
Történelem és
történetírás újjászületés
és bukás között

Csóka Gáspár OSB-nek 80. születésnapjára

A történelem alig kétszáz éve lett önálló stúdium a német egyeteme-
ken, s a fiatal tudomány hamarosan meghódította Európa és Amerika
katedráit is. A modern történetírás arra vállalkozott, hogy a filozófia abszt-
rakt és a regények fantasztikus világával szemben ki tudja kutatni azt,
„mi is történt valójában” — was ist eigentlich gewesen —, ahogy szálló-
igévé lett mondatában Leopold von Ranke, a történetírás „pápája” az
1820-as években megjósolta. A szerény megfogalmazás mögött tuda-
tos ismeretelméleti aszketizmus állt: Ranke szerint a történetírónak nem
feladata a múlt felett bírálatot gyakorolnia, s nem szükséges kortársa-
it a jövőről sem kioktatnia. Lemondott a filozófia általánosító távlatá-
ról, s figyelmét az egyedinek, a sajátosnak, az individuumnak szentelte.
Az empirizmus mindig csábító gyakorlat. Ha egy-egy eseményről több
forrás is nyilatkozik, a történész — hasonlóan a bíróhoz, aki egy vitás
esetet a veszekedő felek között a rendelkezésre álló bizonyítékok alap-
ján jogerősen el tud dönteni — a forráskritika apparátusával véglege-
sen rendezni tud. A tényekre alapozó, közkeletűen pozitivistának ne-
vezett történetírás ezért hitt a múlt rekonstruálásának lehetőségében,
s azt is elhitte, hogy mindezt objektíven, érzelmek nélkül képes elérni.

Hatalmas, évtizedeket, olykor évszázados távlatot átfogó forrás-
kiadási programok indultak el szerte a kontinensen, szorgalmas és jobb
sorsra érdemesebb életek merültek el a főúri, egyházi és állami le-
véltárak, valamint régi könyvtárak búvárlásában, s a poros polcokon,
megsárgult iratok között nem egy történetíró vált hivatása hősi ha-
lottjává, mint például a török–magyar kapcsolatok tudós kutatója, Ka -
rá cson Imre bencés szerzetes, akit isztambuli tanulmányútján egy osz-
mán kódex lapjaitól szerzett vérmérgezés vitt a sírba.

A történetírás hangsúlyozottan polgári szakma volt, de a pozitivis-
ta külső alatt mégis romantikus szív dobogott, a száraz adatok esetle-
ges tömkelege mögül a nemzeti történelem organikus képe bontako-
zott ki. A nagybetűs Nemzeté. Az 1848–1849-es szabadságharc bukása
tette történetíróvá a magyar Horváth Mihályt, a szláv újjászületés pers-
pektívája a cseh Frantisek Palackyt, s a román földek „újraegyesítésé-
nek” mítosza a moldvai Nicolae Iorgát, aki pályája során több mint ezer
(!) könyvet írt a románság középkori és újkori történelméről, mégsem
ért annak végére. A sort hosszan lehetne folytatni. Szabadság és sza-
badelvűség, valamint a nemzet és államiság ölelkező egységének a leg-
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kelendőbb szolgálóleánya a történetírás volt, s az alkotmányos élet zász-
lóvivő államférfijai sokszor nemzetük történetének krónikásaiból let-
tek, mint Franciaországban Guizot-ból és Thiers-ből, Angliában Tho-
mas Babington Macaulayból (aki különben skót származású volt.)

Mégsem ezért lett a 19. század a történelem százada, hanem amiatt, hogy
a korszak filozófiai fejlődése szekularizálta a teológiát, és a keresztény
üdvtörténetből világtörténelmet csinált. A felvilágosodás, és különösen
a 18–19. század fordulóján hatalmas egyéniségeket felvonultató német
történetfilozófia hatására a fejlődés és tökéletesedés gondolata a törté-
nelmi megismerés általános értelmezési kategóriájává lett, a történelem
pedig olyan egyirányú utca — vagy pontosabban sugárút —, amely az
emberi boldogság kertjének kapujáig vezet. Ez az eszmetörténeti for-
dulat igazi, bár nem előzmények nélkül való innováció volt.

