi	ért	 érez	zük	 úgy,	
hogy	a	ma	gya	rá	zat	ról,	a	re	a	liz	mus	ról,	a	ra	ci	o	na	liz	mus	ról	le	foly	ta	tott	év	ti	ze	des	és	igen	ala
pos	vi	ták	nem	ve	zet	tek	iga	zán	ered	mény	re?	Mi	ért	érez	zük	úgy,	hogy	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fia	
vál	ság	ban	van?”	–	tet	te	föl	Sze	ge	di	Pé	ter	a	mai	negy	ve	nes	ge	ne	rá	ció	kér	dé	se	it	a	tu	do	mány
fi	lo	zó	fia	vi	lág	ál	lá	sát	össze	fog	la	ló	írá	sá	ban	(Sze	ge	di	1996:	456).	A	to	váb	bi	ak	ban	–	di	ag	nó
zi	sá	val	egyet	ért	ve	–	ar	ra	a	kér	dé	sé	re	kí	sé	re	lek	meg	vá	laszt	ad	ni:	„Mó	do	sít	ha	tóe	a	kuhni	
el	mé	let	oly	mó	don,	hogy	job	ban	il	lesz	ked	jen	a	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ta	pasz	ta	la	tok	ra?”	(Sze
ge	di	1996:	456).	S	ha	 igen,	mi	kép	pen	 te	he	tő	a	kuhni	 fej	lő	dés	mo	dell	al	kal	ma	sab	bá	ar	ra,	
hogy	egy	szin	té	zis	ígé	re	té	vel	is	ke	cseg	te	tő,	új	szel	le	mű	át	fo	gó	tör	té	ne	ti	ku	ta	tás	prog	ram	já
vá	váljék.

Az	 el	hú	zó	dó	 vál	sá	got	 több,	 egy	ide	jű	 prob	lé	ma	 tart	ja	 fenn:	 a	 tu	do	mány	fi	lo	zó	fu	sok	 to	 
vább	ra	is	a	ma	guk	zárt	kö	ré	ben	fo	rog	nak	(mo	dell	je	ik,	ha	egyál	ta	lán	al	kot	nak	mo	del	le	ket,	és	

Kuhn	modellje
és	a	tudomány
történetírás

Békés Vera



2	 „A	tu	do	mány	fi	lo	zó	fia	tu	do	mány	tör	té	net	nél	kül	üres;	a	tu	do	mány	tör	té	net	fi	lo	zó	fia	nél	kül	vak”	(La	ka	tos	1971:	91).
3	 Ezt	a	gon	do	la	tot	rö	vi	den	már	ki	fej	tet	tem	Kuhn	köny	vé	nek	ma	gyar	nyel	vű	ki	adá	sá	ról	írott	re	cen	zi	óm	ban	(Bé

kés	1984).
4	 Tud	juk,	ép	pen	ez	volt	He	gel	Kantbí	rá	la	tá	nak	lé	nye	ge	(He	gel	404).
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nem	má	sok	mo	dell	je	i	nek	mű	kö	dés	kép	te	len	sé	gét	igye	kez	nek	bi	zo	nyí	ta	ni)	–	a	La	ka	tos	meg
fo	gal	maz	ta	kanti	pa	raf	rá	zis	ér	tel	mé	ben	„üre	sek”.2	A	tu	do	mány	tör	té	netírást	ku	ta	tó	mun	ká
já	nak	mint	egy	szak	mai	„ki	egé	szí	tő	sport	ja	ként”	űzők	több	sé	ge	pe	dig	„vak”:	to	vább	ra	sincs	
tisz	tá	ban	tár	gyá	nak	és	mód	sze	re	i	nek	fi	lo	zó	fi	ai	prob	lé	má	i	val.	A	tör	té	nész	szak	ma	mű	ve	lői	
kö	zül	pe	dig	azok,	akik	a	 tu	do	má	nyok	 tör	té	ne	tét	vizs	gál	ják	 (pél	dá	ul	a	mű	ve	lő	dés	tör	té	net	
ke	re	tei	kö	zött),	több	nyi	re	nem	primér	for	rá	so	kat	hasz	nál	nak	(még	rit	kább,	hogy	is	me	ret	len	
primér	for	rá	so	kat	fe	dez	nek	föl),	ha	nem	a	tu	do	má	nyos	ké	zi	köny	vek	tör	té	ne	ti	be	té	te	it,	jobb	
eset	ben	 tu	do	mány	tör	té	ne	ti	 mo	nog	rá	fi	á	kat.	 Így	 gyak	ran	 ma	guk	 is	 hoz	zá	já	rul	nak	 egyegy	
szak	ma	köz	ke	le	tű	mí	to	sza	i	nak	fenn	tar	tá	sá	hoz	és	meg	erő	sí	té	sé	hez.	Ki	vé	telt	olyan	új	szel	le
mű	 disz	cip	lí	nák	 je	len	te	nek,	mint	 a	men	ta	li	tás	tör	té	ne	ti	 vagy	 tu	dás	szo	ci	o	ló	gi	ai	 ku	ta	tá	sok,	
ezek	vi	szont	 na	gyon	ha	son	ló	 tár	gyi	 és	me	to	do	ló	gi	ai	 prob	lé	mák	kal	 küsz	köd	nek,	mint	 az	
utób	bi	 év	ti	ze	dek	ben	 je	lent	ke	ző,	 va	ló	ban	 pro	fesszi	o	ná	lis	 tu	do	mány	tör	té	netírás.	 Hi	szen	
tény,	hogy	ki	fej	lő	dött	a	jó	részt	Kuhn	ins	pi	rál	ta	pro	fesszi	o	ná	lis	tu	do	mány	tör	té	netku	ta	tás	is,	
s	az	egyes	tu	do	mány	ágak	tör	té	ne	té	nek	re	konst	ruk	ci	ó	ja	kü	lönkü	lön	szé	pen	ha	lad.	Még	is:	a	
tu	do	mány	tör	té	ne	té	ről	va	ló	tu	dá	sunk	mint	tör té net kép, lé	nye	gé	ben	érin	tet	len	ma	radt.	Ezen	
a	té	ren	na	gyon	ke	vés	vál	to	zott	az	el	múlt	hu	szon	öthar	minc	év	ben.

