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Ten ge lyi Lász ló

TÖR TÉ NEL MI TA PASZ TA LAT

„A va ló sá gos tör té ne lem le he tô ség-fel tét elei egy szer smind a tör té ne lem meg is me ré sé nek le he tô-
ség-fel tét elei is” – ál lít ja Kant ra utal va Rein hart Kosel leck .1 E gon do lat ra tá masz kod va a tör té nel mi 
ta pasz ta la tot „transz cen den tá lis ka te gó ri a ként” ér tel me zi. Ezen olyan ka te gó ri át ért, amely „a le-
het sé ges tör té ne lem fel tét ele it egye sí ti e tör té ne lem meg is me ré sé nek feltételeivel”.2 Pon to sab ban 
szól va fel fo gá sa sze rint a tör té nel mi ta pasz ta lat egy olyan foga lom pár egyik tag ja, amely nek má sik 
tag ját a vá ra ko zás al kot ja. Kosel leck azt pró bál ja meg ki mu tat ni, hogy nincs olyan tör té ne lem, amely 

„ne a cse lek vô és szen ve dô em be rek ta pasz ta la tai és vá ra ko zá sai alap ján kon sti tuálód nék”.3

Nem kí vá nom két ség be von ni e Kant ra ala po zó dó meg kö ze lí tés jo go sult sá gát, ám de a ma gam 
ré szé rôl a to váb bi ak ban a tör té nel mi ta pasz ta la tot még sem transz cen den tá lis ka te gó ri a ként vizs-
gá lom, ha nem elem zé sé hez fe no me no ló gi ai né zô pon tot vá lasz tok. Azt igyek szem tisz táz ni, hogy 
mi ként szü let het ta pasz ta lat a tör té ne lem rôl. Ez a fel adat két kér dés meg vá la szo lá sát kí ván ja meg. 
A kö vet ke zô vizs gá ló dá sok nak egy részt ama ta pasz ta lat sa já tos ter mé sze té re kell rávilágí tan iok, 
amely a tör té ne lem rôl adó dik. Más részt azon ban a „tör té ne lem” szó nak azt a sa já tos ér tel mét is fel 
kell tárniok, amely nél kü löz he tet len ah hoz, hogy a tör té ne lem ta pasz ta la tá ról szó le hes sen. 

1. A TÖR TÉ NEL MI TA PASZ TA LAT SA JÁ TOS SÁ GAI

A „ta pasz ta lat” szót gyak ran hasz nál juk dis zpozí cionális ér te lem ben. Ilyen kor szer zett be ál lí tott sá-
got vagy ren del ke zés re ál ló tu dás kész le tet ér tünk raj ta. A to váb bi ak ban azon ban a szó nak nem ezt 
a je len té sét ve szem ala pul, ha nem ta pasz ta la ton min dig ese ményt fo gok ér te ni. Kosel leck ma ga is 
hasz nál ja a szót eb ben a je len té sé ben, ha bár elem zé se i nek tár gyá ul nem ezt vá laszt ja. A ta pasz ta-
la tot mint ese ményt ‘új ta pasz ta lat’ né ven ál lít ja szem be az ‘ed di gi ta pasz ta lat tal’, ame lyet fô képp 
vizs gál. Ta pasz ta la ti tér és vá ra ko zá si ho ri zont vi szo nyát tár gya ló ta nul má nyá ban ezt ír ja: „Csak az 
okoz hat meg le pe tést, amit nem vár tunk: ilyen kor új ta pasz ta lat ke let ke zik. A vá ra ko zá si ho ri zont 
át tö ré se te hát új ta pasz ta la tot ered mé nyez. A ta pasz ta la ti nye re ség ilyen kor túl lép a jö vô nek azon 
a kor lát ján, ame lyet az ed di gi ta pasz ta lat megsz ab.” 4

Ezek a so rok vi lá go san mu tat ják, hogy a ta pasz ta lat, mint ese mény nem al kot fo ga lom párt a vá-
ra ko zás sal. Az ‘új ta pasz ta lat’ min dig fel té te lez ugyan egy vá ra ko zá si ho ri zon tot, ám de – az ‘ed di gi 
ta pasz ta lat tal’ el len tét ben – nem úgy vi szonyul hoz zá, mint tör té nel mi múlt a tör té nel mi jö vô höz. 
Az ‘új ta pasz ta lat’ va ló já ban az egye dü li olyan él mény, amely ben a tör té ne lem je len re tesz szert. 
Ilyen él mény hi á nyá ban az ed di gi ta pasz ta lat és a jö vô re irá nyu ló vá ra ko zás fe szült sé gé bôl nem 
szü let het nék meg a tör té nel mi idô.5

Ho gyan szá mít hat azon ban egy olyan él mény, amely nem lé pi át az élet vi lág be li ese mé nyek kö-
rét, tör té nel mi ta pasz ta lat nak? Ez a kér dés a leg na gyobb író kat is fog lal koz tat ta. Ta lán em lék szünk 
rá, hogy s mint ír ja le Tolsz toj Pierre Bezuhov nak azt a nap ját, ame lyet a bo ro gyi nói üt kö zet ben egy 

