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Ma már minden valamirevaló történész vagy filozófus kigondol egy-két
periódus-teóriát. A relativizmus térhódítása rányomta bélyegét a történet
szemléletre is s különösen Spengler nyomán gombamódra szaporodnak azok
a. hullámelméletek, melyek a mult példáin okulva, eléggé racionálisnak lát
szanak ahhoz, hogy elénk vetítsék a jövendő képét. A szándékot magát iga
zolja az a bizonytalanságérzés, mely összekuszálja bennünk rendeltetésünk
tudatát. A mai ember valóban ezért bujja a história rengetegét, azért für
készi az eseményekben a törvényszerűséget, hogy jelentőséget merjen tulaj
donítani önmagának, vagyis fölismerje saját szerepét a történések láncolatá
ban. A periódusok szebb és jobb korok szükségképeni visszatérését sejtetik.
A nagy ritmus új beteljesüléssel kecsegteti a mult elvetélt vagy legázolt
ideáljait s igy nem csoda, hogy azok is, akik különben a történelmi események
szinguláris voltára esküsznek, szívesen vállalnak föl a multból egy-két analóg
jelenséget, hogy hitüket megerősítsék. Mert a történetfilozófia önigazolás.
a relativizmus bizonytalankodásaiba szédült emberiség áhítozása a megmásít
hatatlan törvények után, heroikus küzdelem az önértékelésért. S a történelem
törvényeinek kutatása valóban akkor válik csak sürgetővé, mikor a középkor
szintetikus világszemlélete bomladozik, az Abszolutum hite háttérbe szoru
s előbb a renaissance, később pedig a reformáció és a fölvilágosultság egy
mind apróbb részekre szakadozó individualizálódó folyamatnak adtak helyet.
A nagy Egész masszív rendszerét részletproblémák kezdték ki, a spiritualiz
must a naturalizmus váltotta föl, a végső célok és okok megismerésének
ihletett láza helyett a tapasztalati kutatás s az észszerűség kötelező volta
sarkalta az emberiséget tudásának gyarapítására.

A renaissance naturalisztikus s az újkor racionális, spekulatív kultúrájá
nak határán áll az a gondolkodó, akinek értékelése ma már nem problematikus
ugyan, de akinek helye a gondolkodás történetében még ma is nehezen hatá
rozható meg, s ez Giambattista Vico.

A neve kevéssé ismert nálunk, Olaszországban is csak Croce próbált
méltó helyet kiverekedni honfitársának. Nem érdektelen, hogya periódus
teóriák túláradásának hatása alatt mi is foglalkozunk vele, aki tulajdonképen
anélkül, hogy föladta volna katolikus hitét, első hirdetője volt az evolúoio
nizmusnak s a relativista történelmi hullámelméletnek.
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Kora már rátévedt azokra a mesgyékre, melyeknek mi a végére értünk.
A XVIII. század az okosság, az értelem, a matematikai hűvösség hőskora.

Már a renaissance, de különösen a humanisták is szeretik a nehéz agykonstruk
ciókat, a szigorú s élménytelen irodalmat, a kikristályosodott minták hideg
Jeutánzását. A misztikus egzaltáció, a vallásos révület már nem inspirálja őket.

A természet sokféleségének fölfedezése lassan szívódik be a gondolkodásba
s a teológia, mint az egyetlen igazi tudomány, mely egységes világképet tud
nyujtani a tapogatózó ember számára, a fokozatos tapasztalati megismerés
révén tudományágakra bomlik. Az újkor a szaktudományok bölcsője. Ugyan
ekkor hasadnak ki különböző nemzeti igényekkel az Egyház egyetemes ölelé
séből a fajok és népek s adnak sajátos jelleget gondolkodásuk irányának.
így lesz előbb-utóbb a francia a racionalizmusnak, az angol az empirizmus
nak s a német az idealizmusnak képviselője. A közösségi életszemlélet szét
darabolódik, mindenki a saját kutató ösztöne után indul, hogy megoldást
találjon önmaga, illetve az emberiség számára.

