
A Nyugat alkonya
centenáriumára
1918 tavasza. Az első világháború negyedik esztendejében va-
gyunk. A szembenálló felek utolsó tartalékaikat mozgósítva próbálják
döntésre vinni a küzdelmet. Az öldöklő harcok közepette, április 20-
án a bécsi Braumüller Kiadó 1500 példányban megjelenteti egy is-
meretlen szerző, Oswald Spengler művét, amely A Nyugat alkonya
címet viseli. E könyv1 a filozófiai irodalom egyik valaha volt leg-
nagyobb bestsellere; az eladott példányok száma már 1966-ra elér-
te az egymilliót. S hiába nyilatkozott a filozófiai szakma egynémely
képviselője fanyalogva róla, a népszerűségi mutatók önma gukért be-
szélnek, a műben megjövendölt történések pedig valóra válni látszanak.
S ha némely alkalommal egyesek úgy vélekedtek, hogy A Nyugat al-
konya csupán kordokumentum, jelesül gyógyír az első világháború -
ban elszenvedett német katonai vereségre, rácáfolnak erre már pusz-
tán az új fordítások és a mű iránt megmutatkozó, nem lanyhuló
ér deklődés, mely tudóskörökben is mind szélesebb körűvé válik. Ha
csak a mostani évszázadot nézzük, 2004-ben jelent meg a görög, 2010-
ben a cseh és a szerb, 2012-ben az észt, 2013-ban pedig a svéd nyel-
vű fordítás.

De hát miért is tett szert e mű ily hallatlan népszerűségre? Ennek
kapcsán egyaránt utalhatunk mind formai, mind tartalmi elemekre.
Kezdjük az elsővel! Spengler művének varázsa részben abban rejlik,
hogy egyesíti magában a prófétai — mondhatni vallásos — hevüle-
tet, a tudományos igényű precizitást és az ihletett művészi kifejezés-
módot. A két kötet csaknem minden egyes oldalát szenvedély hatja
át, ez a maga hevületével megperzseli még az elfogulatlanságra tö-
rekvő olvasót is. Érezhetővé válik ugyanis, hogy a szerző valóban fel-
ismert valamit, és azt kimondani, közölni akarja. Napjainkban, ami-
kor a filozófiai irodalom tetemes részének legfőbb hozadéka a pőre,
elvont, száraz falevélként recsegő logikai okoskodás, receptre lehet-
ne felírni e műveket álmatlanság ellen, Spengler stílusa kivételesnek,
magával ragadónak tűnik.

A tartalmi összetevőben rejlő igézet mibenlétének megragadása már
nehezebb. Spengler az örök emberi kérdésre keresi a választ: mit fog-
lal magában a jövőbeni történeti létezés és egyáltalában véve a jövőnk
itt a Földön. Mit hoz a jövő? — e kérdés egyszerű, mindenkit foglal-
koztat, kezdve az egyszerű parasztembertől egészen az atomtudó-
sig. Már a pogány sámánok és jósok is megpróbálták kifürkészni a
jövőt, e vágy ölt testet a későbbi vallások profetikus irodalmában is.
De ugyanezen titkok megfejtésére törekszik mindenkor az ihletett

CSEJTEI DEZSŐ

1951-ben született Szege-
den. Filozófiatörténész, a
Szegedi Tudományegye-
tem BTK Filozófia Tanszé -
kének egyetemi tanára.

1A tanulmányban a
hivatkozások az alábbi

fordításból származnak:
Oswald Spengler:
A Nyugat alkonya.

I–II. kötet.
(Ford. Juhász Anikó,

Csejtei Dezső
és Simon Ferenc.)

Európa Könyvkiadó,
Budapest, 1994.

Spengler életművéről
átfogó képet ad Csejtei
Dezső – Juhász Anikó:
Oswald Spengler élete

és filozófiája.
Attraktor Kiadó,
Máriabesnyő –
Gödöllő, 2009.

642

A NYUGAT ALKONYA?



művész, a költő is; az utóbbi évszázadokban pedig felzárkóztak mel-
léjük a tudományos előrelátás, a prognosztika vagy éppen a futuro-
lógia irányzatainak képviselői is. Ki ne szeretne bepillantani a jövő
titkaiba? Mert bár az idő egy meghatározott pontján mindnyájan ki-
szállunk a földi létezés forgatagából, mégis szinte mindenki tudni sze-
retné, mi történik majd azzal a világgal, amelyet hátrahagy, melynek
életét szentelte, hogy ennek ismeretében távozhasson belőle.