Az ókor mítoszai és filozófusai ciklikus módon fogták fel az időt,
a dolgok és jelenségek örök visszatérése nem az emberen múlott, ter-
mészeti és isteni törvény volt egyszerre. „Ami volt, ugyanaz, ami ezu-
tán is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi
nincs új dolog a nap alatt” — olvashatjuk a Prédikátor könyve beve-
zetőjében, ahol mintha olyan időtudat fejeződne ki, amely inkább a mi-
tikus világ szemléletmódját, mintsem az ószövetségi próféták törté-
nelemképét tükrözi. Ehhez képest a kereszténység teológiai forradalma
az apokaliptikus véghez viszonyította az emberek történelmét, amely-
nek kezdete az első ember bukásához kötődik, s értelmét az emberi tör-
ténelem egyetlen valódi eseménye, a Megváltó halála és feltámadása
adja, tűzben és lángok között való végzete a teremtő és ítélő Isten dön-
tése lesz. A keresztény keretben a történelem egyetlen sajátlagosan
emberi oldala a bukás tapasztalata, amelyet minden generáció meg-
újulóan magában hordoz. A történelem szuverén Ura azonban a gond-
viselő Isten. A kereszténység antropológiai pesszimizmusától szaba-
dulni igyekvő reneszánsz humanizmusa ugyan lehozta az égből a
történelmet, de az továbbra is a sorssal és a forgandó szerencsével való
sziszifuszi küzdelem maradt. Zrínyi Miklósnak a Szigeti veszedelem cím-
lapjára nyomtatott jelmondata jól kifejezi ennek a gondolatnak széles
körű elterjedését: Sors bona, nihil aliud — Jó szerencse, semmi más.

A felvilágosodás viszont a szabadság és a szabad akarat új, illetve
újjáértelmezett fogalmaival az emberek hatalmába adta az időt: meg-
születhetett a történelem. A történelem, amit az emberek csinálnak, vagy
pontosabban: az emberiség. S ami igazából a felvilágosodással és a fel-
világosodásban nyert értelmet, hiszen ez utóbbi Kant híres definíció-
ja szerint nem egyéb, mint az ember kilábalása maga okozta kiskorú-
ságából. A königsbergi filozófus koncepciója az örök békéről, Hegel
szárnyaló filozófiája, amely az Ész csele révén vezeti az emberiséget
a szabadság — a racionális szabadság — korszakába, kortársaik ant-
ropológiai optimizmusát tükrözte és táplálta. Azt, amit Európa „a hosszú
19. század” során három egymás követő generáció során megélt: a le-
nyűgöző tudományos és technológiai fejlődést, a nemzeti egység meg-
valósulását és a nagyhatalommá válás igézetét, sőt a világhatalmi ál-
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lás — a Weltmachtstellung — elérését. A szédületes fejlődést és a bie-
dermeier nyárspolgári harmóniáját.

A „hosszú 19. század” fejlődése — minden lehetséges politika-
történeti ellenvetés mellett is — a polgári mindennapok világát szí-
vósan átalakító liberális világnézet sikeres térhódítását tapasztalta,
amelynek legfőbb eredménye a polgári biztonságigény garantálása
lett. A történelmi haladás teleológiája változatos narratívákat pro-
dukált, de valahogy mindig a jelenben, vagy legalábbis a belátható
jövőben végződött. Éppen ezért nemcsak a pozitivista történészek
okadatolt elbeszélései vágtak egybe a polgárosodás programjával,
de a történelemben törvényeket kereső filozófia eredményei is. A po-
rosz hivatalnokállam reggel 9-re járó bürokratái, a tulajdon szentségét
a polgári törvénykönyv ércnél maradandóbb kódexébe foglaló
kodifikátorai, sőt Rossini olasz operáinak berlini rajongói is saját je-
lenükként élhették meg a hegelianizmust.1

Hiába bukott el 1848-ban a polgárság forradalma, a fejlődés nem állt
meg, s ideológiáját is lehetett tovább fokozni. Miután Bismarck vezeté-
sével győzelmet aratott a nagynémet nacionalizmus, s 1871-ben, a ver-
sailles-i palota tükörtermeiben proklamálták a német császárságot, a szász
illetőségét győzelmes porosz identitásra cserélő Heinrich von Treitschke
a német történelemből már korántsem csupán a német jövőt vezette le,
hanem Európáét, sőt az egész világét. Treitschke — a berlini egyetem Ranke
által alapított — történeti tanszékéről hirdette meg a germán evangéli-
umot:„Minden férfias nemzet gyarmati hatalommá kell, hogy váljon. Az
erejük teljét elérő nagy nemzetek mindegyikének az a hivatása, hogy bar-
bár földekre lépjen, s ha kimarad a [gyarmati] vetélkedésből, csak szá-
nalmas sors vár rá.” A megemelt téteket az irigyelt angolok is érezték,
Rudyard Kipling, morális kötelességként és krisztusi feladatvállalás-
ként értelmezte „a fehér ember terhét”, amikor az Egyesült Államokat
a Fülöp-szigetek gyarmatosítására szólította fel a századelőn meg jelent
nevezetes költeményében. A White Man’s Burden vallásos kontextu-
sa egyértelmű volt, Kipling gyakorlatilag azt öntötte lírai formába, hogy
a fehér ember imperializmusa az egyiptomi sötétségből hozza ki a benn-
szülötteket. Kipling metodista lelkész fia volt, s a protestantizmus a szá-
zadfordulón a zenitjén tartott. A fehér ember sikerei valójában a pro-
testáns Nyugat sikerei voltak, az anglikán és presbiteriánus Angliáé,
a lutheránus és kálvinista Német Birodalomé, s a puritán exodus sza-
bad gyülekezeteiből kinőtt Egyesült Államoké.

