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A történeti lényegéről.
Ami metafizikai és ami történeti

A történelem nem objektív empirikus adottság, hanem mítosz. A mítosz pedig nem
kitalálás, hanem realitás, másfajta azonban, mint az úgynevezett objektív, empiriku
san adott realitás. A mítosz a múltban lezajlott, a nép emlékezetében megőrzött

események elbeszélése, amely túllép a külső, objektív tényszerűségkorlátain és fel
tárja az ideális, szubjektív-objektív tényszerüséget, Schelling mélyértelmü tanítása
szerint a mitológia az emberiség östőrténete.Ám a mítoszok mellett, melyek gyökerei
a történelem homályába vesznek, a különböző történelmi korszakok is telve vannak
a mítoszalkotás elemeivel. Minden nagy történelmi korszak - még az emberiség tör
ténetének újkora is, pedig ez olyannyira nem kedvez amítoszalkotásnak - tartalmaz
mítoszokat. így például a nagy francia forradalom, amely nem is olyan régen történt,
a racionalizmus napjának fényében. Története meg van tüzdelve mítoswkkal. Meg
született a nagy francia forradalom mítosza, amelyet a történészek nemhogy lerom
boltak, hanem igazoltak hosszú időn keresztül és csak viszonylag későn kezdték dön
tögetni, mint tette ezt Taine a maga történeti munkájában, melyet a forradalomnak
szentelt. De léteznek hasonló mítoszok a reneszánsz, a reformáció kora, a középkor
időszakáról, s nem is beszélek már olyan távoli történeti korszakokról. amikor a gon
dolatot még nem világította át az értelem éles fénye. Nem tudjuk megérteni a kizáró
lag objektív történelmet. Nekünk egy belső, rnélyrehatö, titokzatos kapcsolatra van
szükségünk a történeti objektummal. Ne csak az objektum legyen történeti, de a
szubjektum is, és a történeti megismerés szubjektuma önmagában érzékelje és tárja
fel a "történetit". Csak olyan mértékben kezdjük megérteni a történelem valamennyi
nagy korszakát, amennyire a "történetit" feltárja önmagában. E kapcsolat nélkül, e
belső, saját "történetiség" nélkül nem tudnánk megérteni a történelmet. A történe
lem hitet követel. A történelem nem csupán a kűlsö, objektív tények erőszaktétele a
megismerő szubjektumon, hanem a nagy történeti múlt bizonyos átlényegülési
aktusa, melynek során végbemegy a történeti objektum belső megértése, egy belső

folyamat, amely közel hozza egymáshoz a szubjektumot és az objektumot. Ha ezek
teljesen elszakadtak egymástól, nem jöhet létre megértés. Némi módosítással a törté
neti megismerésre is ki kell terjeszteni a platóni tant, miszerint a megismerés nem
más, mint emlékezés. Csakugyan: minden behatolás egy-egy nagy történeti korszakba
csak akkor járhat eredménnyel, akkor valódi megismerés, amikor ez egy belső emlé
kezés, a belső emléke minden nagy dolognak, amely lezajlott az emberiség történel
mében, valami, a mélyben végbemenő egyesülés. A megismerő szubjektum lelke leg
mélyén azonosítja a belső történést azzal, ami valaha a történelemben, a különböző

történeti korszakokban lezajlott.
Belső természete szerint minden ember valamiféle nagyvilág, mikrokozmosz,

amelyben tükröződik, jelen van az egész valóságos világ, minden nagy történelmi
korszak. Nem a világmindenség egy töredéke, amely magában foglalja ezt a darabot,
hanem egy sajátos nagyvilág, amely az adott ember tudati állapotának megfelelöen
még -lehet zárt, de a tudat növekedésének és megvilágosodásának arányában belső