Nos, Spengler történelmi vonatkozásban ezen örök emberi kíván-
csiságot próbálja kielégíteni. Már műve legelső mondatában — és érez-
hetően még a könyvindító euforikus hangulatban — kijelenti: „jelen
könyv a legelső kísérlet arra, hogy a történelmet előre meghatározzuk”.
E vonatkozásban művének ezután következő csaknem 1200 oldala e
cél szolgálatában áll. Az a kísérlet, hogy a világtörténelmet a jövő fe-
lől tárják fel és értelmezzék, természetesen nem újkeletű. Ha eltekin-
tünk az antik ciklikus elméletektől, legalább két ilyen jellegű mega-
narratíva született az idők során. Az egyik közülük a zsidó-keresztény
felfogás, amely az eljövendő titkait és értelmét üdvtörténeti modell-
ben fejti fel, a történelem folyamatait e keretben értelmezi. A másik pe-
dig az a fejlődéstörténeti modell, mely a felvilágosodás terméke; ez
pedig — az előbb említett modellt részben elvetve, részben annak né-
hány elemét még tovább gondolva — olyan jövőt vizionál, amelyben
egyre inkább az emberi ész uralma teljesedik ki mind önmaga, mind
a világ fölött; e folyamatot pedig a szabadság kiteljesedésének tekin-
ti. A későbbi történetfilozófiai meganarratívák (ilyen például Hegel,
a marxizmus vagy a pozitivizmus koncepciója) már e két modell kü-
lönböző arányú ötvözetei.

A történelem elemzésébe Spengler beemel egy harmadik néző-
pontot, a biológiai kiindulópontot. Önmagában véve e szemléletmód
sem új, az antikvitástól kezdve találkozunk számos történelemre vo-
natkoztatott biológiai metaforával. Az újdonság az, ahogyan, ami-
lyen módszerrel e biologisztikus szemléletmódot Spengler össze-
függésbe hozza a logikai következtetésekkel, s ezt a történeti létezés
egészére vonatkoztatja. Ennek kapcsán mindenképp utalni kell arra,
hogy az európai ember önértelmezése az utóbbi néhány száz esz-
tendőben kifejezetten háttérbe szorította létezésének biológiai alap-
zatát; volt időszak, amikor a történelmi létezést alapvetően a szel-
lem, az ész művének, csinálmányának tartották (ennek nagyszabású
kifejtése Hegel történetbölcselete). Ebben az összefüggésben ellen-
érvként jelentkezett Marx azon vélekedése, mely szerint az emberi
lényeg „a társadalmi viszonyok összessége”; ő a maga meghatáro-
zásában viszont a biologikumtól tekint el, amikor azt állítja, lényünk
egésze a társadalmi viszonyok hálózatában oldódik fel. Spengler —
ellentétben vele — olybá veszi a történelmet, „mint egy roppant szi-
gorú felépítésű és tagolódásában a legteljesebb értelmet hordozó or-
ganizmust, (…) amelyben immár a jövő sem tűnik többé formátlan
és meghatározhatatlan képződménynek”. A jövő titka tehát benne
rejlik a történeti konstrukciókban, kifejlésük és sajátosságaik meg-
fejtéséhez a kulcsot e konstrukciók organikus természete szolgáltatja.

Spengler fő célkitűzése

Biológiai kiindulópont
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A történelem organikus felfogásának azonban e műben részét ké-
pezik más tényezők is, amelyek már messze túlmutatnak a szimpla
biologizmus horizontján. Először is az, hogy Spengler a történelmet
valamilyen lélek megvalósulásának tekinti, úgy véli, benne mindig va-
lamilyen benső fejeződik ki. Ennek hangsúlyozásával voltaképp a ko-
rabeli pozitivizmussal kerül szembe, mely a történelem világát —
Comte óta — egyfajta „társadalmi fizikaként” kívánta beilleszteni az
egységes tudományelmélet keretei közé. Spengler elutasítja ezt, így
felfogása Dilthey nézetével rokonítható, aki szintén kifogásolta az
egységes tudományfelfogást, azt állította, hogy a megértésre épülő
szellemtudományoknak megvan a maguk önállósága a magyarázó
szellemtudományok mellett.

