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Arnold J. Toynbee

„Minden történelem kortárs történelem.” 
Croce

Ray Bradbury neve ismert a sci-fi kedvelQk körében. Egyik m_vének címe: The Toynbee 
Convector. Az izgalmas sci-fi egy idQutazásról szól. A címet a szerzQ a jeles történész-
tQl, Arnold Joseph Toynbee-tQl kölcsönözte. Miért? Ugyanazért, amiért Toynbee alakja 
számos irodalmi, színpadi m_ben, filmben is megjelenik, mint a kor jellegzetes figurája. 
Olyannyira népszer_ek voltak gondolatai, hogy még ma is a piacon van egy igen kelen-
dQ számítógépes játék: a „Civilizációk”, ami az Q elméletének alapul vételével született. 
Toynbee hatása tehát még most is érzékelhetQ a mindennapokban.

Ki is volt ez az érdekes személyiség, Arnold J. Toynbee?1

(Kihívás és válasz) Toynbee hivatását illetQen történész volt. Történészként mindig a kihí-
vásokra adott válaszokat kereste a vizsgált korokban. Ez a tétel saját életére is igaz. Csupa 
kihívás volt élete. A nehézségek azonban, amelyek élete során nagy kihívást jelentettek, 
olyan válaszokra késztették, amelyek a legmagasabb szintekig repítették fel pályáját.

Londonban született, a 19. század végén, az 1889-es esztendQben. FelmenQi között 
az angol társadalom jelentQs intellektuális képviselQit találhatjuk. Keresztneveit is tQlük 
örökölte. Joseph Toynbee, a nagyapja, híres orvos volt (aki többek között magát Viktória 
királynQt is kezelte), s akinek gyermekei közül Arnold Toynbee, a nagybátyja, ugyancsak 
jeles történész volt, pontosabban, gazdaságtörténészként vált ismertté. Vele gyakran össze 
is tévesztik unokaöccsét.

Érdekes egyéniség volt ez a nagybácsi. Arnold Toynbee szociális érzékenységérQl és 
szervezQ tevékenységérQl volt híres. Tanulmányunk központi alakja, Arnold J. Toynbee, 
az Q testvérének, Harry Valpynak volt a fia. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy 
Harry Valpy másik gyermeke, A. J. Toynbee testvére, Jocelin Toynbee is kiemelkedQ tu- másik gyermeke, A. J. Toynbee testvére, Jocelin Toynbee is kiemelkedQ tu-A. J. Toynbee testvére, Jocelin Toynbee is kiemelkedQ tu-
dós lett. Régész, m_vészettörténész volt, számos magas poszt betöltQje, sQt, az Amerikai 
Tudományos Akadémia is tiszteletbeli tagjává választotta 1973-ban. Vagyis, az egész 
Toynbee família magas intellektusú, szociálisan érzékeny emberekbQl állott. (Ezt még a 
kései az utódoknál is látni fogjuk.)

Az apa, Harry Valpy szociális munkás volt, egy egyesület titkáraként dolgozott. 
Egészen addig, amíg súlyos betegsége ebben meg nem akadályozta. Felesége, Edit 
Marshall egy csQdbe ment gyáros lánya volt. A család sz_kös körülmények között élt, egy 
másik nagybátyjuk londoni házában, aki nyugalmazott tengerészkapitány volt.

Itt látta meg a napvilágot Arnold Joseph Toynbee.
Apja karrierjének megtörése, és hosszú betegeskedése még nehezebbé tette amúgy sem 

könny_ életüket. Ez édesanyját még inkább arra ösztönözte, hogy fia neveltetésére foko-
zott figyelmet fordítson. Annál is inkább meg tudta ezt tenni, mivel maga is elvégezte a 
Cambridge-i Egyetemet. Akkor még, mint nQ, bejárhatott órákat hallgatni az egyetemre, 
de diplomát nem kaphatott, m_veltségét elsQsorban családja körében kamatoztatta, de írt 
egy kis, anyagi sikert hozó könyvet is. A történet háttere, hogy volt a családban egy kedves 
segítQ „nanny”, akihez erQsen kötQdött a kis Arnold Joseph. Középosztálybeli családoknál 
szinte elengedhetetlen része volt Angliában a gyermekek nevelésénél a gondozónQ jelen-
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léte. Mivel az anyagi lehetQségeik romlása arra késztette a családot, hogy megváljanak a 
segítségtQl, az anya felajánlotta, hogy ír egy könyvet „Egy gyermek története” címmel, s ha 
sikeres lesz, annak anyagi hozadékából még egy esztendeig alkalmaznák a kedves hölgyet. 
S így is lett… Ez az érdekes színfolt is sokat elárul a Toynbee családról. Édesanyja egyéni-
sége, meséi, történelmi elbeszélései, lelkes patriotizmusa rendkívül nagy hatással voltak a 
gyermek Toynbee-ra. Ugyancsak befolyásolta tengerész-kapitány nagybátyja puritán angli-
kanizmusa is. A család az egyház mérsékeltebb szárnyához állt közel, de Harry nagybácsi 
a keményebb vonalat követte. Írt is egy vallási alapigazságokat tartalmazó könyvecskét. 
Ebben szerepelt egy mondat: Az emberiség egyik legnagyobb b_ne az önimádat.

