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té telezésem szerint a Conard-féle szövegkiadás -
ból készült: Œuvres complètes de Alfred de Vigny: 
CINQ-MARS OU UNE CONJURATION SOUS LOUIS XIII, notes 
et éclaircissements de Ferdinand Baldensperger, 
Louis Conard, Libraire-éditeur, Paris, MCMXIV–
MCMXXII.
12. Ezzel a franciatudással fôleg az a baj, hogy Bene-
dek Marcell járatlan a XIX. századi irodalmi nyelv-
ben.
13. Alfred de Vigny: CINQ-MARS, 146.

Ádám Péter

LEHETSÉGES-E?

Miklós Tamás: Hideg démon. Kísérletek a tudás 
domesztikálására
Kalligram, Pozsony, 2011. 459 oldal, 2990 Ft

A történelemfilozófia a felvilágosodás találmá-
nya: Cassirer szerint „Montesquieu hajtotta végre 
az elsô döntô kísérletet a történelemfilozófia megala-
pozására”.1 De milyen akadályok állnak (álltak) 
a történelemfilozófia elôtt? Miért kellett ennyit 
várni a megszületésére? A legalapvetôbb problé-
mát már Arisztotelész is megfogalmazta: „A tör-
ténetírót és a költôt [...] nem az különbözteti meg, 
hogy versben vagy prózában beszél-e [...], hanem az 
egyik megtörtént eseményeket mond el, a másik pedig 
olyanokat, amelyek megtörténhetnének. Ezért filozo-
fikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál; mert 
a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig 
az egyedi eseteket mondja el.”2 Az egyedi esetek 
viszont nem tárgyai a filozófiának; ezt a nehézsé-
get Montesquieu úgy oldotta meg, hogy „megfo-
galmazta a történeti ideáltípus gondolatát”.3 A leg-
 alapvetôbb probléma tehát az egyes és az álta-
lános kapcsolata; de a történelemfilozófia ezen 
túlmenôen is számos nehézséggel és csapdával 
találja szembe magát. Miklós Tamás könyve 
(különbözô esettanulmányokon keresztül) úgy 
beszéli el a történelemfilozófia történetét, hogy 
elsôsorban ezekre a nehézségekre és csapdákra 
figyel.4

(Kant: AZ EMBERISÉG EGYETEMES TÖRTÉNETÉNEK 
ESZMÉJE) Kant történelemfilozófiai alapvetése 
1784-ben jelent meg a Berlinische Monatsschrift-
ben; ép pen középen A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA elsô 

és második kiadása között. Az írás – a világos 
tagolás és a pregnáns megfogalmazás ellenére 
– máig nagy kihívást jelent az értelmezôknek. 
A kérdés mindenekelôtt az, hogy miképpen 
illeszkednek a történelemfilozófiai gondolatok 
a kritikai rendszerbe? Vidrányi Katalin így ír a 
történelemfilozófiai dolgozatokról: „E tanulmá-
nyok igen sajátos helyet töltenek be a kanti életmû -
ben. Idô rendileg a két elsô kritika között sorakoznak, 
ugyan akkor a kritikai rendszerbe magába nem il leszt-
hetôk be, hiszen a transzcendentálfilozófiai szisztéma 
szemszögébôl nézve a történelem a jelenségvilágban 
zajlik, a kanti erkölcsfilozófia csak az akarat szabad-
ságáról, a morálisan jó vagy rossz döntésrôl értekez-
hetik [...].”5 Egy 2004-es elôadásában Blandl 
Borbála nem A GYAKORLATI ÉSZ KRITIKÁJA, hanem 
A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA felé próbált hidat verni.6 
Kant egy helyen arról az emberrôl ír, aki törté-
nelmi értelemben tanulta meg a filozófiát: „Jól 
felfogta és megôrizte, azaz megtanulta a rendszert, 
mintha gipszlenyomata volna egy eleven embernek. 
Az ismeretek, melyek objektív szemszögbôl az ész is-
meretei (tehát eredetileg csakis az emberi észbôl szár-
mazhatnak), csak akkor nevezhetôk szubjektív érte-
lemben is az ész ismereteinek, ha az ész általános 
forrásaiból merítjük ôket [...], ha tehát [princípiu-
mokból] fakadnak.”7 Mintha ez a passzus egy-
becsengene a bevezetésben fölállított dualitás-
sal: „Tekintve, hogy az embereknél és ténykedésüknél 
semmiféle értelmes saját szándékot nem feltételezhet, 
a filozófus számára itt nincs más kiút, mint megkísé-
relni egy természeti cél felfedezését, amelybôl kö vet-
kezôen mégiscsak lehetséges lenne a saját terv nélkül 
járó teremtményeknek egy meghatározott természeti 
terv szerinti történelme.”8 Miklós Tamás részlete-
sen végigveszi a történelemfilozófia rendszer-
beli helyének meghatározására vonatkozó kí-
sérleteket. E válaszok egyik pólusán az a ma-
gyarázat áll, hogy ez jól illeszkedik a vallás- és 
a morálfilozófiához, és ezen keresztül belesimul 
a rendszerbe.9 A másik póluson pedig az az 
elmélet áll, hogy a történelemfilozófia egy for-
dulat hatására kerül elôtérbe, és szembehelyez-
kedik az egész rendszerrel.10 Ezután azonban 
a szerzô megfordítja a kérdést: „Meglehet tehát, 
nem az a kérdés, hogy integrálható-e a kritikai rend-
szerbe a történelemfilozófia, hanem hogy megfordítva: 
milyen áron ôrizhetô meg a rendszer – s egyáltalán 
egy racionális rendszer ambíciója – abban a kontex-
tusban, amelyet a Világpolgárbeli történelemfilo -
zófiai elmélkedések feltárnak?” (64.) Ha jól értem 
a megfogalmazást, akkor a szerzô itt elsôsor-
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ban a „rendszer” szó jelentését változtatja meg. 
A kérdés most az, hogy ha a „rendszer” szót post 
festum használjuk, akkor ebben milyen helyet 
kap a történelemfilozófia, stabilizálja- vagy des-
tabilizálja-e annak egységét? A rendszer így az 
írások egészét jelenti, a kanti szövegkorpuszt, 
a rendszer egységét (az emfatikus értelemben 
vett rendszert) pedig a három kritika jelöli ki. 
Mielôtt elkezdeném keresni a választ erre a kér-
désre, arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy 
Miklós Tamás elemzésének legszimpatikusabb 
része a mikrologikus szövegelemzés, amelynek 
eredményét így foglalja össze (elôlegezi meg): 
„Különös szöveg Kant Világpolgár-esszéje. Lebontja, 
amit felépít, ráépít arra, amit lebontott. Határozott 
kijelentéseket tesz, majd elrelativizálja ôket, rámutat 
belsô ellentmondásaikra, hogy azután puszta óhajjá 
minôsüljenek. S végül kiderüljön, amit elôre meg-
mondott: végig egy gondolati alternatíva lehe tô ség-
fel tételeinek latolgatásáról van szó, s bár e le he tôségfel-
tételekrôl kiderül, nemcsak nincsenek meg, de tulaj-
donképpen lehetôségük is kétséges, mégis belássuk, 
hogy nem volt más lehetôség, mint a lehetôség lehet-
ségességének felvetése – kétségességének tudatában, 
sôt éppen annak tudatából kiindulva.” (65.) E sze-
rint a jellemzés szerint Kant szövege kétséges 
állaggal rendelkezik, és mindenképpen csak 
kísérleti jelentôsége van. Ennek persze némileg 
ellentmond, hogy a megjelenés után egy évti-
zeddel Kant elhárította a kiadó kiegészítésre-
átdolgozásra vonatkozó kérését. (135., 82. jegy-
zet.)11 Ez viszont arra ösztönzi az interpretátort, 
hogy mégiscsak valamiféle jelentôséget adjon 
a szövegnek. Tartalmilag a legérdekesebb a ne-
gyedik tétel interpretációja. Ez a tétel a követ-
ke zô mondattal kezdôdik: „Az adottságoknak a 
tár sadalomban való antagonizmusa az az eszköz, 
amellyel a természet kifejleszti ezeket [mármint az 
adottságokat].”12 Itt szeretném fölhívni a figyel-
met a mû egy döntô vonására: Kant mintha 
összekeverné a társadalom és a történelem fo-
galmait. Pontosabban úgy tesz, mintha a kettô 
egymás szinonimája volna. Ez a fejlemény az 
újkori társadalomfilozófiai tradícióban Rous-
seau-nál látható a legegyértelmûbben, aki AZ 
EMBEREK KÖZÖTTI EGYENLÔTLENSÉG EREDETÉRÔL címû 
mûvében úgy beszélt a korabeli modern társa-
dalomról, hogy közben a „primitív népekre” vo-
natkozó útleírások eredményeit is figyelembe 
vette. A modern társadalom elmélete így eleve 
kapott egy történelmi dimenziót.13 Kant az elô-
szóban arról beszélt, hogy az akarat szabadsá-