„Túl	lép	ni	Kan	ton?”

Pe	dig	 a	 tu	do	mány	fi	lo	zó	fia	 je	len	le	gi	 vál	sá	gá	ból	 va	ló	 ki	lá	ba	lás	 egyik	 le	het	sé	ges	 (ta	lán	 a 
le	het	sé	ges)	út	ja	a	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	so	kon	ke	resz	tül	ve	zet.	Ám	nem	akár	mi	lyen	tör
té	ne	ti	ku	ta	tá	so	kon.	Úgy	tű	nik,	fel	kell	ad	ni	a	La	ka	tos	Kantpa	raf	rá	zi	sá	ban	meg	je	le	ní	tett	és	
Kuhn	ál	tal	is	szi	lár	dan	fenn	tar	tott	né	ze	tet	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	és	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	disz
cip	lí	nák	kü	lön	ál	ló,	bár	egy	más	ra	utalt	vol	tá	ról	(Kuhn	1977:	4.	skk.).

Ide	je	len	ne	„túl	lép	ni	Kan	ton”	–	no	ha	jó	sze	ré	vel	még	La	ka	tos	imp	li	ci	te	meg	fo	gal	ma	zott	
prog	ram	ját	 is	csak	ke	ve	sen	pró	bál	ták	meg	vég	re	haj	ta	ni.	Egy	di	na	mi	kus	„he	ge	li”	for	du	lat	
ta	lán	ki	utat	je	lent	a	vál	ság	ból.3	Ez	annyit	je	lent,	hogy	a	tu	do	mány	ról	ki	ala	kí	tott	szem	lé	le	tün
ket	a	kuhni	in	ten	ci	ók	nak	meg	fe	le	lő	en	új	já	for	má	ló,	már	nem	pusz	ta	anek	do	ták	és	tan	me	sék	
tár	há	za	ként	föl	fo	gott	 tu	do	mány	tör	té	ne	tet	ma	gát	sem te	kint	het	jük	olyan	te	rep	nek,	amely	a	
tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	ren	de	ző	el	vek	mű	kö	dé	sé	nek	ki	pró	bá	lá	sá	ra	min den to váb bi nél kül hoz zá
férhető.Ép	pen	a	kö	vet	ke	ze	te	sen	al	kal	ma	zott	kuhni	mo	dell	ad	le	he	tő	sé	get	ar	ra,	hogy	a	tu	do
mány	ról	szó	ló	el	mé	let	és	a	tu	do	mány	tör	té	ne	te	ne	ma	rad	jon	meg	el	vá	lasz	tott	ság	ban,	de	ne	
is	csu	pán	„kül	ső	sé	ges,	fe	lü	le	tes	mó	don	köt	tes	se	nek	össze,	mint	egy	fa	meg	egy	csont	kö	tél	
ál	tal”.4	A	ma	gam	ré	szé	ről	ezt	lá	tom	az	egyik	dön	tő	pont	nak:	e	he	ge	li	á	nus	szem	lé	let	ben	a	
tu	do	mány	tör	té	netírás	és	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	el	mé	let	össze	kap	cso	ló	dá	sa	mindkettőtmeg	vál
toz	tat	ja.	Tud	ni	il	lik,	olyan	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	té	nyek	kel	is	szá	mol	nunk	kell,	ame	lyek	a	kuhni	
pa	ra	dig	ma	el	mé	let	nél	kül	(vagy	akár	pél	dá	ul	egy	más	faj	ta	tör	té	ne	ti	kon	cep	ció	szá	má	ra)	nem	
is	len	né	nek	re	konst	ru	ál	ha	tók	(egyál	ta	lán:	ész	re	vé	tel	ük,	de	tek	tá	lá	suk	is	két	sé	ges),	il	let	ve,	ez	
is	gya	ko	ri:	nem	szá	mí	ta	ná	nak	„té	nyek	nek”.	S	ép	pen	ez	az	a	pa	ra	dig	ma	el	mé	let	ál	tal	szál	lí	tott	
új	don	ság,	me	lyet	nem	csak	a	tu	do	mány	tör	té	netírók,	ha	nem	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fu	sok	sem	vet
tek	észre,	sőt,	ma	ga	Kuhn	sem,	vagy	nem	tu	laj	do	ní	tot	tak	ne	ki	kel	lő	el	mé	le	ti	fon	tos	sá	got.