Hogy Arnold Joseph ezt mennyire magáévá tette, látni fogjuk késQbbi munkáiból. 
Egyébként gyermekként egy-egy pennyt kapott minden ó- és újszövetségi paragrafus 
elmondásáért Harry bácsitól, így nem csoda, hogy a Biblia kiváló ismerete a késQbbiek-
ben is alapult szolgált történészi munkásságához. A szociális kérdések ugyancsak erQsen 
érdekelték. Nemcsak apja munkahelye, de a híressé vált gazdaságtörténész, Arnold nagy-
bácsi élete is fokozottan a szociális kérdésekre irányította az ifjú Arnold Joseph figyel-
mét. Nagybátyja, Arnold Toynbee, mint utaltunk rá, nem annyira írásaival, mint inkább 
gyakorlati szociális munkásságával, beszédeivel, személyes kisugárzásával gyakorolt 
maradandó hatást környezetére. Nemcsak kimutatta a kifejlQdött kapitalizmus társadalmi 
ellentmondásait, de Qszintén törekedett a morál és a gazdaságtan összehangolására, a 
szegények sorsának gyakorlati javítására. Ezek a tények feltétlenül formálták a majdani 
történész szemléletmódját.

A család szerény anyagi lehetQségei miatt a fiatal Toynbee-nek csak úgy volt módja a 
továbbtanulásra, ha ösztöndíjas státust ér el. Ehhez kiváló tanulmányi eredményekre volt 
szüksége. Sikerült is neki a legjobb iskolákba felvételt nyernie. A Winchester College-
ban, majd az elitnek számító oxfordi Balliol College-ban tanult. Utóbbit alapítója a 
19. században arra szánta, hogy szegény, de tehetséges gyermekek taníttatását szolgálja. 
Mivel az iskola színvonala igen kiváló volt, a gazdagabb családok is szívesen íratták be 
ide gyermekeiket. Az elit sarjai persze némi lekezeléssel nézték a tehetséges, feltörekvQ 
társaikat. Az arisztokratáknak egyébként csak egy része ütötte meg képességekben azt a 
színvonalat, amelyet a felvett ösztöndíjasoktól elvártak. Hiába: a pénz meg a kapcsola-
tok sokat számítottak… Hamar megtapasztalta tehát Toynbee, hogy az elit, ezen belül a 
születési elit egy társadalomban nem mindig és nem teljes egészében alkalmas arra, hogy 
felnézzenek rá, s hogy ezen az alapon a vezetQ szerepet betölthesse.

A Balliolban 1911-ig tanult. Számos díjat és kitüntetést kapott. 1912-ben ókori tör-
ténelem tanítására állást ajánlanak neki (tutor, fellow) anya intézetében, a Balliolban. 
Tanulmányai befejezésével azonban elnyert egy ösztöndíjat, amellyel a munkába állást 
megelQzQen egy éven át utazgathatott a Mediterráneumban. Olaszországi, görögorszá-
gi kutatásai, majd athéni tanulmányai segítették a civilizációk felívelésének és bukásá-
nak alaposabb tanulmányozását. ErrQl több publikációja jelenik meg. 1915-ben kezdett 
dolgozni a British Foreign Office-nak, a brit Külügyminisztériumnak. Részt vett a ver-
sailles-i tárgyalásokon is. 1919-ben kinevezték a University of London tanárának, bizánci 
és modern görög történelem témakörben. 1921–22-ben a Manchester Guardian tudósítja 
lett a görög–török háborúról. Egyik igen tanulságos munkája a háborús kutatásaiból az 
örmény holokausztról szól. Ezt az angol kormány az ún. Kék Könyvben a nemzetközi 
közvélemény elé tárta. (Magyar nyelven lásd a témáról Botos Máté munkáját.)2

A háborúban szerzett benyomásait „A nyugati kérdés Görögországban és 
Törökországban” cím_ összefoglaló publikációjában fogalmazza meg. Meg kell válnia a 
görögök által szponzorált tanszékétQl, mert a török–görög ellentét valóságh_ ábrázolása 
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nem nyeri meg a görög finanszírozók tetszését. Nem marad azonban munka nélkül: 1925-
ben kinevezik a London School of Economics nemzetközi történelemtanárává, s egyben 
a Royal Institute of International Affairs kutatási igazgatójának. ÉrzékelhetQ ebbQl, mek-
kora már a szerzQ hazai és nemzetközi tekintélye.

