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A „TÖR TÉ NE TI JEL” FO GAL MA ÉS AL KAL MA ZÁ SA 
KANT TÖR TÉ NE LEM FI LO ZÓ FI Á JÁ BAN

Engel Pál em lé ké nek

Immanuel Kant A fa kul tá sok vi tá ja c. mû vé ben be ve ze ti az olyan „uta lás” vagy „tör té ne ti jel” 
fo gal mát, amely va la mi lyen ér te lem ben az em be ri nem il le tô leg tör té nel me „irány za tos sá gát” 
bi zo nyít hat ná (K: 421–422). A fo ga lom ugyan ak kor Kant egész fi  lo zó fi  ai kon cep ci ó já nak szer ves 
ré szét ké pe zi. Hi szen szin te köz hely rá mu tat ni az el mé le ti és a gya kor la ti fi  lo zó fi a ös  sze füg gé sé re 
Kant élet mû vé ben, mint aho gyan gya kor la ti fi  lo zó fi  á ján be lül is töb ben utal tak pél dá ul a mo rál- és 
val lás fi  lo zó fi a kap cso la tá ra. Ter mé sze te sen alig ha kép zel he tô el nagy sza bá sú (és év ti ze dek alat t, 
kü lön fé le mû vek ben ki for má ló dó) fi  lo zó fi  ai rend szer, amely nek szö ve dé ké ben ne le het ne he lyen-
kén ti föl fes lé sek re buk kan ni, s ez (mint éles lá tá sú elem zôk szin tén rá mu tat tak) Kant rend sze ré re 
is áll. Ma ga Kant még is egy sé ges és lé nye gé ben el lent mon dás men tes épít mény nek tar tot ta fi  lo-
zó fi  á ját. Egy he lyt úgy vé li pél dá ul, hogy bár A tisz ta ész kri ti ká já ban „lát szó lag el lent mon dás ok-
ra buk ka nunk, […] ezek nyom ta la nul föl ol dód nak, amint a to váb bi ak kal ös  sze füg gés ben ves  szük 
szem ügy re ôket” (K: 138). A fi  lo zó fi  ai fa kul tás nak (me ly, ha szol gá ló le á nya a te o ló gi a i nak, in kább 
a fák lyát hor doz za úr nô je elôt t, sem mint mö göt te az uszá lyát) Kant sze rint két osz tá lya van: „az 
egyik a tör té ne ti is me re te ké (ho vá a tör té ne lem, a föld rajz, a tu dós nyelv is me ret és a hu ma ni ó rák 
tar toz nak mind az zal egye tem ben, amit a ter mé szet rajz ta pasz ta la ti tu do má nyai nyúj ta nak), a má-
sik a tisz ta ész is me re te ké (a tisz ta ma te ma ti káé és tisz ta fi  lo zó fi  áé, a ter mé szet és az er köl csök 
me ta fi  zi ká jáé), s rá tar to zik a tu do má nyos ság két fe lé nek köl csö nös egy más ra vo nat koz ta tott sá ga 
is” (K: 359). Hogy Kant ér dek lô dé sét nagy mér ték ben le kö töt te az ant ro po ló gia, a tör té ne lem és a 
föld rajz (vö. pl. K: 512–513), köz is mert – s ez ná la egy ál ta lán nem va la mely kül sôd le ges vagy vé let-
len sze rû ér dek lô dést je len tett: „Az ál la mok tör té ne tét úgy kell meg ír ni, hogy kitessék, mi hasz na 
volt a vi lág nak va la mely kor mány zat ból. […] A tör té ne lem nek ma gá nak kell a vi lág job bí tá sá nak 
ter vét tar tal maz nia, és pe dig nem a ré szek fe lôl ha lad va az egész hez, ha nem meg for dít va. Mit ér a 
fi  lo zó fi a, ha az em be rek okí tá sá nak esz kö ze it nem ál lít ja va ló di ja vuk szol gá la tá ba?” (K: 515.) Egy 
ency clopae dia uni ver salis és egy mappe monde köz is mert pél dá ja mint a meg is me rés egé szé nek 
nél kü löz he tet len meg ala po zá sa le be gett Kant sze me elôtt ah hoz, hogy meg ha tá roz ni pró bál juk 