gának jelenségei mögött a cselekvések általános 
természettörvényeinek kell állniuk. E jelenségek 
tanulmányozásakor mindvégig biztos abban, 
hogy ezekbôl mégis a történelem szabályszerû 
menete fog összeállni. És ebbôl a célból most 
Kant (állítja Miklós Tamás) az újkori társada-
lomfilozófia alapvetô témáját – az egyes szán-
dékok, akaratok, törekvések összerendezôdését 
– veti be. Pontosabban ezeket a mozzanatokat 
nevezi Kant antagonizmusoknak. „Anta go niz-
mu son itt az ember társiatlan társiasságát értem, 
azaz a társadalomba lépésre való hajlandóságot, amely 
azonban összekapcsolódik az ugyane társadalom szét-
szakadásával fenyegetô általános ellenállással.”14 És 
ehhez Miklós Tamás hozzáfûzi: „merôben új és 
több szempontból meghökkentô elemrôl van szó”. (95.) 
Szerintem csak két új elem van benne: (a) Egy 
társadalomelméleti mintának a történelemre 
való átvitele, amely azonban nem is igazi átme-
net, mert Kant nem teszi meg ezt a különbséget. 
(b) Kant igazából csak új nevet ad az egyedi 
vágyaknak, törekvéseknek, érdekeknek, ami -
kor ezeket „társiatlannak” nevezi; szintén nem 
könnyû belátni, hogy ez a retorikai átkereszte-
lés jelent-e újítást. Miklós Tamás egyik legszebb 
fölfedezése ebben a fejezetben annak bizo nyí-
tása, hogy Kant nagyban támaszkodott Rous -
seau TÁRSADALMI SZERZÔDÉS-ének genfi kéziratára, 
amelynek egyik helyén ezt olvashatjuk: „minél 
inkább ellenségeivé válunk embertársainknak, an-
nál kevésbé tudunk meglenni nélkülük”.15 E szö-
veg ôsképe pedig Spinoza ETIKÁ-jában található: 
„Amikor minden egyes ember leginkább a maga hasz-
nát keresi, akkor a leghasznosabbak az emberek egy-
másra nézve. Mert minél inkább keresi valaki a maga 
hasznát, s törekszik a maga fenntartására, annál több 
benne az erény [...], vagyis, ami ugyanaz [...].”16 
Ezen a különösen érzékeny helyen áll a Man de-
ville-interpretáció. Van egy kanti mondat, amely 
mintha még Mandeville-re utalna: „Hála hát a 
természetnek az összeférhetetlenségért, a rosszakarón 
versengô hiúságért, a ki nem elégülô uralom- és bír-
vágyért. Ezek nélkül örökre kifejletlenül szunnyadná-
nak az ember rendkívüli természeti adottságai.”17 
Eh hez Miklós Tamás hozzáfûzi: „Mandeville a 
ma gánbûnök közhasznúságáról írt, de azt azért nem 
állította, hogy ezek a bûnök változtatnák »a társadal-
mat morális egésszé«. (Sôt egyáltalán nem gondolta, 
hogy a társadalomnak morális egésszé kellene vál-
nia.)” (101.) És ehhez hozzátehetnénk: így tudott 
átlépni az etikából a gazdaságtanba. A történe-
lemfilozófia megalapozásának sikere ezen az 
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összerendezôdésen, pontosabban a társadalmi 
összerendezôdés átvételének sikerességén mú-
lik. És ha ez egy valóságos folyamat, akkor a 
szerzô joggal mondhatja: „itt mintha eltûnni lát-
szana annak a gondolata, hogy mindez filozófusi 
hipotézis”. (105.)