Ekkor születnek a szociológiai és történelmi rendszerek, Grotius, Hobbes,
Pufendorf, Locke, Lebnitz s még ki tudja hányan indulnak el a spekuláció
útján, hogy immanens tényezőkkelbonyolíthassák le az emberiség történetét.
Descartes filozófiai rendszerét is matematikoformitásra alapítja s a gondol
kodás östörvénye után kutat. Az Abszolútum, az Isten, a Gondviselés hitét az
újkori embernek is pótolnia kellett s ennek a pótlómunkának szolgálatába
állt a jogtudomány, filozófia és történettudomány is.

Vico sem tudott kiszakadni kora gondolatvilágából. Évtizedes jogi,
nyelvészeti és históriai stúdium után írja meg a Scienza Nuovát, mely magába
foglalja történetszem1életét is. Lázad a matematizált világ ellen s a vallásnak
mindinkább vitatott jelentőségét igyekszik rehabilitálni. Ő döbben rá először

az események ritmusára s a történelmi ismeretek figyelembevételével konstruál
egy "ideális történelmet", melynek szabályosan visszatérőperiódusai egyetemes
törvényül szolgálnak minden nemzet története számára. A periódusok, melyek
minden lehető történelmi esemény helyét és szerepét meghatározzák, hármas
egységekben hullámzanak tova az időben. Ennek a három fejlődési foknak
három történelmi korszak felel meg, melyeken minden nemzet átesik. Ezek:
az istenek, a hősök és az emberek kora. (Etá degli dei, degli eroi e degli uomini.)
Minden eszme, intézmény és tudomány e triadikus keret függvénye s minden
nép sorsa akkor teljesül be, amikor e korokon keresztül teljes egészében ki
bontakozik. Utána újra kezdődikminden, az új "ricorso" új isteni kor éledését
hirdeti. Az egész történelem tehát ilyen háromtagozatú ciklusok váltakozása,
melyben az isteni kor a spiritualizmust, amitosztermelő féktelenséget, a
transzcendens világszemléletet, a hősi kor az életerős, friss barbarizmust, a
nagy egyéniségek föltöréáét (v. ö. görög-római mondavilág), az emberi kor
pedig racionális, objektív s ennek megfelelően a kultúra pusztulását is
jelenti. Az első államforma mindíg teokratikus, ezt arisztokratikus követi
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B a fejlődés záróakkordja a demokrácia, mely további termékenyítésére kép
telen lévén, megöli önmagát. Ezzel a nemzetek be is teljesítik misszióikat
B új isteni kornak, új nemzeteknek adnak helyet az események robaná
sában.

Viconak ez a "tipikus története" egyetemes érvényű - erről őt főként

az antik história győzi meg, - hacsak valamilyen rendellenesség ki nem
zökkenti az illető népet a fejlődés ilyetén vonalából. E három korszakhoz
viszonyítva természetesen minden élet- és kultúrmegnyilvánulás a fokozatosan
kibomló szellemhez igazodik. S így e három korszakkal párhuzamosan nemcsak
háromféle lélekről beszélhetünk, hanem háromféle nyelvről. jogról, tudomány...
ról, betűről, tekintélyről stb. Minden ember csak akkor vehet részt kora.
mozgalmaiban, ha időszerű a magatartása. S ez alól az erkölcs sem kivétel.
Emberi korban idegen a heroizmus s még inkább a transzcendens miszticiz
mus, Mindenki csak a maga helyén lehet számottevő, a hármas egység bizto
sítja a történelemben a frisseséget és a mozgást, ez a garancia arra, hogy az
eszmék soha meg nem ülepedhetnek, mert új emberek új lendülettel késztetik
mindíg megujhodásra. S hogy a nemzetek tényleg ezen a pályán haladva.
tölthetik csak be rendeltetésüket s hogy csakis külső körűlmények bolygat
hatják meg a vicai fejlődés menetrendjét, arról az isteni gondviselés kezes
kedik, mely az ember belső tartalma lévén, magát az emberi természetet for
málja, úgy hogy számolva a szükségképen előálló életkörülményekkel, csakis
az "ideális történelem" útján fejleszthesse ki belső tartalmát. A fejlődés tehát
isteni elrendelés, mely benne van az emberben s innen van az is, hogy néha
egymástól távol élő népek kultúrája is olyan sok azonosságot mutat fel.

A corsi és ricorsi, a haladás és visszaesés a történelem törvényszerűsége.