A 19. században a protestantizmus mégsem felekezeti, hanem
civilizatorikus értelmet nyert. Mi is a protestantizmus lényege? — tet-
ték fel a kérdést Leibnitztől kezdve a német filozófusok. Herder sze-
rint az összes protestáns egyház alapja a szabadság, ahogy már neve
is mutatja, Hegel pedig a protestantizmus sajátszerű princípiumaként
jellemezte annak kritikai attitűdjét. A 19. század elejétől kezdve a pro-
testantizmus az egyetemes emberi progresszió egyik kiváltságos meg-
testesítője volt. És történelem, amely megtöltötte a köztereket. A hős
reformátorok és a hős református hadvezérek, az Orániai Vilmosok,
Cromwellek és brandenburgi Frigyesek öröksége. A reformáció
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nemzetközi emlékművén, amelyet 1917-ben a reformáció négyszázadik
évfordulóján állítottak fel Genfben, több hadvezér és államférfi volt,
mint teológus. (Még a magyar Bocskai István is felfért a szélére.)

A protestáns etika és a modern kapitalizmus szerves egységét nagy
hatású könyvben teoretizáló Max Weber talán a legismertebb és leg-
nagyobb hatású narratíváját adta ennek a fajta fejlődéstörténetnek. Weber
műve nem csupán tudományos narratívaként fontos mérföldkő, a szer-
ző fiatal éveiben elkötelezett híve volt a wilhelmiánus Németország vi-
lághatalmi ambícióinak, és a freiburgi egyetemen tartott 1895-ös szék-
foglaló előadásában a flottaépítés szükségességéről beszélt lelkesen.
Hasonlóan II. Vilmos császár kedvenc teológiaprofesszorához, Adolf
von Harnackhoz, aki dogmáktól mentes spekulatív egyháztörténeti mun-
kásságában egy évszázad bibliakritikai gondolkodását — vagy pusz-
títását? — hozta harmonikus szintézisbe a német világbirodalomi am-
bíciókkal. Kedvenc konzervatív tétele, hogy kultúránk alapelemei közül
a vallás leginkább az, amelyik a múlttal való folyamatosságot biztosítja.
Ha a századelő protestáns liberalizmusát tekintjük, azt kell gondolnunk,
nemcsak vallás és historicizmus, hanem szekularizáció és birodalom-
építés is kéz a kézben járt. A történelem évszázadában szinte minden
tudományos állítás történeti volt, a túlhajtott történetiség viszont az im-
perialista ambíciók kortárs jelenének teleológiáját építette.

A történelemkönyvek — szinte észrevétlenül — a dicsőséges jövő
próféciáivá lettek. Voltak persze kivételek, olyan történészek, akik nem
bontottak ki evilági eszkatológiát a historikus díszletekből, s megma-
radtak annál, hogy „a kicsi szép.” A nagyratörő liberális illúziókkal szem-
beni konzervatív ellenérzés néha meglepő eredményekre jutott. Johann
Jakob Bachofen (1815–1887), a bázeli egyetem enciklopédikus tudású
professzora az elveszett paradicsomot például a történelem előtti idők
matriarchátusában találta meg.2 Kár, hogy a női princípiumot és az anya-
ság ősi, szabad jogát a progresszió férfias, de parvenü kultuszával szem-
beállító antropológiáját néhány tájékozott feminista kivételével ma-
napság kevéssé emlegetik. Bachofen, a kozmopolita patrícius gyűlölte
a kardcsörtető német historizmust, olyannyira, hogy vissza is vonult
a tanítástól. Megtehette, a prosperáló Rajna-parti kereskedőváros egyik
legtehetősebb családjából származott.

