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Emlékbeszéd

Nem csupán a szokás kedvéért említem, mekkora megtiszteltetés számomra beszédet 
mondani Araold Toynbee életéről és munkásságáról, illetve a Chat ham House történe- 
tében és működésében betöltött szerepéről éppen ebben az Intézetben1. Kitüntetés ez 
számomra, de egyben a sors keserű iróniája is, mert a beszéd Martin Wight2 barátomat 
illette volna meg.

Toynbee-nál senki sem tett többet az Intézetért. Gyakran láthatjuk ebben a könyv
ben,3 vagy publikációkban, hogy azok valamely intézet égisze alatt íródtak. De ebben 
az esetben ez a szokás megfordult, hiszen azt mondhatjuk, a Chatham House Toynbee 
égisze alatt virágzott fel. Ő volt gondozója -  és Veronica Toynbee-val4 jórészt 
szerzője is -  a Surveys o f International Affairs két világháború közötti számainak, 
melyek a bevezetővel és a mutatókkal együtt összesen 24 kötetet tesznek ki.5 Ezen
felül további 11 kötet elkészítéséért felelt, melyek az 1939-től a háború után, már 
mások áltat készített számok közötti időszak hiányait pótolták. Abban az időben egy 
szélesebb koncepció és egy átfogóbb dimenzió jegyében dolgozott, az A Study o f  
History [Tanulmány a történelemről] c. munkán, ami szintén a mi kiadásunkban látott 
napvilágot.6

Első pillantásra Study és a Surveys c. munkák igen eltérő jellegű alkotások, és az 
aikalmi olvasó -  ha van ilyen -  könnyen azt a következtetést vonhatná le, hogy az 
egyik munka a másik megírásának a szünetében készült. Nem szokatlan jelenség ez 
az alkotó intellektus számára, hogy különböző feladatok különböző időben történő 
felvállalásával frissítse fel önmagát. Tömérdek példát ismerünk erre vonatkozóan, és 
némelyik legendás ezek közül. De Toynbee nem így látta ezt. Számára a Study és a 
Surveys c. munkák egymás részei voltak, abban az értelemben, hogy mindkettő része 
volt az ő egyedülállóan hatalmas, de egyben egyedülállóan egységes nézetrendszeré
nek a történelem mibenlétéről. Egyszer azt mondta, hogy a Surveys létrehozása szá
mára iskola volt a történelem tanulmányozásához és írásához. A Study utolsó lapjain 
pedig -  mintegy felelve a fiatalkorában Marcus Aureliustól kapott hatásokra -  meg
indító nagylelkűséggel és feltűnő alapossággal vette számba intellektuális és spirituális 
tartozásait. A Study c. munkát a Surveys írásaival kapcsolta össze, megjegyezve, hogy 
mindkét alkotás sokat nyert azzal, hogy egy negyedszázadon keresztül egyidejűleg 
dolgozott rajtuk.

Sokaknak és sok történésznek ez a párosítás különösnek és erőltetettnek fog tűnni. 
Azonban Toynbee számára — ebben nem kételkedhetünk -  ez megfelelő és alapvető 
jelentőségű volt. Ezt legjobban egy kis epizód felidézésével tudom illusztrálni. Egy 
napon, kevéssel az I. világháború befejeződése után Toynbee a Buckingham Palace 
Road-on sétált, és hirtelen egyfajta bensőséges kapcsolatba került a múlttal és a
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jövővel, a múlt emberiségével, az élőkkel és a majdan megszületőkkel. Csomópontnak 
érezte magát az emberiség történetének folyamatában. Ahogy sok évvel a II. világ
háború után feljegyezte az esetet; „úgy éreztem” — írta „hogy a történelmi áramlatok 
hatalmas sodrással örvénylenek keresztül rajtam”, és „az életem hullámként csap fel 
a hatalmas folyam hömpölygésében.” Szokatlan tőle, hogy nem tudta megadni az 
esemény pontos dátumát, de azt közölte velünk, hogy a Buckingham Palace Road 
déli részén történt.

Toynbee víziója a történelemről, mely kifejezés azt hiszem Albert Houranitól szár
mazik, egész életre szóló és alapvető fontosságú. Ez nem természetes. Úgy vélem, 
csak kevés történész teljesíti hivatását ily módon abban a meggyőződésben, hogy 
kortárs történészként kapcsolatot tart az egész emberiséggel. Toynbee meggyőződése 
az volt, hogy a történelem nemcsak a múltat jelenti, noha leginkábba múltról alkotott' 
feljegyzéseket, vagy az ember múltról alkotott elképzeléseit értik alatta. A történelem 
minden irányba kiterjed. A történésznek az Idő egészében kell élnie. A történésznek 
az a törekvése, hogy összekapcsolja a múltat, a jelent és a jövőt, az organikus egység 
érzetét teremtve meg.