leg feltárul. A tudat elmélyülésének folyamatában kibontakozik valamennyi nagy tör
ténelmi korszak, az egész világtörténet, amelyet a történettudomány vizsgál a tárgyi
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emlékek, a történeti iratok, a régészet stb. kritikája révén. De ha már megvan az a
kűlsö ok, lökés, kiindulási pont, amely felébreszti a lélek mélyén szunnyadó emléket,
az embernek önmagában kell megismernie és megértenie a történelmet, feltárnia
például a hellén világ mélyrétegeit ahhoz, hogy valóban megértse Görögország tör
ténetét, a történésznek saját magában kell felfedeznie a régi zsidó világ mélyrétegeit
ahhoz, hogy megértse ezt a történelmet. így tehát elmondhatjuk, hogy ez a mikrokoz
mosz magában foglalja a múlt összes történelmi korszakát, és ezt az ember nem fojt
hatja el magában az idő és a legutóbbi történelmi korszak rárakódott rétegeivel. Le
takarni igen, de végérvényesen elnyomni sohasem lehet. Ez a belső megvilágosodási
és elmélyülési folyamat szűkségszerűenoda vezet, hogy ezeken a rétegeken át beha
tolunk az idők mélyére, azaz saját magunkba. Csak önmaga mélyén találhatja meg
igazán az ember az idők mélyét, mert az nem egy külsödleges, az embertől idegen
valami, egy kívülről rákényszerített adottság, hanem az emberi lélek legmélyebben
fekvő titkos rétegei, amelyek csak el vannak rejtve, háttérbe vannak szorítva a tudat
szükössége következtében. A történelmi mítoszoknak mélységes értelmük van ennek
az emlékezési folyamatnak a szempontjából. A történelmi mítosz egy, a nép emléke
zetében megőrződött történetet ad elő, amely segít felidézni az emberi lélek legmé
lyén egy-egy, az idők mélyével kapcsolatos belső réteget. A felvilágosodás, a tudat
kritikája következtében a szubjektum elidegenedett az objektumtól. Ez hozzájárulhat
a történeti megismeréshez, de mivel elpusztítja a mítoszt és elszakítja az idők mélyét
az ember mélyétöl, ezért elválasztja az embert a történelemtől is. Mindez arra indít
bennünket, hogy átértékeljük és újra értékeljük a hagyomány jelentöségét a történe
lem belső megértése szempontjából. Ez a történelmi hagyomány (amelyet a történe
lemkritika le akart rombolni) az emlékezés nagy, titkos aktusának az útja, és valóban,
a történelmi hagyomány az ember számára nem valami külső impulzus, nem valami
kívülről rákényszerített tény, amely idegen tőle, hanem olyasmi, amit titokzatos mó
don őriz a lelke mélyén, amelyben magára ismer, amellyel elszakíthatatlan egység
ben van. Ez távolról sem azt jelenti, hogy a hagyomány nem lehet tárgya a történe
lemkritikának, és hogy mindenfajta hagyományt megfellebbezhetetlenül el kell fo
gadni abban a formában, amelyben létezik, hinni kell benne és a történettudomány
nem nyúlhat hozzá. Úgy gondolom, a történettudomány nagyon sokat tett azért, hogy
megfelelő kritikában részesítse az objektív, vitathatatlan és tudományos méltóságra
pályázó hagyományt, s ma már lehetetlen rekonstruálni azt a tradicionális történe
lemképet, amely a hagyományon alapult. Véleményem szerint annak belső értéke
nem abban van, hogy minden úgy ment végbe, ahogyan például a hagyomány elbe
széli Róma (Niebuhr és az újabb történészek által megcáfolt) alapítását, hanem ab
ban, hogy a nép emlékezetében megőrződött hagyományban valami utalás, szimbo
lika rejlik e nép történelmi sorsára vonatkozóan, és ennek döntő jelentősége van a
történelemfilozófia felépítése és rejtett értelmének megragadása szempontjából. A
történeti hagyomány több annál, mint a történelmi lét megismerése, mert a szimbo
likus hagyományban feltárul a belső élet, a valóság mélye, s ez folyamatos kapcso
latban áll azzal, amit az ember önmaga belsejének megismerése útján tár fel. A tör
téneti hagyománynak és önmagunk megismerésének ez a kapcsolata a legnagyobb
érték. A történelem külsö tényeinek óriási a jelentőségük. De még nagyobb a fontos
sága a történelemfilozófia kialakítása szempontjából ennek a titokzatos belső élet
nek, amelyet nem szakít meg a külsö események láncolata. Éppen ez mondja meg
nekünk, hogy a történelem számunkra nem külsó, hanem belső adottság, s mi végső

soron, amikor igyekszünk megérteni a történelmet, tudatunk belső állapotától, mély
ségétől és szélességétől függően formáljuk ki azt. Az a tudatállapot, önismeret pedig,
amelyet mint egyedül helyénvalót feltételez a történelemkritika és az objektív törté
nettudomány, valójában igen szűk és felületes. Itt van a történelemkritika aberrá-
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ciója. Csupán a tudat elsődleges, felületi rétege számára tűnik sok minden objektív
nak, megcáfolhatatlannak és meggyőzőnek ebben a kritikában, ám ha a mélyre hato
lunk, ha tudatunkat kiterjesztjük, látjuk, hogy ez nem valódi tudat, és hogy a rnélység
a történeti valóságon belül van. Ha egy tudományos munkát olvasnak például az
ókori népek történetéról. önök is tisztán érzik, hogy e népek kultúrájának történe
téből végérvényesen kiúzték a lelket, a belső életet, hogy önök valami külsö lenyo
matot, rajzot kapnak. Mindez arra enged következtetni, hogy az úgynevezett "törté·
nelernkritika" csupán egy mozzanat a történelem fejlődésében, amelyen az ember
átmegy a maga megismerő tevékenységében, egyike azoknak a nem éppen lényegi és
korántsem mély mozzanatoknak, amelyek után az ember valami egészen más kor
szakban kapcsolatba lép a történelmi folyamattal. Ekkor megváltozik, új értelmezést
kap az a belső hagyomány, a történelemnek az a belső mítosza, amelyet a történe
lemkritika elvetett.