Hasonlóan polgártársához, a szintén patrícius ivadék Jacob
Burckhardthoz (1818–1897), aki az itáliai reneszánszról szóló korsza-
kos művében arra figyelmeztetett, hogy a modern európai államok új-
kori történelmi fejlődése — „újjászületése” — és példátlan morális ha-
nyatlása egy tőről fakad.3 És hogy a nagy tudományos, kulturális és
politikai felfedezések, a korlátlan individualizmus előretörése törvény -
szerűen vetett véget a középkor otthonos európai egységének.4 Saját
kora — amely a reneszánsz individualizmusában előképét ismerte fel
— visszataszító volt Burckhardt számára, amelyben a szerzésre be-
rendezkedett világot, s a hozzá kötődő racionális rövidlátást látta, amely-
nek szükségszerű következménye a mind teljesebb uniformizáció. Vi-
lágtörténelmi elmélkedéseiben pedig arra emlékeztetett, hogy a polgári
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biztonság éppen azokban a korokban hiányzott feltűnő módon, ame-
lyek „egyébként örök dicsőséget sugároznak és az idők végezetéig őr-
zik előkelő helyüket az emberiség történetében. Periklész kora Athénban
olyan állapotokat tükröz, amelyeket napjaink higgadt és megfontolt
polgára kikérne magának, mégis az életnek olyan érzése tölthette el az
akkori athéniakat, amellyel a világ semmilyen biztonságérzete nem ér
fel.”5 A dicsőség veszélyes világával ellentétben az egészen nyugalmas
időszakokban „a magánélet behálózza érdekeivel és kényelmével az
alkotásra termett szellemet és megfosztja nagyságától”.6 Burckhardt
felismerése melankolikus volt, hisz ez a folyamat a nagy személyisé-
gek eltűnését is magával vonja: „napjaink uralkodó pátosza — a tö-
megek vágya egy jobb életre — aligha sűrűsödhet össze egy igazán nagy
alakban”. Nem meglepő, hogy azt is szükségesnek vélte, hogy a „vi-
lágtörténelmi mozgás időnként egy-egy taszítással megszabaduljon az
elhalt életformáktól és a fecsegő reflexiótól”.7 Burckhardt a maga szá-
mára is levonta a következtetéseket. Sikerei csúcsán visszautasította,
hogy a berlini egyetemen legyen a történelem professzora, és világ-
történelmi elmélkedéseit általában fél tucat érdeklődő előtt tartotta.

Egyikük viszont Friedrich Nietzsche volt, a veszélyes élet vállalá-
sának eljövendő prófétája. Nietzsche szintén bázeli professzorként kezd-
te, üstökös módjára felívelő pályája azonban máig hatóan forgatta fel
az európai filozófiai gondolkodás alapvetéseit. Leginkább a történel-
mi tudat elleni frontális támadásával. A történelem hasznáról és káráról
szóló nevezetes esszéjében a „történelem sorvasztó lázáról” beszélt, és
boldognak mondta az állatokat, akik emlékezés helyett felejteni tud-
nak. Nietzsche könyörtelenül szakított az évszázadok kacatjait feles-
legesen felhalmozó antikvárius történelemmel, amely a nihilizmus tér-
hódítását készítette elő: „Egész európai kultúránk már régen, évtizedről
évtizedre fokozódó, gyötrelmes feszültséggel tart e katasztrófa felé:
nyugtalanul, erőszakosan és rohamosan: akár az áradat, amely a vé-
get akarja, a vég felé tör, amely már nem akar észre térni, mert retteg
attól, hogy emlékezzék.”8 Mindez Nietzschét örömmel töltötte el, s a
múlt historicista kultuszával szemben Goethére hivatkozva maga-
biztosan állította, hogy a cselekvő egyéniség az elődökkel szemben „min-
dig lelkiismeretlen és éppúgy mindig tudatlan, a legtöbb dolgot elfe-
lejti, hogy az egyetlent megtegye, igazságtalan azzal szemben, ami
mögötte van, s csupán egyetlen jogot ismer, annak jogát, aminek most
kell keletkeznie”.9 Nietzsche, aki az antikvárius történészkedésen kí-
vül megkülönböztette a monumentális és kritikai történetírást is, iga-
zából ez utóbbit művelte, „amelyben nem az igazság ül törvényt, még
kevésbé a kegyelem hirdet ítéletet, hanem egyedül az élet, e sötét, nyu-
godni nem tudó, kielégíthetetlenül önmagát sóhajtó hatalom”.10 Az őrü-
let alkonya előtt közvetlenül Nietzsche összetört minden temporalitást,
s csak a hatalom időtlen akarását mutatta meg az „éjfél gyermekeinek”:
„Ez a világ a hatalom akarása — semmi egyéb! És ti magatok is e ha-
talom akarása vagytok — és semmi egyéb.”11

Nemcsak Nietzsche, hanem Marx történelmi materializmusa is a sza-
kításra építette evilági eszkatológiáját, csakhogy az ő szakítása dia-
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lektikus volt és szabadító, s beteljesülve, sőt minden meghaladott fá-
zisában értelmet adott a meghaladottnak. A legműveltebb magyar mar-
xista, Szabó Ervin számára a szocializmus egyenesen szekuláris meg-
váltástan volt: szerinte a szocialista pártnak sohasem lehet elfelejtenie,
hogy „harci célja nemcsak osztályának osztályérdeke, hanem ennél jó-
val magasabb, több: az ember emancipációja évezredek osztályural-
mában szenvedett lealázása, lekicsinyítése, korlátozása alól”.12 A szo-
cializmus kicsiny szektaként indult, nem a társadalom elnyomott
többségét képviselte — hanem a nagybetűs Jövőt, azonban egy időre
el is felejtette, amikor Marx halála után a német szociáldemokrácia si-
keres mozgalom lett, és cilinderes képviselői bejutottak a Reichstag pad-
soraiba. 1900 és 1914 között a szocialista univerzumot Közép-Európában
legalább annyira meghatározta Kant idealizmusa, mint Hegel és
Marx dialektikája.13 Nemcsak Németországban, hanem szerte Euró-
pában is tűnhetett úgy időnként, hogy a szocializmus inkább szelle-
mi kultúra (Geisteskultur), mint osztályharc.