De ebben a hatalmas és mérhetetlen áttekintésben a jelen különleges helyet foglal 
el, hiszen a történész ebben él. Éppen ezért a jelen tanulmányozása és megértése 
sajátos jelentéssel bír a történész számára. Toynbee nagyon szilárdan kötődött az idő 
és a tér fogalmaihoz, bár ez nem feltétlenül volt örömére. Néha az a benyomásunk 
támadhat, hogy nemcsak egy konkrét korhoz való kötődést érzett, hanem nemkívánt 
fogoly volt abban. Egy alkalommal úgy jellemezte Önmagát, mint aki a viktoriánus 
angol kultúra terméke, a Homo Occídentalis7 egy példánya, aki a nyugati civilizáció 
aggkori elgyengülésében (saját kifejezése) él. Boldogabban, majdhogynem azt mond
hatnánk inkább otthon érezte volna rpagát a klasszikus Görögországban. De nem en
gedett a kísértésnek, hogy a tényeket a vágyaival helyettesítse. Noha minden idejét 
felhasználta, hogy ezt a kagylót felnyissa, pontosan tudta, micsoda szerep jutott osz
tályrészéül, és elfogadta, hogy ez az, ahonnan származtatnia kell magát. Ugyanez 
vonatkozik a helyre is. Igen fogékony volt a helyszínekre, feltéve, hogy azok emberi 
vonatkozással bírtak. Ő maga is igazi utazó volt. Úgy vélem, nem tévedek, ha azt 
mondom: a Study megírásának gondolata nem a kutatás során, hanem egy utazás 
alkalmával alakult ki, hiszen magából a műből is kitűnik, amilyen kitüntető szeretettel 
ír a nagy utazókról. Maga is szeretett utazni, és ilyenkor az általa felkeresett helyeket 
történelmi — értsd: emberi történelmi - ,  ill. anélküli helyekre osztotta. Az Egyesült 
Államok nagy részét történelem nélküli területnek találta. Ezek üres területek voltak, 
nélkülözve mindent, ami az emberiséggel összekapcsolható lett volna. De voltak más 
jellegű tájak. Gettysburg és Chattanooga például vagy más földrészeken Monemvasia 
és Port Arthur 8 Utolsó utazásai egyikéről pedig így számoi be naplójában (csak fejből 
idézem): „Ma láttam Balkh-ot”. Amit valójában látott, az nemcsak az a kietlen táj 
volt, ami ma Balkh, hanem az a hely, ahol Zoroaster10 meghalt, Alexandros 
megnősült, Dzsingisz kán és Timur Lénk pusztított, Marco Polo elámuít, és Aurung- 
zeb71 uralkodott. Szeretett szilárdan állni a jelen talaján, hogy képzelete elrugaszkod- 
hassék a múltba, vagy a jövőbe.

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, ami más hivatásos történész számára kelle
metlen, a hétköznapi embernek pedig zavarbaejtő: Toynbee történészként legalább
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annyit foglalkozott a jövővel, mint a múlttal. Múltbéli kirándulásai a jövőben tett 
kirándulásokkal kerültek egyensúlyba. Arra volt rendelve -  és ezt küldetésének te
kintette hogy megpróbáljon „egy piszgai látványt12 találni a nyugati civilizáció 
távlataira." Módszere azon alapult, hogy a felfedezett törvényszerűségek kiterjesztése 
kijelöli a jövő körvonalait, vagy talán többet is. Tökéletesen tudatában volt az eljá
rásában rejlő veszélyeknek, és a Study XI. kötetében 250 sűrű oldalt szentelt a ta
lánynak, léteznek-e egyáltalán ilyen törvényszerűségek (ő hitt létezésükben), s hogy 
azok felszólítások vagy figyelmeztetések-e, könyörtelenek vagy alakíthatók-e? Vagyis 
a szükségszerűség és szabadság ősi ellentétéhez jutott, ahhoz a problémához, mely 
általában kevéssé foglalkoztatta a történészeket. Mindamellett ez Tolsztoj a történelem 
természetéről folytatott töprengéseinek lényege, a Háború és béke utolsó lapjain. „A 
történelemben azt, amit ismerünk, a szükségszerűség törvényeinek nevezzük, azt, amit 
nem ismerünk, szabadságnak." -  írta Tolsztoj. Sőt tovább megy: „A szabadság a 
történelem szempontjából csupán annak kifejezése, ami ismeretlen marad azon túl, 
amit az ember életének törvényeiről tudunk." 3 Tolsztoj és Toynbee gondolatmenete 
sokáig párhuzamos, de Tolsztoj konklúzióját Toynbee nem fogadja el. A Study 
későbbi részei elutasítják azt, és hogy végül egy Spenglerénél kevésbé szélsőséges 
Welt- vagy Zukunftsanschauung-hoz jut, ami inkább korlátozott pesszimizmus, mint 
egy feltétlen katasztrófa jövendölése, azt csak úgy tudta elérni, hogy Istent bevonja 
érvelésébe, és így történeti tanulmányát a metafizikán át a teológiáig vezeti, pontosan 
azt téve, amit Tolsztoj elutasított.

A törvényszerűségek, legyenek akár leíró vagy előíró jellegűek, legyenek akár egy 
természetes folyamat leírásai, vagy természetfeletti elrendelések, első látásra egyaránt 
megmásíthatatlannak tűnnek. De a második esetben nem kell hajthatatlannak lenniük, 
hiszen a „fenséges törvényhozó” hagyhatott magának kibúvót. Toynbee elutasította 
azt a nézetet, miszerint a Törvényszerűség egyetlen alternatívája a Véletlen. Gyanítom, 
hogy ez az alternatíva -  az a gondolat, hogy az emberi történéseket végső soron a 
Véletlen irányítja -  felháborította őt, és különösen Bergsonnál,15 akire nyíltan hivat
kozott, talált alapot arra, hogy ezt elutasítsa. A  Szabadságot a Törvényszerűség egyik 
alternatívájának tekintette, vagy mint a Törvényszerűség szükségképpeni uralmának 
mérséklőjét. így jutott az Emberi és Nem-emberi Törvényszerűségek megkülönböz
tetésének gondolatára, és arra, hogy feltételezte, Isten (mondanom sem kell, ez nem 
a keresztény Isten) határozott úgy, hogy az embernek bizonyos mértékű szabadságot 
enged egy szűkre szabott szférában.