Másodszor, épp az, hogy a történelem valamely lélek — a „benső”
— megvalósulása, eleve hasadást teremt a külsőben megjelenő, vala-
mint a mögötte elhelyezkedő láthatatlan történelem között. A történelem
világában, vagyis „odakinn” csak a legritkább esetben valósul meg ma-
radéktalanul az, ami a bensőben honol: „a látható történelem nem más,
mint kifejeződés, jelzés, formát öltött lelkiség”. E hasadás pedig a tör-
ténelem világát a maga egészében szimbólummá teszi: „mindaz, ami
egyáltalában létrejött, mindaz, ami megjelenik, szimbólum, egy lélek
kifejeződése”, vagyis a láthatatlannak részbeni érzékelhetővé válása.
Spengler a történelmet egyetemes szimbolikának tekinti, így egyrészt
saját korának szimbolizmusához áll közel, másrészt pedig némely vo-
natkozásban megelőlegezi Cassirer monumentális művét a szimboli-
kus formákról.

Harmadszor, ha a történelem világa szimbolikus természetű, ak-
kor ebből szükségképpen következik az egésszé tétel, a „kikerekítés”
szükségességének momentuma. Megjelenik ennek szimbolikája
kezdetleges szinten akár a népmesékben is, ahol az elválasztott sze-
relmesek a pogácsába sütött jegygyűrű két felének egybeillesztésé-
vel találnak újólag egymásra; tudományos szakkifejezéssel élve pe-
dig kijelenthető, a történelem értéséhez szükségszerű alkalmazni az
értelmezéstant, a hermeneutikát. Ily módon Spengler szerint a világtör -
ténelemnek elhagyhatatlan összetevője az egyetemes hermeneutika,
felfogása ennyiben ismét Dilthey álláspontjához közelít. E téren a leg-
főbb különbséget az jelenti közöttük, hogy amíg Dilthey végső célja
az egyéni, benső szándékok, mozgatórugók feltárása — az ő herme -
neutikája még pszichologisztikus végkicsengésű, tehát a későroman -
tika szülötte —, addig Spengler számára az értelmezés végső horizont -
ját meghatározott struktúrák, az egyének mögött fellelhető morfológiai
alakzatok feltárása jelenti.

Negyedszer, a világtörténelemnek a maga egészében való értelmezése
tekinthető egyféle esztétikai vállalkozásnak is. S nem csupán amiatt, mert
az emberiség történelme egyben egyfajta műalkotás is, hanem legfő-
képpen azért, mert a művészetelmélet eljárásait segítségül hívhatjuk
a történelem értelmezéséhez. Spengler e ponton messzemenően tá-
maszkodik a vele kortárs úgynevezett bécsi iskola (Wickhoff, Riegl,
Dvořak stb.) kutatási eredményeire, melyekben — és mindenekelőtt

A szimpla
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az úgynevezett művészetakarás (Kunstwollen) koncepciójában — fon-
tos módszertani eszközt lát, ám ezt az eszközt ő már történetfilozófiai
szintre emeli.

Mindezen vonatkozások hangsúlyozásával pedig arra kívánom fel-
hívni a figyelmet, hogy bár A Nyugat alkonyában kifejtett történelem-
szemlélet biológiai megalapozottságú, Spengler koncepciója a maga
egészében mégis messze túlmutat a szimpla biohistorizmus szintjén.

E biológiai megalapozottságú szemlélet teszi lehetővé Spengler szá-
mára, hogy legalább három lényegi ponton rést üssön a hagyomá-
nyosnak mondható, bevett történetfilozófiai kánonon. Így ő

1. felmondja az egységes világtörténelem koncepcióját;
2. szakít azzal a felfogással, hogy a világtörténelemre egyértelmű

és egyirányú haladás jellemző;
3. elutasítja az Európa-központú történelemértelmezést, amely sze-

 rint kizárólag Európa a központja és a fő hajtóereje e világtörténel-
mi haladásfolyamatnak.

Az a fogalom pedig, amelynek segítségével meggyengíti a korábbi
elbeszélésmódok három lényegi elemét, nem más, mint a kultúra fogalma.