Amikor a katasztrófa 1914 és 1918 között bekövetkezett, a liberális uni-
verzum Atlantiszként süllyedt el. Elsőre ez senkinek sem tűnt fel. Az
egyetemes békevágyat a kor legdivatosabb ideológiája, a Woodrow
Wilson amerikai elnök nevéből képzett wilsonizmus testesítette meg. Wil-
 son a Népek Szövetségét és győzelem nélküli békét ígérte, amivel 1918
őszén még a vesztesek szívét is megnyerte. A wilsoni pacifizmus a li-
beralizmus kiteljesedése lett volna; „a liberalizmus egyedül képes a ci-
vilizációt a káosztól megmenteni” — mondta az elnök Európa felé ha-
józva 1918 decemberében. Európai útja és frenetikus fogadtatása bárhol,
ahol járt Európában, példanélküli volt. Brestnél, ahol partra szállt, a Sza-
badság Apostolának nevezték, a földig rombolt Soissons romjainál egy
asszony térdelt elé és azt kérdezte: „mikor ad nekünk a békét?” Wil-
son Pax Americanája összhangban volt a magyar progresszívek remé-
nyeivel is — legalábbis ők így gondolták. Babits Mihály 1918 őszén úgy
fogalmazott: „támogatunk mindent, ami a nemzetközi érzületet, az em-
beriség testvériségének gondolatát erősíti, vagy a nemzetek közötti po-
litikai, érzésbeli vagy gazdasági válaszfalakat lerombolni alkalmas.”14

„Mert szent a haza, de még szentebb az emberiség!” — írta félreért-
hetetlen messianizmussal.

A vallásos és hagyománytisztelő Babits ebben egy hullámhosszon
volt a vallásos és hagyománytisztelő Martin Buberrel, a világhírű né-
met-zsidó filozófussal, aki szintén úgy gondolta, hogy „az emberiség
nagyobb, mint az állam, s ennek kimondása ma sokkal inkább fela-
data minden Istenben élő embernek, mint valaha is volt”. 1918 „nem-
zetellenes” pacifista messianizmusa zsidó és keresztény gyökerekből
egyaránt táplálkozott. Babits az előítélet fanatizmusával az igazság fa-
natizmusát akarta szembeszegezni, „Európa szellemi nemességéből”
kívánt hadsereget létrehozni, amelynek feladata a kontinens szellemi
egyesülésének előkészítése. „Európa lovagjai” — az anglomán Babits
így írta: The Knights of Europe — utólag visszatekintve egy száz évvel
ezelőtti társasjáték volt, leginkább persze annak az igen érthető illú-

12Szabó Ervin:
Pártfegyelem és egyéni

szabadság [1904]. Stollte,
Budapest, 1934, 34.

13Peter Gay:
The Dilemma of

Democratic Socialism.
Eduard Bersteins’s
Challenge to Marx.

Columbia University
Press, New York,

1952, 141–151.
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című kiáltványt közli
Sipos Lajos: Babits

Mihály és a forradalmak
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ziónak a kifejeződése, hogy a háború minden elképzelést felülmúló bor-
zalmai után az „Ész uralma következik minden ösztönökön”.15

Babits barátja, Jászi Oszkár még ennél is tovább ment. Ő Európát még
mindig a feudalizmustól fertőzöttnek tartotta, ezért egyenesen pán -
 amerikanizmust hirdetett Wilson szellemében: „Minél szélesebb körű
gazdasági forgalom és szellemi érintkezés, minél teljesebb kölcsönös
megértés és érdekszolidaritás; annál inkább megérik Pán-Ame rika esz-
méje” — ezekkel a gondolatokkal Jászi azt a fajta amerikai globális ve-
zető szerepet reklámozta teljes szívvel,16 amelynek akkor még csak bon-
takoztak körvonalai, s amelynek száz mozgalmas év után a 2016-os
amerikai elnökválasztás lett a halotti búcsúztatója. Jászi és Babits —
ahogy példaképük, Wilson is — azt gondolta, hogy az általános bé-
kevágy ezt a globális kereskedelmi harmóniát — vagyis a történelem
végét — tárt karokkal fogadja. Rövidesen mindannyian csalódtak. Ki
így, ki úgy. Az igazság fanatizmusa nem győzte le az előítéletek fana-
tizmusát. 1918 őszén a tömegek békevágya mögött ott parázslott a bosz-
szú érzése, s akik erre játszottak rá, azok lettek a történelem csinálói.