így a történelem szó in saecula saeculorum16 kifejezőjévé vált minden emberi te
vékenységnek és annak, hogy valamely külső isteni vagy spirituális erők meghatá
rozzák ezen tevékenységek kereteit. Emlékezzenek csak: az A Study o f History egy 
imával fejeződik be. Amikor Toynbee, gibboni17 pontossággal, 1951. június 15-én, 
délután 6 óra 25 perckor ráírta nagy művére, hogy Finis — alig kevesebb, mint ne
gyedszázaddal felvázolása után a tervnek, melyet most teljesített — ezt nem a XVIII. 
századi racionalista, s nem a klasszikus görög életérzéssel tette, hanem a „Boldog 
Angelico a Boldogító látomás jelenlétében” hangulatában, azután, hogy azon a napon 
újra felkereste ezt a képet a National Gallery-ben.18

Itt egészen közel jutottam a Toynbee gondolkodásában jelentkező központi ellent
mondáshoz, mely számos, munkásságát bíráló írásban került felszínre. Toynbee in-
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diitatása a gondolkodó humanistáé volt: az emberi elme kutatáshoz szokott termé
szetével és igyekezetével rendszert és szabályosságot akart keresni éa felfedezni az 
emberi oikumetté19 eseményeinek érthetetlen láncolatában, a térben és időben kiterjedő 
emberi történelemben. Viszont arra a meggyőződésre jutott, legalábbis úgy tűnik ne
kem, — és erre utal a „piszgai látvány” kifejezés — hogy nem ok-okozati viszony rejlik 
az oikutnenében, hanem egyfajta morális rend, emiatt aztán sem megmagyarázni, sem 
levezetni nem lehet egy rendszert a konkrét fizikai és időbeni oúb/menéből, hanem 
csak az oikumenén kívüli tényezőkből, amelyekre jelenleg nincs jobb szavunk mint 
az, hogy Isten. Ez a konklúzió nagyrészt megtagadása az eredeti felfogásnak és in
dítékainak; meghasoniás a mi úgynevezett nyugati civilizációnk alapvető intellektuális 
eszméivel és életérzésével. Merész és szomorú következtetés ez, és sokunknak, saját 
korunk és civilizációnk gyermekeinek, valószínűleg hibásnak is tűnik.

Bármit is mondjanak a történészek, a filozófusok, a teológusok erről a nagyívű 
fejtegetésről és feltevésről, tagadhatatlan nagyszerűséggel bír, s eme nagyszerűség a 
Buckingham Palace Road-i vízióból származik, az egység víziójából. Ez vezette Toynbee-t 
számos intellektuális utazásán, s bár paradoxnak tűnhet -  ennek gyökere nem filozó
fiai és nem is teológiai, csakis történeti. Úgy tűnik, hogy Polybios -  mellesleg szintén 
egy olyan nagy történész, aki egyúttal nagy utazó is volt20 —, „elvetette a magot”, és 
ifjúkorában meggyőzte Toynbee-t, hogy a történelem tárgya az oUatmené, a teljes tér, 
ahol emberek voltak és vannak — és Einstein kortársának ebből természetesen követ
kezett a kiterjesztés: az Idő egésze. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a történészek már 
jóval Einstein előtt rendelkeztek ilyen hajlamokkal. Például Tours-i Gergely21 Ádám- 
mal és Évával kezdte a Merovingok bemutatását a VI. századi Franciaországban.)

Miért nem térítette el útjáról Toynbee-t ez az elképesztően nagy feladat? Miért nem 
mondta: ha ez a történetírás, akkor talán más tennivaló után kell néznem. Részben 
megválaszolta ezt a kérdést, amikor a történészek indíttatásáról írt. Érdekes, hogy 
válasza három különbözó, de egymással összefüggő elemből áll — intellektuális, esz
tétikai és morális melyek mindegyike számára a lélek egy-egy aspektusát jelentette. 
Az intellektuális indíttatás képes összerendezni és megérteni a tényeket. Az esztétikai 
indíttatást a tények mögötti költészetnek nevezte. (Költészet, figyeljenek rá, nem zene. 
Toynbee munkáiban kevés utalás van a zenére. Talán azért van ez, mert a görög és 
római kultúra inkább költészetet hagyott ránk, mint zenét?) Morális, az elhivatottság 
miatt, felfedni a tények mögötti szándékot, és ebben mindenekelőtt Thukydidés hatását 
sejthetjük. Toynbee tudta, hogy a történetírás komoly hivatás: a miért és a mi volt 
kérdések felvetésével teljesíti kötelességét a történetíró, így a történész bizonyos ér
telemben prédikátor is. Vagy a szó barátságtalanabb konnotációit figyelembe véve 
mondjuk inkább, hogy a történész tanár, guru,22 vagy idegenvezető?