A	tu	do	mány	fi	lo	zó	fia	fel	ada	ta	nem	pusz	tán	az,	hogy	új	meg	új	ref	le	xi	ó	kat	fo	gal	maz	zon	
meg	a	tu	do	mány	mi	ben	lé	té	re,	hi	va	tá	sá	ra,	fej	lő	dé	sé	re	vo	nat	ko	zó	an,	ha	nem	ref	lek	tál	nia	kell	



5	 I.	B.	Cohen	New tonköny	vé	nek	új	mód	sze	rét	mél	tat	va	Vekerdi	Lász	ló	 így	 ír:	„a	 fel	vá	zolt	New	tonkép	egy	
posztkuhniánus	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	el	mé	le	tet	in	du	kál,	s	ez	az	el	mé	let	az	tán	lé	nye	ges	fi	no	mí	tá	so	kat	tesz	le	he
tő	vé	a	ké	pen,	amely	vi	szont	az	el	mé	let	re	vissza	csa	tol	va	ez	utób	bit	fog	ja	meg	erő	sí	te	ni	és	ki	ja	ví	ta	ni.	Az	is	mét
lé	sek	ből	így	egy	»valósághűbb«	re	konst	ruk	ció	ke	ve	re	dik	ki	–	vagy	csak	a	tör	té	nész	erő	sít	te	tik	meg	egy	lát	vá
nyos	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	circulus	vitiosusszal	ere	de	ti	té	ve	dé	sé	ben?	A	ki	me	ne	tel	nyil	ván	erő	sen	fog	füg	ge	ni	a	
fel	vá	zolt	kép	től”	(Vekerdi	1994:	420).

6	 Ilyen	bő	ví	tés	nek	te	kint	he	tők	pél	dá	ul	a	18.	szá	zad	vé	ge	és	a	ro	man	ti	ka	tu	do	má	nya	i	nak	tör	té	ne	ti	re	konst	ruk	ci	ó
já	ra	irá	nyu	ló	ku	ta	tá	sok	(pl.	Cunningham	és	Jardine	1990),	kü	lö	nö	sen	azok,	me	lyek	nem	pró	bál	ják	a	ro	man	ti	ka	
tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	á	ját	sem	a	fel	vi	lá	go	so	dás	ból	le	ve	zet	ni,	sem	a	po	zi	ti	viz	mus	hoz	kap	csol	ni.

7	 Jó	 pél	da	 a	mai	 el	kü	lö	nült	 ke	ze	lés	re,	 hogy	 a	 18.	 szá	za	di	 „po	li	hisz	tor”	 tu	dó	sok	 (mint	 pl.	 Lichtenberg	 vagy	
Schlözer)	 tel	je	sít	mé	nye	it	a	 leg	kü	lön	bö	zőbb	szak	tu	do	mánytör	té	ne	tek	egy	más	ered	mé	nye	i	ről	mit	sem	tud	va	
tár	gyal	ják,	s	így	a	közelébe	sem	jut	hat	nak	an	nak	a	fel	te	vés	nek,	hogy	ma	guk	nak	a	ko	ra	be	li	tu	do	má	nyok	nak	az	
il	le	té	kes	sé	gi	te	rü	let	ha	tá	ra	it	egy	kor	a	mi	disz	cip	li	ná	ris	tér	ké	pünk	kel	össze	mér	he	tet	len	at	la	szon	je	löl	ték	ki.
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ha	gyo	má	nyunk	ra,	vál	to	zás	ban	lé	vő	tör	té	net	ké	pünk	re	is.	A	nyolc	va	nas	évek	től	je	lent	ke	ző	új	
stí	lu	sú	tu	do	mány	tör	té	netírás	–	ahogy	er	re	Vekerdi	Lász	ló	rá	mu	ta	tott	–	sa	já	tos	di	na	mi	kus,	
vissza	csa	to	lá	sos	mód	szert	kell	hogy	al	kal	maz	zon.5