1. Az egységes világtörténelem helyett Spengler egymástól alap-
vetően különböző, bár egymást részben át is ható kultúrák sokfélesé-
géről beszél: „A kultúrák organizmusok, a világtörténelem pedig ezek
összéletrajza. (…) Az emberiség történelmének egész tartalma bele-
sűríthető az egyes, egymásra következő, egymás mellett felnövő, egy-
mással érintkező, egymást átszínező és elnyomó kultúrák sorsába.”
E perspektívában viszont az egységes világtörténelem szükségessé-
gének gondolata nem magától értetődő, hanem csupán egy konkrét
kultúra — a nyugati (fausti) kultúra — szellemi terméke.

2. Valamely adott történeti kultúra eleven, organikus képződmény;
megvan a maga életritmusa, az értő szemnek e lüktető ritmust, taktust
kell észlelnie a jelenségek kavargó sokfélesége mélyén. Az életritmus
viszont ellentétben áll azzal, hogy a történeti világ fejlődése szakadatlan
és egyenes vonalú lenne: „Mindegyik kultúra ugyanazon életkorokon
megy keresztül, mint az egyes ember. Mindegyiknek megvan a maga
gyermek-, ifjú-, felnőtt- és aggkora.”

3. A klasszikus Európa-központú szemlélet viszont mást állít: „Eu-
rópa nyugati része képezi a szilárd pontot; (…) e pont körül pedig a
gigászi történelem évezredei és távoli, roppant kultúrák forognak kel-
lő szerénységgel”. Spengler szerint valójában a nyugat-európai em-
ber minden kétely nélküli, féktelen önteltsége mutatkozik meg itt, azé
az emberé, akinek elméjében megfogant az Európa-centrikus „vi-
lágtörténelem” fantomja, az a nézet, hogy minden körülötte forog, min-
den hozzá fog hasonulni. Ezen idejétmúlt felfogást nevezi Spengler
a történelem ptolemaioszi rendszerének. Ezzel áll szemben az általa ko-
pernikuszi felfedezésnek tekintett történelemfelfogás, amely a ma gas -
kultúrát nem kizárólag Európával azonosítja, a különböző kultúrák
struktúráját, értékét önmagában vizsgálja. E törekvés részben akár ro-
konszenvesnek is nevezhető, de felvet számos — itt most nem rész-
letezett — módszertani problémát is.

Eltérés a bevett
történetfilozófiai

kánontól
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Az egyes kultúrák hátterében, melyek időtartama hozzávetőleg 1000–
1200 esztendő, Spengler egy-egy ősjelenséget ismer fel (a szó goethei ér-
telmében); ez képezi a szóban forgó kultúra legbenső magvát, kvint-
esszenciáját; hatása — közvetlenül vagy áttételesen — áthatja a szóban
forgó kultúra formanyelvét, számtalan megnyilvánulását. A Nyugat al-
konyában Spengler nem tudta mind a nyolc magaskultúra esetében ha-
sonló arányú részletességgel bemutatni ősjelenségük kifejlő formáit. Ért-
hető az is, hogy e vonatkozásban a legtöbb figyelmet ama kultúrának
szentelte, amelyben jelenleg benne élünk mi is. A spengleri szóhasz-
nálat szerint ez a nyugati vagy más néven fausti kultúra; ennek ősje-
lensége — akárcsak a többié — egy eredendő térélményt, térartikulá-
ciót foglal magában; a fausti kultúra esetében ez a távolság, a messzeség,
tágabb értelemben a végtelen tér látványa, legyőzésének, birtokba vé-
telének eredendő megtapasztalása, értelmezése és szüntelen akarása.