1 R. Kosel leck, Ver gan gene Zukun ft, Suhrkam p, Frank furt am Ma in 21984 (11979), 353. o.
2 Uo., 349. o.
3 Uo., 351. o.
4 Uo., 358. o.
5 Uo.
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üteg ál lá son tölt el. Úgy szin tén em lé kez he tünk rá, hogy s mint mu tat ja be Sten dhal az if jú Fab rizio 
del Don gó nak a water loo-i csa tá ról szer zett él mé nye it. Mind két író ka lan dok, vak me rô tet tek és 
meg döb ben tô bor zal mak ku sza zûr za va rát idé zi fel. Ugyan ak kor mind két író ér té sünk re ad ja, hogy 
a ku sza él mé nyek bôl tör té nel mi ta pasz ta lat áll ös  sze. Amit hô se ik tény le ge sen át él nek, az min dig 
egyé ni sors ma rad; ám de ami rôl ez ál tal ta pasz ta la tot sze rez nek, az egy na gyobb egész, amely nem 
ol dó dik fel ma ra dék ta la nul az egyé ni sor sok ös  szes sé gé ben.

Az iro dal mi pél dák is egy ér tel mû en meg vi lá gít ják, hogy a tör té nel mi ta pasz ta lat több let ér tel met 
hor doz azok hoz az él mé nyek hez ké pest, ame lyek alap já ul szol gál nak. A tör té nel mi ta pasz ta lat egész 
kér dé se e több let ér te lem kér dé se. Ha Pierre Bezuhov vagy Fab rizio del Dongo él mé nye it kö ze lebb rôl 
meg vizs gál juk, e ta pasz ta lat két fon tos vo ná sa tû nik elénk, ame lyek egy szer smind meg ra gad ha tó vá 
te szik az em lí tett több let ér tel met is.

Az el sô vo nás ab ból a meg fi  gye lés bôl ki in dul va vá lik meg raj zol ha tó vá, hogy nem te het nénk 
szert tör té nel mi ta pasz ta lat ra anél kül, ha nem is mer nénk már is tör té nel mi el be szé lé se ket. Ma gá tól 
ér te tô dik, hogy ha nem ren del kez nénk olyan fo gal mak kal, mint had se reg, há bo rú, csa ta, had já rat, 
csá szár ság vagy akár Fran cia or szág, ak kor egyé ni él mé nye in ket nem él het nénk át olyan ta pasz ta-
la tok ként, ame lyek a tör té ne lem rôl árul nak el va la mit. De a tör té nel mi ta pasz ta lat e fo gal ma kon 
túl me nô en meg kí ván egy olyan ke ret tör té ne tet is, amely egyé ni él mé nye in ket ki eme li az élet vi lág 
min den nap ja i nak kon tex tu sá ból, he lyet ad va ne kik a tör té ne lem kö ze gé ben. Ah hoz pél dá ul, hogy 
Sten dhal if jú hô sé nek él mé nye it tel jes hor de re jük ben meg ért hes sük, tud nunk kell, hogy a water loo-i 
üt kö zet had já rat ok és más ha di tör té né sek hos  szú so rát zár ja le, és elô re jel zi Na pó le on ural má nak 
im már kü szö bön ál ló vé gét. Vi lá go san kell lát nunk, hogy az ef faj ta ke ret tör té ne tek is me re té re nem 
csu pán tör té nel mi ta pasz ta la ta ink nyel vi ki fe jez he tô sé ge ér de ké ben van szük ség. Nél kü lük tör té nel-
mi ta pasz ta la ta ink meg sem szü let het né nek. Ben nük ta lál ugyan is tám pont ja i ra az a több let ér te lem, 
amely e ta pasz ta la to kat az alap ja iul szol gá ló egyé ni élet él mé nyek tôl meg kü lön böz te ti. Ezek bôl a 
meg fon to lá sok ból ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy mind ad dig nem le het sé ges tör té nel mi ta pasz ta lat, 
amíg ren del ke zés re nem áll az a sa já tos fo ga lom kész let és el be szé lôi esz köz tár, amely ki fe jez he tô sé-
gét biz to sít ja. A tör té nel mi ta pasz ta lat eb ben az ér te lem ben ki fe je zés füg gô ta pasz ta lat nak te kint he tô. 
Ha így fog juk fel, helyt ál ló nak bi zo nyul te hát az a meg ál la pí tás, ame lyet a va ló sá gos tör té ne lem és 
a tör té nel mi meg is me rés fel tét ele i nek egy be esé sé vel kap cso lat ban Kosel leck tôl idéz tünk.