(Bevezetés a hegeli történelemfilozófiába) „A 
világtörténet az ész képe és tette.”18 „A világtörténet 
a haladás a szabadság tudatában – az a haladás, 
amelyet szükségszerûségében kell megismernünk.”19 
Miklós Tamás tulajdonképpen ezt a két mon-
datot szeretné értelmezni, és nem is annyira a 
jelentésükre kíváncsi, mint inkább arra, hogy 
hogyan lehetett ilyeneket mondani. „Hiszen tu-
lajdonképpen kinek, minek a folytatása és betetôzése 
volna is a hegeli történelemfilozófia, mely az ész és a 
szabadság [...] diadalútjának mondja az ember tör-
ténetét? Kant, Fichte, Schelling vagy éppen Schiller 
világtörténelmi elmélkedései folytatását írta volna 
meg? Persze eredetileg mindannyian az ész és a sza-
badság történetére szerettek volna ráismerni az em-
beri dolgokban.” (195.) Az elemzések azt mutatják, 
hogy Hegel csak úgy tudta megalapítani a tör-
ténelemfilozófiát, hogy kiiktatta vagy ignorálta 
azokat a nehézségeket, amelyeket Kant és Schel-
ling föltárt. Miklós Tamás most így összegzi a 
Kantra vonatkozó elemzéseit: „Összegezve gon-
dolatkísérletét, Kant lehetségesnek és egyben kívána-
tosnak nevezi ugyan az értelmes történelem feltevé-
sére irányuló »filozófiai kísérletet« (a bevezetésbôl 
tudjuk, hogy egyben kényszerû kísérletnek is tekin-
ti), de mindez nem a történelem értelmességérôl, hanem 
a filozófus saját racionalizálási kísérletérôl szól.” 
(198.)20 Az elôzôekben láttuk, hogy az újkori 
társadalomfilozófiai kísérlet történelmi transz-
formációja már-már a „természeti célnak” a rea-
litásban való felfedezéséhez vezetett. Tu laj don-
kép pen a kanti kísérlettel analógiában tekint 
rá Miklós Tamás Schelling mûvének, A TRANSZ-
CENDENTÁLIS IDEALIZMUS RENDSZERÉ-nek történe-
lemfelfogására is. Ebben a könyvben azt láthat-
juk, hogy az én (az intelligencia) egy azonosu-
lási folyamaton keresztül a természet felé ha-
lad.21 Ennek az elôrehaladásnak már majdnem 
a végén jutunk el a történelemhez vagy a tör-
ténelemfilozófiához. „Elôször is meg kell alkotnunk 
magunknak a történelem fogalmát.”22 Schelling 
mintha az olvasóihoz szólna, pedig a történelem 
„megalkotása” az elôrehaladó én feladata lenne. 
A meghatározást Schelling két kizárással kezdi: 
a történelemnek nem tárgyai a természeti ese-

mények, és nem tárgyai a periodikusan vagy 
szabályszerûen ismétlôdô események. Az elsô 
csoport a történelem elôtt, a második a törté-
nelmen túl helyezkedik el: a szigorú meghatá-
rozottságtól a törvényszerûségig haladunk, mi-
 köz ben olyan eseményeket érintünk, amelyek-
ben a szabadság a meghatározó. „A történelem 
sem az abszolút törvényszerûséggel, sem az abszolút 
szabadsággal nem fér össze, és csak ott lehetséges, ahol 
egyetlen eszmény úgy valósul meg végtelenül sok el-
térés közepette, hogy ha az egyes nem is, de az egész 
egy bevág vele.”23 Kicsit furcsa: mintha nem a 
sza badság, hanem a szükségszerûség felôl ér-
keznénk. „A transzcendentális idealizmus rend-
szerében [...] korábbi belátásait félretolva, a kanti fé-
lelmek és remények által vezetve [Schelling] mégis 
megkísérli a történelemfilozófia melletti érvek reha-
bilitálását – végül feladja az egész kísérletet, és az 
individuumot és az abszolút értelmet, a szabadságot 
és szükségszerûséget egyesítô filozófia számára csak 
a racionális ambíciójú történelemfilozófiát messze el-
hagyva, a mítosz és a poézis birodalmában remél me-
nedéket. Mert ez az egyesítés szerinte éppen nem lehet 
tisztán racionális természetû [...].” (199. k.) Hegel 
ezt a problémahelyzetet örökli, de az ô megol-
dása az, hogy a lehetetlenség reflektálása helyett 
az irracionalitást is racionalizálni próbálja. És 
ennek fontos láncszeme az „ész csele”. „De még 
ha az »ész csele« csodájának beépítése a racionális 
ambíciójú történelemfilozófiába valamiképpen simán 
megoldható volna is – miféle történelemfilozófia lenne 
az, ahol az értelmes végcélt egyetlen szereplô sem 
akarja? Akkor kinek az értelmes története volna mind-
ez?” (201.) Ez a probléma persze már Kant elem-
zett tanulmányának elôszavában is megjelenik. 
Miklós Tamást azonban nem a probléma za-
varja, hanem annak megoldása. A megoldást a 
racionalitás-irracionalitás tengelye mentén ér-
telmezi. Az irracionális elemek racionális integ-
rációja azonban az egész megoldást teszi irraci-
onálissá, s ennek következtében a történelem-
filozófia a teológiához közeledik. A történelem-
filozófia így tulajdonképpen egybeesik az is teni 
gondviselés tervével. Ha az ész meg akarja is-
merni istent, akkor általában szerénytelenséget 
vetnek a szemére. „Az igazi alázat [azonban] éppen 
abban áll, hogy Istent felismerjük mindenben, hogy 
megadjuk neki a tiszteletet mindenben és fôképp a 
világtörténet színpadán. [...] Ha azt akarjuk, hogy 
Isten neve ne valami üres legyen, akkor Istent mint 
jóságost és megnyilatkozót kell elismernünk.”24 De 
ez a gondolat Kantnál is megtalálható: „A ter-