Érdemes e kérdésnél elidőzni. A fausti kultúra kezdetét Spengler az
ezredforduló körüli évtizedekre (a Kr. u. 11–12. századra) teszi. Való-
ban, a távolsággal való szembesülés és ennek legyőzése épp ez idő tájt
megnyilvánul olyan jelenségekben is, mint például a viking hajósok
felfedezései, amikor eljutottak Grönland és Észak-Amerika partjaira;
ekkor vetődik fel a távolra irányuló keresztes hadjáratok meghirde-
tésének gondolata (1095, clermont-i zsinat), s tűnik fel néhány évtizeddel
később a mennyei térbe törő gótikus stílus. Spengler a fausti kultúra
egymástól látszólag igen távol álló jelenségeiben ismeri fel a végtelen
tér birtokba vételének akaratát, ősélmény-ismétlődését. Ennek kapcsán
így ír: „Ki tudja vajon azt, hogy mély formai összefüggés áll fenn a dif-
ferenciálszá mítás és a XIV. Lajos korabeli dinasztikus államelv, (…) a
nyugat-euró pai olajfestészet térperspektívája és a távolságnak vasutak,
távbeszélők, illetve messze hordó fegyverek által történő legyőzése, to-
vábbá a kontrapunktikus hangszeres zene és a gaz dasági hitelrendszer
között?” Ihletett, szinoptikus látásmóddal veszi észre a német filozó-
fus azt, hogyan függ össze egymással a matematikában, a politikában,
a festészetben, a stratégiában és a zenében egyaránt megnyilvánuló fa-
usti térélmény. Spengler hermeneutikai látásmódjának egyik legnagyobb
pozitívuma, hogy segít észrevenni az összefüggést a kultúra olyan tá-
vol eső területei között, amelyek művelését különálló szakemberek, tu-
dósok, művészek végzik oly módon, hogy közben gyakorta nem vesz-
nek tudomást egymás tevékenységéről. S ami a végtelen tér birtokba
vételének akarását illeti a fausti kultúrában, elmondható, hogy e folyamat
nem ért véget napjainkban sem. Bővül azzal, hogy birtokba veszik a
kozmikus teret az űrkutatásban, vizsgálat tárgya a mikrotér a részecs -
kekutatásban, valamint a virtuális tér az informatikában.

A Nyugat alkonyában a másik jelentős módszertani újítást Spengler
a kultúra szerkezetének leírásával kapcsolatban hajtotta végre. A kul-
túra organikus képződmény, meghatározott életpályát fut be, íve meg-
változtathatatlan. Spengler e pályaív hanyatló, lefelé szálló fázisát ne-
vezi civilizációnak. Kultúra és civilizáció viszonyának elemzése jelentős
múltra tekint vissza a gondolkodás történetében. Ezek egymáshoz való
viszonyulása kapcsán a korábbi felfogások egyrészt azt feltételezték,

A fausti kultúra

Kultúra és civilizáció
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hogy szinkron — egyidejű — egymás mellett létező történelmi alakza-
tokról van szó, a civilizációt ugyanakkor — mint a közvetlen anyagi
javak előállításának és forgalmazásának rendszerét — általában ala-
csonyabb szintűnek tartották a kultúránál mint magasabb rendű szel-
lemi tevékenységnél. Spengler újítása, hogy a kultúrát és a civilizáci-
ót ő egy időbeli periódus, egy teljes organizmus egymás után következő
részeinek tekinti, ugyanakkor egymás ellentéteinek is tartja. Példa a pe-
riodicitásra: „Valamennyi kultúrának megvan ugyanis a maga civili-
zációja.” Példa az ellentétre: „Kultúra és civilizáció — ez egy lelkiség
eleven teste és múmiája.”

Spengler érdeklődése ezután voltaképp két kérdés körül forog:
1. Mi az oka annak, hogy egy adott kultúra — pályájának bizonyos

pontját elérve — sorsszerű szükségszerűséggel civilizációvá alakul át?
2. Miben is áll egy civilizáció természetrajza?
A két kérdés közül jóval nehezebb pontos választ adni az elsőre. Mint-

ha nem csupán arra keresnénk a választ, hogy egy élő, eleven szervezet
miért öregszik meg, hanem arra is, pontosan mitől. Arról sokat tudunk,
miért; arról viszont kevesebbet, mitől. E ponton Spengler először álta-
lában konstatálja a civilizáció állapotának bekövetkezését. „A tiszta ci-
vilizáció mint történelmi folyamat lényege: a szervetlenné vált, elsor-
vadt formák lépcsőzetes leépülése.” Ha egy adott történeti kultúra —
a maga egészét tekintve — nem egyéb, mint egy meghatározott ősje-
lenség fokozatos megvalósítása, kihordása, teljességre jutása, akkor a
civilizáció az a fázis, amikor az adott kultúrában szunnyadó lehetőségek
nagyrészt már megvalósultak, illetve kimerültek: „Mikor [a kultúra]
eléri célját, s az eszme, a benső lehetőségek teljes gazdagsága betel-
jesül és megvalósul a külsőben, akkor a kultúra hirtelen megmereve-
dik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek — civilizáció lesz belőle.”
A kultúra felett eltelik az idő.