Magánéletében fontos fordulat egykori tanárának és mentorának, Gilbert Murraynak 
a lányával, Rosalind-dal kötött házassága, melybQl három gyermekük születik. 1946-ban 
elválnak, és Toynbee feleségül veszi munkatársát, Veronica M. Boultert, akivel aztán 86 
éves korában bekövetkezett haláláig (1975) él.

Fiai közül kiemelkedik Philip, aki író, és hosszú idQn át az Observer befolyásos kom-
mentátora. P is kalandos szellemi fejlQdésen ment keresztül, a baloldali érzelemvilág-
tól a keresztény hit újrafelfedezéséig.) Philip és édesapja közösen is írtak egy munkát, 
amelynek címe: „Párhuzamos jegyzetek: párbeszéd a generációk között”. Ezt 1963-ban 
publikálták.

Philip lánya, Arnold J. Toynbee unokája, Polly Toynbee ugyancsak író, újságíró lett, s a 
The Guardian munkatársaként dolgozott. A közéletben aktív, a szociáldemokrata eszmék 
iránt erQsen elkötelezett személyiség, aki a gyakorlatban is megpróbálta eszméit követni. 
(A szociális érzékenység mindig a Toynbee család jellemzQje volt. Egy ideig, csakúgy, 
mint Harry Valpy, Polly is szociális munkásként dolgozott.)

(Az elfeledett tudós) A. J. Toynbee 1960-ig a legtöbbet idézett tudósok közé tartozott.
Híres, 12 kötetes világtörténelmi munkája (Study of History) a civilizációk fejlQdésé-

rQl és bukásáról tudományos szempontból is az egyik legnagyobb siker volt az 1940-es, 
1950-es években. 30 nyelvre fordították le. Üzletileg is eredményes volt a m_ kiadása: 
1955-ben például 7000 példány kelt el az elsQ, 10 kötetes sorozatból. A rövidített, egy-
kötetes változat pedig – amelyet egy történész kollegája, D C. Sommervell készített el 
a nagy m_ elsQ hat kötete alapján – 300 000 példányban fogyott az USA-ban. A TIME 
magazin, amely 1947-ben címlapjára tette Toynbee-t, azt írta róla, hogy Marxnak a 
TQke cím_ munkája óta ez a legprovokatívabb történelem-elmélet, amely angol nyelven 
megjelent. Ki is váltott kritikai viharokat.

Toynbee a kultúrákból, a világvallások, s az elit szerepébQl indul ki. Számos jeles ko-
rabeli történész, köztük Fernand Braudel, vitázott állításaival. Hogy jobban megértsük 
Toynbee-t, ismerkedjünk meg röviden Braudel nézeteivel is!

Braudel, az Annales iskola vezéregyénisége volt. Szerinte a történelem elemzését 
nem lehet az elit vezetQ szerepére, az elit szerepváltozása által kiváltott folyamatokra 
leegyszer_síteni, miként Toynbee tette. A globális történelemben különbözQ mélységi 
szintek és idQhosszok vannak. Ezeket Braudel három nagy csoportra osztotta. Mint egy 
többemeletes házban: a földszintet az alapstruktúrák, a mindennapi élet struktúrái fog-
lalják el: a földrajzi viszonyok, a természeti környezet, az anyagi kultúra elemei. Erre 
épül a következQ szint, a gazdasági élet, a társadalom, az államok, s a kultúrák, a kon-
junktúrák szintje. A legfelsQ emeleten zajlik az, amit általában történelemnek nevezünk: 
az események szintje. A történeti valóság három szintjének három idQsík felel meg: a 
rövid idQ az események ideje, a közepes távú konjunktúra-ciklus a konjunktúra ideje, 
a hosszú idQ, a „longe durée”, az alapszintet adó struktúrák idQ-mértéke. A braudel-i 
iskola is kölcsönhatásra utal az alapszint és a kultúrák között, de itt nem világos az ok-
okozati kapcsolat. Hiszen – különösen napjainkban – a gazdasági-társadalmi hatások 
oly mérték_ torzulásokat hoznak létre a természeti, földrajzi környezetben, hogy az 
„alapstruktúrák” változása napjainkban kulturális, mondhatni, morális eredet_. S ezzel, 
megítélésem szerint, Toynbee nézeteihez kerülünk közelebb.3
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A maga idejében Toynbee munkái alapján sok szemináriumot, konferenciát tartottak. 
Ezeken többnyire Q maga is részt vett. Hatása kora történészeire, a történelemkutatás fo-
lyamatára mindenképpen elvitathatatlan. 1960 elQtt számos követQje is volt. Kanadában a 
történészek különösen fogékonyak voltak gondolataira.

Éppen ezért nehezen érthetQ, hogy a 60-as éveket követQen miért kerültek le könyvei 
az akadémiai polcokról. Nem idézik, nem hivatkoznak rá. Ennyire elavulttá vált volna?