„az egész em be ri nem (el múlt s el jö ven dô ko rok) lá tó kör ét” (K: 566). 
Mint tud juk, Kant min de nek elôtt Az em be ri ség egye te mes tör té ne té nek esz mé je vi lág pol gá ri 

szem szög bôl c. írá sá ban vá zol ta föl az „el múlt s el jö ven dô ko rok” e pers pek tí vá ját. A tör té ne lem-
nek esze rint „sza bály sze rû me ne te” van, s ezért ben ne az ese mé nyek „ál lan dó ter mé szet tör vé nyek 
sze rint” tör tén nek (K: 43). Kant e tör té ne ti a pri o ri né zô pont be ve ze té sét úgy szin tén „ko per ni ku szi 
for du lat ként” jel le mez te A fa kul tá sok vi tá já ban, s úgy vél te, en nek el uta sí tói „ki bo goz ha tat la nul 
be le ga ba lyod nak […] a tychói cik lu sok ba és epi cik lu sok ba” (K: 420). Ugyan ak kor vi lá go san meg fo gal-
maz ta, hogy az em be rek jö vô be ni sza bad cse le ke de te it „az em ber lát hat ja ugyan, ám nem lát hat ja 
ôket bi zo nyos ság gal elô re”, s ezért ál lí tot ta, hogy „ha az em ber nek ve le szü le tett és vál to zat la nul jó, 
ha bár kor lá to zott aka ra tot tu laj do nít hat nánk, ak kor biz ton ság gal jó sol hat nánk elô re ne münk nek a 
jobb iránt ha lad tát: mert oly fej le mény rôl szól na a jós lat, me lyet ma gunk csi nál ha tunk” (K: 421). Egy 
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ilyen ve le szü le tett tu laj don ság föl té te le zé se szük ség kép pen ve zet te le o lo gi kus szem lé let hez – amint 
az mind két most idé zett mû ben, s még sok más egyéb írás ban is meg nyil vá nul. Így kü lö nö sen Az 
örök bé ké rôl cí mû mun ká ban: „a ter mé szet el len áll ha tat la nul azt akar ja, hogy a jog vé gül ura lom ra 
jus son”, vagy: „az em ber bôl so sem hal ki az er köl csi elv” (K: 285, 302). Ezért Kant – megint c sak 
kü lön bö zô he lye ken – nem csak el is me ri, de ki fe je zet ten hang sú lyoz za, hogy „a fi  lo zó fi a tar tal maz hat 
bi zo nyos chil ias must, de csu pán oly at, amely nek meg va ló sí tá sá hoz – ha csak tá vol ról is – ma ga a 
meg va ló su lás esz mé je is hoz zá se gít het” (K: 54). 

Kant már most pon to san meg mond ja, hogy mi az a cél az em be ri tár sa da lom tör té ne té ben, 
amely re a fej lô dés szük ség kép pe ni ten den ci á ja irá nyul: egy fe lôl egy pol gá ri al kot mány el éré se 
a nem ze tek éle té ben, más fe lôl egy nép szö vet ség lét re jöt te a nem ze tek kö zött. És Kant sze rint 
csak ugyan meg fi  gyel he tôk olyan je lek, ame lyek e cé lok meg va ló su lá sa fe lé mu tat nak: ilyen már 
ko ráb bi tör té ne lem fi  lo zó fi  ai mû ve i ben is az ál ta lá nos föl vi lá go so dás mond hat ni el len áll ha tat lan 
elô re ha la dá sa (vö. pl. K: 21, 55), ké sôb bi mû ve i ben pe dig a fran cia for ra da lom. Hi szen ép pen ez 
utób bi val kap cso lat ban ve ze ti be Kant a tör té ne ti jel idé zett fo gal mát: „Egy szel le mes nép nek ama 
for ra dal ma, me lyet nap ja ink ban lá tunk zaj la ni, tán gyôz, tán el bu kik; meg le het, oly sok nyo mo rú ság 
s szörny tett bo rít ja el, hogy ily áron érett gon dol ko dá sú em ber, ha má sod já ra vál lal koz va rá, si ker rel 
be vé gez ni re mél het né is, nem dön te ne e kí sér let koc káz ta tá sa mel lett – […] még is min den né zô jé nek 
[…] ke dé lyé ben a rész vé tel nek oly vá gyá ra lel, mely majd hogy nem az el ra gad ta tott ság gal ha tá ros, 
s amely nek, mint hogy ki nyil vá ní tá sa ve szél  lyel jár, más oka, mint az em be ri nem nek va la mi mo rá lis 
adott sá ga, nem le het.” (K: 422–423.)