Kuhn	azon	ban	csak	a	prog	ram	egyik	fe	lé	re	össz	pon	to	sí	tott.	Az	ön	nön	fej	lő	dé	sé	ben	dön
tő	sze	re	pet	ját	szó	Arisz	to	te	lészta	nul	má	nyok	so	rán	–	ahogy	ezt	több	ször	le	ír	ta	–	meg	ta	nul	ta	
egy	nagy	 te	kin	té	lyű	 szer	ző	 jól	 is	mert,	 de	 hi	bás	nak	 tar	tott	 szö	ve	gét	 an	nak	 sa	ját	 vi	lá	gá	ba	
vissza	he	lyez	ve	ér	tel	mes	és	je	len	tős	szö	veg	ként	ol	vas	ni.	S	az	a	tény,	hogy	lé	tez	he	tett	tő	lünk	
kü	lön	bö	ző,	még	is	ra	ci	o	na	li	tás	sal	bí	ró	tu	do	má	nyos	rend	szer,	meg	vál	toz	tat	ta	a	mai	tu	do	mány
ra	vo	nat	ko	zó	szem	lé	le	tét	is.

Ezen	a	pon	ton	azon	ban	meg	állt,	s	nem	for	dí	tott	kü	lön	fi	gyel	met	ar	ra,	hogy	mind	ez	nem	
hagy	ja	mó	do	sí	tat	la	nul	a	tu	do	má	nyunk	tör	té	ne	té	vel	mint	tör	té	net	tel	kap	cso	la	tos	fel	fo	gá	sun
kat	sem.	Im	már	a	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	le	het	sé	ges	tár	gyát,	for	rá	sa	it	kell	ki	ter	jesz	te
nünk	 olyan	 irá	nyok	ba	 is,	 ame	lyek	 lé	te	zé	sé	ről	 fel	de	rí	tő	 mun	kánk	 kez	de	te	kor	 még	 akár	
tu	do	má	sunk	sincs,	de	–	ép	pen	a	pa	ra	dig	ma	vál	tá	sok	ter	mé	sze	tét,	az	inkommenzurábilitási	
el	vet	mint	a	gya	kor	lat	ban	meg	nyil	vá	nu	ló,	mint	egy	ter	mé	sze	tes	je	len	sé	get	ko	mo	lyan	vé	ve	
–	meg	ala	po	zott	sej	té	se	ink	le	het	nek.

A	tu	do	mány	tör	té	netíró	szá	má	ra	a	ku	ta	tás	 tár	gya	ko	ránt	sem	adó	dik	köz	vet	le	nül.	Nem	
rit	kán	a	mai	tu	dá	sun	kat	jel	lem	ző,	hall	ga	tó	la	go	san	ér	vé	nyes	nek	te	kin	tett	ke	re	tek	re	(mű	faj
ok	ra,	disz	cip	li	ná	ris	vá	lasz	tó	vo	na	lak	ra,	kor	szak	ha	tá	rok	ra,	re	le	váns	nak	te	kint	he	tő	for	rá	sok	ra	
stb.)	is	ta	ná	csos	rá	kér	dez	ni.	Elő	áll	hat	az	a	hely	zet	pél	dá	ul,	hogy	a	ku	ta	tás	tár	gya	re	konst
ruk	ciónk	előtt	–	úgy	mond	–	„nem	is	lé	te	zett”,	va	gyis:	ré	gesré	gen	tör	té	ne	ti	tu	da	tunk	mé	lyé
re	süllyedt,	s	meg	fe	le	lő	fo	gal	mak	hí	ján	hoz	zá	fér	he	tet	len	né	vált,	en	nél	fog	va	nem	al	kot	hat	ta	
a	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tás	le	gi	tim	tár	gyát.	A	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	tár	gyá	nak	ez	a	
bő	ví	té	se	nem	spon	tán	fo	lya	mat,	il	let	ve	csak	rész	ben	az,	amennyi	ben	posztkuhniánus	tu	do
mány	tör	té	né	szek	ki	ter	jesz	tik	vizs	gá	ló	dá	su	kat	a	standardnak	szá	mí	tó	tu	do	mány	te	rü	le	te	ken	
és	kor	szako	kon	túl	ra.6

To	váb	bi	dön	tő	té	nye	ző:	a	föl	tárt	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	anya	gok	mennyi	sé	ge.	Csak	a	tu	do
mány	tör	té	net	em	pi	ri	kus	bá	zi	sát	szol	gál	ta	tó	re	konst	ru	ált	anya	gok	(tör	té	ne	ti	leg	föl	tárt	primér	
szö	ve	gek)	nagy	szá	ma	len	dít	het	né	át	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	át	a	vál	sá	gon.	A	csu	pán	né	hány	jól	
ki	vá	lasz	tott	 eset	ta	nul	mány	 er	re	 nem	 bi	zo	nyult	 al	kal	mas	nak.	A	 vál	ság	 egyik	 oka	 ép	pen	
ab	ban	fog	lal	ha	tó	össze,	hogy	a	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	nyo	mán	még	nem	hal	mo	zó	dott	
föl	a	tör	té	ne	ti	ta	pasz	ta	la	tok	nak	az	a	kri ti kus tö me ge, ame	lyen	meg	győ	ző	en	le	het	ne	tesz	tel	ni	
a	nagy	fej	lő	dés	mo	del	lek	mű	kö	dé	sét.