Ez annál is furcsább, mert Toynbee nemcsak történész-professzor és író, de külügyi 
szakértQ is volt. Az I. világháború alatt, mint láttuk, a brit Külügyi Intézet munkatársa-
ként dolgozott, s a versailles-i tárgyalásokon is részt vett. 1924–43-ig a Balliol College 
Chatham House intézete, ahol hosszú ideig tevékenykedett, fontos külpolitikai elemzQ 
munkákat készített a British Foreign Office-nak. Ezek az itt folyó munkálatok a brit kor-
mány számára a II. világháború idején is forrásul szolgáltak. SzerkesztQje volt a Survey 
of International Affairs évente megjelenQ kiadványnak, amely az angol diplomácia „bib-
liájaként” szolgált. Hogyan lehet tehát, hogy Toynbee-t azóta egyszer_en elfelejtették? 
Hogyhogy a hatvanas évektQl kezdve a feledés pora lepte be m_veit? Miért?

Meglehet, éppen külpolitikai megnyilvánulásaiban kell keresnünk a választ a kérdésre, 
miért is süllyedt a feledés homályába az elmúlt évtizedekben Arnold J. Toynbee személye 
és munkássága.

Ami azt illeti, szerzQnk kétségtelenül rugalmasan változtatta nézeteit, hozzáigazítva azokat 
az újabb információkhoz. Példának okáért a görög–török háborúban, kezdetben a görögök 
pártját fogta. Ennek nem kis része volt abban, hogy a módos görög támogatók által fenntartott 
londoni bizánci kultúrtörténeti professzori széket elnyerte. De láttuk, hogy amikor a görögök 
véres atrocitásait megtapasztalta, változott a véleménye, és törökpárti nézeteknek adott han-énye, és törökpárti nézeteknek adott han-párti nézeteknek adott han-
got. (Fel is kellett ekkor adnia a görögök által finanszírozott professzori katedráját.)

Hasonló helyzet alakult ki a zsidó–palesztin kérdés témájában is. Míg élete elsQ felében 
a zsidó állam létrehozásának nagy támogatója volt, életének második felében az arabok felé 
fordult a szimpátiája. Attól félt, hogy a zsidó állam léte, és az éles szembenállás az arabok 
és zsidók között (a zsidóság amerikai támogatásával a háttérben) az atomháború veszélyét 
fokozhatja. Ezekre a kijelentéseire 1961-ben a kanadai izraeli nagykövettel folytatott nyil-
vános vitájában tértek ki részletesebben, ahol finomította nézeteit, és csupán a zsidó állam 
fokozott felelQsségét emelte ki, a világbéke megQrzésében. A vita mindenképpen kedvezQt-
len árnyat vetett rá. Pedig Toynbee-t egyáltalán nem lehet rasszizmussal vádolni, történelmi 
munkáiban a zsidó vallási kultúrával kapcsolatos megjegyzései ellenére sem. Már a máso-
dik világháborút megelQzQen élesen elutasította a náci ideológiát, hiszen szerinte a nemzeti 
eszme „imádása” csak az ember „önközpontúságának” a közösségre való kivetítését jelenti, 
és éppoly hibás, mint az individualista önimádat. Az önimádat helytelenségét 1956-ban a 
vallások szerepérQl szóló történetfilozófiai munkájában világosan megfogalmazta. Egyéb 
megnyilatkozásaiban is egyértelm_en elutasította a rasszizmust.

Ugyanakkor azonban, érdekes politikai mozzanat volt életében, hogy 1936-ban egyik 
elQadása alkalmából Hitler személyesen meghívta egy magánbeszélgetésre. (Ezt sokan 
nyilván nem felejtették el neki.) Pedig e beszélgetés arról szólt, hogy Hitler közölte, 
mennyire nem áll szándékában háborúzni az angolokkal. Ezt Toynbee feljegyzésben to-
vábbította is a brit kormány felé. Ez a téma a második világháború legnagyobb rejtélyei 
közé tartozik, a Hess-féle küldetéssel együtt. Tudjuk, hogy Churchill a németek elleni há-
borút pártolta. A kihívást jelentQ versenytárs, Németország tönkreverésében volt érdekelt, 
Anglia világgazdasági, de legalább is európai vezetQ szerepének megQrzése érdekében. 
Ez nem sikerült, még ha a háború a németek teljes vereségével zárult is. A háborúból 
ugyanis nem igazán Anglia, hanem a szövetségesek közül – gazdasági szempontból min-
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denképpen – egyedüliként Amerika került ki gyQztesként. Anglia alaposan legyengült. A 
németek azonban 10 év alatt helyreállították Európában vezetQ szerepüket.

Toynbee-t riasztotta a kommunista elQretörés. Az 1917-es szovjet forradalom és követ-
kezményei ugyancsak nagy aggodalommal töltötték el. A kommunista totalitárius diktatúra 
eszméje legalább úgy riasztotta, mint a náci ideológia. Mégis, a hatvanas–hetvenes években 
hangsúlyozta a Nyugat felelQsségét is a nukleáris versengésen. (Mondani se kell, nyomban 
megvádolták a Times hasábjain szovjetbarátsággal, ami meglehetQs képtelenség.) Annyi 
azonban bizonyos, hogy a hetvenes években Qt is, mint a legtöbb gondolkodó értelmiségit, 
az atomháború elkerülése, a leszerelés és a béke kérdései foglalkoztatták. (Mint többek kö-
zött XXIII. János pápát is. Ebben mindkét fél felelQsségét látta, és ki is mondta.)