Minden, ami volt s a jelen értékelése szempontjából rútnak, ostobának, gonosz
nak tetszik, szükségszerű, mert ha nekünk erkölcsteleneknek tűnnek is fel
az Achillesek, a korok feltartóztathatatlan, tervszerű egymásutánkövetkezé
sében jelentőséget, feltétlen fontosságot s így relative értéket nyernek.

Vico, ha hatása alatt is áll saját korának, az emberi kultúra kezdeteit
sohasem próbálta valamilyen racionális megállapodásból, esetleg rousseaui
szerződésből kihámozni. Transzcendens hitét sohasem vesztette el annyira,
hogy megtagadja a Gondviseléstől a Kezdet útbaigazítását. A kultúra 
szerinte - homályos, vallásos sejtelmekből, a gondviselés tudatának ébredéséből

származik. Minden kultúrmozzanat vallási eredetű, ahogy misztikus rétegekből

sarjadnak föl a mesék, mitoszok s egyáltalában az egész költészet is. Vallás nélkül
nincs társadalom, de állam sem. Az "isteni korban" az érzések és a fantázia.
túltengése jellemzik az embert. A primitív ember természetszerűlegvallásos
és költő. Végeredményben tehát minden intézménynek misztikus hit és legtágabb
értelemben vett költészet az alapja.

Ennek az állapotnak forradalmi jelentősége akkor szembeszökő, ha arra
a korra gondolunk, mely a természettudományok empirikus s a matematika
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racionális módszereit tette kötelezővé a gondolkodás minden területén. S rá
adásul megvetett mindent, ami a filológia, a költészet és a história körébe
tartozott. Vico meg is szenvedett miatta, mert ahogy maga írja egyik levelé
ben, könyvének megjelenése után szinte köszönni sem mert azoknak, akiknek
az Uj Tudományt megküldte. Valóban sivatag volt az a kor Vico számára,
akinek bámulatos villanásait és rendszerét csak a XIX. és a XX. század
kezdte igazolni. Nem érdektelen megemlítenünk, hogy a vallások termékenyítő

erejét felismerte Spengler is (akinek történetszemlélete sokban megegyezik
Viccéval l), amikor a kultúra minden igazi életmegnyilvánulását vallásosnak,
a civilizációét pedig, mely szerinte a kultúr-organizmus dekadenciája, vallás
talannak. intellektuálisnak tekintette. Igy vélekedik Eucken is: "kIinden
eredeti szellemi élet, amely az emberben fellép, valami kapcsolatban van a vallás
Bal..." De a prehistória modern búvárai is arról tanuskodnak, hogya primitivek
sokkal inkább hajlamosak a szintetikus, tehát vallásos életszemléletre s hogy
míg a mi korunkban új ismereteink szerves, zavartalan leleményes feldolgo
zására csak az ihletett, zseniális emberek képesek, addig a primitívek körében
ez mindennapos jelenség.

Ennek a csapongó, érzelmi élményű kornak hatása alatt bontakozik ki
a nyelv is. A szavak, minthogy indulatok kifejeződései, először egyszótagúak
s mert az ősember csak akkor hallatott hangot, ha szenvedélye fűtötte, az
isteni kor nyelve:a ritmikus kiáltozás, vagyis a vers. A primitív emberek csak
magasfeszültségű érzéseit kívánja hangokkal kísérni s ez minden költészet
ősélménye is. (A vers az érzések fehérizzása - fűzhetjük hozzá, - dadogás
vagy sikoly és így sohasem próza.)

De Vico figyelme kiterjedt minden emberi jelenségre. Szinte megdöb
bentő az az átfogó szellem, mely a legapróbb mozzanatoknak is közös értelmet
kíván tulajdonítani. S ha igaz, az amit Pauler Ákos mond, hogy a történet
filozófia nem egyéb, mint a társadalmak kollektív élményeinek ismétlődő

típusaira vonatkozó vizsgálat", akkor Vica valóban a történetfilozófia meg
teremtője. De előfutára Schellingnek, Kantnak, Hegelnek, Spencernek, a homé
roszi kérdés fölkavarásával Wolfnak. Etimológus, pedagógus, jogász, filológus,
szinte áttekinthetetlen tudásának végtelen területe. S ami a legmegdöbbentőbb,