A	Kuhnéhoz	hasonló	át	fo	gó	mo	del	lek	he	u	risz	ti	kus	ér	té	kei	ugya	nis	csak	igen	nagy	kor	sza
ko	kat	és	szé	les,	sok	–	ma	egy	más	tól	tel	je	sen	el	kü	lö	nül	ten	ke	zelt	–	disz	cip	lí	nát	át	fo	gó	bá	zi	son	
ké	pe	sek	meg	mu	tat	koz	ni.7	E	mű	kö	dő	ké	pes	ség	to	váb	bi	fel	té	te	le	még	egy	ki	ter	jesz	tés.



8	 A	nyelv	tu	do	mánytör	té	nész	E.	F.	K.	Koerner	pél	dá	ul	el	uta	sít	ja	a	ter	mi	nus	Kuhn,	il	let	ve	má	sok	ál	tal	aján	lott	–	
ál	ta	lá	nos	episztemológiai	né	ző	pont	ér	tel	mé	ben	vett	–	hasz	ná	la	tát:	„An	nak	ér	de	ké	ben,	hogy	a	»pa	ra	dig	mát«	a	
nyelv	tu	do	mánytör	té	nész	szá	má	ra	hasz	nos	fo	ga	lom	má	tegyük	[…]	ja	vas	lom	azt	a	Kuhn	ál	tal	meg	adott	szű	kebb	
ér	te	lem	ben	el	fo	gad	ni,	hogy	épp	úgy	le	hes	sen	»múlt	be	li	ered	mé	nyek	pél	dá	za	ta	ként«	jel	le	mez	ni,	mint	a	disz	cip
lí	na	 va	la	mely	 te	o	re	ti	ku	sa	 ál	tal	 ki	fej	lesz	tett	 sa	já	tos	 re	fe	ren	cia	ke	re	te	ként,	 mely	 nem	 csu	pán	 új	 be	lá	tá	sok	ra,	
ha	nem	a	ko	ráb	ban	becs	ben	tar	tott	né	ze	tek	fe	lül	vizs	gá	lat	ára	ve	ze	tett”	(Koerner	1978:	27).	Koerner	és	is	ko	lá	ja	
na	gyon	 je	len	tős	 re	konst	ruk	ci	ó	kat	vé	gez	e	szű	kebb	fo	ga	lom	alap	ján.	Ám	az	ál	ta	luk	fel	tárt	anyag	a	 fo	ga	lom	
tá	gabb,	is	me	ret	el	mé	le	ti	ér	tel	mé	ben	vol	ta	kép	pen	egyet	len	át	fo	gó	pa	ra	dig	ma	ri	vá	lis	is	ko	lá	i	nak	tör	té	ne	tét	tar	tal
maz	za.

9	 Mindezeket	a	gon	do	la	to	kat	egé	szen	rész	le	te	sen	ki	fej	tem	és	do	ku	men	tá	lom	A hi ány zó pa ra dig ma cí	mű	köny
vem	ben,	mely	a	kö	zeljö	vő	ben	je	le	nik	meg	a	La	tin	Be	tűk	Ki	adó	nál,	Deb	re	cen	ben	(Bé	kés:	meg	je	le	nés	előtt).
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A	kuhni	mo	del	lel	pró	bál	ko	zó	tu	do	mány	tör	té	né	szek	a	pa	ra	dig	ma	fo	gal	mát	több	nyi	re	szű
kí	te	ni	igye	kez	nek.