1076 • Figyelô

mészet – vagy jobban mondva: a gondviselés [...] 
igazolása nem éppen mellékes indítéka annak, hogy 
a világ szemléletében egy különös nézôpontot válasz-
szunk.”25 Ha a „német idealizmusba” Kantot is 
besoroljuk, akkor azt mondhatjuk, a német idea-
lizmusban a történelemfilozófia nyíltan a teo-
lógiára utal. Én viszont azt szeretném javasolni, 
hogy Hegel megoldását ne a racionalizmus-
irracionalizmus tengelye mentén értelmezzük. 
Hegel ugyanis világosan különbséget tesz a tár-
sadalom- és a történelemfilozófia között, még 
akkor is, ha van köztük egy bizonyos átmenet. 
A történelemfilozófia mint diszciplína beveze-
tésére a JOGFILOZÓFIA keretei között kerül sor. 
„Az elem, amelyben az általános szellem létezik 
[...] a világtörténelemben a szellemi valóság [...]. 
A világtörténelem ítélôszék, mert a világszellem ma-
gában- és magáértvaló általánosságában a külö -
nös [...].”26 Az „ítélôszék” olyan instancia, amely 
a különösségeket fölemeli az általánosságba. 
A különös általánossá válása azonban a JOG FILO-
ZÓ FIÁ-ban például a polgári társadalom elméle-
tében is megjelenik. „De a különösség elve éppen 
azzal, hogy magáértvalóan a totalitássá fejlôdik, át-
megy az általánosságba, s egyedül ebben van igazsá-
ga és pozitív valóságának joga.”27 Ha ez az átme-
net máshol is lejátszódik, akkor a történelemre 
vetített specialitását csak a mechanizmus jelle-
ge adhatja meg.28 Ez ugyan nem lesz teljesen 
világos, de ettôl a megoldást magát még nem 
kell irracionálisnak neveznünk. Van egy bizo-
nyos összerendezési mechanizmus, amely Adam 
Smith A NEMZETEK GAZDAGSÁGÁ-ban többféle for-
mát vesz föl: (a) a munkamegosztás eredményei 
végül egyetlen termékben összegzôdnek; (b) a 
termelôk önös érdekei a fogyasztók számára 
fogyasztási javakat hoznak létre; (c) a láthatatlan 
kéz elmélete a spontán folyamatokat törvény-
sze rû összefüggésekké szervezi. Az elsô kettônek 
nagyon pontos értelme van, a harmadik egy 
metafora, amely részben kitér az összeszerve-
zô dés pontos leírása elôl. Nehéz lenne általá-
nosságban megmondani, hogy a különösségnek 
az általánosba való átmenete pontosan melyik 
mintát is követi. De én mégis arra hajlanék, 
hogy amikor a „történelem ítélôszékérôl” beszélünk, 
akkor a láthatatlan kéz teóriája rendelkezik a 
legnagyobb magyarázóerôvel. Az igaz, hogy az 
egyéni szándékokban és akaratokban nem ér-
lelôdik meg a szövetségkötés felismerése, de ez 
még nem ok arra, hogy irracionalitásról beszél-
jünk. Hegel azt mondaná: a szellem útja racio-
nális folyamat.

(Nietzsche: haszon és kár) Tudjuk, hogy Nietz-
sche 1868-ban Bázelben hallgatta Burck hardt 
elôadásait, és minden bizonnyal tôle vette át a 
maga „történelemfilozófiájának” alapgondolatát: 
a modern kort erôteljes történelmi tudat jel-
lemzi. Burckhardt még azt állította, hogy a bar-
bár és a mûvelt társadalmak közötti választó-
vonalat éppen a történelmi tudat hiánya vagy 
meg léte alkotja. A történelmi tudat olyan szem-
léletmód, amely távolságot tart a saját korának 
viszonyaitól, amely a „hûvös szemlélô” álláspontjá-
ra helyezkedik, amely megengedi magának, 
hogy speciális értelemben „kor-szerûtlen” legyen.29 
Nietzsche elfogadja a modern kornak ezt a di-
agnózisát, csak éppen az értékelés elôjeleit vál-
toztatja meg: amit Burckhardt elôrelépésnek 
te kint, az Nietzsche szerint hanyatlás. A máso-
dik korszerûtlen elmélkedés 8. fejezete elején 
Nietzsche ezt írja: „Talán különösnek tûnhet, de 
nem ellentmondás, ha ennek a kornak, amely oly 
hangosan és tolakodóan szokott zavartalan ujjongás-
ban törni ki történelmi mûveltsége felett érzett örö-
mében, mégis egyfajta ironikus öntudatot tulajdoní-
tok, egy átsuhanó sejtelmet, hogy itt nincs min ujjon-
gani, valami félelmet, hogy talán nemsokára vége 
szakad a történelmi megismerés minden gyönyöré-
nek.”30 Most már csak ezt a hanyatlást kell pon-
tosan leírni. Egyetértek Miklós Tamással, ami-
kor ezt mondja: „A második korszerûtlen elmélke-
dés [...] – sok leegyszerûsítô olvasattal szemben – nem 
az emlékezéssel szembeállított felejtés apoteózisa, még 
kevésbé [...] a különbözô történeti szemlélettípusok 
lajstroma [...].” (219.) Én a mondatot talán így 
fejezném be: inkább egy kritikai kordiagnózis 
kidolgozásának programja. És ha ezt az interp-
retációt részletesebben ki kellene dolgoznom, 
akkor elôször a könyv nyitógondolatára utalnék. 
„Tekintsd a nyájat, amely melletted legelész tova: nem 
tudja, mi a tegnap, mi a ma, szerteszökdécsel, faldos, 
lenyugszik, emészt, felszökken újra, s így hajnaltól 
éjszakáig és napra nap [...], a pillanat cövekéhez 
kötve, s ezért sem búskomor, sem életunt.”31 Ebben 
a költôi képben a boldogság a búskomorság és 
az életuntság ellentéte; Nietzsche a tudati mû-
kö dés végsô kicsúcsosodásának tekinti a tör-
ténelmi tudatot, amelyben tetôzôdik a búsko-
morság és az életunalom. Így Nietzsche az erôs 
tör téneti tudatot a „tudományos korszakhoz” köti. 
„Sôt [egyesek] diadalujjongásban törnek ki, hogy 
immár a »tudomány kezd uralkodni az életen« – meg-
lehet, ezt el is érik, ám az ily módon uralt élet bizo-
nyosan nem túl értékes, mert jóval kevésbé élet és jóval 
kevesebb életet biztosít a jövônek, mint az egykori, 