Azt Kant nem mond ja meg konk ré tan, hogy a fran cia for ra da lom mely ese mé nyei vagy je len-
sé gei kel tet ték föl ben ne „a rész vé tel nek […] majd hogy nem az el ra gad ta tott ság gal ha tá ros” vá-
gyát. Írá sa i ban csak nagy ál ta lá nos ság ban ta lá lunk konk rét uta lá so kat pél dá ul a kon ven tra vagy 
a di rek tó ri um ra (A fa kul tá sok vi tá ja 1798-ra ké szült el) – en nél min den kép pen töb bet mond a 

„sok nyo mo rú ság s szörny tett” em lí té se, mely el sô sor ban nyil ván a ter ror ra va ló uta lás, ami nek 
is me re te azon ban lát ha tó lag nem gá tol ta meg Kan tot ál ta lá nos együtt ér zé se ki fe je zé sé ben. Egy 
má sik ko ra be li szer zô, Edmund Burke vi szont ép pen ség gel a fran cia for ra da lom konk rét je len-
sé ge it ele mez ve ju tott e for ra da lom egé szé nek tel jes el uta sí tá sá hoz – jól le het an nak me ne tét 
csak nagy já ból 1790 nya rá ig ele mez te. Burke azt ál lít ja, hogy már ak kor elô re lát ta a ké sôb bi 
ka taszt ró fá kat, mi u tán át ol vas ta a Tiers État kép vi se lô i nek név so rát, mi vel kö zü lük a leg job bak 
is „csu pán el mé le ti em be rek” vol tak (B: 126). Meg le het, ve le po le mi zált Kant in di rekt mó don, 
egy „az el mé le tek rôl és rend sze rek rôl oly pök hen di en nyi lat ko zó úri em ber” em lí té se kor (vö. K: 
172) – mi köz ben per sze jól is mert Kant né ze te is ar ról, hogy csöp pet sem len ne kí vá na tos a fi  lo-
zó fu sok nak ki rá lyok ká len ni ük (ld. K: 288). 

Ér de mes lesz itt leg alább nagy vo na lak ban ös  sze vet nünk Kant és Burke po li ti kai né ze te it: hát ha 
ben nük ke re sen dô az éles el len tét oka. Kant meg kü lön böz te ti egy más tól az ál lam for má it, me lyek at tól 
füg gô en kü lön böz nek egy más tól, hogy kié az ál lam ban a fô ha ta lom, s esze rint van te hát au tok rá cia 
(mo nar chia), arisz tok rá cia és de mok rá cia, il let ve a kor mány za ti for má kat, ame lyek sze rint van nak 
köz tár sa sá gi (re pub li ká nus) és kény ural mi (des po ti kus) mó don kor mány zott ál la mok. (vö. Az örök 
bé ké rôl, K: 267.) Kant sze rint egy au tok ra ti kus ál la mot is le het re pub li ká nus mó don kor má nyoz ni, s 
egy demokratikusat is des po ti ku san (vö. K: 323, 424 skk.) – de mok rá ci á nak és repub likaniz mus nak 
ez a meg kü lön böz te té se A fö de ra lis ta ál lás pont já ra em lé kez tet ben nün ket. Kant ra di ká li san el uta sít ja 
a des po tiz mus min den for má ját, s mi köz ben va la mi fé le általában vett dik ta tú rát, a provideant con-
sules for mu lá já val él ve, „rö vid idô re ta lán en ge dé lyez he tô nek” lát szik gon dol ni (K: 406), Cromwell 