Ennek történelemfilozófiai következtetéseit elsőként Oswald
Spengler vonta le. A vereség kultúrájának, amely végigvonul a „rö-
vid 20. század” egész történelmén, ő lett az első prófétája. A Nyugat
alkonya kétkötetes kultúrfilozófiája a nyugati civilizáció elkerülhetetlen
sorvadásának akart metafizikai magyarázatot adni. A hanyatlás tör-
ténelemfilozófiája Spengler számára is konzervatív gondból fakadt, ab-
ból a fiktív téziséből, hogy az egymást követő korok különböző kul-
túrái egymásból és egymás számára érthetetlenek, s csak önmagukból
értelmezve nyerhetünk róluk hiteles képet, ismeretet. Az organikus tör-
ténelem individualizmusa nem leli párját sem időben, sem térben, ma-
gányossága fejlődése tetőpontján is elkerülhetetlen vég felé mutat.
Speng ler költői szuggesztivitású elbeszélésének hátterében persze ott
rejlik minden nagy ívű történelemfilozófia Achillesz-sarka: az az ele-
mentáris tény, hogy tapasztalatunk kizárólag saját aktuális jelenünk-
ről van. Ami elkerülhetetlenül torzít. Ez az aktualitás Spengler, ahogy
kortársa, a regényíró Thomas Mann számára is, a harcmezőkön le-
győzhetetlen német büszkeséget ért katasztrofális vereség volt az első
világháborúban. Amikor a nagy mű első kötete 1917-ben megjelent,
Spengler még a német fegyverek diadalában hitt, és művét úgy aján-
lotta olvasóinak, mint amely nem méltatlan Németország katonai erő-
feszítéseihez. Aztán jött az augusztusi fekete nap és a megalázó fegy-
verszünet, 1918 novembere. Amit először mind a Buddenbrook-ház írója,
mind Spengler úgy értékelt, hogy a bensőséges német kultúrát, a Nyu-
gat igazi spirituális lényegét legyőzte az angolszász civilizáció, a kül-
sődleges haszonelvűség.

A csalódás, vagy nietzschei terminológiát használva, a ressentiment
aztán hidakat épített a nácizmus katasztrófája felé, és bár Thomas Mann
némi habozás után szembefordult vele és száműzetésbe ment, a nem-
zetiszocializmus talált magának olyan filozófusokat, mint Heidegger,
aki az autentikus létezés helyreállításának ígéretéért cserébe hajlandó
volt lelkiismeret-furdalás nélkül leszámolni nemcsak a szabadság és

15Babits Mihály:
Leibniz, mint hazafi.

Világ, 1918. október 1., 5.

16Jászi Oszkár:
Pán Amerika. Világ,

1918. október 5., 5–6.
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a haladás kiüresedett retorikájával, hanem az egész európai történe-
lemmel is. Heidegger a nácizmus vezetőit hamis isteneknek tartotta
ugyan, de a náci pártba mégis belépett, és tagja maradt annak egészen
1945-ig. Filozófiájának háború utáni rétegeiben is ott vannak azok a gon-
dolatok, amelyek a harmincas években is nolens-volens bizonyos affi-
nitást mutattak a germán mítosszal. Nemcsak a Lét és idő Heideggere
tette szóvá a Létező elfelejtését, amely Platónnal és az athéni demok-
ráciával köszöntött rá az európai kultúrára, s az egész nyugati filozó-
fiai hagyományt konstituálta, hanem a Bevezetés a metafizikába írója is
a hatalmas kezdetek elfelejtését — sőt lenyűgöző erejének kiherélését
— rótta fel a történeti embernek, akinek sorsa, korszakoktól függetlenül
végig hanyatlás, ahol a növekedés pusztán mennyiségi és hamis nagy-
ság. „A nihilizmus (…) a Nyugat történetének alapmozgása” — kont-
rázott rá Nietzschére a róla írt esszében, s haláláig hitte, hogy a német
nép monumentális spirituális küldetése, hogy a technikai civilizáció
Európáját a költőiség otthonává alakítsa át.