Figyelô • 1077

nem a tudás és az ösztönök és az erôteljes képzelet 
által uralt élet. Ám, mint mondottuk, ez a kor nem is 
akar a kész és éretté vált, a harmonikus személyiségek 
korszaka lenni, hanem csak a közös, lehetô leghasz-
nosabb munkáé.”32 A tudományok korát Nietz-
sche „az általános hasznosság üzemének” is nevezi.33 
(Persze Nietzsche itt olyan kapcsolatokat teremt, 
amelyek egyáltalán nem tûnnek meggyôzônek: 
éppenséggel úgy is lehetne érvelni, hogy a tu-
dományokból hiányzik a belsô emlékezés, ben-
nük mindig csak az utolsó tudatalakzatnak van 
érvényessége, ezért a tudomány korában az em-
lékezet maga is válságba jut: a tudományok az 
embert bezárják a mindenkori jelenbe. Modern 
kifejezéssel élve azt is mondhatnánk, hogy a 
tudományok világképpé általánosított alakja 
egy affirmatív kultúrát implikál.) De itt most 
meg is állhatunk, és rátérhetünk arra, ahogy 
Miklós Tamás lezárja a fenti passzust: „A máso-
dik korszerûtlen elmélkedés [...] a történelem új inst-
rumentalizáló felfogásának felvázolása.” (219.)34 
Nem tartom teljesen pontosnak a megfogalma-
zást, de kétségtelenül arról van szó, hogy Nietz-
sche (talán elsôként) a történelmet nem makro-
folyamatnak tekinti, hanem megpróbálja be-
ágyazni az emberi életbe. És innen kiindulva 
értelmezhetô a könyv címe: VOM NUTZEN UND 
NACHTEIL DER HISTORIE FÜR DAS LEBEN. Vagyis az 
átfogó kontextust az élet alkotja; az életnek vi-
szont van egy normatív aspektusa: az élet szo-
rosan kapcsolódik a boldogsághoz. Nem egé-
szen pontos, de akár a történelem „szub jek ti vi-
zá lódásáról” is beszélhetnénk. Lehet, hogy ez 
lenne a válasz a történelemfilozófia általános 
dilemmáira? „Ebben a történelemképben azonban 
nem maga a történelem a hangsúlyos, hanem az, aki 
instrumentalizálja, a történelmet felhasználó szub-
jektum.” (119.)35 Vagyis itt igazából nem is tör-
ténelemfilozófiáról, hanem a szubjektum vita-
lisz tikus elméletérôl van szó. Vagyis – mond-
hatnánk – Nietzsche úgy alakítja át a történe-
lemfilozófiát, hogy meg is szünteti azt. De ha 
itt megállnánk, akkor nem látnánk, hogy Nietz-
sche hogyan próbálja megoldani a történelem-
filozófiában rejlô kihívásokat. A nagy és meg-
oldhatatlan kérdés az volt, hogy hogyan lehet 
leírni a történelmi ítélôszék mûködését, vagy-
is a különösnek történelmi általánossá való 
 felemelését. Persze, Nietzschének csak gúnyos 
megjegyzései vannak a hegeli koncepcióról, 
mint „az idôsebb fejeket majd szétrobbantó” filozó-
fiáról. Ha ezt a kifejezést interpretálni próbál-
juk, akkor azt mondhatjuk, hogy a hegeli filo-

zófia tele van fölösleges erôfeszítésekkel. (Az 
ifjúhegeliánusok ezeket az erôfeszítéseket a spe-
ku lációval azonosították.)36 A történelmi íté lô-
szék is olyan „túlspekulált” megoldás, amely 
csak egy metaforát nyújt a probléma valóságos 
megoldása helyett. A megoldás pedig po fon-
egy szerû: „A történelem az erôseké, akik az »élet 
szolgálatába« képesek azt állítani. Ezek az erôsek 
magukévá ragadják a múltból azt, amire szükségük 
van, és fütyülnek arra, amire nincs. [...] Az erôsek 
nem a múltba révednek, nem is a jövôtôl várnak 
nagy idôket; ôk a saját idejüket maguk teszik naggyá, 
s ehhez ejtik zsákmányul a múltat mint saját törté-
netüket.” (219. k.)37 Nietzsche most azt állítja, 
hogy a tudományos korban a vallás megsem-
misül. „Az olyan vallás [...], amelynek történeti 
tudássá kell átalakulnia, az olyan vallás, melynek 
az a sorsa, hogy a tudomány a legutolsó porcikájáig 
megismerje, útjának végére érve már meg is semmi-
sült.”38 Vagyis Nietzsche szerint így lehet meg-
haladni a történelemfilozófia hagyományos val-
lási kötôdéseit. Én azonban nem látom kény-
szerítônek, hogy az „erôs ember” által megkonst-
ruált történelmet a mûalkotás vagy a mûvészet 
analógiájára gondoljuk el. (Ráadásul itt van 
egy újabb csúsztatás: nem annyira a mûvészet-
rôl és a mûalkotásról van szó, hanem inkább 
az alkotás folyamatáról, mint konstruálásról.) 
Mindenesetre Nietzsche ezt írja: „A történelem 
ellentéte a mûvészet: és csak ha a történelem elbírja 
azt, hogy mûalkotássá formálódjék, tehát hogy tiszta 
mûalkotássá váljon, csak ak kor képes talán ösztönö-
ket megtartani vagy akár éb  reszteni.”39 (Az ösztö-
nök megtartása és föl ébresz tése – a tudatosság-
gal ellentétben – a bol dog sághoz tartozik.)40 
Ebben a fordulatban egy   fajta visszatérést lát-
hatunk az arisztotelészi POÉ TIKÁ-hoz: a törté-
nelemfilozófia problémája ak   kor oldódik meg, 
ha a történelem maga költészetté válik. Miklós 
Tamás pedig ezt úgy hosszabbítja meg, hogy 
ezzel együtt nemcsak a történe lem, hanem ma -
ga a történelemfilozófia is költészethez köze-
ledik.

