
Innen nézve a Nyugat valóban
nem távolodó irodalomtörténeti re-
likvia, jobb s rosszabb, érdekesebb
vagy unalmasabb írások kaotikus
halmaza, hanem olyan életre táma-
dó, megszólítható és minket meg-
szólító irodalmi �játéktér�, amely-
ben a szemünk elõtt, akaratunk sze-
rint nyílnak meg újabb és újabb
ösvények, és amely folyton más és
más, mindig újrarendezõdõ arcát
mutatja nekünk.

BENGI LÁSZLÓ

Odo Marquard: 
Az egyetemes történelem és
más mesék

�Aki csak filozófusok számára ír filo-
zófiát, az azt nem veszi elég komo-
lyan: [�] a zoknigyártók ténykedé-
se is értelmetlen volna valamiképp,
ha csak a zoknigyártók számára
gyártanának zoknit.� E szavakkal
biztatja Odo Marquard félénkebb
olvasóit esszéinek magyar fordításá-
hoz írott elõszavában. Valóban nem
kell elbizonytalanodnunk, ha fella-
pozzuk a kötetet: bár a szerzõ néha
gyanúsan csengõ fogalmakat és teó-
riákat röpít a magasba elegáns zsong-
lõrmutatványai során, a tanulmá-
nyok megértése azoknak sem jelent
túlzott kihívást, akik kevésbé járato-
sak a filozófia történetében. Nem kell
elbizonytalanodnunk − legalábbis sa-

ját képességeinket illetõen. A filozó-
fiával kapcsolatban viszont annál
inkább, hiszen pontosan ez a tizen-
nyolc esszé legfontosabb célkitûzése.

Marquard a II. világháború utá-
ni Németország kétkedõ, szkeptikus
nemzedékéhez tartozik, amely nem
csupán belátta, de egyben filozófiai
vizsgálódás tárgyává emelte az em-
ber végességét. Hiába is tagadnánk,
az ember meglehetõsen rövid életû
lény, tökéletesnek pedig jóindulattal
sem nevezhetõ. Az abszolút tudás
megszerzése csupán ábránd, ehe-
lyett kétes értékû módszerekre és
szükségmegoldásokra vagyunk utal-
va. Ebbõl a szemszögbõl a filozófia
története nem más, mint a kompe-
tencia hiányának fokozatos beisme-
rése. Képviselõi kezdetben minden-
hez értettek, legalábbis így véleked-
tek önmagukról. A filozófia mégis
alárendelt helyzetbe került: elõbb a
teológia, késõbb pedig a természet-
tudomány és a történetírás szolgáló-
leányaként látjuk felbukkanni. Mivel
a fenti tudományok rendre sikere-
sebbnek bizonyultak nála, jogosan
tehetjük fel a kérdést: mihez értenek
egyáltalán a filozófusok? Marquard
nyomán a tisztességes filozófus nem
tehet mást, mint széttárja karjait,
és bevallja teljes körû hozzánemér-
tését.

Az elbizonytalanodás mégsem
azonos a filozófiából való kiábrán-
dulással. A végesség hangsúlyozása
ugyanis a sokféleség, méghozzá az el-
beszélések sokféleségének rehabilitá-
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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-

Recenzió 85