E	szű	kebb	pa	ra	dig	ma	fo	ga	lom	azon	ban	csak	a	ma	ural	ko	dó	pa	ra	dig	ma	tör	té	ne	ti	tu	da	tá
ban	 meg	őr	zött	 (szű	kebb	 ér	te	lem	ben	 vett)	 pa	ra	dig	mák	 vizs	gá	la	tát	 te	szi	 le	he	tő	vé,	 s	 nem	
al	kal	mas	e	tu	dat	mé	lyé	re	süllyesz	tett	pa	ra	dig	mák	nak	jó	sze	ré	vel	még	az	ér	zé	ke	lé	sé	re	sem.8 
S	csu	pán	egyet	len	át	fo	gó	pa	ra	dig	mán	be	lü	li	ri	vá	lis	is	ko	lák	küz	del	me	it	ele	mez	ve	ne	mi	gen	
tud	ják	ér	tel	mez	ni	egy	ko	ráb	bi,	bu	kott	pa	ra	dig	ma	vizs	gált	kor	szak	ban	még	je	len	lé	vő	zár	vá
nya	i	nak	–	a	vi	tá	kat	 át	di	men	zi	o	ná	ló	–	 sok	szor	 igen	bo	nyo	lult	 sze	re	pét.9	Ez	vi	szont	 azért	
okoz	gon	dot,	mert	egy	olyan	ter	mé	sze	tű	fo	gal	mat,	mint	ami	lyen	a	pa	ra	dig	ma,	ön	ma	gá	ban	
nem,	csak	op	po	zí	ci	ós	meg	kö	ze	lí	tés	ben,	va	gyis	múlt	be	li	és	jö	ven	dő	ri	vá	li	sa	i	nak	kon	tex	tu	sá
ban	le	het	ki	elé	gí	tő	en	le	ír	ni.

Pa	ra	dig	ma	füg	gő	ugya	nis	–	amint	már	az	ed	di	gi	ku	ta	tá	sok	ból	is	ki	de	rült	–	szá	mos,	egy
egy	adott	kor	szak	tu	do	má	nyos	éle	tét	jel	lem	ző	vo	nás,	me	lyet	ál	ta	lá	ban	a	min	den	ko	ri	tu	do
má	nyok	jel	lem	ző	i	nek	szok	tunk	te	kin	te	ni.	(Csak	né	hány	mód	szer	tan	inak	tű	nő,	de	na	gyon	
messzi	re	ve	ze	tő	pél	dát	em	lí	tek:	pa	ra	dig	ma	füg	gő,	ho	gyan	he	lyez	ke	dett	el	az	adott	re	konst
ru	á	lan	dó	tu	do	mány	a	ko	ra	be	li	tudásegész	rend	sze	ré	ben,	hol	hú	zód	tak	disz	cip	li	ná	ris	ha	tá	rai;	
mi	lyen	mód	szer	ta	ni	 elő	fel	te	vé	sei	 vol	tak	 [pél	dá	ul	 a	 hi	po	té	zi	sek,	 a	 té	nyek	 és	 a	 té	ve	dé	sek	
stá	tu	sa],	mi	lyen	mo	rá	lis	elő	fel	te	vé	sei	vol	tak	[pél	dá	ul	mi	a	tu	do	má	nyos	ku	ta	tá	sok	cél	ja,	mit	
je	lent	a	kom	pe	ten	cia,	az	az	ki	szól	ha	tott	be	le	egy	tu	do	má	nyos	vi	tá	ba]	stb.)

Ah	hoz	te	hát,	hogy	a	tu	do	mány	tör	té	ne	té	ről	ben	nünk	élő	kép	változzék,	az	tű	nik	hasz	nos
nak,	ha	a	pa	ra	dig	ma	fo	gal	mat	nem	szű	kít	jük,	ha	nem	ép	pen	ség	gel	a	leg	át	fo	góbb,	az	is	me	ret
el	mé	le	ti	és	mo	rá	lis	el	kö	te	le	ző	dé	sek	át	fo	gó	rend	sze	rét	több	nyi	re	hall	ga	tó	la	gos	elő	fel	té	te	lek	
for	má	já	ban	ma	gá	ban	fog	la	ló	ér	te	lem	ben	al	kal	maz	zuk.

