
lásával jár együtt. Mindezt Marquard
aprólékosnak nem tekinthetõ, de
igen hatásos történeti vázlata hiva-
tott alátámasztani, amely egyben in-
dokolja, miért éppen az egyetemes
történelem az esszégyûjtemény cím-
szereplõje. Amikor a politeizmust
egyistenhit váltotta fel, a történe-
tek sokasága helyébe egy �monomí-
tosz� lépett. A kereszténység az em-
beri történelmet üdvtörténeteként
értelmezte, s ettõl az örökségtõl a
szekularizálódó történelemfilozófia
sem tudott teljesen elszakadni. Leg-
grandiózusabb kísérletei a történe-
lemben az emberiség egyetemes ha-
ladását vélik felfedezni, ha nem is az
üdvözülés, de egy utópikus társadal-
mi cél felé. Marquard végesség-
felfogása alapjaiban ingatja meg ezt
az elképzelést; hiábavaló próbálko-
zás az esetleges tényezõket egyetlen
abszolút elbeszélés, például az egye-
temes történelem medrébe kénysze-
ríteni. Éljünk inkább a lehetõséggel,
hogy számtalan történetet mesélhe-
tünk önmagunknak − önmagunkról.

Ezen a ponton lép túl Marquard
a filozófiát megtagadó filozófus pa-
radoxonán. Antropológiai tétele
szerint az ember alapvetõen törté-
netmesélõ lény, ezért a filozófia, be-
ismert hozzánemértése ellenére,
egyfajta kompenzációt jelenthet szá-
mára a modern világ mindent racio-
nalizáló, tárgyiasító monomítoszá-
val szemben. Ez a felismerés foglalja
egységbe a kötet írásait, a szerzõ ki-
finomult iróniája és a mûfajban szo-

katlan humora pedig bõségesen
kompenzálja a kitartó olvasót fára-
dozásaiért.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Mesterházi Miklós és 
Miklós Tamás, Atlantisz Kiadó, Bp.,
2001. 437 o. 1795 Ft)

Jacob Burckhardt: 
Világtörténelmi elmélkedések

Jacob Burckhardtot a 19. század
legjelentõsebb német történészei
között tartja számon az utókor.
Egyetemi elõadásainak gyûjtemé-
nye ehhez méltóan teljesíti alcím-
ében tett ígéretét, vagyis kitûnõ be-
vezetést nyújt a történelem tanul-
mányozásába. Aki azonban precíz
módszertani megalapozást remél a
kötettõl, óhatatlanul csalódni fog.
Burckhardt gondolatmenetét ugyan-
is éppen a történetírás �végsõ elvei-
vel� kapcsolatos kételyek teszik meg-
fontolásra érdemessé.

�Aki a világra ésszerûen tekint,
arra a világ is ésszerûen néz vissza.
Ó, te fafej!� A fõszöveg margójára fel-
jegyzett gúnyos kirohanás a rendsze-
res történelemfilozófiát, fõként annak
hegeli változatát veszi célba, amellyel
Burckhardt, nyíltan vagy burkolt for-
mában, az egész mû során hadakozik.
A hagyományos filozófiai megköze-
lítés saját fogalomkészlete alapján ér-
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telmezi a történelmet (az Ész kibon-
takozásaként, a Szellem önmagára
ébredéseként vagy a társadalmi osztá-
lyok csatatereként), ezért nem megle-
põ, ha a történelemi események az
adott filozófiai álláspontot látszanak
igazolni. A probléma forrása a filozó-
fia azon törekvése, amely minden je-
lenség mögött általános elveket keres.
A történelemben ugyanis nem buk-
kanhatunk ilyenekre; egyetlen kivé-
telként talán az emberi szenvedést le-
het említeni. Burckhardt természete-
sen nem a szenvedés történetét készül
megírni, csupán arra hívja fel a figyel-
met, hogy a történetírás mindig elõ-
feltevéseken nyugszik, s ugyanazok
az események több különbözõ szem-
pont szerint is megközelíthetõk.

A történész feladata tehát nem
puszta �adatrögzítés�, hanem értel-
mezések kidolgozása. Mindez nem
önkényességre való buzdítás; aho-
gyan a költõi mûvek, úgy a történe-
lem értelmezésében is létrejön egy-
fajta egyetértés. Burckhardt amellett
érvel, hogy ezt a konszenzust nem ér-
demes filozófiai fogalmakra alapoz-
nunk. A történelemfilozófia szem-
szögébõl ugyanis a kezdet és a vég bi-
zonyul meghatározónak: gondoljunk
csak az állam kialakulását magyarázni
kívánó társadalmi szerzõdés elméleté-
re vagy a történelem végével bekö-
szöntõ boldogabb korszak különféle
változataira. A történelem kezdetét és
végét illetõen viszont nem rendelke-
zünk semmiféle tudással, csupán me-
rész spekulációkra hagyatkozhatunk.

Ezért szorgalmazza Burckhardt a filo-
zófiai köntös levetését. Annak érde-
kében pedig, hogy a történettudo-
mány ne maradjon meztelen, megte-
szi saját javaslatát. 

Eszerint a történelmet olyan lezá-
ratlan folyamatként érdemes szemlél-
nünk, amelyet három �erõtényezõ�
tart mozgásban: az állam, a vallás és a
kultúra. A három tényezõ bonyolult
kölcsönhatásának feltérképezése biz-
tosít általános keretet a történész szá-
mára, amelyen belül már nekiláthat
az õt foglalkoztató kérdések tárgyalá-
sának, méghozzá anélkül, hogy min-
dent egyetlen általános elvnek rendel-
ne alá. Burckhardt két témakört emel
ki a lehetõségek szinte végtelen tárhá-
zából. Egyrészt a nagy birodalmak
válsága és bukása foglalkoztatja, más-
részt pedig a kiemelkedõ személyi-
ségek (például Nagy Sándor vagy
Napóleon) szerepe a történelem ala-
kulásában. Az e témakörökben vég-
zett vizsgálódások teszik teljessé a
történelemfilozófia kritikáját, hiszen
Burckhardt a puszta polémia helyett
mûködõképes alternatívával rukkol
elõ. Vállalkozásának sikerét pedig mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a
könyv gerincét alkotó történelmi fej-
tegetések a mai olvasó számára is iz-
galmas szellemi kalandot jelentenek.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Báthori Csaba és 
Hidas Zoltán, Atlantisz Kiadó, Bp., 2001.
290 o. 2695 Ft)
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