A le he tô leg szo ro sab ban ös  sze függ mind ez zel a tör té nel mi ta pasz ta lat má sik ki eme len dô vo ná-
sa. Azt a több let ér tel met, ame lyet e ta pasz ta lat ma gá ban hor doz, sa já tos el dön tet len ség jel lem zi. 
Per sze min den ta pasz ta lat mé lyén ha tá ro zat lan sok ér tel mû ség rej tô zik. Ezért for dul hat elô, hogy 
ta pasz ta la ta in kat vis  sza te kint ve gyak ran más képp ér tel mez zük, mint aho gyan ér tel mét kez det ben 
rög zí tet tük. Tény, hogy utóbb nem rit kán mó do sít juk, új alak ra hoz zuk és így vé gül is az ere de ti tôl 
el té rô ér te lem mel ru ház zuk fel ôket, anél kül, hogy ez ál tal szük ség kép pen hût len né vál nánk hoz-
zá juk. E sza bály alól a tör té nel mi ta pasz ta lat sem ki vé tel. Ez a ta pasz ta lat azon ban min den szok-
vá nyos ta pasz ta lat tól kü lön bö zik ab ban, hogy szi lár dan meg ha tá ro zott ér te lem kez det ben sem 
tu laj do nít ha tó ne ki. Egy har ci üt kö zet részt ve vôi meg szer zik azt a ta pasz ta la tot, hogy mit is je lent 
helyt áll ni – vagy ép pen helyt nem áll ni – a há bo rú for ga ta gá ban. Eköz ben azon ban több nyi re még 
an nak sin cse nek tu da tá ban, hogy va jon gyôz tek-e, vagy pe dig el vesz tet ték a csa tát, nem is szól va 
a küz de lem vég sô ki me ne te lé rôl. E kér dé sek el dön té sé hez ugyan is olyan té nyek is me re té re len ne 
szük sé gük, ame lyek a köz vet len ta pasz ta lat szá má ra nem hoz zá fér he tôk. Amint Paul Ricœur Em lé ke-
zet, tör té ne lem, fe lej tés cí mû köny vé ben jog gal ál lít ja, azok a té nyek, ame lyek re a tör té ne lem mint 
tu do mány – avagy mint sa já tos tu dás alak zat – tá masz ko dik, nem ve zet he tôk vis  sza a szem ta núk 
be szá mo ló i ra. E té nyek nem il lesz ked nek be le az élet él mé nyek lán co la tá ba; el len ke zô leg, ezek tôl 
az él mé nyek tôl sza ka dék vá laszt ja el ôket. A tu do mány el mé let fran cia mû ve lôi más tu do má nyok 
ese té ben gyak ran be szél nek episztemoló giai ce zú rá ról és konst ru ált tárgy ról; Ricœur azon ban 
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amel lett ér vel, hogy e fo gal mak a tör té ne lem re is alka lmazhatók.6 A bo ro gyi nói csa tá nak ab ban a 
le írá sá ban, ame lyet Tolsz toj nál ta lá lunk, ez a té nye ket az élet él mé nyek tôl el vá lasz tó tá vol ság kü lö-
nö sen nyil ván va ló vá vá lik. A Há bo rú és bé ke eme lap ja in a Pierre Bezuhovot és Andrej Bolkon szk i jt 
érô ese mé nyek el be szé lé sét va ló sá gos tör té net tu do má nyi ér te ke zés ke re te zi. Tolsz toj té nye ket so rol 
fel, elem zi ôket, for rá so kat idéz, sôt, re gény író tól me rô ben szo kat lan mó don vi tá ba száll bi zo nyos 
tör té ne ti mun kák szer zô i vel. Azt igyek szik ki mu tat ni, hogy a bo ro gyi nói csa ta az orosz csa pa tok 
ál tal el szen ve dett vesz te sé gek el le né re is Na pó le on ve re sé gé nek el sô elô je le ként ér tel mez he tô. 
Mind amel lett nem szi ge te lôd nek el egy más tól egé szen a re gény ben az el vont fej te ge té sek és a 
konk rét tör té né sek. Tolsz toj azt is meg mu tat ja, ho gyan szü le tik meg a még oly át te kint he tet len üt-
kö zet rôl az a ta pasz ta lat, amely ma gá ban hor doz za a gyô ze lem sej tel mét. Ku tu zov sza vak ba is ön ti 
ezt a sej tel met, mi köz ben le tor koll ja né met ere de tû csa lád ból szár ma zó szárny se géd jét, Wol l zo gen 
bá rót, aki ve re sé get em le get. Kü lö nös epi zód ez a mû ben. Sa já tos két ér tel mû ség ta pad hoz zá: egy-
részt ki fe je zi Tolsz toj nak az orosz nép pel egy ség be forrt had ve zér be ve tett hi tét, ame lyet kö zü lünk 
ne he zen osz ta na bár ki is, ám de egy szer smind ki fe je zi a tör té nel mi ta pasz ta lat nak egy jel leg ze tes 
vo ná sát is, ame lyet ma gunk is meg fi  gyel he tünk: mint hogy e ta pasz ta la tot ön ma gá ban vé ve sa já tos 
el dön tet len ség jel lem zi, kön  nyen ta pad nak hoz zá sej tel mek és ho má lyos elô ér ze tek.

Ezek a meg gon do lá sok át ve zet nek ben nün ket a tör té ne ti je lek kér dé sé hez, ame lyet, mint tud-
juk, Kant vet fel A fa kul tá sok vi tá já nak má so dik sza ka szá ban. Az ok fej tés e szö veg rész ben an nak 
tisz tá zá sá ra irá nyul, hogy „az em be ri nem va jon sza ka dat la nul elô re ha lad-e a jobb felé”.7 Az ed di gi 
ta pasz ta lat ra va ló hi vat ko zás sal ez a kér dés – mu tat ja meg Kant – a leg ke vés bé sem dönt he tô el. 