„des po ti kus köz tár sa sá gát” egy „bal sze ren csés szörny szü lött nek” (K: 430) mi nô sí ti.
Burke az örök le tes mo nar chia hí ve, ám de nem gon dol ja, hogy min den más ál lam for ma el ve ten dô 

len ne: adott eset ben az arisz tok rá cia vagy a de mok rá cia is meg fe le lô le het (B: 220). Az ural ko dó 
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pe dig nem kor má nyoz hat des po ti ku san: ha ugyan is ilyet tesz, meg sze gi a hall ga tó la gos meg egye-
zést a nép pel, mely ugyan nem vá laszt hat ja ôt, ám egyet ér té sé vel le gi ti mál ja és kép vi se lôi ré vén 
el len ôr zi – ezért II. Ja kab ki rályt jo go san tá vo lí tot ta el trón já ról a „Di csô sé ges For ra da lom” (B: 144 
skk.). Ez per sze csak egy kü lön le ges hely zet ben al kal ma zott ki vé te les rend sza bály volt, ám Burke 
sze rint van nak, vagy méginkább ré geb ben vol tak ilyen ki vé te les hely ze tek, ami kor úgy mond „ré gi 
vágású nagy gaz em be rek” – mint Cromwell – „pol gár há bo rús szel lem ben te vé keny ked tek” ugyan, 
de eré nye ik va la me lyest még is el len sú lyoz ták bû ne i ket: „Ezek a rend bon tók nem an  nyi ra bi to rol tak 
va la mi lyen ha tal mat, mint in kább a tár sa da lom ban el fog lalt ter mé sze tes he lyü ket vet ték bir tok-
ba.” (B: 134.) A fönn ál ló ál lam ha ta lom mal szem ben Kant, is me re te sen, nem tart ja jog sze rû nek a 
for ra dal mat, s bu kás ese tén nem is cso dál koz na a meg tor lá son – hi szen a lá za dók vol ta képp, akár 
jog ta la nul, akár jo go san, a hobbe si ha di ál la pot ba he lyez ték vis  sza ma gu kat –; Burke vi szont nem 
ra jong a res ta u rá ci ós meg tor lá so kért (lásd két ér tel mû uta lá sát Hugh Peters tisz te le tes pö ré re (B: 
154–155), sôt adott eset ben kész len ne a for ra dal mat meg ér te ni is: „Ha be tud ták vol na bi zo nyí ta ni 
ne kem, hogy Fran cia or szág ki rá lya és ki rály né ja […] kö nyör te len, vé res ke zû zsar no kok vol tak, […] 
jo gos nak kel le ne tar ta nom fog vatartá sukat. […] A va ló di zsar no kok meg bün te té se az igaz ság te vés 
ne mes és áhí ta tot kel tô ak tu sa […].” (B: 174.) Éle sebb el len tét ta lán csak atek in tet ben mu tat ko zik, 
hogy bár a gaz da sá gi egyen lôt len sé get Kant sem gon dol ja föl szá mol ha tó nak, s így „a tu laj don 
esz mé jét”, mely Burke szá má ra oly an  nyi ra fon tos volt (B: 135 skk.) egy ál ta lán nem kí ván ja alá ás ni 
(az utó pi á kat meg va ló sít ha tat lan nak tar tot ta (K: 430), Burke po li ti kai vo nat ko zás ban is bi zo nyos 
(egy há zi, ne me si) egyen lôt len sé gek fönn tar tá sa mel lett van. Mi ért hát végül is a ve he mens el-
uta sí tás Burke ré szé rôl a for ra da lom egé szé vel szem ben, mi köz ben Kant ból ép pen ez vált ja ki a 
leg na gyobb lel ke se dést? 