Toynbee munkamódszere a kíváncsisággal párosult megfontoltság. Úgy vélem, ez 
az 6 személyes viktoriánus örökségének a része, és mindenekelőtt a legjobbra való 
törekvést és a kitartást jelenti, vagy ahogy a viktoriánus koriak maguk mondták volna: 
igyekvést. Fénykorában ez a viktoriánus megfontoltság két másik jellemvonással kap
csolódott össze: az alázattal és a becsületességgel. Az alázattal párosult megfontoltság 
azt jelenti, hogy próbálkozásaid nem mindig járnak sikerrel, és válaszaid néha elté
rítenek. De állhatatos vagy. A kérdések és válaszok eme probléma ti Icájához még visz- 
sza térek.

161



A bec&Qketesség a megfontolt történész számára szembenézést jelent az objektivitás 
nehézségével, vagy éppen ellenkezőleg az elfogultság vállalását értjük alatta. Ez kü
lönösen nehéz kérdés a jelen történészei számára, hiszen a kortárs események erőtel
jesebben ragadják meg az érzelmeket, mint a távoli korok történései. Vannak ősi 
konfliktusok, melyek nem csillapodnak. A  „Gavallérok a Kerekfejűek ellen"23 kézen
fekvő eset saját múltunkban. De a régi csaták, csakúgy mint az öreg tábornokok, 
javarészt elhalnak. A maiakkal más a helyzet. Például az 1930-as években a Surveys 
írójaként aligha volt lehetséges elfogulatlannak lenni, amikor az olaszok elfoglalták 
Abesszíniát vagy kitört a spanyol polgárháború. Ugyancsak irreális elképzelés azt 
kérni valakitől, akit ennyire megragadnak ezek az események, hogy előítéleteit elfojtva 
írjon róluk. Anna Komnénétől sem lehet vámi, hogy pártatlan legyen a frankok ese
tében.24 Ha az objektivitás azt jelenti, hogy félretenni vagy kiirtani az elfogultságot, 
akkor Toynbee ezt nem várta el a történészektől, és magával szemben sem támasztott 
ilyen igényt. Ellenkezőleg, helyt adott a részrehajlásnak, és főleg az esélytelenek és 
a vesztesek iránti elfogultságnak. Egy időben az a gondolat foglalkoztatta, hogy meg
írja a pun háborúk történetét karthágői nézőpontból. írt is egy nagyon jó könyvet The 
Western Question in Greece and Turkey [A nyugati kérdés Görög- és Törökország
ban}, amely kifejezetten törökpárti volt, és röviddel a törököknek az I. világháborúban 
elszenvedett veresége után született.

Az objektivitás és az elfogultság kérdése annyira fontos a jelenkor történészei szá
mán, hogy szeretnék még néhány szót szólni erről. Az objektivitás időnként első 
számú követelménnyé vagy erénnyé emelkedik, és e cél elérésének lehetetlensége 
gyakran leértékelt a jelenkor történésze működésének egészét. (Mellesleg, Thukydi- 
désre is alkalmaznunk kellene ezt az általános megbélyegzést?) Úgy érzem, bizonyos 
zavar alakult itt ki, amely Ranke23 egy nevezetes, de talányosán tömör mondásából 
ered: „A történész a tényekkel foglalkozik, de nem csak a tényekkel.” Ha Ranke 
csupán azt mondta volna, hogy egy történésznek jói kell értelmeznie a tényeit, akkor 
persze senki sem vitatkozna vele. Mégis kétségtelenül körültekintőbb lett volna előírá
sát világosabban megfogalmazni, és azt mondani, a történésznek minden tőle telhetőt 
meg kell tennie a tények felkutatása érdekében, és nem szabad a meglelt tények közül 
figyelmen kívül hagyni, vagy kiforgatni a kellemetleneket.

De elfogadjuk-e azt is, hogy a történésznek nem szabad állást foglalnia? Ez egy 
másik kérdés, az objektivitás ebben az értelemben számomra nem tűnik annyira el
érhetetlennek és nemkívánatosnak. Természetesen visszautasítjuk, hogy állást foglaljunk 
a Montagúé és Capulet család ügyében, de ennek oka az lesz, hogy csatározásukat figyelve 
úgy ítéljük meg, nincs mit eldönteni közöttük. Az ilyen szituáció ritka. Általában van mit 
választani és a történésznek nem kell kibújnia a választás terhe alól. Az állásfoglalás 
visszautasítása nem parancs, lehet dönteni és van lehetőség a kitérésre is. A Montague-k 
és Capulet-ek esetében az állásfoglalás elutasítását megelőzi az értékelés: a döntés ebben 
van. De az értékelés előtt elutasítani az állásfoglalást, ez kibúvás a történész feladatainak 
egy fontos része alól, amely nem más, mint a helyzet felmérése, értékelése és ismertetése.