„Mert” – ad ja meg a ma gya rá za tot Kant – „sza ba don cse lek vô lé nyek kel van dol gunk, kik nek ugyan 
elô re meg szab ha tó, mit kell ten ni ük, ám kik nél elô re meg nem mond ha tó, mit fog nak ten ni […].” 8

Kant azon ban hoz zá te szi, hogy a fel tett kér dés még sem dönt he tô el anél kül, hogy ne kap csol nánk
va la mi fé le ta pasz ta lat hoz. Ez eset ben azon ban ta pasz ta la ton már nem az ‘ed di gi ta pasz ta lat’ ér ten dô, 
ha nem egy ese mény, egy meg is mé tel he tet le nül egy sze ri tör té nés, egy ‘új ta pasz ta lat’ te hát, amely 
föl tár ja „a jobb ra va ló tö rek vés oly adott sá gát és te het sé gét […] az em be ri ter mé szet ben, mi lyet a 
dol gok ed di gi me ne té bôl sen ki po li ti kus ki nem okos kod ha tott vol na […]”.9 Ez a faj ta ta pasz ta lat 
vi se li A fa kul tá sok vi tá já ban a ‘tör té ne ti jel’ ne vet.

Jel és je lölt kap cso la ta fel té te lez egy rög zí tett ös  sze füg gést, amely meg szab ja a jel re le váns és 
kí vá na tos ér tel me zé sét. A nyíl mint köz le ke dé si jel csak azért ha tá roz hat ja meg egy ér tel mû en a me net-
irányt, mert egy mind an  nyi unk szá má ra kis ko runk óta is me re tes, be lénk ideg zô dött értelemössze füg gés 
meg szab ja, ho gyan kell iga zod nunk hoz zá. Ez az egy sze rû meg ál la pí tás fon tos kér dés re ve zet het rá 
ben nün ket: va jon nem fel té te lez-e a tör té ne ti jel kanti fo gal ma ilyen rög zí tett értelemössze füg gést?

Ter mé sze te sen igen lô vá laszt kell ad nunk er re a kér dés re. Ez már ab ból a tény bôl is nyil ván va ló, 
hogy Kant egy meg ha tá ro zott tör té nel mi ese ményt olyan ta pasz ta lat ként fog fel, amely nem egy csa-
tá ról vagy egy had já rat ról, de nem is mond juk a há bo rú ról egyál ta lá ban vé ve, ha nem az em be ri nem 
elô re ha la dá sá ról mint olyan ról, egy szó val a tör té ne lem egé szé rôl adó dik. Bi zo nyos élet él mé nyek nek 
olyan ér te lem több le tet tu laj do nít te hát, amely ben nincs meg a tör té nel mi ta pasz ta la tok ra egyéb ként 
jel lem zô el dön tet len ség jel leg ze tes sé ge. De ho gyan vol na el ke rül he tô ez a faj ta el dön tet len ség, ha 
nem az ál tal, hogy egy ele ve rög zí tett értelemössze füg gés a szó ban for gó élet él mé nye ket jel vi szony-
ba ál lít ja a tör té ne lem mel? Nem ne héz meg ál la pí ta ni, hogy mi ben áll e rög zí tett értelemössze füg-

6 P. Ricœur, La mémoire, l’his toire, l’ou bli, Seuil, Pa ris 2000, 227. o. 
7 I. Kant, Der Stre it der Fakultäten, Werke in zehn Bän den, hrsg. von W. Weischedel, Wis senschaftliche Buchge sellschaft, 
Darm stadt 1983, 351. o. – Vö. ma gya rul: I. Kant, A fa kul tá sok vi tá ja, ford. Mes ter há zi Mik lós, in: Tör té net fi  lo zó fi  ai 
írá sok, Ictus, Sze ged 1997, 415. o. – A ve re tes, de nem rit kán ta lán túl sá go san is ré gi es for du la to kat hasz ná ló for dí-
tást a to váb bi ak ban he lyen ként mó do sí tá sok kal idé zem. A mó do sí tá sok ra a „vö.” jel hasz ná la tá val uta lok. 
8 Uo., 355. o.; ma gya rul: 420. o.
9 Uo., 361. o.; ma gya rul: 425. o.
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gés leg fôbb sa já tos sá ga. Nyil ván va ló an ab ban, hogy egy meg ha tá ro zott tör té nel mi ese mény bôl ‘a’ 
tör té ne lem ér tel mé re avagy irányára – Kant a ‘Tendenz’ szót hasz nál ja – en ged kö vet kez tet ni. Ez a 
meg ál la pí tás át ve zet ben nün ket a ma gunk elé tû zött má so dik fel adat hoz: va jon mit kell ér te nünk 
tör té nel men ah hoz, hogy ‘a’ tör té ne lem ta pasz ta la tá ról be szél hes sünk?