A történelem témája az ember sorsa a földi életben, és ezt az emberi sorsot, mely a
népek történetében bontakozik ki, a megismerő a saját lelkében érti meg. A világ, az
emberiség története nemcsak objektív módon valósul meg a makrokozmoszban,
hanem végbemegy a mikrokozmoszban is. Megérteni a történelmet a mikrokozmosz
ban és a makrokozmoszban egyszerre, egymással összefüggésben! Olyan kapcsolat ez,
amely nélkülözhetetlen a történelmi metafizika számára, amely kivételes megköze
lítést és különleges viszonyt feltételez a történeti és a metafizikai között. Szembeál
lításuk, ahogyan ezt hosszú időn keresztül tette a tudomány és a filozófia müvelöinek
túlnyomó többsége, sőt amit még a vallásos tudat egyes formáiban, például a hindu
felfogásban is megfigyelhetünk. azt jelenti, hogy kizárjuk a lehetőséget, hogy a meta
fizikai jelen legyen a történetiben, s hogy a történelmi tény nem csupán egy kűlsöd

leges, empirikus tény, amely módszertani szempontból mindig szembehelyezendő

mindenféle metafizikaival. A másik álláspont feltevése az, hogy a metafizikai közvetle
nül átmehet a történetibe és jelen lehet benne. Ez a nézet, mint a továbbiakban látni
fogjuk, különösen kedvez a történelemfilozófia kialakításának, a történelemnek vala
miféle centrumát tételezi fel, amelyben a metafizikai és a történeti egyek. Ezek csak a
keresztény történelemfilozófiában közelednek egymáshoz és azonosulnak igazán.

Az a felfogás, amelyről azt mondtam, hogy a történelmi és a szellemi valóság leg
mélyrehatóbb megismerésének forrása, úgy értelmezi a hagyományt, mint a megis
merő szellem benső életét, s nem mint tekintélyt. Ha az emberi szellem számára
idegen lenne ez a hagyomány, ez azt jelentené, hogy kívülről kényszerítették rá. Ezzel
szemben a hagyomány egy bizonyos szabad, folyamatos szellemi lánc az ember bel
sejében; nem valami transzcendens, rákényszerített dolog, hanem immanens valóság.
A hagyománynak csak ez a felfogása igaz, csak ez teszi lehetövé a filozófia kiala
kítását.

Most más oldalról, más szempontból közelítsük meg a történeti lényeget. Felte
szem a kérdést: Milyen módon alakult ki az emberi tudat, az emberi szellem történe
tében a "történeti" fogalma? Miképpen jutott el tudatunk oda, hogy felfedezte a
történelmi eseményláncot és folyamatot? Hogyan következett be az a felismerés,
hogy a történelem teremtődik, hogy van egy külön reális valóság, amelyet mi törté
nelmi világnak, mozgásnak, folyamatnak nevezünk? Ennek megértéséhez a hellén és
a zsidó világhoz kell fordulnunk. Azt kell mondanunk, hogy az európai tudat alapját e
két elv képezi: a hellén és a zsidó elv. A kettő összetételéből alakult ki a keresztény
világ, amely szervesen egyesítette magában múltunk két nagy világát és új életet nyi
tott. Úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki a történelmet tanulmányozza, vilá
gos kell legyen, hogy a hellén kultúra, világ és tudat számára idegen volt a történelmi
tudat. A történelmi folyamat fogalma világukban nem létezett. A legnagyobb görög
filozófusok sem tudtak felemelkedni a történelmi folyamat felismeréséig, sem Platón-
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nál, sem Arisztotelésznél nem lehet megtalálni a történelem fogalmát. Ugy gondolom,
hogy ez a lehető legmélyebben összefügg a görög világszemlélettel, a hellén világfel
fogással. A görögök a világot esztétikailag érzékelték, mint befejezett és harmonikus
kozmoszt. Akikben a leginkább kifejeződött a görög szellem, a világegyetemet stati
kusan fogták föl, úgy tekintették, mint a kozmosz arányosságának klasszikus kifejező