(Benjamin: a történelem mint szöveg) A könyv-
nek ha nem is a végpontja, de mindenképpen 
a csúcspontja Walter Benjamin TÖR TÉNELEM FI-
LOZÓFIAI TÉZISEI-nek értelmezése. „Ismeretes, hogy 
vannak nyugtalanító szöveghelyek a filozófiában, 
ahová sokan elindultak, de ahonnan még senki sem 
tért vissza.” (227.) Ez a felütés a dantei pokolfel-
iratra emlékeztetne: vannak olyan szövegek, 
amelyek ezt írják önmaguk fölé (ezt üzenik az 
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értelmezônek): „ki itt belépsz, hagyj fel minden 
reménnyel!”41 És az ilyen jellegû XX. századi szö-
vegekbôl kiemelkednek Benjamin most elem-
zésre kerülô tézisei. Persze sokan próbálták ér-
telmezni, sokan indultak a rejtélyes szöveg meg-
hódítására. „Akik [...] visszatértek, azok valójában 
visszafordultak az út valamely – még biztonságosnak 
tartott – pontjáról, ahonnan talán belátni vélték és 
azonosítani próbálták azt a bizonyos nehezen meg kö-
zelíthetô helyet [...]. Akik a legmesszebb jutottak, azok 
fogalmaznak a legóvatosabban, talán attól tartva, 
hogy még egy lépés, és magával húzza ôket a megfej-
teni próbált szöveg oda, ahonnan már valóban nem 
vezet visszaút.” (227.) Egy plasztikus és szép kép, 
amely az értelmezés nehézségeit mutatja; de a 
könyv felépítése azt sugallja, hogy érdemes eze-
ket a nehézségeket vállalni, mert Benjamin kon-
cepciója a történelemfilozófia addigi problé-
máinak megoldását ígéri. Benjamin a törté-
nelmet „permanens katasztrófának” tekintette,42 
Mik lós Tamás viszont azt sugallja, hogy maguk 
a tézisek azonosíthatók a katasztrófával, vagyis 
a pokollal. Ezt szeretném kiegészíteni: e szöveg 
katasztrófaként (pokolként) való értelmezése 
már maga a legnagyobb megértôi teljesítmény. 
Volt egy kor, a kommunizmus utolsó évtizede, 
amikor ez a szöveg a marxista történelemfilo-
zófia bázisán, ha nem is teljesen magától ér te-
tô dônek, de legalábbis könnyen értelmezhetô-
nek látszott.43 Elôször is abból induljunk ki, 
hogy a benjamini életmû centrális jelentôségû 
dokumentumáról van szó. „Walter Benjamin tör-
ténetíróként értelmezte önmagát. [...] Benjamin szá-
mára a Történelemfilozófiai tézisekben (1940) 
– amelyek egyfajta elméleti végrendeletét képviselik 
– a »történelmi materializmus«, vagyis a Marxon 
iskolázott történész alkotja az identifikációs figurát.”44 
Ezt elfogadhatjuk: Benjamin célja egy neomar-
xista történelemfilozófia megalkotása, amely-
nek középpontjában nyilvánvalóan a marxi osz-
 tályharc koncepciójának újraértelmezése áll. 
A cél most a „fasizmus elleni harcban” a pozíciók 
javítása.45 Miklós Tamás ugyanakkor rámutat, 
hogy – bár ez a kiindulópont megkérdô je lez-
he tetlen – már az elsô tézisben föllépnek bizo-
nyos nehézségek: nem lesz egészen egyértelmû, 
hogy a teológia van alávetve a történelmi ma-
terializmusnak vagy fordítva. A vita két tábort 
hozott létre: az egyik oldalon állnak a szekula-
rizálók, a másikon a teologizálók. (Az elsô állás-
pontot Habermas, a másodikat Scholem kép-
viseli.)46 Én úgy gondolom, hogy ezen a döntô 
ponton is Habermas útmutatásai az irányadók: 