2. A TA PASZ TAL HA TÓ VÁ VÁLT TÖR TÉ NE LEM

Kosel leck hez kap cso lód va Ricœur ki mu tat ja, hogy a tör té ne lem ta pasz ta la tá ról csak az új kor ban, sôt 
tu laj don kép pen csak a XVIII. szá zad vé gé tôl kezd ve es het szó. Eb ben a sa já tos nyel vi for du lat ban 
ugyan is a tör té ne lem szó nem va la mi meg ha tá ro zott ál lam ala ku lat vagy egyéb kul tu rá lis kép zôd-
mény tör té ne té re utal, ha nem ‘a’ tör té ne lem re ‘egyál ta lá ban vé ve’, amely mint sin gu lare col lec tivum
ma gá ban egye sí ti min den meg ha tá ro zott kép zôd mény történetét.10

Kosel leck kü lön ki eme li, hogy mi lyen dön tô sze re pet ját szott Kant gon dol ko dá sa e fo ga lom ki-
ala ku lá sá ban. Le szö ge zi, hogy „Kant, akit fel te he tô leg a Fortschritt [ha la dás] szó meg al ko tó já nak 
te kint he tünk, in di ká to ra an nak a for du lat nak, amely rôl itt szó van.” 11 Majd utal Kant nak ar ra az 
imént elem zett meg gyô zô dé sé re, hogy adód hat olyan ta pasz ta lat, amely ta nú sít ja és biz to sít ja az 
em be ri nem elô re ha la dá sát a jobb fe lé. „Ez az ál lí tás” – ál la pít ja meg Kosel leck – „csak ak kor vált 
el gon dol ha tó vá, ami kor a tör té ne lem egyál ta lá ban vé ve mint va la mi egy sze ri té te le zô dött és vált 
meg ta pasz tal ha tó vá, még pe dig nem mint va la mi min den egyes eset ben egy sze ri, ha nem egy sze ri 
a ma ga ös  szes sé gé ben, mint egész, amely nyit va áll a ha la dást ho zó jö vô felé.” 12 Kosel leck vé gül 
még hoz zá te szi, hogy eb ben az el kép ze lés ben „a fel vi lá go so dás egyik ered mé nyét” is mer het jük 
fel, és „a fran cia for ra da lom vissz hang ját” ér het jük tet ten.13

Kant va ló ban olyan je len ség re gon dol, amely ta lá ló an ír ha tó le ‘a fran cia for ra da lom vissz hang ja-
ként’. Az a ta pasz ta lat, amely sze rin te szá mot tart hat a ‘tör té ne ti jel’ el ne ve zés re, nem egyéb, mint az 
a „majd hogy nem az el ra gad ta tás sal ha tá ros” részt ve vô ér zés – avagy egye ne sen ‘a rész vé tel vá gya’ 

–, amel  lyel a fran cia for ra da lom szem lé lôi ezt az ese ményt végigkísérték.14 Kant eköz ben per sze ra gasz-
ko dik ah hoz, hogy kü lönb sé get te gyünk a „tet tek vagy gaz tet tek” és „a szem lé lôk gon dol ko dás mód ja” 
közöt t.15 Tisz tá ban van ve le, mi lyen kér dé ses le het ön ma gá ban vé ve egy olyan ese mény, mint a fran cia 
for ra da lom; „meg le het” – mond ja –, „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 let t”.16 Még is olyan jel nek te kin ti Kant az ef faj ta ese mé nyek szem lé lô i nek 
el ra gad ta tá sát, amely ha la dás ra en ged kö vet kez tet ni a tör té ne lem ben. Sôt, egye ne sen ezt ál lít ja: „[…] 
ily je len ség nem me rül het fe le dés be töb bé az em be ri tör té ne lem ben […]”.17 Mind eb bôl ta lán le von hat-
juk azt a ta nul sá got, hogy Kant sze mé ben nem is an  nyi ra ma ga az a ta pasz ta lat szá mít itt, amely a 
tör té ne lem rôl tény le ge sen adó dik, ha nem még fon to sab bak azok a vá ra ko zá sok, ame lyek nek ez az 
egy sze ri ta pasz ta lat tá pot ad. En  nyi ben nem csu pán He gel nél, ha nem már Kant nál is meg fi  gyel het jük, 
mi ként fog lal ja el a tör té ne lem azt a he lyet, ame lyet ha gyo má nyo san a hit töl tött be.

Egy olyan értelemössze füg gés, amely az egye di élet ese ményt az össztörténelem mel jel vi szony-
ba ál lít ja, szük ség kép pen val lá sos szí ne ze tû. Hi szen az össztörténelem – tisz tán kanti né zô pont ból 