Ké zen fek vô vá lasz nak lát szik, hogy Burke fô leg olyan je le ket lá tott meg az ese mé nyek me ne-
té ben a ma ga va ló ban gya kor la ti as szem lé le té vel, ame lyek az el mé le ti né zô pon tú Kan tot nyil ván 
nem igen ér de kel ték: az ál ta lá nos föl bom lást és anar chi át 1789 nya rán és ôszén (a Nagy Fé le lem és 
a ver sailles -i me net); a meg lé vô ala pok le rom bo lá sát és bi zony ta lan esz mék kel tör té nô he lyet te sí-
té sét 1789/90 te lén (az agyon ra ci o na li zált al kot má nyo zá si fo lya mat a kar zat ter ror já nak ki té ve); a 
gát lás ta lan pénz ügyi és po li ti kai spe ku lá ció el sza ba du lá sát 1790 ta va szán és nya rán (az egy há zi 
bir to kok el kó tya ve tyé lé se az asszignáták nyak ló nél kü li ki bo csá tá sá val ös  sze kap csol tan). Kü lö nö-
sen fi  gye lem re mél tó nak lát szik azon ban, hogy Burke nem azon nal és köz vet le nül re a gált en  nyi re 
he ve sen a fran cia or szá gi ese mé nyek re, ha nem csak mi u tán 1790 ele jén meg kap ta Richard Price 
tisz te le tes for ra dal mi szim pá ti á jú be szé dét, mely – és ezt dön tô pont nak kell te kin te nünk – a fran cia 
for ra dal mat az an gol Di csô sé ges For ra da lom ki tel je sí té sé nek és en  nyi ben Nagy-Bri tan nia szá má ra 
is kö ve ten dô pél dá nak mu tat ta be. Burke tör té nel mi éles lá tás ára vall, hogy azon nal ész re vet te: a 
fran cia for ra da lom nem az an gol 1688/89, ha nem az an gol 1640/49 pár hu za mos meg fe le lô je. En-
nek nyo mán ta lán már nem is volt oly ne héz föl is mer nie (ame ly elô re lá tá sá ért egyéb ként oly sok 
meg ér de melt di csé re tet ka pott), hogy az anar chi kus ál la po tok és „a tö meg zsar nok sá ga” (B: 219) 
elôb b-utóbb gaz da sá gi szük ség ál la pot hoz (B: 298), ka to nai dik ta tú rá hoz (B: 327) és va la mely ed dig 
nem lá tott – ma úgy mon da nánk: to ta li tá ri us – ön kény ura lom hoz fog ve zet ni, akár a ré gi, akár egy új 
di nasz tia alatt (B: 289). (Bo na par te zse ni a li tá sa és ro kon szen ves egyé ni sé ge sok szor el fe led te ti az 
utó kor ral a tö meg gyil kos sá ga it vagy az enghieni her ceg kon cep ci ós pö rét.) Burke per sze – rész ben 
ta lán szub jek tív okok ból is – túl ér té kel te a (re form ra egyéb ként na gyon is meg érett) brit al kot mány 
meg lé vô ér té ke it, azt azon ban vi lá go san lát ta, hogy Fran cia or szág ban, a kez de ti túl zó cso dá lat után, 
már nem to vább fej lesz te ni, ha nem el vet ni akar ják eze ket (B: 142). 

Kant szá má ra nem adat tak meg ezek a tör té nel mi ta pasz ta la tok – s még oly széles látókörû tá jé-
ko zott sá ga sem pó tol hat ta ôket. Az ô szá má ra a föl vi lá go sult és ke vés bé föl vi lá go sult, re pub li ká nus 
vagy des po ti kus mó don kor mány zott au tok rá cia rend sze re volt a tör té nel mi ta pasz ta lat. Ô azt tud ta, 
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hogy en nek a rend szer nek meg kell szûn nie, mert nem csak igaz ság ta lan, de tart ha tat lan is. Ép pen 
a ko ráb bi né met al föl di, brit, fran cia pél dák nyo mán úgy vél te, hogy a ke res ke de lem és a smith-i 

„kal már szel lem”, a lais sez faire rend sze ré nek és az or szá gok „lá to gat ha tá si jo gá nak” di a dal me ne-
te meg ál lít ha tat lan, s ez szük ség kép pen a re pub li ká nus al kot mány és a nem ze tek szö vet sé ge fe lé 
vi szi elô re az ügye ket (K: 274, 286, 347 skk.). Nyil ván va ló nak gon dol ta, hogy a brit al kot mány nem
re pub li ká nus, mert an nak rend sze ré ben a ki rály úgy mond sza ba don in dít hat há bo rút (K: 428–429), 
ho lott – amint ezt Kant szám ta lan he lyen hang sú lyoz za – a há bo rú az em be ri ség leg na gyobb rák fe-
né je. A fran cia for ra da lom mel let ti ál lás fog la lá sa szem pont já ból nem gon do lom dön tô szem pont nak, 
hogy A fa kul tá sok vi tá ja írá sa kor a ja ko bi nus ter ror már véget ért: egy részt a fran cia or szá gi hely zet 
még min dig épp elég gé pol gár há bo rús volt, más részt – s ez ép pen emi att mond ha tó – a ter ror sem 
szük ség kép pen kel lett be fo lyá sol ja Kant ál lás pont ját. Mint aho gyan el vi meg gyô zô dé sét a há bo rúk 