Sőt tovább megyek. Elmondhatom, hogy az objektivitás ebben az értelemben egyál
talán nem a becsületesség egy megjelenése, sokkal inkább távolságtartás az elbeszélt 
eseményektől,ami egyenértékű az arroganciával. Az „Isteni szemszög" közömbössége 
az emberi ügyekben annak az alázatosságnak a félretétele, melynek, mint mondottam,
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a történelem tudós komoly igyekezetével kell párosulnia. Thukydióésnek igaza volt, 
hogy a miért kérdését -  ami nem tényszerű kérdés -  csakúgy feltette, mint a mi volt 
kérdését. Elmeséli nekünk, hogy a peloponnésosi háború kitörésének közvetlen oka 
a kerkyrai stasis26 volt -  ez tehát a tény. De öt, mint történészt, az foglalkoztatta, 
hogy rávilágítson a háború végső okára, ahogy mi mondanánk, az igazi okára, az 
athéni gyarmatosító politikára, és függetlenül attól, hogy igaza volt vagy 9em ebben 
a morális ítéletben, történetének ez a dimenziója, — az az igény, hogy a történésznek 
ugyanannyira feladata bizonyítani, mint kijelenteni -  tette őt igazán nagy történetíróvá. 
Gibbon sem elégedett meg csupán a Római Birodalom hanyatlásának és bukásának 
feltérképezésével. Elsődleges szándéka az volt, hogy bemutassa nézeteit a hanyatlás 
és bukás okairól, ami szerinte az volt, hogy a keresztények és a barbárok aláásták a 
birodalmat. Ezt ma már nem tartják helyes értékelésnek, vagy legalábbis nem a teljes 
válasznak. De Gibbon ennek ellenére is jelentős történész marad. Mindig a megfelelő 
kérdéseket tette fel. Ez egyike azon ismérveknek, melyek megkülönböztetik a jelentős 
történészt másoktól. A közhelyszerű fordulatot kockáztatva emlékeztetni szeretném 
Önöket a krónikás és a történész közötti klasszikus különbségre. Ennek a megkülön
böztetésnek az általam ismert legrövidebb módja az, hogy a krónikás arra szorítkozik, 
hogy elmondja mi történt, a történész mélyebbre hatol, és felteszi mind a „mi volt” 
és a „miért" kérdését. Övé a komolyabb vállalkozás, és ami ezt azzá teszi, az vizs
gálódásainak mértéke. Úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb a jő kérdéseket feltenni, 
mint a helyes válaszokat megadni. Egy tökéletlen felelet a jó kérdésre nem lehet 
haszontalan. Egy helyes felelet a rossz kérdésre értelmetlen.

Mivel a helyes válasz ismerete vagy az ahhoz való közelebb kerülés felettébb kí
vánatos, közvetlenül ahhoz a problémához érünk, hogy merre és hogyan keressük ezt 
a választ. Ez a második nagy nehézség a jelenkor történészének pályáján. Ha az első 
az objektivitás vagy beállítás problematikája, a második a források kérdése. Elszaldt- 
ja-e az egykorúsága a jelenkor történészét azon ismeretek forrásaitól, amelyek szük
ségesek munkájához? Tárgyához való közelsége elzárja-e a történészi működéstől?

Itt meg kell állnom egy pillanatra. Fokozatok lehetségesek a közelségben még a 
jelenidejűség fogalmán belül is. Eddig csak Toynbee Study-'játa és az Intézet által 
kiadott Surveys-e-kse hivatkoztam, de ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy az Intézet 
nem csupán a Surveys-1 mutathatja fel, mint a jelenkor történetírásához való hozzá
járulását, sőt ezek a munkák nem is igazán jellemzőek erre a műfajra. Ezen művek 
a jelenkor történetírásának egy szélsőséges formáját képviselik. Az ezen a területen 
kifejtett munka jelentős része hosszú időt ölel fel, körülbelül egy nemzedékre visz- 
szamenően. Ezzel szemben a Surveys rendszere az volt, amikor a két háború között 
Toynbee-ék írták, és amikor a II. világháború után én készítettem, hogy minden évben 
az elmúlt év eseményeiről szólt. A jelenidejűség akut volt. Röviddel azután, hogy 
húsz évvel ezelőtt elhagytam a Chatham House-t, ezt a felfogást feladták a nehézségek 
miatt, melyek leküzdhetetlennek tűntek és minden bizonnyal súlyosak voltak. (Ezen 
nehézségek egyike, mellesleg, egy „második Toynbee" megtalálása volt.) Később ma
ga a Surveys is megszűnt. Ennek az az eredménye, hogy a jelenkor történetírása nem 
létezik többé ebben a szélsőséges formában, habár kutatási programjaink más szem
pontból a jelenkor történettudományának jelentékeny corpusát27 alkotják.
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Visszatérek a jelenkor történésze forrásainak problematikájához, és ahhoz, meny
nyiben különbözik 6 más történészektől ezen források csekély száma és megbízha
tatlansága miatt. A fő forrás kétségtelenül a sajtó, de, mennyiségétől eltekintve, ebben 
nincs semmi rendkívüli. Újságokat és egyéb kiadványokat minden korszak történészei 
felhasználnak, feltéve, hogy azok hozzáférhetőek. A  fő különbség abban van, hogy 
a jelenkor történészei arra panaszkodnak, túl sok újság van (ami túl sok értéktelent 
jelent), míg régebbi korok történészei gyakran képtelenek elegendőt felkutatni. A má
sodikjelentős forráscsoport a hivatalos dokumentumok. A  jelenlegi brit terminus sze
rint ez harminc évnyi vágyakozás, tudván, hogy a dokumentumok ott állnak, de kép
telenség hozzájuk férni. Mégis, ismétlem, a dokumentumok hiánya nem teljesen a 
jelenkor történetírásának jellegzetessége. A jelenkor történésze azért bosszús, mert a 
dokumentumok ti t kosi tóttá k, más területeken dolgozd kollégái azért, mert dokumen
tumaik elvesztek vagy elpusztultak. A cinikusság látszata nélkül mondhatjuk, hogy 
egyikőjük sem tudja, milyen csekély ez a veszteség. Persze mindenki szeretne ilyen 
dokumentumok birtokába jutni, -  hogy csak a legkevesebbet tételezzük fel -  már 
csak a megnyugvás kedvéért is, de a történeti munkák nagy része, ráadásul jó munkák 
íródtak már nélkülük. Minden figyelmeztetés közül a legvilágosabbat maga Toynbee 
fogalmazta meg:

„Egy hivatalos dokumentumban található információ -  feltételezve, hogy a doku
mentumot hozzáértően készítették -  mindig valamiféle hivatalos célt szolgál, ami bár
mi legyen is, bizonyos, hogy elsődlegesen nem a jövendő történészeit kívánja tájé
koztatni. A  dokumentumok, saját, praktikus céljukhoz való alkalmazhatóságuk mellett, 
mivei történelmi bizonyítékok is, potenciálisan valóban nagyobb értéket képviselnek. 
De a történész mindaddig nem képes hasznukat venni saját intellektuális céljához, 
amíg nem sikerül újra felfedeznie vagy rekonstruálnia azokat az igen eltérő célokat, 
amelyek jegyében készültek.

A harmadik alapvető forráscsoport a memoárirodalom, melyeket maguk a főhősök 
vagy a kedvező helyzetben lévő megfigyelők készítettek. Természetesen fenntartással 
kell ezeket kezelnünk. Sok közülük felbecsülhetetlen érték, de vannak önéletrajzírók, 
akik olyan nagy energiát fordítanak félrevezetésünkre vagy untatásunkra, hogy egyéb
re már nem marad erejük. Az ónigazolás szintén nem új módszer. Augustus császár 
kiváló példája annak a nagy színésznek -  korunkban is vannak Augustusnak utódai

aki fáradságot nem kímélve azon volt, hogy elferdítse a tényeket. A  főhős vég
eredményben befolyásolni szeretné a történészt, amíg nem késő. így nekilát válaszolni 
a kérdések tömegére mielőtt bárki más egyáltalán feltenné azokat. A  magnetofon 
feltalálása óta ez a vágy a szalag métereiben és óráiban jut kifejezésre. A történésznek 
el kell fogadnia, hogy eme tevékenységek mögötti indítékok nem mindig szigorúan 
történelmiek. De itt ez egyszer az eseményekhez korban közelebb álló történésznek 
van felismerhető előnye a többiekkel szemben — ő megkérdezheti a főhőst vagy a 
szemtanút akár élőszóban akár levélben. A legkorábbi brit jelenkor-történetíró, Beda29 
is így tett.

Abban az időben, amikor jómagam többé-kevésbé véletlenül a jelenkor történel
mével kezdtem foglalkozni, éppen kellemetlen vita folyt arról, lehet-e ezt egyáltalán 
művelni. A  vita mindössze egy negyedszázada zajlott, közvetlenül a II. világháború 
után és úgy vélem, ez késztetett engem arra, hogy ezzel foglalkozzam. Manapság
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nem tapasztalok ilyen vitákat. Bőségesen van mód vitázni a műfaj korlátáiról, és még 
több alkalom van vitázni egy-egy könyvről, hogy az jó-e vagy rossz, de sokkal ke
vésbé él az a tendencia, hogy leértékeljenek egy munkát pusztán azért, mert nem 
tartozik egy bizonyos műfajhoz. A jelenkor történetírása művelhető. Ez nem önel
lentmondás. Ez az Intézet, ill. első és legkiemelkedőbb tudományos igazgatója leg
inkább a nemzetközi jelenkor-történetírás normáinak és tekintélyének kialakulásához 
járult hozzá, de nemcsak ahhoz, mivel támogattunk számos művet egyes országokról, 
akkor is, ha nem a miénkről szóltak. Támogattuk a történettudomány módszereinek 
alkalmazását korunk problémáinak megoldásában is, elsőrangú tudósokat buzdítot
tunk, hogy olyan területeken dolgozzanak, amelyek azelőtt nem voltak elfogadottak, 
és mindezen törekvés kedvezően végződött. Emlékezzünk azonban, ez a végeredmény 
aligha volt előrelátható, amikor Toynbee egy fél évszázaddal ezelőtt, az I. világháború 
utáni zavaros helyzetben felemelte rendkívül gördülékenyen író tollát, hogy leírja 
mindazt, amivel -  és ezt, mint született és öntudatos tudós bizonyára jói tudta — 
szakmája rosszallását vívja ki. Ettől a ponttól kezdve Intézetünk adósa Toynbee-nak. 
A Chatham House jó néhány embernek köszönheti arculatát, de közülük Toynbee a 
legdominánsabb személyiség és bizonyára a legrendkívülibb is. Rendkívüli, nem csu
pán kivételes szellemi képességei miatt, hanem szakmai érdeklődésének szokatlan 
összetétele miatt is. Egyazon időben volt tudós, alapvetően a klasszikus kor kutatója, 
és ugyanakkor hivatásszerűen és komolyan mélyedt el az aktuális eseményekben. 
Nem élt azonban elefántcsonttoronyban. Kettős elkötelezettsége a tudományos kuta
tásiján, ill. a jelen eseményeinek a kommentálásában számunkra is a két tevékenység 
nem „vagylagos”, hanem egyidejű művelését jelenti.