Keleten ezzel szemben a marxizmusra és a történelmi materializmus
célelvű tanítására új nap virradt. Lenin az első világháború kitörése-
kor kijelentette, hogy nem is igazi szocialista, aki egy imperialista há-
borúban nem kívánja hazája vereségét.17 Őt a háborús vereség pers-
pektívája mindenki másnál előbb és inkább felvillanyozta. 1917
áprilisában mindenki bolondnak hitte, amikor egy leplombált vonatban
hazatérve arról szónokolt elképedt szentpétervári hallgatóságának,
hogy nem az újgazdag demokraták és arisztokrata liberális barátaik
dolgozószobáiban készül a jövő. „Tökfejek!” — harsogta Lenin Troc-
kij visszaemlékezése szerint —, „a történelmet a lövészárkokban csi-
nálják, ahol a háború rémképeitől gyötört katonák szuronyaikat tiszt-
jeikbe döfik, majd tehervonatok tetején hazaszökve első dolguk lesz,
hogy tüzes csóvát dobjanak szülőfalujuk urasági kastélyára.”18 Leninnek
igaza lett, a liberális Oroszország, amely a februári forradalom nyo-
mán a cárizmus zsarnokságából hirtelen „a világ legdemokratikusabb
országa” lett, alig félévet élt. 1917 novemberében elsöpörte Lenin vak-
merősége és a háborúval torkig telített katonák lázadása, akiknek ő
békét és földet ígért. „Mi kommunisták, szabadságon lévő halottak va-
gyunk” — később így vallott egy német-orosz kommunista statáriá-
lis tárgyalásán.19 Lenin viszont a „hegyekben álló holttestekre” hivat-
kozva tagadta meg a cári orosz történelmet — és az orosz államadósság
kifizetését Franciaországnak. Fizetni ő a világforradalmároknak fize-
tett, azoknak a politikai és eszmei társainak, akik a bolsevizmus tanaival
felgyújtják Európát. De önként jelentkezőkből is sokan akadtak követők,
akik alig tudtak valamit Lenin tanairól, ám mégis úgy gondolták, ő
az új Krisztus.

A kommunizmus 1918–1919-ben ért kulturális befolyásának tető-
pontjára szerte Európában.20 A haladás történelmével összekapcsolt nem-
zeti büszkeség romantikus mítoszai végzetes sebet kaptak Ypern, Ver-
dun, Przemyśl és az I. világháború többi lövészárkában. A marxizmus
nyelve viszont az apokaliptikus eszkatológia modern változatát kínálta,

A szocialista
világforradalom

apokaliptikus távlata
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s mint ilyen vallásként tudta megkövetelni híveitől a szenvedélyes azo-
nosulást. A bolsevik politika kezdeti vallásos vonzerejéhez kétség sem
férhet. A szocialista világforradalom apokaliptikus távlata 1918-ban
gyakran került még a bulvárlapok címlapjára is, a milliós példány-
számúra duzzadt Népszava vezércikkírója az év novemberében már
arról elmélkedett, hogy „a világháború pokla után át kell menni az em-
beriségnek a világforradalmak purgatóriumán, hogy eljuthasson a vi-
lágbéke mennyországába”. Ma már nehéz elképzelni, hogy nem a fi-
zetett propaganda, hanem a várakozás izgalma hatotta át ezeket a
sorokat. A Vasárnapi Kör egyik délutánján Lukács György azt felelte
az írónő Lesznai Annának: „még a kövek is üdvözülni fognak”, ami-
kor ez utóbbi a kommunizmus ígéreteiről faggatta. Lukács megtéré-
se a kommunizmushoz váratlan volt. Mégiscsak Georg Simmel ta-
nítványa volt Berlinben, és Max Weber közeli barátja a heidelbergi
években, egy olyan esztéta és filozófus, aki a szociáldemokrata párt-
ból a szocializmus vallásos deficitje miatt nem kért. Bizonyos, hogy a
kommunista párthoz való csatlakozását viszont erősen motiválta val-
lásos keresése. Türelmetlen messianizmus volt ez, amely végül az erő-
szakos megváltás mellett tette le a garast. Lukács az első világháború
végén Fichte koncepcióját a „legteljesebb bűnösség” koráról látta meg-
valósulni, az igazság iránti teljes közömbösséget. 1918 tavaszán már
úgy látta: „most rögtön, ebben a pillanatban meg kell valósítanunk (…)
a földre kell hoznunk az isten országát”.21 Ugyanennek az évnek a vé-
gén nem Marxra és Leninre hivatkozott, amikor megtért a bolseviz-
mushoz (utóbbit ekkor még alig, előbbit felületesen ismerte), hanem a
regényíró Dosztojevszkij és drámaíró Friedrich Hebbel voltak az ih-
letői, amikor először elutasította, aztán hittételként magává tette, hogy
lehetséges „az igazsághoz keresztülhazudni magunkat”.22 Rossz dön-
tés volt forradalmi erőszak szolgálatába szegődni, ha a tragikus hősi-
esség pátosza vette is körül: „.csak annak gyilkos tette lehet — tragi-
kusan — erkölcsi, aki megingathatatlanul és minden kétséget kizáróan
tudja, hogy gyilkolni semmi körülmények között sem szabad”, de még
rosszabb volt a terror és totalitarizmus védelmében egy egész hosszú
életen át kitartani.