„Benjamin elméletének aktualitása nem a forrada-
lom teológiájában áll. Az aktualitása sokkal inkább 
abban mutatkozik meg, ha megpróbáljuk Benja min-
nak a tapasztalatra vonatkozó elméletét a történelmi 
materializmus »szolgálatába fogadni«.”47 Elôször 
is föltûnik, hogy Habermas nem a „helyes ér tel-
me zésrôl”, hanem az aktualitásról beszél. És az 
aktualitás nála két feltételt tartalmaz: (a) a teo-
lógia van alárendelve a filozófiának; (b) a teoló-
giát még ebben a funkciójában is a tapasztalat 
fogalmával kell helyettesíteni. Ezt a tapaszta latot 
Habermas a Marx által leírt (vagy a Marx nál 
megjelenô) tapasztalati horizont kiszé lesíté se-
ként értelmezi. „Nos, Benjamin a Marxra vissza-
ve zethetô tradícióban az elsôk egyike volt, aki a ki-
zsákmányolás és a haladás fogalmában felfedezett egy 
további mozzanatot: az éhség és az elnyomás mellett 
a kudarcot, a jólét és a szabadság mellett a boldogsá-
got.”48 Van tehát egy olyan marxi tapasztalat-
fogalmunk, amely kétszer két kategóriával ra-
gadható meg: éhség – jólét, elnyomás – szabad-
ság. Ezek kiegészülnek a kudarc – boldogság 
kettôsével. A kudarc tulajdonképpen a boldog-
ság negatív alakja, és így azt lehet mondani, 
hogy Benjamin a marxi haladáskoncepcióba 
beemelte a „boldogság” fogalmát. „Benjamin a 
boldogság tapasztalatát – amelyet ô profán megvilá-
gosodásnak nevezett – a tradíció megmentéséhez kö-
tötte. A boldogságigényt csak akkor lehet beváltani, 
ha nem szikkad ki az a szemantikai potenciál, amely-
re a világnak a szükségleteink fényében való interpre-
tá ciójakor szükségünk van.”49 Miklós Tamás azon-
ban nemcsak a Marx-hatást tartja fontosnak, 
hanem legalább ugyanekkora jelentôséget tu-
lajdonít Nietzschének is: „Marxnál és Nietzschénél 
[...] válik a történelem elbeszélhetôsége az [...] osztá-
lyok, az erôsek, a gyôztesek vagy a gyôzelem váromá-
nyosai zsákmányává. Ôk számolnak le az egyetemes 
észközösség s ezzel a közös történelmi narráció 
aufklérista dogmájával.” (250.) A szerzônek mé-
lyen igaza van abban, hogy Benjamin számára 
a marxi koncepción túlmenôen Nietzsche filo-
zófiája is nagyon fontos volt; erre utal a XII. 
tézis Nietzschétôl származó mottója is. De van 
egy alapvetô különbség is: Marxnál a történelem 
nem az interpretáció tárgya, hanem egyfajta 
létfogalom. Miklós Tamás ötletébôl kiindulva 
azt lehetne mondani, hogy Benjamin tulajdon-
képpen a marxi történeti koncepció nietz scheá-
nus átiratát nyújtja. De itt nem az erôsek hely-
zete határozza meg a történelmet, hanem egy 
va lóságos interpretáció. „Feltevésünk szerint  Ben-
 jamin írása a történelem interpretációjának – és 
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egyáltalán az interpretációnak – lehetôségeirôl, 
kényszerérôl és határairól szól.” (248.)50 Nem 
az erôs emberek, hanem a valóságos osztályok 
tehetik a történelmet a sajátjukká. A marxi gon-
dolatot, mely szerint a történelem az osztályhar-
cok története, Benjamin úgy írja át (Nietzsche 
szempontjából), hogy a társadalmi küzdelmek 
a történelem interpretációjáért folytatott küz-
delmek; „a történelem pedig a történelem értelme-
zéséért folytatott harc története”. (252.) – Most nem 
követem tovább az interpretációt, de egyvala -
mit (Habermasra támaszkodva) már kimondha-
tunk: azokat a szövegeket, amelyek önmaguk 
olvasatát különösen megnehezítik, célszerû az 
aktualitás felôl értelmezni, vagyis egy koncepcio-
nális elképzelésbôl kiindulva. (Hiú ábránd és a 
szövegek egyfajta megerôszakolása, ha min den-
re kiterjedô interpretációt próbálunk ad ni.) 

(Karl Löwith: a történelem mint üdvtörténet) 
A Löwithrôl szóló esszéjében Miklós Tamás Ben-
jamin téziseinek egyértelmûen teologizáló in-
terpretációjából indul ki.51 „A történelembôl a jövô 
felé hátráló rémült angyal a halál angyalának bizo-
nyul: nyomában kô kövön nem marad. Bár Benjamin 
»a történelem olyan felfogását« keresné, mely »nem 
vállal semmi cinkosságot« a vak haladással, a törté-
nelem angyalarcáról úgy látszik, letörölhetetlen a 
rémület. Nincs választása. Ha nem kelne idôben se-
gítségére a pusztításból ôt kimentô paradicsomi vihar, 
ha nem válna e vihar cinkosává, eggyé azzal – ment-
hetetlenül alábukna a szenvedôk és a holtak közé. 
Talán cinkosságát próbálja enyhíteni, amikor elfor-
dítja arcát a jövôtôl, s ránk, romhalmazra függeszti 
ijedt tekintetét.” (279. k.) De igazából ez már nem 
is Benjamin interpretációja, hanem inkább a 
benjamini elmélet sajátos meghosszabbítása. 
(Némileg zavarba ejtôek a fejezet elsô harma-
dában domináló erôsen képszerû megfogalma-
zások.) Aztán a szerzô így kapcsolja Löwithet 
Benjaminhoz: „Karl Löwith [...], akárcsak Ben ja-
min, visszatérôen felidéz egy képet, mely mintegy az 
Angelus Novus ellenpárjának tûnik. Brueghel fest-
ményén Ikarusz anélkül zuhan a tengerbe, hogy a 
rezzenetlen békéjû táj, pásztorostul, nyájastul bármi-
féle tudomást venne róla. Ahol a világtörténelem 
eszméje végleg alámerül, marad maga a világ, melyet, 
úgy látszik, legkevésbé sem érint meg az emberi üdv-
történet angyalának bukása.” (282. k.) Az utolsó 
mondat azonosítja egymással a „világtörténelem 
eszméjét” és az „emberi üdvtörténet angyalát”. Mik-
lós Tamás így Benjaminban és Löwithben lát-
ja egy újfajta történelemfilozófia meghatáro zó 