Az elaggó civilizáció természetrajzának bemutatása viszont rend-
kívül gazdag. Spengler e ponton ér el tulajdonképpeni mondaniva-
lójához, ezt írja: „A Nyugat alkonya, így szemlélve, nem kevesebbet
jelent, mint a civilizáció problémáját”. Tehát végső soron arról van szó,
hogy e nagy történetfilozófiai alapvetés végső célja nem egyéb, mint
a nyugati (fausti) kultúra civilizációs szakaszának elemző feltárása, an-
nak tudatosítása, mi van előttünk, mi vár ránk a jövőben. Már az 1910-es
években volt mersze tehát jelezni előre azt a végkifejletet, amelynek meg-
valósulása — meglátása szerint — majd csak a 3. évezred első évszá-
zadaiban következik be: „magunkban és magunk körül ma már vilá-
gosan érezzük annak az (…) eseménynek az első jeleit, amely majd a
következő évezred első évszázadaiban következik be — ‘a Nyugat al-
konyát’.” Ezáltal nyílik meg előttünk a jövő, és Spengler egész életét
annak szentelte, hogy ennek várható mozgását kifürkéssze.

E ponton azonban felmerül a kérdés: honnan, mire támaszkodva le-
het prognosztizálni azt, hogy a Nyugat alkonya kérlelhetetlen szük-
ségszerűséggel be fog következni? Hiszen a fausti kultúra civilizációs
szakaszának jövője — vagy annak jelentős része — mégiscsak előttünk
van még, nyitott képződmény, vehet még ilyen vagy olyan fordulatot.
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Nos, módszertani szempontból e vonatkozásban fontos iránytű a kul-
túrák összehasonlító morfológiája. Spengler a világtörténelem eddigi
menetét tekintve összesen nyolc magaskultúrát különít el, ezekből hét
kapcsán állítja, hogy már lezárult, befejezett, csak a jelenlegi, nyugati
(fausti) kultúra az, ami még nem zárult le teljes egészében. Ha viszont
organikus jellegű, ciklikus kultúrák pluralitásáról van szó, akkor ezek
folyamata és lezárulása alapján joggal lehet analogikus összehasonlí-
tásokat tenni akár a fausti kultúra végfázisa vonatkozásában is, ameny-
nyiben e metodika alkalmazása következetes.

Közelebbről nézve, mi választja el egymástól egy adott kultúra első,
vagyis a „kulturális”, illetve a második, a „civilizációs” szakaszát?
Erős általánosítást használva megállapítható, hogy a kultúra időfá-
zisában élő ember eredendő módon és organikusan alkot, energiája
elsősorban befelé, saját bensője felé irányul, a civilizációs ember ener-
giája viszont kifelé, a tárgyi világ és az ismétlődő mechanikus leké-
pezések irányába. A kulturális korszak emberében erős a metafizi-
ka, a vallás, a lelki elmélyülés iránti igény, a civilizációs ember viszont
inkább pragmatikus, racionalista, egyre távolabb kerül a metafizikától.
Egy kultúra korai és virágzó szakaszában a vallás, a művészetek, a
filozófia és a tudomány tekinthetők domináns, iránymutató terüle-
teknek, a civilizációs fázisban viszont előtérbe kerül a technika, a jog,
a politika, a gazdaságtan, vagyis olyan területek, amelyek az adott
külvilág tárgyi-technikai birtokba vételére, igazgatására irányulnak.

A fausti kultúrán belül a kultúrából a civilizációba történő átmenet
valamikor a 18. század végén és a 19. század elején következett be Speng-
ler szerint. Ez testet öltött a művészi kifinomultság olyan produktu-
maiban, mint például a rokokó alkotásai, a drezdai Zwinger, továbbá
a korszak nagy természettudományos és matematikai felfedezéseiben.
A törést gazdasági téren az ipari forradalom, a modern gyáripar, po-
litikai téren pedig a francia forradalom és Napóleon jelentette; a világ
a maga egészében birtoklandó prédává vált.