Mondandómat személyesebb és kevésbé komoly hangulatban szeretném zárni. Fen
tebb vázoltam Toynbee szemléletét és az általa felvállalt félelmetes nagyságú felada
tot, ő azonban nem volt ilyen félelmet keltő. Emlékszem egy verses ABC-re, amit 
sok évvel ezelőtt mondogattak egy olyan családban, ahol Toynbee szinte családtagnak 
számított: „A, mint Amold, kinek tudása alkalmatlan.” De személyiségében nem volt 
semmi alkalmatlan”, legkevésbé pedig a fiatalok felé. Igen kedves és nagylelkű em
ber volt. Úgy tűnt, hogy mindig van ideje az emberekre. Nem törekedett arra, hogy 
fantasztikus tudásával jópontokat gyűjtsön. Ha mégis megesett ez, akkor egy huncut 
mosollyal jelezte, hagy akaratlanul tette. Emlékszem egy ilyen esetre. Kevéssel azután, 
hogy a Chatham House-ba kerültem, Toynbee elvitt magával vacsorázni, hogy talál
kozzak egy másik kiemelkedő tudóssal. A vacsora közepén jártunk, mikor a másik 
kutató egy levelet húzott elő a zsebéből és így szólt Toynbee-hoz: „Talán érdekel ez 
a levél, amit egy élő Buddhától30 kaptam.” Magamban arra gondoltam, játéknak veszi, 
de nem így történt. Toynbee megnézte a levelet, valamicskét félrebillentette a fejét, 
és tudósi ártatlanságát megőrizve jegyezte meg: „Milyen érdekes buddhista gondola
tokat szíriai szövegben látni!” Én pedig biztos voltam benne, hogy őt őszintén jobban 
érdekelte a „civilizációk eme találkozása”, mint az egyszerű tudósok találkozása.

A végső értékelésben a személyes tartozások -  már ha valaki olyan szerencsés, hogy 
vannak neki ilyenek -  sokkal többet nyomnak a latban, mint az intellektuális adósságok. 
Sokan ebben a teremben és ebben az Intézetben boldogan ismerik el mindkettőt.
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1.

J e g y ze te k

A beszéd 1975. november 1-én hangzott el a Chatham House-ban. Chatham 
House: a Royal Institute of International Affairs székhelye, hosszú időn át 
Toynbee munkahelye.

2. Wight, Martin (1913-1972): angol történész, 1936-38 és 1946-49 között Chat
ham House-ban tevékenykedett. 1967-től a sussexi egyetem professzora volt. — 
Fontosabb művei: Power Politics [Erőpolitika]. (1946.); The World in Mar eh 
193Q [A világ 1030 márciusában]. (1952.)

3. Ti. az International Affairs-ben, amelyben Calvocoressi beszédének szövege is 
megjelent.

4. Toynbee, Veronica, sz. Veronica Marjorie Boulter (1890- ): Toynbee második 
felesége, 1946-től. — Közreműködött a Surveys kiadásában.

5. Surveys of International Affairs: a Royal Institute of International Affairs 
(1920-ban alakult nem hivatalos és nem politikai testület) nemzetközi politikai 
folyóirata. Figyelemmel kíséri a föld összes országában lezajlott, politikai 
szempontból jelentó's eseményeket.

6. A Study of History: az 1933—39 között megjelent I—VI. kötet 21 civilizáció ki
alakulását, fejlődését és felbomlását vázolja fel. Példátlan méretű kultúrtörténeti 
kísérletnek tekinthető. További 4 kötete jóval később, az 50-es évek első felé
ben jelent meg. E kötetekben főleg vallástörténeti fejtegetéseket találunk. Vi
lágállamok (egyetemes államok), egyetemes egyházak és „hősi korok” leírásá
val indít. Az egymással érintkező civilizációk egymásra hatását vizsgálja. Utol
só két kötete 1959-ben, ill. 1961-ben jelent meg: a Történelmi atlasz és hely
ségnévtár, ül. a „Felülvizsgálat”.

7. Homo Occidentalis (latin): Nyugati Ember.
8. — Gettysburg és Chattanooga: az amerikai polgárháború fontos csatáinak szín

helyei 1863-ban. -  Monemvasia: a bizánci középkor kezdetén a Peloponnésos 
keleti partján emelt erősség, amely a levantei kereskedelem fontos piaca is volt. 
-  Port Arthur (eredeti neve: Lüsun): a régi kínai települést az 1880-as években 
kezdték átépíteni tengeri erőddé. 1898-ban Oroszország bérbe vette Kínától. Az 
1904—1905-ös orosz-japán háborúban a japánok elfoglalták, és 1945-ig birto
kolták. 1945-1955 között Kína és a Szovjetunió közösen használta a támasz
pontot, 1955 óta Kínához tartozik.

9. Balkh: ma észak-afganisztáni falu, neve Wasirabad. Az ókori Baktria fővárosa, 
amely a perzsa birodalom északi tartományainak egyike volt.