10 P. Ricœur, La mémoire, l’his toire, l’ou bli, i. k., 392. o.
11 R. Kosel leck, Ver gan gene Zukun ft, i. k., 365. o.
12 Uo.
13 Uo.
14 I. Kant, Der Stre it der Fakultäten, i. k., 358. o.; ma gya rul: vö. 422. o.
15 Uo.
16 Uo.
17 Uo., 361. o.; 425. o.
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is – transz cen dens esz mé nek mi nô sül, amely túl lép a köz vet len ta pasz ta lat ha tá ra in. Nem cso da 
hát, ha a tör té ne lem bôl gyak ran val lás pót lék vált. Emel lett a pót lék jel leg ko ránt sem gá tol ta meg a 
tör té ne lem be ve tett hi tet ab ban, hogy fa na tiz mus ba tor koll jék. Nem túl zás te hát azt ál lí ta ni, hogy 
a tör té ne lem ta pasz ta la tá ról szól ni kez det tôl fog va ve szé lyes vál lal ko zás volt. Kosel leck té te le sen 
szám ba is ve szi a ve szé lye ket. Meg mu tat ja, ho gyan vá lik a repub likaniz mus, amely A fa kul tá sok 
vi tá já ban a leg fôbb esz mény sze re pét töl ti be, Kant ke ze kö zött ta pasz ta lat tal te lí tett fo ga lom ból 
mind in kább re mény te li vá ra ko zá sok hor do zó já vá, majd hoz zá te szi: „A ‘re pub likaniz mus ra’ kö vet ke-
zett a ‘de mok ra tiz mus’, a ‘li be ra liz mus’, a ‘szo ci a liz mus’, a ‘kom mu niz mus’, a ‘fa siz mus’, hogy csak 
a kü lö nö sen nagy ha tá sú ala ku la to kat em lít sük meg.” 18

Van eb ben a fel so ro lás ban va la mi meg bot rán koz ta tó. El sô pil lan tás ra mind an  nyi an ar ra haj lunk, 
hogy az utób bi két év szá zad igen csak kü lön bö zô irány za ta i nak fe let tébb kér dé ses egy be mo sá sát 
lás suk ben ne. Tör té nel mi – hogy ne mond jam: vi lág tör té ne ti – szem pont ból ez a fel so ro lás mind-
amel lett még is csak jo go sult. Az em lí tett irány za tok ugyan is – leg alább is Eu ró pá ban – rend re a 
tör té ne lem nek ab ból a ta pasz ta la tá ból táp lál koz nak, ame lyet Kant le írt. Egy il lú zió múlt ja cí mû 
köny vé ben François Furet rész le te sen meg mu tat ja, hogy kö zü lük még a leg vész ter he seb bek, leg-
in kább bor za dályt kel tôk is a for ra da lom szel le mé nek örö kö se i ként ér tel me zik ma gu kat. Ma gá tól 
ér te tô dô en ér vé nyes ez a kom mu niz mus ra. Furet egy he lyütt el gon dol ko zik azon, hogy mi nek 
kö szön het te vi lág szer te ér zé kel he tô ha tá sát az ok tó be ri for ra da lom. „Mi olyan le nyû gö zô a for ra-
da lom ban?” – te szi föl a kér dést. Vá la sza így hang zik: „Az aka rat tör té nel mi sze re pé nek igen lé se 
az, hogy az em ber meg te remt he ti ön ma gát – ez a de mok ra ti kus in di vi duum au to nó mi á já nak par 
excel lence meg nyil vá nu lá sa. Az Én bir tok ba vé tel ének, oly sok év szá za dos füg gés után, a fran ci ák 
vol tak a hô sei, a bol se vi kok pe dig a foly tatás.” 19 Furet azon ban épp így meg mu tat ja azt is, hogy 
mi ként ve szi át az el sô vi lág há bo rú utá ni évek ben a jobb ol dal is a for ra dal mi esz mét. „[…] fel kell 
hagy nunk az zal” – mond ja –, „hogy a pol gár sá got okol juk a fa siz mu sért, és el kell is mer nünk a 
moz ga lom új sze rû en po li ti kai for ra dal mi jel le gét. […] A bol se viz mus sal nem a ma ni pu lá ció vagy 
az instru men tal iz mus je le nik meg, ha nem a po li ti ka új faj ta mél tó sá ga, a kép ze lô e rô nek fel kí nált 
új te rep, a for ra dal mi szen ve dély nek a ko ráb bi nál mé lyebb rög zü lé se. A fa siz mus szim met ri kus 
és el len té tes va ló ság ként il lesz ke dik eb be a mezôbe.” 20 Furet tá vol áll at tól, hogy akár csak Mus-
so li ni fa siz mu sát is men te get ni kí ván ja e fej te ge té sek kel, nem is szól va a nem ze ti szo ci a liz mus ról, 
ame lyet egyéb ként gon do san meg kü lön böz tet az olasz fa siz mus tól. Kap cso ló dik ugyan Ernst Nolte 
ama té te lé hez, hogy a fa siz mus és a nem ze ti szo ci a liz mus a bol se viz mus ra va ló el len ha tás ként 
jön lét re, de dön tô pon to kon nem ért egyet az zal a konk rét meg fo gal ma zás sal, ame lyet ez az 
alap ve tô gon do lat a né met tör té nész nél ölt.21 Emel lett ter mé sze te sen bol se viz mus és fa siz mus 
kü lönb sé gét sem té vesz ti szem elôl. A „de mok ra ti kus uni ver za liz must” az ok tó be ri for ra da lom 
egyik leg fôbb je gye ként em lí ti; épp eb ben lát ja „ra gyo gá sá nak” – vagy ta lán sze ren csé sebb 
for dí tás ban „von zó ere jé nek” – „titkát”.22 „A fa siz mus vi szont” – te szi hoz zá – „az egye di nek az 
egye te mes sel szem be ni re ak ci ó ja ként szü le tik meg; a nép re ak ci ó ja ként az osz tállyal szem ben, a 
nem ze ti re ak ci ó ja ként a nem zet kö zi vel szem ben.” 23 A ket tôt még is ös  sze kap csol ja sze rin te a for-
ra dal mi szen ve dély köz pon ti sze re pe, még ha ez a fa siz mus és a nem ze ti szo ci a liz mus ese té ben a 
fran cia for ra da lom esz mé i nek gyö ke res el uta sí tá sá val jár is együt t. Sôt, a for ra dal mi ta pasz ta lat 
vég le tes fel dol go zá sa i ként ezek a szörny tet tek hez ve ze tô irány za tok – leg alább is Eu ró pá ban – még 