A civilizáció Spengler által adott természetrajzában külön helyet
foglal annak ábrázolása, miként különül el egymástól mindinkább
az óriásra puffadt világváros és a sorvadó vidék (Provinz). Spengler
száz esztendővel ezelőtt kifejtett városfilozófiája nagyrészt ma is helyt -
álló. A fausti kultúra várostörténetének lényegi elemei — erős le-
egyszerűsítéssel élve — a következők: az ezredforduló után többnyire
a nemesi várak vagy egyházi székhelyek mellé települő kisvárosok
sokaságaként indult el a fejlődés útján, majd a kisváros később, a jogi
önállóság kivívása után klasszikus várossá, kultúrvárossá alakult.
A civilizáció korában viszont már átváltozott nagyvárossá, még ké-
sőbb pedig metropolisszá, világvárossá.

Hangsúlyozni kell, hogy Spengler nem volt városellenes. Épp el-
lenkezőleg, rámutat arra, hogy a város eredendően maga is „növény -
sze rű lény”. Még akkor is, ha „a nomádszerű, a tisztán mikrokozmikus
éppoly távol áll ettől, mint maga a parasztság. (…) csak a civilizáció
a maga óriásvárosaival fordul el a lelkiség eme gyökereitől és oldódik
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el tőlük”. Ami Spenglerben negatív érzéseket kelt, az a városnak az ele-
ven, organikus tájról való leszakítása. Spengler nyomatékosan rámu-
tat arra is, hogy „a világtörténelem a városi ember történelme”.

Napjaink világvárosa, e modern kő- és betonkolosszus, szembetűnő
módon tárja elénk a megmerevedés, petrifikáció ama jelenségét, amely
általános jellemzője minden civilizációs szakasznak. A világváros más-
részt magának vindikálja az egész tartományok, országok, sőt olykor
egész kontinensek feletti hatalmat. E pontszerű képződményekhez —
mint az adminisztratív és gazdasági hatalom, a pénz és az efemer csil-
logás központjaihoz — viszonyítva a vidék lesüllyed a kizsákmányolt,
alárendelt provincia szintjére. Ez megmutatkozik abban is, hogy az
egész földkerekség sorsáról, emberek milliárdjairól szóló döntések ki-
zárólagosan néhány világváros parányi központjában születnek.

Spengler lenyűgöző módon ábrázolja a modern metropoliszban te-
nyésző világvárosi ember típusát. Ez az embertípus az újnomád, aki
a világ bármely városában otthon van, de idegenül érzi magát, ha va-
lamelyik közeli kisvárosban vagy faluban akad tennivalója. A világ-
városi emberre mindenekelőtt a hűvös tényérzék, a természettudo-
mányos szemléletmód, mindenfajta metafizikai szükséglet hiánya, így
a vallástalanság jellemző. A benne eluralkodó „intelligencia a tudat-
talan élettapasztalat pótlása a gondolkodás területén végzett mester-
séges gyakorlással; valami hústalan, valami ösztövér”. Létezésére az
állandó feszültségben élés jellemző, hiszen „az intelligencia voltaképp
nem más, mint a legmegfeszítettebb megértés képessége”. Mivel azon-
ban az intelligencia szakadatlan működtetése már rövidtávon sem tart-
ható fenn, hiszen az őrületet eredményezne, megjelenik mellette a vi-
lágvárosi pihenés adekvát módja: a szórakozásipar, a kikapcsolódás.
Ennek formája „a legintenzívebb gyakorlati gondolkodási tevékeny-
ség felváltása ellentétével, a tudatos hülyüléssel, a szellemi feszültség
feloldása a sport testi feszültségével, a testi feszültség feloldása a ‘gyö-
nyör’ érzéki feszültsége révén, szellemi ‘izgalmak’ helyett a játék és
a fogadás izgalma, a napi munka tiszta logikájának felváltása a tuda -
tosan élvezett misztikával — ez tér vissza minden civilizáció minden
világvárosában”.