Két világháború után a történelmi fejlődés — a marxizmus egyre in-
kább elszürkülő gyakorlata kivételével — többé nem lett a politikai cse-
lekvés eszmei igazolásának zászlóshajója. Annál inkább a bukás. A mo-
numentális világtörténelmet író Arnold Toynbee szerint a történelem
tanulmányozása csak annyiban mozdítja elő megvilágosodásunkat,
amennyiben közelebb visz minket az egyetemes vallásos tapasztalat-
hoz. A civilizációk történelmi szerepe abban áll, hogy a kinyilatkoztatás
folyamatának eszközei: kudarcaik megannyi lépcsőfokként vezetnek
az egyre mélyebb vallásos belátáshoz.23

De Toynbee patetikus optimizmusa inkább kivétel volt. A középkor
alkonyáról — a mű eredeti címe szerint „őszéről” — író holland mű-
velődéstörténész, Jan Huizinga eredetisége már az első világháború utá-
ni évek tétova bizonytalanságában is (első kiadása 1919-ben jelent meg)
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abban állt, hogy felhívta a figyelmet: nemcsak felívelő korszakoknak,
hanem a hanyatlás idejének kulturális gazdagsága is az emberi mű-
velődés történetének integráns része.24 Még inkább fontos hozzájáru-
lás volt részéről a homo ludens koncepciója. A történelem a játszó/já-
tékos ember története, központi szervezőeleme nem a racionalitás
teleológiája, hanem az emberi tevékenység elképzelhetetlenül gazdag
kreatív potenciálja. A szavak és gondolatok nem a tudományos és lo-
gikus gondolkodás eredményei, hanem a nyelv kreativitásának gyü-
mölcsei. Az emberiség nyelvi potenciájának bábeli gazdagságában a
játékos tevékenység sokfélesége és nyilvánvaló irracionalitása
relativizálja bukás és győzelem perspektíváját — és mint kiderült, a „hol-
nap” törmegtársadalmának uniformizálódásában az egyetlen mene-
dék. A holnap árnyékában című kötete ugyanis a jövőről szólt, s ez a jövő,
annyi egzisztencialista kortársához (Miguel de Unamuno, Ortega y Gas-
set, Aldous Huxley, Étienne Gilson) hasonlóan a modern tömegtár-
sadalom disztópikus távlatait vázolta fel.

A történetírás nyelvi fordulata sokfelé ágazó és igen termékeny is-
kolákat hozott létre az elmúlt fél évszázadban. Kiderült, hogy nem fo-
lyamat, nem rekonstrukció, hanem elsősorban nyelvileg előzetesen meg-
határozott diskurzus. Legjobb esetben olyan konstrukció, amely eléri
az 19. század másik nagy innovációjának, a regénynek a színvonalát.
Hayden White nagyhatású Metahistoryja a 19. század meghatározó tör-
téneti narratíváit a mögöttük álló nyelvi stratégiák szempontjából vizs-
gálta. „A nyelv a Létezés háza” („Die Sprache ist das Haus des Seins”),
írta a 1947-ben Heidegger, ugyanakkor a nyelv eredendő ambivalen-
ciája nem csupán a létezés költői gazdagságába mutat utat, hanem a
strukturalisták és posztstrukturalisták Nietzschéhez visszanyúló Sem-
mijébe is. A történetírást érő kritikák Jacques Lacan, Michel Foucault
vagy Jacques Derrida részéről megsemmisítették a nyugati történet-
írás maradék autoritását is, hogy célt adjanak az európai jövőnek. Epi-
gonjaik kezén ott maradt az állandósult lelkiismeret-furdalás felügyelete
a gyarmatosítás, a kapitalizmus igazságtalanságai, a nemek közötti
egyenlőség, a szexuális diszkrimináció, a klímaváltozás emberi faktorai
stb. felett. A századközepi egzisztencializmus és a fenomenológia iga-
zi örököse azonban Paul Ricoeur volt, aki élete végén megjelent mo-
numentális szintézisében alternatívát kínált: a felejtés és a megbocsájtás
történeti antropológiáját, amelyet nem történelem, hanem az emléke-
zet tud elvégezni.25

Másképp értünk, amikor egyáltalán megértünk; létünk történeti vé-
gességében rejlik annak tudata, hogy utánunk mások jönnek, és min-
dig másképp fognak érteni.  Gadamer szavai arra figyelmeztetnek, hogy
amit ma értünk fogalmainkon, azt sem a tegnapban, sem a holnapban
nem találjuk meg egészen pontosan. Bizonyosság helyett a végesség
az ember időbeliségének igazi jellemzője. Azt talán joggal sejthetjük,
hogy egyszer mindaz, ami éppen most történik Európában és Ame-
rikában, a hanyatlás és a lázadás összekapcsolódó és új erőre kapott
diskurzusai mögött is a bukás és a győzelem egybemosódó horizont-
ján fognak megjelenni a következő generációk emlékezetében.

24Johann Huizinga:
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