10. Zoroaster (vagy Zarathustra): az í, e. VII-VI. században, az ókori Iránban élt 
vallásújító. Szent könyve az ó-baktriai nyelven írt A veszt a -

11. Aurungzeb (vagy Aureng-Zeyb: eredeti neve Mohamed Muhi ed-din) (1618- 
1707): India uralkodója, nagymogul (1658—1707).

12. Piszga: hegység, amely a Holt-tenger északkeleti szögleténél emelkedik ki az 
Abárim-hegységből. Egyik csúcsa a Nébó, amelyről a Biblia szerint Mózes 
megpillantotta az Ígéret Földjét (Mózes, V: 34:1.) A „piszgai látvány”-fordulat 
az Ószövetség ezen jelenetére utal.
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13. Makai Imre fordítása.
14. Spengler, Oswald (1880-1936): német filozófus, az I. világháború utáni évek 

legnagyobb hatású történetfilozófiai művének, Dér Untergang des Abendlan- 
des... [A Nyugat hanyatlása.../-nek (1918.) a szerzője. Ebben az emberiség tör
ténetét független, egymásra nem ható kultúrák történeteként fogja fel. A kultú
rák élete során három fázist különböztet meg: a kialakulás, a felvirágzás és a 
hanyatlás fázisát, amikor a kultúra már életerejét vesztette, és már csak civilizá
ciónak nevezhető. Szerinte a nyugati kultúra 1800 óta a civilizáció állapotába 
lépett, és néhány évszázadnál nem fog tovább élni.
-  A német szavak jelentése: Weltanschauung: világszemlélet; Zukunfts-
anscbauung: jövőszemlélet.

15. Bergson, Henri (1859-1941): francia filozófus, az antiintellektualizmus, az in- 
tuidzmus képviselője. 1927-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. -  Fontos műve: 
Evolution créatrice [Teremtő fejlődés}. (1907.)

16. in saecula saeculorum (latin): itt: századok századain át.
17. Gibbon, Edward (1737-1794): angol történész. Fő műve, The Histary of the 

Deciine and Fali of the Román Empire [A római birodalom hanyatlásának és 
bukásának története} I—VI. k. (1776-1788) az i. sz. II. századtól 480-ig dolgoz
za fel a birodalom történetét, és kitekint a bizánci történelem ezer évére is.

18. Angelico, Fra Beato (latin-olasz: angyali, boldog lestvér), Fra Giovanni da Fie- 
sole, tképpen: Guido di Pietro da Mugello (1400 k.-1455): firenzei festő, a ko
rai reneszánsz egyik jellegzetes mestere. -  Calvocoressi valószínűleg a Krisztus 
és az üdvözítitek c. művére (1430 k.) utal, amely a National Galleryben látható.

19. oikumené (görög): lakott és megművelt föld, az egész világ.
20. Polybios (i.e. 208'?—126'?): görög történetíró. Fiatalon követségben járt Egyip

tomban, később az akháj szövetség túszaként Rómába került, majd jelen volt a 
3. pun háborúban. Históriai... [Korunk története...} C. művében a 2. pun hábo
rútól Karthágó pusztulásáig írta meg a Földközi-tenger medencéjének történe
tét, Róma világhatalommá válásál és ennek okait.

21. Gergely, Tours-i Szent (eredeti nevén: Georgius Florentinus) (538 k.-594): lati
nul alkotó frank történetíró, 572-től Tours püspöke. Fő műve a História Eran- 
corum [A frankok története} (575—591) a biblikus kronológiával kezdődő ko
rábbi események után saját koráról tudósít 591-ig.

22. guru (szanszkrit): az indiai vallásban az üdvözüléshez vezető szellemi tanító, 
így hívták az egyházalyákat. szeklaalapílókal és reformátorokat is.

23. Gavallérok a Kereklejűek ellen: Gavallérok, az 1642—49-es angol polgárhábo
rúban az I. Károly királyt (1625-1649) támogató nemesek. -  Kerekfejűek: ezek 
ellenfelei, a parlament puritán vezetői, akik rövidre nyírt hajviseletükről kapták 
e nevet.

24. Komnéné Anna (1083—1153/1155 közölt): I. AJexios Komnénos bizánci csá
szár (1081-1 118} lánya, történetíró. Apja életének és uralkodásának történetéi 
írta meg Alexias c. művében. Szilárdan hitl a bizánci kultúra magasa bbrendűsé-
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gében, s megvetéssel tekintett a „barbárokra", közéjük sorolva az 1. keresztes
hadjárat lovagjait is.

25. Leopold Rankéról I. Marczali Henrik tanulmányát e kötetben.
26 stasis (görög): itt kb.: egyenetlenség, viszály.
27. corpus (latin): itt: írások gyűjteménye.
28. A Study of History X.k. 227.1. (Calvocoressi jegyzete.)
29. Beda Venerabilis (latin: Tiszteletreméltó Beda), Szent (673 k.-735): latinul al

kotó angolszász szerzetes, történetíró, grammatikus, teológus és filozófus. A 
külvilággal csak levélváltás útján érintkezett. Szoros kapcsolatban állt Anglia 
szinte minden egyházi és világi előkelőségével, akik híreikkel segítették a tu
dós munkáját. — Fő műve: História ecclesiastica gentis Anglorum [Angol egy
háztörténet]. (731.)

30. Buddha (szankszrit): „megvilágosult”, „felébredett”; itt: a buddhista mitológiá
ban a lelki fejlődés legmagasabb fokát elért ember.
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