szigorúan determinisztikusnak, relativisztikusnak tetsző filozófiája mellett
még katolicizmusát is sikerül megmentenie. Buzgó híve az Egyháznak, s néha
szinte heroikusan küzd, hogy önkéntelenül is kora hatása alatt álló elgondo
lásait összeegyeztesse vallási meggyőződésével. Ha hitt is egy elvont ideális
történelem lehetőségében, ennek megvalósulását nemcsak külső természeti
körülményektől, hanem részben az emberi szabadakarat, másrészt pedig
egy természetfölötti isteni kegytől tette függővé. így emeli ki például az
emberiség egyetemes fejlődésének folyamából a zsidókat, akik revelációban
részesültek s így a többi népektől függetlenül, egyenes vonalban jutottak el
a legmagasabb megismerés fokáig. Ugyanígy kimenti historizmusa sodrából
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magát az Egyházat is, melynek isteni eredete és örökérvényűsége kívül áll
a történelmen.

Vico szerint a középkor volt az az új isteni és hősi kor, mely a rideg s
bomlásnak indult római kultúrát fölváltotta. Új nemzetek törtek előre s
ahogy megvoltak a homéroszi kor hősei, rapszodoszai, úgy a középkor is
számtalan lovaggal és trobadurral dicsekedhetik. A középkor volt az új
ricorso. Az antik kultúra lezárult, jöttek az új barbárok s mindent kezdtek
elölről. A jelenségek szinte azonosak voltak. Az istenítéletek. a párviadalok,
a hősi rablások, a címerek stb. mind a régi barbárkorra emlékeztetnek. Dante
ugyanaz a középkorban, mint Homérosz az ókorban. Ott Theokritos, itt
Sanazzaro. Ott patrónus, itt padrone. Az eskü szentsége, a törvények külső

ségessége és formalizmusa is megegyezik. A művészet újra istenalakokat
ábrázol, a történelem és a költészet összeolvadnak s új hőskölteményeket

teremtenek. S ki tudná fölsorolni az analóg jelenségeket 1 Vico figyelme
még a pecsétekre, zászlókra s a betükre is kiterjed. A középkor új lendülettel
indította útnak a történelmet.

A saját korában azonban már észre kellett vennie az "emberi kor"
szimptomáinak előrenyomulását. S ha Vico meg is halt 1744-ben, nem kell
nagyon merésznek lennünk ahhoz, hogy az ő rendszerét tovább építve, egy
új ricorsa lehetőségeit el ne képzeljünk a mi korunkban is. A jelek szinte a meg
tévesztésig hasonlatosak a középkori szellem éledéséhez. Spengler is ilyesmit
jósol be, de Berdjajev nyiltan hirdeti az új középkor eljövetelét. S ezeknek
az elgondolásoknak is Vico az őse. Az elsőség dicsősége őt illeti meg. A nemzet
fölöttiség gondolata, az univerzálizmus, a spirituális művészet, mely egyre
erősebben domborodik ki saját kultúránk törekvéseiből, új szintézist hir
detnek. Az egyéniségkultusz háttérbe szorul, közösségi programmok hang
zanak el mindenfelé, mitoszvágy és metafizikai igény sarkalja az embereket
az egyetemes életszemlélet felismerésére. Misztériumok és szavalókórusok
éledése ugyancsak kollektív idők jele. S a Lindberghek nem az új Achillesek-e 1
S a különböző politikai és világnézeti izmusok nem a középkor tévelygő

szektáira emlékeztetnek-e 1 S hány rokonjelenséget tudnánk fölsorolni még?
Vico valóban megelőzte korát s kora "modern" gondolkodói, akiknek ész
hóbortját ma már csak mint történelmi érdekességet jegyzünk föl, messzi
lemaradnak mögötte. S talán nem is baj, hogy olyan kínosan viaskodott benne
az újító forradalmár és a tradíciók áhitatos őre, a racionális gondolkodó s a
dogmatikus keresztény, mert néha éppen ez a bizonytalanság, kiegyensúlyoz
hatatlanság élteti a legnagyobb alkotásokat is. Talán éppen a vívódó, szenvedő
ellenmondás és harc a nagy mű fémjelzettsége, az élet kritériuma s minden
zavartalan, kristályos elgondolás hideg spekuláció csak - a föltámadás
reménye nélkül.
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