Toynbee életútját nézve, történészbQl, diplomatából, tanárból az idQk során egyre in-
kább filozófussá vált. Az emberi lét nagy kérdései érdekelték, múltban és a jelenben.

(A békeaktivista) Életének második felében a jelen és a jövQ problémái jobban foglalkoztat-oblémái jobban foglalkoztat-
ták, mint szorosan vett szakmája, a történelem, azaz, a múlt. Akkorra már hatalmas encik-ája, a történelem, azaz, a múlt. Akkorra már hatalmas encik-. Akkorra már hatalmas encik-
lopédikus tudással rendelkezett. A keleti kultúrák, más létezQ és let_nt civilizációk ismere-
tében határozottan kilépett az európai kultúrkör kereteibQl. A világvallások szerepérQl, azok 
távlati konvergenciájáról vallott nézeteibe beleillett egy, a keleti és a nyugati nézQpontot 
párhuzamosan bemutató elmélkedés az emberi lét különbözQ nagy kérdéseirQl.

Szemben a mai elvakult európai (amerikai) technikai civilizációval, egyre nagyobb jelen-
tQséget kezdett tulajdonítani a keleti vallások eszmevilága alapján a természetnek. Egy japán 
tudós, Kei Wakaizumi professzor kérdéseire fogalmazta meg gondolatait. Ezeket a „Túléljük-e 
a jövQt?” c. munkájában publikálta (Surviving the Future, Oxford Univ. Press, 1971).

A nukleáris háború veszélye a hetvenes években egyre nyomasztóbbá vált. A két nagyha-
talom, az USA és a Szovjetunió fegyverarzenálja akkora volt, hogy több föld elpusztítására 
is alkalmas lehetett volna. FeltehetQen ez volt az alapja annak, hogy élete utolsó hónapjaiban 
készséggel belevágott egy másik japán személyiséggel, Daisaku Ikedával is egy beszélgetés-
sorozatba. Ikeda egy vallási jelleg_ japán mozgalom vezetQje volt, és nemzetközi hírnévre tett 
szert békeaktivista tevékenységével. A beszélgetésekrQl készült könyvet, „Válaszd az életet!” 
(Choose Life! Oxford Univ. Press, 1976) 24 nyelven adták ki, a komoly nemzetközi háló-
zattal és kellQ anyagi bázissal rendelkezQ szervezet, a Soka Gakkai támogatásával. Ennek a 
beszélgetéssorozatnak a 30. évfordulóját 2005-ben látványos külsQségek mellett Londonban 
ünnepelték meg. Az eseményen több mint másfélezer tudós, értelmiségi vett részt.

A „Choose life” cím_ könyv a lét nagy kérdéseirQl szól. Eljutott a világ pénzügyi 
vezetQihez, köztük a magyar pénzügyminiszterhez is.4

(Vallás – ahogyan egy történész látja) Toynbee a múltat mindig is a jelen megértése 
szempontjából tanulmányozta. Kereste az összefüggéseket, megpróbálta a jelenségeket 
beágyazni a tágabb környezetbe. Mint nagy m_vébQl, a Study of Historyból jól láthattuk, 
már korábban is, de élete vége felé aztán egyre jobban, a nagy egész, a meta-historia ér-
dekelte. Bár történészi munkájában roppant alapos és aprólékos tudós volt, mégis inkább 
az átfogó témák felé fordult figyelme. Ez a közelítésmód a részkérdések kutatásával fog-
lalkozó tudományosságot nemigen érdekelte. Az meg különösen nem, ahogyan Toynbee 
a vallás és a történelem kapcsolatát vizsgálta. Toynbee úgy vélte, a civilizációk fejlQdése 
ciklikusságot mutat, ezzel szemben az egyetemes vallások fejlQdése lineáris.

Minden bizonnyal – legalábbis részben – ez a tény, a vallási kérdések felé való fordu-
lás adhat magyarázatot arra, hogy e nagy történész munkássága és személye miért szorult 
háttérbe a hatvanas évektQl a közélet és a tudományos élet fórumain.
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Mint e témáról készített összefoglaló tanulmányában írja, a vallás lehetséges tárgya 
három dolog lehet: a természetimádat, az emberimádat és az istenimádat.

Az ember nemnek a nem emberi természet fölött úgy 10 000 évvel ezelQtt, a felsQ 
paleolitikumban bekövetkezett gyQzelme után kezdQdQ történelem e három lehetQség 
közötti választásról szól.