 18 R. Kosel leck, Ver gan gene Zukun ft, i. k., 373. o. 
19 F. Furet, Egy il lú zió múlt ja, ford. Mihanc sik Zsó fi a, Eu ró pa, Bu da pest 2000, 109. o.
20 Uo., 315. o.
21 Lásd uo., 284–286. o. (6. fe je zet, 13. jegy zet).
22 Uo., 43. o.
23 Uo., 44. o.
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olyan tisz te let re mél tó áram la tok kal is egy sor ba ke rül het nek, mint ami lyen a repub likaniz mus, a 
li be ra liz mus, sôt, a szó nak egy bi zo nyos ér tel mé ben akár a szo ci a liz mus is.

Kön  nyû do log vol na mind eb bôl azt a kö vet kez te tést le von ni, hogy Kant ez egy szer nem a tô le 
egyéb ként meg szo kott tárgy sze rû ség gel és éles lá tás sal ítél, ami kor a for ra dal mi el ra gad ta tást a 
ha la dás ba ve tett hit zá lo gá vá eme li, és így szin te val lá sos mél tó ság gal ru ház za fel. Men te get het nénk 
az zal, hogy az ô ko rá ban még csak szü le tô ben volt a tör té ne lem ta pasz ta la ta, nem le he tett te hát 
elô re lát ni, mi lesz be lô le a ké sôb bi ek ben. Ez azon ban nem csak kön  nyû, de alig ha nem egy szer smind 
kön  nyel mû do log is vol na. Nem sza bad meg fe led kez nünk ar ról, ami va ló já ban koc kán fo rog, mi köz ben 
lát szó lag pusz tán a tör té ne ti je lek kanti el mé le tét tes  szük mér leg re. Furet egy he lyütt ki eme li, mi lyen 
za bo lát lan ná és be fe jez he tet len né vált a fran cia for ra da lom az egyen lô ség kö ve tel mé nyé nek meg-
fo gal ma zá sa foly tán, majd hoz zá te szi: „[…] ez kü lön böz te ti meg an  nyi ra az ame ri kai for ra da lom tól, 
hogy az sem biz tos, hasz nál hat juk-e egy ál ta lán ugyan azt a szót a két ese mény meg n evezésére.” 24

Ezt a gon do la tot a kö vet ke zô kép pen fej ti ki: „Mind ket tôt ugyan azok az esz mék és ha son ló szen ve dé-
lyek moz gat ták; csak nem együtt te rem tet ték meg a mo dern de mok ra ti kus ci vi li zá ci ót. Ám az egyik 
egy olyan al kot mány ki dol go zá sá val és meg sza va zá sá val ér vé get, amely a mai na pig ér vény ben 
van, és az ame ri kai pol gár ság frigy lá dá já vá lett. A má sik so rán egy mást kö ve tik az al kot má nyok 
és a vi lá gon elô ször az egal itárius ön kény ura lom is szín re lép. [Az utób bi ô]rzi azt az esz mét, hogy 
a for ra da lom nem az egyik rend szer bôl a má sik ba va ló át me net, nem va la mi fé le zá ró jel két vi lág 
kö zött, ha nem a de mok rá ci á tól el vá laszt ha tat lan po li ti kai kul tú ra […].” 25

A tét te hát ez az eu ró pai ér te lem ben vett de mok rá ci á tól el vá laszt ha tat lan po li ti kai kul tú ra, amely 
nem is pusz tán a fran cia for ra da lom va ló sá gá ban, ha nem épp an  nyi ra a fran cia for ra da lom – nem 
cse kély rész ben né met – szem lé lô i nek gon dol ko dá sá ban for má ló dik ki. Jól meg kell gon dol nia a 
dol got an nak, aki ezt az örök sé get akár a leg bor zal ma sabb kö vet kez mé nyek re hi vat koz va is egé-
szé ben el akar ja uta sí ta ni. Az utób bi két év szá zad ban so kan érez tek már kí sér tést ar ra, hogy há tat 
for dít sa nak az egy szer már meg ta pasz tal ha tó vá vált tör té ne lem nek, és a mi ko runk ban szá muk csak 
to vább sza po ro dik. Ezt a vis  sza ko zást, akár mi lyen in dí ték kal tör té nik is – akár Ó-Eu ró pá hoz je lent 
meg té rést, akár el sza ka dást ered mé nyez Eu ró pá tól –, min den kép pen ért he tô vé te szik a szörny tet-
tek, ame lyek rôl már Kant is ok kal be szél he tett, ho lott ô a ja ko bi nu sok rém ural mán kí vül mást még 
nem is is mert, és per sze nemkevés bé a meg csalt re mé nyek is. Hogy iga zol hat ják-e egy szer smind, 
az olyan kér dés ma rad, amely re, úgy vé lem, ma alig ha fe lel het bár ki is tel jes bi zo nyos ság gal. 