A világvárosi intellektus az élet valamennyi területét áthatja, a mű-
vészeteket is. Az az irodalom, vallja Spengler, amely e metropoliszokban
kitermelődik, nem világirodalom, legfeljebb csak világvárosi irodalom.
S a világvárosi agyember mélyén már mindinkább az észköltő rak fész-
ket, ő már nem költ, legfeljebb csak konstruál. Az észköltőhöz hasonlít
a világvárosban tenyésző filozófus, „aki már nem teremt, csak átértelmez”,
tehát ugyanúgy híján van az igazi alkotóerőnek. Mintha Spengler a
korunkban elterjedtté vált morbus hermeneuticus jelenségét előre látta
volna; és ez emlékeztet a kokalevelet rágcsáló hajdani bolíviai ezüst-
bányászokra is: kiszívták már a levél minden erejét, mégis rendület-
lenül rágódnak rajta. Spengler további találó észrevétele, hogy a ké-
sői civilizációban tengődő filozófiához azt a megnevezést társítja, hogy
szkepticizmus. Antik válfajától ezt írja: „A szkeptikus filozófia a hel-
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lenizmus időszakában a filozófia tagadásaként lép fel — a filozófiát
céltalannak nyilvánítják. Mi a filozófia történetére úgy tekintünk, mint
a filozófia legvégső valódi témájára. S ez a szkepszis.” S valóban, a kö -
zelmúlt divatos irányzata, a dekonstrukció ugyanezt a szkeptikus ta-
gadást hajtotta végre, mintegy köbre emelve a terméketlenséget.

S ezzel el is jutunk a késői civilizáció embertípusának másik jel-
lemzőjéhez, a nem csupán szellemi, hanem biológiai értelemben is vett
terméketlenséghez. Valamely magaskultúra civilizációs korszaka — nem
utolsósorban a vidék leigázásával — kezdetben irdatlan magasságokba
emeli a nagyvárosok lélekszámát, majd kezdetét veszi az itt élők kö-
rében a születésszám drasztikus csökkenése, csak a vidékről város-
ba újonnan bevándorlók nagyobb népszaporulata változtat ezen ide-
ig-óráig. Ebben Spengler a metafizikai haláligenlést látja: „A világvárosok
utolsó lakói már nem akarnak élni — talán egyénenként még igen, de
típusként, tömegként már nem; ebben az összlényben kialudt a halál-
tól való félelem”. E folyamat végső egyenlegét megvonva mondhat-
nánk, a túlhatalomra jutott ész, az intellektus egyeduralma, amely a
gyermekben inkább a nyűgöt látja, maga alá gyűrte az élet, a vitali-
tás erőit. Az élet — a létezés legmélyét tekintve — valójában soha nem
tudott mit kezdeni az ésszel, annak túlsúlyával; s ez fordítva is így van,
a kiteljesedett ráció sem tud igazán mit kezdeni az élet ősvalóságá-
val. A korunk technikai világcivilizációjában objektiválódott, abban
egyeduralkodó emberi ész már a maga puszta súlyával is agyonnyomja,
elemészti az életet.

Fő vonalakban így néz ki A Nyugat alkonyában felvázolt jövő. Speng-
ler számára ez nem fiktív jövő, nem csupán a sokrétű fantázia szüle-
ménye, hanem maga az elkerülhetetlen jövő, a vasszükségszerűséggel be-
következő. Spengler a második kötetet egy Senecától vett idézettel zárja:
„ducunt fata volentem, nolentem trahunt” (a sors vezeti azokat, akik kö-
vetik, s vonszolja azokat, akik ellenállnak). A sztoikus bizonyosságot
Spengler esetében az analogizáló történetfilozófus módszere és az egyes
kultúrkörök életritmusának, történéseinek mélyre hatoló megfigyelése
támasztja alá.

Spengler koncepciója, állításai a jövendő kapcsán számos kérdést
is felvetnek, s ez így van rendjén. Nézetei azonban egyre inkább meg-
kerülhetetlenek, az érdeklődés történetfilozófiája iránt mind szélesebb
körben élénkül, Európa számos országában egyre több az értő és mél-
tató kommentár. Történetfilozófiájának vitatható pontjait elsődlegesen
persze nem azokkal kell megvitatni, akik épp csak belelapoznak köny-
veibe, azokat hallomásból ismerik, hozzájuk eleve előítélettel köze-
lednek, jól palástolt önös érdekből eleve félretolják őket, könnyedén
pálcát törnek egy olyan történetfilozófiai elmélet fölött, amelynek év-
tizedeken át gyűjtött ismeretanyaga, alkalmazott módszertana tör-
ténetileg időtállónak bizonyult. A fent jelzett mű értékéről való dön-
tés ma egyúttal döntés saját személyes életünkről is. S ezzel akkor is
szembe kell nézni, ha a késői fausti civilizációban élő ember számá-
ra a jövőbeni kilátások nem sok derűre adnak okot.
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