– fo ko za tos, de egé szen bi zo nyos – el tû né sé rôl az em be ri ség éle té bôl sem lát ta vol na meg cá fol va 
a ha lá la után ki bon ta ko zó na pó le o ni há bo rúk ál tal. (Kant ra egyéb ként min den bi zon  nyal az ún. 
hét éves há bo rú volt meg ren dí tô ha tás sal: ez pe dig lé nye gi leg már – össz eu ró pai és ten ge ren tú li 
csa ta te re ken ví vott – vi lág há bo rú volt, tény le ge sen a na pó le o ni há bo rúk elô ké pe.) „Mert ily je len ség 
(ti. a for radalom) nem me rül het fe le dés be töb bé az em be ri tör té ne lem ben […]. Ám ha a cél, mely 
után e fej le mény so rán áhí toz tak, nem vol na most sem el ér he tô, […] ha né mi idô múl tán még is csak 
vis  sza zök ken ne min den a ko ráb bi ke rék vá gás ba […], e fi  lo zó fi  ai elô re jel zés a ha tá lyá ból mit sem 
ve szí te ne. Mert ama fej le mény túl sú lyos volt, az em be ri ség ér de ké vel túl szo ro san ös  sze fo nó dott, 
s ha tá sa túl sá go san is szét áradt a vi lág min den szeg le té ben, hogy sem ked ve zô kö rül mé nyek okán 
ne idé zôd nék föl a né pek em lé ke ze té ben, s ne in dí ta ná ôket ha son ló pró bál ko zá sok ra, hi szen az 
em be ri nem szá má ra ily fon tos ügy ben az áhí tott ál la pot nak utol já ra va la mi kor még is csak szert kell 
ten nie ama szi lárd ság ra, me lyet a gya kor la ti ta pasz ta lás ból szer zett oku lás min de nek ke dé lyé ben 
elô idéz ni alig ha is mu lasz ta na el.” (K: 425–426.) 

Va jon ezek után Kan tot a ta pasz ta lat je le i re oda sem fi  gye lô po li ti ka fi  lo zó fi  ai dog ma ti kus nak
(dokt ri ner nek) kel l-e már most te kin te nünk? Nos, nem er rôl van szó – ám de igen is szó van a kanti 
gya kor la ti és el mé le ti fi  lo zó fi a ál ta lá nos el ve i rôl. In dul junk ki ab ból, hogy va jon Kant sze rint mi lyen 
je lek bôl is mer he ti föl az em ber pél dá ul az is te ni ki nyi lat koz ta tást: „Mert ha Is ten va ló ban szól na is az 
em ber hez, az még sem tud hat ná so ha, ô szól-e hoz zá. Tel jes ség gel le he tet len, hogy az em ber ér zé kei 
út ján meg ra gad ja a vég te lent, s az ér zé ki lé nyek tôl meg is kü lön böz tet hes se, hogy föl is mer je va la mi-
rôl. Ám hogy aki nek hang ját hal la ni vé li, alig ha le het Is ten, ar ról né mely ese tek ben meg gyô zôd het 
az em ber: mert ha amit a hang pa ran csol, el len ke zik a mo rá lis tör vén  nyel, ak kor, le gyen bár még oly 
fen sé ges is a je le nés, tûn jék föl bár még an  nyi ra a ter mé szet fö lött ál ló nak – még is káp rá zat nak kell 
ôt tar ta nunk.” És Kant itt – hi he tet len bá tor ság gal és szin te szent ség tö rô mó don – Áb ra hám nak Is ten 
ál tal kö ve telt gyer mek ál do za tát hoz za föl ilyen pél da ként (K: 401). Ál ta lá nos ság ban néz ve a kér dést: 