A fi  lo zó fus nak azon ban, aki nek ke nye re a refl  e xió, a föl esz mé lés, a ma gá tól ér te tô dô re va ló rá-
kér de zés, eszé be jut hat itt még egy es he tô ség: ta lán nem jól ér tel mez tük azt a ta pasz ta la tot, amely 
a tör té ne lem rôl a XVIII. szá zad vé gén és az óta adó dott. Idéz tük François Furet-tôl, hogy sze rin te mi 
bi zo nyult a for ra da lom ból az el múlt két év szá zad so rán olyan le nyû gö zô nek: az aka rat tör té nel mi 
sze re pé nek igen lé se, az, hogy az em ber meg te remt he ti ön ma gát. Va jon nem a de mok ra ti kus in di-
vi duum au to nó mi á já nak eb ben a ta lán túl sá go san is le egy sze rû sí tô – vagy egye ne sen fél re ve ze tô 

– ér tel me zé sé ben rej lik-e a fél re sik lás oka?
Ha ezt a kér dést tes  szük fel, ki vé te les je len tô ség re te het szert a sze münk ben egy olyan fi  lo zó fi  ai 

könyv, amely ke re ken tíz esz ten de je, te hát rö vid del a szá zad vég nagy for du la ta után je lent meg. Marc 
Richir Du sub lime en poli tique cí mû mun ká já ra gon do lok. Ez a mû fe no me no ló gi ai né zô pont ból vizs-
gál ja és ér tel me zi új já azt a ta pasz ta la tot, amely a tör té ne lem rôl a fran cia for ra da lom ban adó dott. 
E ta pasz ta lat le írá sá ban Richir nagy fran cia tör té net írók ra tá masz ko dik; fô képp Michelet-t és Edgar 
Quinet-t ve szi ala pul, de Toc queville-ra is utal. Az ér tel me zés so rán azon ban ô is Kant hoz kap cso ló-
dik. Igaz, nem a tör té ne ti je lek el mé le tét ál lít ja vizs gá ló dá sa i nak kö zép pont já ba, ha nem a fen sé ges 

24 Uo., 25. o.
25 Uo.
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– Kant nál ere de ti leg esz té ti kai ös  sze füg gés ben meg fo gal ma zó dó – gon do la tát ter jesz ti ki – vagy 
in kább vi szi át – a tör té ne lem ta pasz ta la tá ra. A ter je del mes és gaz dag elem zés bôl elég itt egyet len 
dol got ki emel nünk: Richir sze rint az a ta pasz ta lat, amely a fran cia for ra da lom ban a tör té ne lem rôl 
meg szü le tik, nem az em ber ön te rem té sé nek és ki vált képp nem az aka rat tör té nel mi sze re pé nek igen-
lé sé re in dít. A de mok ra ti kus in di vi duum au to nó mi á já nak egé szen más szer ke zet raj za bon ta ko zik ki 
be lô le: a ré gi vi lág kö tel mei alól va ló fel sza ba du lás pil la na ta csak at tól fen sé ges, hogy az em ber hez 
el ér ke zik egy „meg ha tá ro zat lan fel hí vás”, amely azt kí ván ja tô le, hogy ad ja meg a ma ga fe le le tét 
az ér te lem kérdésére.26 Ön tör vé nyû ség ez, hi szen az ér te lem kér dé sé re ma ga az em ber fe lel; de az 
a fel hí vás, amely ön tör vé nyû ség re ösz tö nöz, épp úgy meg elôz min den ön tör vé nyû sé get, akár csak 
Kant nál az er köl csi tör vény. Richir nem ri ad vis  sza at tól, hogy bal ol da li be ál lí tott sá gú gon dol ko dó tól 
né mi képp meg le pô kö vet kez te tést von jon le mind eb bôl: ezen a pon ton – ál lít ja – po li ti ka és te o ló gia, 
ha bár a leg ke vés bé sem ha gyo má nyos mó don, de még is csak ös  sze kap cso ló dik egy más sal. Ahon nan 
az em lí tett fel hí vás hoz zánk el ér ke zik – te szi még hoz zá Richir, és ez zel a gon do lat tal le is zár hat juk 
át te kin té sün ket, mert alig ha van mód itt en nél töb bet mon da ni –, az em lí tett fel hí vás ki in du ló pont-
ját te hát „csu pán tár sa dal mi és tör té nel mi, sem mi képp sem me ta fi  zi kai okok ból ódz ko dunk azon 
a né ven ne vez ni, amely ha gyo má nyunk sze rint meg il let né ôt: az Istenén.” 27

26 M. Richir, Du sub lime en poli tique, Pay ot, Pa ris 1991. 29. o.
27 Uo., 28 sk. o.
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