alakjait. Elôtte volt egy régi, „hatezer éves hang”,52 
„amelynek elég ereje van ahhoz, hogy akármilyen 
csapzott szárnyú angyalt a vég felé sodorjon”. A hang 
tehát a szél, amely az angyalt egy végpont felé 
sodorja. „Benjamin és Löwith már a csöndben szó-
lal meg.” (285.) Vagyis szélcsendes idôben, ami-
kor az angyal elvesztette a kapcsolatát a vég-
ponttal. Mindenesetre mégiscsak Löwith lesz e 
csönd (szélcsend) igazi teoretikusa, aki a köny-
vének bevezetésében így ír: „A végsô cél idôbeli 
dimenziója [...] egyfajta eszkatológiai jövô, a jövô 
pedig számunkra csak a várakozásban és a remény-
ben van jelen.”53 Ez a megfogalmazás Augustinus 
VALLOMÁSOK címû mûvének XI. könyvére utal. 
„Midôn tehát emlegetjük, hogy látjuk a jövôt, nem a 
nem létezô jövôt látjuk, hanem a jövô okát vagy eset-
leg jeleit szemléljük [...].”54 Miután Augustinus 
már megoldotta a problémát, nem sokkal ké-
sôbb újra fölveti a kérdést, méghozzá Istenhez 
fordulva: „Uram [...] miféle módon oktatod lelkün-
ket a jövôre? Prófétáidat ugyanis erre megtanítottad. 
Hogyan oktatod a jövôt, ha neked a jövô egyáltalán 
nincsen? Vagy inkább a jövôre mutató jelent okta-
tod?”55 A jövôre utaló jelen az okok és a jelek 
felismerését jelenti. De a prófétákra való hivat-
kozás mégis mintha a jövônek a jövô felôli meg-
ismerésére utalna. „A végsô értelem a várt jövô 
gyújtópontja. Csak a remény és a hit által tudunk 
róla. A legszenvedélyesebben a zsidó prófétákban élt 
ez a várakozás – a görög filozófusoktól idegen volt.”56 
Errôl a témáról Rudolf Bultmann ezt írta: „[A] 
zsidó eszkatológia összekapcsolja a kozmológiai és a 
történeti szempontot. A kozmológiai világszemlélet 
túlsúlyát mutatja, hogy a vég valóban a világnak és 
történetének a vége, ezért e vég nem nevezhetô a tör-
ténelem céljának, amely felé a történelem mozgása 
haladna, s amely fokról fokra megvalósulna.”57 Ezért 
Bultmann szerint a szó szigorú értelmében nem 
is beszélhetünk ószövetségi eszkatológiáról, sôt 
az eszkatológia ellentmond az ÓSZÖVETSÉG isten-
képének, a teremtô Istennek.58 Így az eszka  to-
lógia kimondottan Jézusra és az ÚJSZÖVET SÉG-
re összpontosul. De ebbôl csak az következik, 
hogy lehet, hogy az eszkatológia nem meg fe lelô 
terminus, mindenesetre annyi meg tartható az 
érvbôl, hogy Löwith és Benjamin olyan korban 
szeretnének történelemfilozófiát alkotni, amely-
ben nincsenek többé próféták. De ebbôl máris 
következik Löwith legalapvetôbb tézise: „a tör-
ténelemfilozófia az üdvtörténeti eszkatológiából szár-
mazik”.59 Miklós Tamás most ebbe a Löwith által 
kijelölt horizontba integrálja Walter Benjamin 
történelemre vonatkozó elképzeléseit is. Az üdv-
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történeti eszkatológia transzformációjának is 
vannak bizonyos feltételei: ezt nem úgy kell 
elképzelnünk, hogy miután lejárt a vallási eszka-
tológia ideje, föllép a történelemfilozófia. Ha a 
vallási eszkatológia többé nem lehetséges, akkor 
a történelemfilozófia sem lehetséges. De ezt 
érdemesebb pontosan is szemügyre venni. (1) 
A történelemfilozófia akkor jön létre, amikor a 
vallási eszkatológia válságba jutott; (2) de ezzel 
a válsággal együtt maga az eszkatologikus gon-
dolkodás is lehetetlenné válik. Ezért a történe-
lemfilozófiát a megszületésétôl fogva kíséri a 
saját maga lehetetlenségének árnyéka. Ez a tör-
té net kezdôdött el Kanttal, de most a Löwith 
által felvázolt kontextusban jut el a csúcspont-
jára. Miklós Tamás elemzéseinek egyik legszebb 
része, amikor Benjamin és Löwith koncepcióját 
alternatívákként mutatja be. „Benjamin és Löwith 
már a csöndben [a szélcsöndben, az eszkatológia 
utáni idôben] szólal meg. Benjamin cinkosságot és 
fenyegetést talál ebben a csöndben, és reményt szeret-
ne benne találni, Löwith a csönd szépségével barát-
kozik. Mindketten tudják, csak a saját hangjukra 
számíthatnak.” (285.)60 Löwith és Benjamin így 
azzal a kérdéssel szembesül, hogy mi kons ti tu-
álhatja az értelmet a próféták utáni korban. 
Miklós Tamás így azt sugallja, hogy a modern-
ség olyan válságszituáció, amelyben nincs többé 
objektív értelem, és mégis meg kell konstruál-
nunk egyfajta értelmet. Az értelmet konstituáló 
szelet így már csak a szubjektumok próbálhat-
ják meg föltámasztani, de egyikük sem mond-
ja azt, hogy ez a szubjektív értékteremtés egy-
szerûen helyettesíti az egykori objektív érték-
teremtést.61 „Benjamin bekiáltja ebbe a csöndbe 
a messiás nevét, hátha [...] mégiscsak visszatér, ki-
hallatszik majd belôle a belékiáltott szó. – Löwith a 
másik lehetséges csapdabeli utat választja: elbeszéli 
a csöndbe kiáltott szavak történetét.” (285. k.)62 De 
ez a kontextus csak egy problémát vet fel, és 
semmiképpen sem a probléma megoldása: „most 
abba a kérdésbe botlunk, vajon a »végsô dolgok« va-
lóban az elsôk-e, és vajon a jövô-e az emberi lét mér-
tékadó horizontja?”63 (Augustinus még azt mond-
ta a jövôrôl, hogy az Isten számára egyáltalán 
nem is létezik.) – Löwith és Benjamin ilyen ösz-
szehasonlítása közben egyértelmûen elveszítjük 
a benjamini koncepció (fentiekben kidolgozott) 
elméleti potenciálját. Korábban már idéztem: 
„vannak nyugtalanító szöveghelyek a filozófiában, 
ahová sokan elindultak, de ahonnan még senki sem 
tért vissza”. (227.) És Benjamin tézisei ilyenek. 

Továbbra is ezen a visszatérésen múlik a törté-
nelemfilozófia lehetôsége; nem szabad eltéved-
nünk a visszafelé vezetô úton (sem). Már majd-
nem sikerült.
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