„hogy va la mi is te ni ki nyi lat koz ta tás-e, azt a ta pasz ta lat ál tal ke zünk re adott is mer te tô jegy bôl so ha 
föl nem is mer het jük. Jel le ge […] min dig ar ról is mer szik meg, hogy egy be hang zik az zal, amit az ész 
Is ten hez il lô nek nyil vá nít” (K: 381). S hogy egy ál ta lán be szél he tünk Is ten rôl és – a tör té ne lem vo-
nat ko zá sá ban – a Gond vi se lés rôl, az szin túgy az ész mû ve: „e Gond vi se lést a ter mé szet mû vé szi 
be ren de zé sé bôl nem is mer het jük meg vol ta képp, még csak nem is kö vet kez tet he tünk rá be lô le, 
csak (mint a dol gok for má já nak cé lok kal va ló kap cso la tát il le tô en ál ta lá ban is) hoz zá gon dol nunk 
le het és kell […]” (K: 278–279). Je len elem zé sem ben Kant tör té ne lem fi  lo zó fi  ai írá sa i ra kor lá to zom 
ma gam, s így nem áll mó dom ban ki tér ni itt a kanti po li ti kai és mo rál fi  lo zó fi a, a tör té ne lem- és val-
lás fi  lo zó fi a, vagy ép pen az el mé le ti és gya kor la ti fi  lo zó fi a ös  sze füg gé se i re. Csu pán uta lok rá, hogy 
a tör té ne lem fi  lo zó fi  ai írá sok is át meg át van nak szô ve a jó és a go nosz bi ro dal mai har cá nak és a jó 
fe lé tör té nô elô re ha la dás nak esz mé jé vel (K: 206, 377, 391, 537), il let ve a Sollen el vé nek és az als 
ob me to di ká já nak al kal ma zá sá val (K: 383, 403).
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T ö r t é n e l e m f i l o z ó f i a

Kant po zi tív elô re lá tá sai rö vid po li ti kai tá von két ség te le nül té ves nek bi zo nyul tak, hos  szabb 
tör té nel mi táv lat ban azon ban nem. Míg ugyan is Burke a fran cia for ra da lom egyes nyo masz tó ese-
mé nye it ér tel mez te je lek ként a for ra da lom egé szé re néz ve, ad dig Kant a for ra da lom egé szét és 
an nak lel ke sí tô ered mé nye it ér tel mez te tör té ne ti jel ként az em be ri nem egész tör té nel mi fej lô dé sé-
re néz ve. (Egyéb ként a rö vid tá von mér he tet le nül pes  szi mis ta Burke hos  szabb táv lat ban szin tén 
in kább op ti mis ta volt, a XIX. szá zad ra tör tént bi za ko dó uta lá sá val (B: 241).) Végül is két ség te len, 
hogy a XIX. és XX. szá zad ban – a min den ad di gi nál na gyobb mér ték ben rá zú du ló „sok nyo mo rú ság 
s szörny tett” el le né re, és mi u tán a „ré gi vágású nagy gaz em be rek” ide je is le járt – az em be ri ség 
elô re ha ladt mind a szabad kereskedelem és repub likaniz mus, mind a glob al izá ció és fö de ra liz mus 
te kin te té ben. Az utol só fél év szá zad ban még a há bo rúk ki küsz öbö lé se is si ke rült, leg alább is ami 
az eu ró pai és ame ri kai nem ze te ket il le ti, be vált va ez zel Kant jós la tát a vég te len sé gig nö vek vô fegy-
ver ke zés köl csö nö sen el ret ten tô ha tá sá ról. A vi lág glob al izá ciójá val kap cso lat ban pe dig Kant már 
an nak ide jén azt a re a lisz ti kus – és nap ja ink ban kü lö nö sen fi  gye lem re mél tó – uta lást tet te, hogy a 
né pek va la mi fé le ös  sze ol va dá sa ugyan nem kép zel he tô el, a ras  szok, nyel vek és val lá sok kü lönb-
sé gei mi att, s mind ez azu tán „haj la mos sá tesz a köl csö nös gyû löl ség re és ürügy a há bo rú ra, a 
kul tú ra ha la dá sá val és az em be rek fo ko za tos kö ze le dé sé vel egy más hoz, még is az el vek ben va ló 
na gyobb egyet ér tés re és a bé ké ben va ló meg egye zés re ve zet nek […]” (K: 328, 286). Ezért hát, bár 
nap ja ink tör té ne ti je lei megint c sak több fé le irány ba mu tat nak, a kanti fi  lo zó fi a szel le mi sé gé nek 
csak is egy faj ta és egy irány ba mu ta tó ér tel me zé sük fe lel het meg. Leg alább is mind ad dig, míg be 
nem kö vet ke zik „min den dol gok vé ge”.
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