A természet imádata roppant hosszú ideig tartott. Alig 3000 éve annak, hogy az ember 
a természet legyQzésével új szakaszba lépett, de habozott az ember- és istenimádat között 
választani. Úgy t_nik, mára az európai civilizáció az emberimádatot választotta…

Toynbee reménykedett abban, hogy a ma létezQ civilizációkat jellemzQ világvallások fejlQ-
dése elvezet majd a bennük lévQ közös lényeg egységesüléséhez, s az Qket elválasztó határok 
leomlanak. Ennek a közeledési folyamatnak hatékony segítQje, mondta, a modern technikai 
civilizáció, amely módot ad egymás jobb megismerésére, mivel a távolságokat fizikai és szel-
lemi szinten egyaránt csökkenti. (Hát még ha Toynbee ismerte volna az internet lehetQségeit!)

Meglehet, hogy a vallások közeledése ma még igen távolinak látszik – különös tekin-
tettel napjainkban az iszlám fundamentalizmus agresszív fellépésére –, de Toynbee nem 
évtizedekben, hanem évszázadokban, sQt ennél hosszabb idQszakokban nézte a történelmi 
folyamatokat. Arra egyébként Q is, mint késQbb sokan, már ekkor világosan rámutatott, 
hogy a keleti civilizációk a modernizálást (technikai eredményeket) elfogadják a zsidó-
keresztény civilizációtól, de a „nyugatosítást”, a nyugati életformát nem. Ezen nincs mit 
csodálkozni, írja Toynbee, hiszen akkor lett mód a nyugati technikai civilizáció eljutta-
tására Ázsiába, amikor éppen az európai szellem meghasonlásának, hitbeli elbizonytala-
nodásának, a „kreatív minoritás” iránti tisztelet csökkenésének, a növekvQ belsQ feszült-
ségeknek, tehát a civilizációs hanyatlás jeleinek vagyunk tanúi. Szemmel látható, hogy 
Európa és a fejlett világ a legkevésbé sem tekinthetQ egy közös, magasabb rend_ „világ-
vallás” által összefogható civilizációs egységnek. A Nyugat megsz_nt követendQ példa 
lenni. (Ismét csak azt kell mondanunk: hát, még ha megérte volna Toynbee az EU alap-
okmányának megszövegezését, amely látványosan megtagadja Európa vallási gyökereit! 
Vagy látta volna a World Trade Center leomlásának pillanatait!) Külön figyelemre méltó, 
hogy az ún. Nyugat civilizációja ma már komoly külsQ fenyegetésnek, a terrorizmusnak 
van kitéve. Mondhatjuk úgy, ahogyan Huntington elQre jelezte: a fundamentalista iszlám 
támadásainak. Ennek „békésebb” formája a migráció tömegessé válása. Az egységes, ha-
tékony ideológiával nem rendelkezQ Nyugat – legalábbis Európa – egyelQre képtelennek 
látszik megbirkózni ezzel az új kihívással, az új népvándorlás áradatával. Ha fegyverrel 
védi magát – ami lehetséges forgatókönyv –, a humanizmus békés megoldásairól alkotott 
elveit kell sutba dobnia. S ha egyszer sutba dobta, vajon mi vethet gátat a sötét erQk gyQ-
zelmének, amelyek immáron nemcsak kívülrQl, de belül is támadhatnak?

Nem lehet nem látni, hogy valóban milyen nagy a világvallások történelemformáló 
szerepe. S ez igaz nemcsak visszafelé tekintve, de a jövQt illetQen is. Niall Ferguson 
Civilizációk cím_ munkájában idézi a Kínai Tudományos Akadémia delegációjának vé-
leményét, amely a 2000-es évek elején hangzott el. A Civilizációkban írottak szerint az 
elmúlt századokban a Kelet és Nyugat növekedési különbségét a Nyugat javára a vallás 
számlájára írhatjuk. Mégis, Ferguson, bár a kínaiakat idézte, ebben a közelmúltban ki-
adott 400 oldalas átfogó munkájában mindösszesen két mondattal utal Toynbee elméleté-
re. Jó, hogy teljesen el nem felejti. Vajon miért? Ha már éppen ezt a vallási hatást idézi a 
kínaiaktól, akkor talán többet érdemelne Toynbee munkássága is.

Az 1970-es években mind a vallások szerepének vizsgálata, mind a természet és a 
környezetvédelem elQtérbe kerülése általános jelenség volt. KülönbözQ irányból érkezQ 
gondolkodók általános aggodalma volt a nukleáris háború veszélye. Egyre határozottabb 
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volt az a felismerés is, hogy a nyugati kapitalista fejlQdés – és mi tudjuk, hogy a szocia-
lista is – kizsigereli a természet erQforrásait. A növekedés lassan eléri a határait.5 A hatva-
nas–hetvenes években számos tudós, vallási vezetQ vetett fel ehhez hasonló kérdéseket.