A	tör	té	ne	ti	vizs	gá	ló	dá	sok	ki	ter	jesz	té	sé	hez	a	ko	ra	be	li	–	sok	szor	jól	is	mert	–	szö	ve	gek	új	
szem	pon	tú	vizs	gá	la	tá	tól	hasz	nos	tám	pon	to	kat	nyer	he	tünk.	Ilye	nek	pél	dá	ul	a	klasszi	kus	fi	lo
zó	fi	ai	és	tu	do	má	nyos	össze	fog	la	ló	mun	kák	elő,	il	let	ve	utó	sza	vai,	el	szórt	uta	lá	sai,	láb	jegy
ze	ti.	Ha	gyo	má	nyo	san	ezek	a	szö	veg	he	lyek	azok,	ahol	a	szer	zők	utal	ni	szok	tak	sa	ját	ko	ruk	
ép	pen	zaj	ló	tu	do	má	nyos	(vagy	egyéb)	vi	tá	i	ra,	sőt,	nem	rit	kán	ál	lást	is	fog	lal	nak	ben	nük.	Az	
ok	ta	tást	szol	gá	ló	ké	sőb	bi	szö	veg	vagy	sze	mel	vény	gyűj	te	mé	nyek,	me	lyek	mint	egy	„az	esz
mei	mon	da	ni	va	ló	ra”	össz	pon	to	sí	ta	nak,	ép	pen	eze	ket	az	–	úgy	mond	–	oda	nem	il	lő	vagy	
za	va	ró	fö	lös	le	ge	ket	szok	ták	szisz	te	ma	ti	ku	san	ki	hagy	ni	a	szer	kesz	tés	ből.	Egy	re	á	li	sabb	tör
té	net	kép	 ki	ala	kí	tá	sa	 szem	pont	já	ból	 so	kat	mond,	 ha	 a	 ko	ra	be	li	 szö	ve	gek	 hi	vat	ko	zá	sa	i	ból	
ép	pen	ség	gel	hi	á	nyoz	nak	a	ta	nul	má	nya	ink	alap	ján	el	várt	té	mák,	hi	vat	ko	zá	sok,	ál	lás	fog	la	lás
ok,	hang	súly	ok…	Ter	mé	sze	te	sen	e	tám	pont	ok	mind	össze	ki	in	du	ló	pon	tul	szol	gál	hat	nak,	és	
sok	kal	gyak	rab	ban,	mint	gon	dol	ni	szo	kás,	 ta	ná	csos	ki	ter	jesz	te	ni	vizs	gá	ló	dá	sa	in	kat	a	szá
mon	tar	tott	fő	so	dor	tól	mai	szem	mel	ta	lán	tá	vo	li	és	eset	le	ges	in	téz	mé	nyek,	is	ko	lák,	al	ko	tók	
mű	kö	dé	sé	re,	kap	cso	la	ta	i	ra	is.

A	tu	do	mány	tör	té	nész	sok	szor	egyál	ta	lán	nem,	il	let	ve	csak	na	gyon	nagy	kö	rül	te	kin	tés	sel	
tá	masz	kod	hat	a	ha	gyo	má	nyos	tu	do	mány	tör	té	netírást	gya	kor	ló	tör	té	net	írók	ered	mé	nye	i	re. 
 



10	 Ilyen	pél	dák	ta	lál	ha	tók	A hi ány zó pa ra dig ma cí	mű	köny	vem	ben	(Bé	kés:	meg	je	le	nés	előtt).
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Né	hány	vo	nat	ko	zás	ban	azon	ban	ezek	az	ered	mé	nyek	is	fon	tos	sá	vál	tak:	az	új	szel	le	mű	tör
té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	ban	gyak	ran	 szol	gál	hat	nak	út	mu	ta	tó	ul	 a	 tu	do	mány	tör	té	netírói	ha	gyo	má
nya	ink	ban	mu	tat	ko	zó	el	lent	mon	dás	ok,	il	let	ve	pa	ra	do	xo	nok.	Né	hány	pél	da:	a	ha	gyo	mány	
egyes	tu	dó	so	kat	el	ma	rasz	tal,	má	so	kat	di	csér	ugyan	azon	te	vé	keny	sé	gért	(pél	dá	ul	va	la	mely	
kor	társ	el	mé	let	át	vé	te	lé	ért).	Az	ilyen	sze	lek	tív	ér	té	ke	lés	ar	ra	utal,	hogy	a	tör	té	ne	ti	meg	íté
lés	ben	más	szem	pont	ok	is	ér	vény	re	jut	nak,	mint	ami	ket	a	ku	ta	tás	ban	ed	dig	ma	gá	tól	ér	te	tő
dő	nek	te	kin	tet	tek.	Ha	son	ló	pa	ra	do	xon,	ha	pél	dá	ul	má	ig	nagy	tisz	te	let	ben	tar	tott	szer	ző	nek	
gya	kor	la	ti	lag	egyet	len	ered	mé	nyét	sem	te	kin	ti	időt	ál	ló	nak	az	őt	szá	mon	tar	tó	tör	té	ne	ti	tu	dat,	
vagy	ép	pen	el	len	ke	ző	leg,	ami	kor	egy	tu	do	má	nyos	kö	zös	ség	tar	tó	san	nem	mu	tat	haj	lan	dó
sá	got	 ar	ra,	 hogy	 fe	lül	vizs	gál	ja	 alap	ve	tő	en	 ne	ga	tív	 íté	le	tét	 olyan	 tel	je	sít	ménnyel	 (tu	dós,	
is	ko	la,	mű)	szem	ben,	mely	nek	időt	ál	ló	vol	tát	más	te	kin	tet	ben,	min	den	től	füg	get	le	nül	kész
ség	gel	el	is	me	ri.	Az	ilyen	tör	té	ne	ti	pa	ra	do	xo	nok	az	át	fo	gó	ér	te	lem	ben	vett	pa	ra	dig	ma	fo	ga
lom	ré	vén	ke	zel	he	tő	vé	vál	nak,	hi	szen	se	gít	sé	gé	vel	a	tu	do	má	nyos	vi	ták	ban	meg	kü	lön	böz
tet	he	tő	lesz	a	pa	ra	dig	mán	be	lü	li	és	a	pa	ra	dig	mán	kí	vü	li	is	ko	lák	ri	va	li	zá	lá	sa,	sőt,	a	tör	té	nész	
ész	re	ve	he	ti	azt	is,	ami	kor	a	vi	tat	ko	zó	fe	lek	hall	ga	tó	la	go	san	ke	ve	rik	ezt	a	két	fé	le	szem	ben
ál	lást.10