Toynbee is messzemenQen aggódott, hogy a mérhetetlen többlettermelésre törek-
vés hamarosan lakhatatlanná teszi a földet. Idézhetjük Nicholas Georgescu-Roegen 
román származású amerikai közgazdászt, aki termodinamikai közgazdaságtanában a 
környezetszennyezés problémáira hívta fel a figyelmet. Utalhatunk E. F. Schumacher 
közgazdászra (a „Small is beautiful”, A kicsi szép cím_ könyv írójára), aki ugyancsak 
ebben az idQben, a 70-es évek elején fogalmazta meg, és tette közzé forradalmian új 
közgazdasági gondolatait arról, hogy a természet is tQke. A fQáramú közgazdaságtan még 
napjainkban sem integrálta kellQen a természeti tQke kérdését, s minden természetvédelmi 
felvetést azzal hárít el, hogy a tudomány és a technika „majd megoldja” a problémákat. 
A „mainstream” közgazdaságtanban fQ a hatékonyság és a profit. Schumacher a ma-Q a hatékonyság és a profit. Schumacher a ma-a hatékonyság és a profit. Schumacher a ma-
ga „buddhista közgazdaságtanába” már beépítette a természet fokozottabb tiszteletét. 
Kimondta, hogy nemcsak a pénz és a reáliákban megtestesülQ eszközök, de maga a ter-
mészet is tQke. Könyvében ugyanakkor hivatkozott „bizonyos római fQpapokra”, akik-
nek gazdaságra vonatkozó nézetével azonosulni tudott. Ez a fQpap nem más volt, mint 
XXIII. János pápa, aki Mater et Magistra enciklikájában figyelemre méltó részletességgel 
foglalkozott gazdasági kérdésekkel. (Mellesleg megjegyezve, élete végén az ateistaként 
indult Schumacher is hívQvé vált, és katolizált.)

A hetvenes–nyolcvanas évek a közgazdaságtanban tehát magukkal hozzák a humán 
tQke fogalmának térnyerését. A közgazdászok elkezdték az emberi tényezQ döntQ szerepét 
hangsúlyozni.6

Toynbee-t hatalmas tér- és idQbeni ismeretanyaga annak felismerésére vezette, hogy a 
nagy világvallások etikája – és így gazdaság-etikája is – lényegében azonos. Úgy vélte, 
hogy az emberiség elQbb-utóbb, az értelmi vallások felé haladva, a közös lényeg felis-
merésére képes lesz. (Hasonlóan vélekedik errQl napjainkban a katolikus egyház „nehéz 
gyermeke”, Hans Küng is, az ökumenikus teológia tübingeni professzora.7)

Idézzük fel Toynbee néhány gondolatát a vallásetikáról! Ehhez elemezzük a „Vallásról 
– egy történész szemével” cím_ munkáját! A bemutatásnál támaszkodunk egy, a szegedi 
piaristák honlapjára feltett összegzésre. Ennél tömörebben ugyanis nem lehetne megfo-
galmazni a m_ üzenetét: 

„Jelenleg [a hetvenes évekrQl van szó – B. K.] fennáll a kölcsönös fenyegetésen ala-
puló egyensúly, de ez igen ingatag. – Hogyan érhetjük el a tartós, biztonságos békét? 
– teszi fel a kérdést a szerzQ [Toynbee]. Azt mondja: – Kell egy egész világra kiterjedQ, 
átfogó »szellemi forradalom«. ElQször meg kellene reformálni az emberiség politikai 
szervezeteit, a szuverén államoknak alá kellene vetni magukat egy egységes világkor-
mányzatnak. Azonban hogy ez megvalósulhasson, meg kell reformálni alapvetQ ideáinkat 
és ideáljainkat. Az igazi és tartós béke feltétele – mondja Toynbee – egy »vallási forra-»vallási forra-vallási forra-
dalom«. Az önközpontúság legyQzését érti ezen, mind az egyes emberben, mind közös-«. Az önközpontúság legyQzését érti ezen, mind az egyes emberben, mind közös-. Az önközpontúság legyQzését érti ezen, mind az egyes emberben, mind közös-
ségekben, mégpedig azáltal, hogy az SPBU-val [Spiritual Presence Behind the Universe 
– B. K.] közösségbe kerülünk, és akaratunkat összhangba hozzuk vele. A szerzQnek az 
a véleménye, hogy ez az igazi béke kulcsa, és amíg fel nem ismerjük, az emberi faj 
fennmaradása továbbra is kérdéses marad. […] Az emberi élet értelmét keresve, Toynbee 
három dolgot nevez meg életcélként: a szeretetet, az értelmi tevékenységet és az alkotást. 
Ezek eléréséért mindent oda kell adnunk, esetleg az életet magát is. A szeretetnek abszolút 
értéke van, és ez adja az értéket az emberi életnek. A szeretet a világmindenségen kívül is 
létezik szellemi jelenlét formájában.
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A szeretet néha válasz-szeretetet vált ki és az a szeretet kiterjedését jelenti, azonban 
ellenségeskedéssel is találkozhat, és ilyenkor némely esetben értelmetlennek t_nQ önfelál-
dozást kíván. Ha a szeretet elég erQs, akkor is áldozatra indít, ha nincs kilátás az ellensé-
geskedés szeretetté alakítására. A szeretet gyQzelme csak úgy jöhet létre, hogy a szeretet 
az ellenséges személy érzéseit, gondolkodását (tudatállapotát) válaszszeretetre állítja.

Toynbee hiszi, hogy a szeretet vezérfonalát mindenáron követni kell, bár erre kevesen 
képesek. A szeretet az egyetlen szellemi erQ, amely legyQzheti az önzést.

A szeretet az egyetlen dolog, mely az életet lehetQvé, elviselhetQvé teszi. Mi is a sze-
retet tulajdonképpen? Toynbee szerint erQs vágyakozás, törekvés, megragadás. Azonban 
kétféle vágyakozás van: 1. mely kiemeli az embert önmagából és képessé teszi arra, hogy 
másoknak, a világnak vagy a szellemi jelenlétnek (Istennek) adja magát; 2. amikor a min-
denséget saját céljainkra kihasználni akarjuk.

Az igazi szeretet – mondja Toynbee – érzelem, amely olyan cselekvésben vezeti le ma-
gát, amely legyQzi az önközpontúságot azzal, hogy az „én”-t az emberek, vagy az „én” 
feletti célok felé fordítja. Ez tulajdonképpen egy kifelé haladó szellemi mozgás az én-tQl 
az univerzum és a mögötte álló végsQ szellemi valóság felé. Toynbee felismeri ebben a 
paradoxont, amelyre a nagy történelmi vallások alapítói mind rámutattak: Ez az önfelál-
dozás-típusú szeretet az egyetlen igazi önmegvalósítás.”8

Amint a fenti idézetbQl is látjuk, a precíz szaktudományos történész, az enciklopédikus 
tudású szakember, ebben a munkájában teológiai kérdésekkel foglalkozó vallásfilozófus-
sá vált. Bár a „kihívás és válasz” történelemre vonatkoztatott elmélete maradandó érté- Bár a „kihívás és válasz” történelemre vonatkoztatott elmélete maradandó érté-„kihívás és válasz” történelemre vonatkoztatott elmélete maradandó érté- történelemre vonatkoztatott elmélete maradandó érté-elmélete maradandó érté-
k_nek t_nik, s az elitek szerepérQl vallott felfogása sincs végleg a szQnyeg alá söpörve, 
munkásságának szakmai hozadékán túl ezek a gondolatai is megfontolásra méltóak.

Nehéz eldönteni, melyik minQségében adott többet az emberiségnek.

JEGYZETEK
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3 Nem véletlen, hogy a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem történettudományi doktori iskolá-
jában, melynek megalapítója és elsQ vezetQje 
e sorok írója volt, ilyen m_helyeket m_köd-
tettünk: Régiótörténeti és életmód-történeti, 
Politikatörténeti, és Gazdaságtörténeti m_hely. 
De – és itt tükrözQdik az elit szerepével kapcso-
latos implicit álláspontunk – egyik legfontosabb 
m_helyünk, az Eszmetörténeti m_hely követte 
szándékaink szerint figyelemmel az egymást 
követQ eszmeáramlatok hatását a történelmi 
folyamatokra.

4 Talán szerénytelenség megjegyezni, de e sorok 
írója hazánkban valószín_leg elsQként közölt is-
mertetést a könyvrQl, a Pénzügykutató Intézetben 
megjelenQ tanulmánykötet-sorozatban. Az akkori 

kiadványok – sajnos – nincsenek digitalizálva, 
így tehát legfeljebb néhány könyvtárban lehet a 
Pénzügykutató kiadványaira rálelni. Hogy miért 
foglalkoztunk egy kolléganQmmel a hetvenes–
nyolcvanas években a Pénzügykutatóban ezzel 
a m_vel? Mert a pénzügyminiszter továbbadta a 
könyvet az Intézethez, hiszen Toynbee és Ikeda 
kifejtették nézeteiket többek között a pénzrQl is, 
e fontos civilizációs eszközrQl. Értékelték a nem-
zetközi valutarendszert, ami a jelen írás szerzQjé-
nek kutatási területe volt az Intézetben. Így azon 
frissiben elolvastam a szerzQpáros gondolatait.

5 A Római Klub elsQ jelentésének címe ez volt: 
Limits to Growth, azaz: A növekedés határai.

6 Figyelemre méltó, hogy milyen sok közgazdász-
nak a figyelme fordul e témák – a természeti és 
az emberi tQke – felé (pl. T. Schulz, G. Becker).

7 Lásd: Making globalization good, Oxford Univ. 
Press, 2003; továbbá: Minden dolgok kezdete, 
Kairosz, 2009.

8 http://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kc_004.
html