Egy	össze	ha	son	lí	tó	tu	do	mány	tör	té	net	mint	a	tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	ai	
vál	ság	ból	va	ló	le	het	sé	ges	ki	út

A	szin	té	zis	nem	szü	le	tett	meg,	de	az	iga	zi,	ta	lán	va	ló	ban	át	tö	rést	ho	zó,	a	tu	do	mány	ter	mé
sze	té	vel	kap	cso	la	tos	új	don	sá	gok	meg	je	le	né	sét	a	 tu	do	mány	fi	lo	zó	fia	 tör	té	ne	té	nek	je	len	le	gi	
sza	ka	szá	ban	még	mind	ig	egy	alap	ve	tő	en	új	ala	pok	ra	he	lye	zett,	a	kuhni	pa	ra	dig	ma	el	mé	le	tet	
meg	nem	ke	rü	lő,	sok	tu	do	mány	te	rü	le	ten	pár	hu	za	mo	san	zaj	ló,	egy	más	sal	és	a	ro	kon	szem
lé	le	tű	egyéb	(tu	dás	szo	ci	o	ló	gi	ai,	men	ta	li	tás	tör	té	ne	ti	stb.)	ku	ta	tá	sok	kal	is	össze	han	golt,	„vissza
csa	to	lá	sos”	össze ha son lí tó tu do mány tör té ne ti ku ta tá sok tól vár	hat	juk.

Az	egy	mást	fo	lya	ma	to	san	és	köl	csö	nö	sen	kor	ri	gá	ló	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tás	és	a	meta
tör	té	neti	vizs	gá	ló	dás,	per	sze,	a	to	váb	bi	ak	ban	is	meg	kü	lön	böz	tet	he	tő	ma	rad.

A	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	cél	ja	ugya	nis	az,	hogy	a	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	for	rá	sok	le	gi
tim	nek	 te	kin	tett	 mód	sze	rek	kel	 va	ló	 elem	zé	se	 nyo	mán	 tisz	táz	za:	 ho	gyan	 tör	tént	 az,	 ami	
tör	tént,	és	hogy	fel	de	rít	se:	mi	lyen	le	he	tő	sé	gek	kö	zül	vá	laszt	hat	tak	az	adott	kor	tu	do	má	nyos	
kö	zös	sé	gei.	A	tu	do	mány	tör	té	netíró	te	hát	ezu	tán	is	va	la	mennyi	re	–	kon	ven	ci	o	ná	li	san	–	rög
zí	tett	(jól	le	het	vál	to	zó)	ke	re	tek	kö	zött	foly	tat	ja	a	ma	ga	fel	tá	ró	(nar	ra	tív)	te	vé	keny	sé	gét.	Ám	
min	den	ed	di	gi	nél	kö	rül	te	kin	tőb	bé	kell	vál	nia,	s	tu	da	to	san	föl	kell	ad	nia	ha	gyo	má	nyos	na	iv	
vi	szo	nyu	lá	sát	tár	gyá	hoz.

A	metatörténeti	ku	ta	tá	sok	egyik	leg	főbb	cél	ja	pe	dig	az,	hogy	rá	mu	tas	son	a	tu	do	mány	tör
té	netírás	for	rá	sa	i	val,	va	la	mint	al	kal	ma	zott	mód	sze	re	i	vel	kap	cso	la	tos,	a	historiográfus	szá
má	ra	ak	kor	és	ott	ma	gá	tól	ér	te	tő	dő	nek	és	fel	tét	len	nek	tű	nő	–	több	nyi	re	hall	ga	tó	la	gos	–	vá	lo
ga	tá	si	szem	pont	ok	ra.	A	metatörténeti	vizs	gá	lat	fi	lo	zó	fi	ai	ter	mé	sze	tű:	e	ref	le	xi	ós	te	vé	keny
sé	gé	vel	el	ső	sor	ban	a	 jö	ven	dő	 tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	 irá	nyát,	mély	sé	gét,	szem	lé	let
mód	ját,	sőt	oly	kor	tár	gyát	és	konk	rét	mód	sze	re	it	kí	ván	ja	be	fo	lyá	sol	ni	oly	mó	don,	hogy	új,	
le	het	sé	ges	ala	po	kat	szol	gál	tat	a	jö	vő	be	li,	konk	rét	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	ku	ta	tá	sok	szá	má	ra.
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