dését. Ez jellemző valamennyi görög gondolkodóra, képtelenek voltak felismerni a
történelmi folyamatot - nem volt számukra kimenetele, vége, kezdete, minden ismét
lődik benne, minden örökös körforgásban, örökös visszatérésben van. A folyamatnak
ez a ciklikussága jellemzi a görög világfelfogást, amely úgy képzelte el a történelem
mozgását, mint körforgást. A hellén tudat a múlt s nem a jövő felé fordult, amelyben
kiteljesedik a történelem, amelyben annak középpontja és kimenetele kell legyen. A
görög tudatra a befejezett, harmonikus állapot szemlélése volt jellemző, amelyet so
hasem kapcsoltak össze a jövővel. Ezért a görög tudatban nem volt meg az a jövőhöz

való viszonyulás, amely kiindulópontja lehetett volna a történelmi folyamat megér
tésének és lehetővé tette volna, hogy felismerjék: a történelem valamiféle kiteljesedő

dráma. Valóban dráma, megvannak a maga felvonásai az elsőtől az utolsóig, megvan
a kezdete, belső fejlődése, vége, katarzisa, beteljesedése. Ez az elgondolás, mely a
történelmet mint tragédiát értelmezi, idegen volt a hellén tudattól. A történelmi be
teljesedés tudatát nem a hellén világban, hanem a régi Izrael szellemében kell keres
ni. A történeti eszméje a zsidóktól származik, s úgy gondolom, hogy éppen ez volt a
zsidó nép alapvető küldetése: behozni az emberi szellem történetébe a történelmi
beteljesedés tudatát, eltérve a körforgás görög képzetétől. A régi zsidó tudat ezt a
folyamatot mindig is a messianizmussal, a messiási eszmével együtt gondolta el. A
zsidó tudat, ellentétben a hellénnel, mindig is a jövő felé irányult: ez valami nagy
eseménynek feszült várása, amely megoldja a népek, Izrael sorsát. A világ sorsát a
zsidó tudat nem zárt körforgásnak képzelte. A történelem eszméjét ahhoz kötötték,
hogy a jövőben lesz egy esemény, amely megoldja a történelmet. Először a zsidó tu
datban alakult ki a történelmi folyamatnak ez a felfogása. Itt jelenik meg először a
"történeti" felismerése, és ezért a történelemfilozófiát nem a "görög" filozófia tör
ténetében kell keresni, hanem a zsidóság történetében. Ilyen történelemfilozófia volt
Dániel próféta könyve. Ebben a könyvben érezhető, hogy az emberiség egy folyamat
részese, egy drámáé, amely meghatározott cél felé vezet. Amikor Dániel megfejti
Nabukodonozor álmát, először tesz kísérletet az emberiség történetében, hogy egy
történelmi sémát alkosson, amelyet később megismételtek és továbbfejlesztettek a
keresztény történelemfilozófiában. Jeremiás próféta úgy tekintette a történelmet,
hogy abban Isten megbünteti a népeket. Jeremiás szerette Nabukodonozort, mert Is
ten kardját látta benne. A zsidó tudatnak ez a prófétikus jellege, ez a jövő felé for
dulás hozta létre nem csupán a történelemfilozófiát, hanem magát a "történetit" is. A
hellén világ harmonikus egységben látta a világmindenséget, a zsidó világtól idegen
volt ez a mozdulatlanság. A zsidóság feladata volt, hogy föltárja az emberi sors törté
nelmi drámáját, azt a drámát, amely egy, a zsidó nép és egyidejűleg az egész emberi
ség sorsában bekövetkező nagy eseményen alapul. Ez a régi zsidó messiási eszme,
amely kizárólag e nép sajátja. A messiási eszme különleges eszme, s ezt a zsidóság
hozta az emberi szellem történetébe.

Miért van az, hogy a görögök, akik az emberi szellem történetében oly hatalmas
felfedezéseket tettek, nem ismerték és nem értették a "történetit"? Úgy vélem, ennek
oka az, hogy a hellén világ nem ismerte igazán a szabadságot - sem a görög vallás
ban, sem a filozófiában nem bontakozott ki igazán a szabadság. A hellén világ és tu
dat szellemi beállítottságának legjellemzőbb vonása, hogy antik módra beletörődik

sorsába. Idegen volt tőle a szabadság felismerése, amely megteremti a történelem
szubjektumát, amely nélkül nem lehetséges a történelem, sem annak végbemenetele,
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sem megértése. Ez összefügg azzal, hogy a hellén világban a forma mindig a tartalom
fölött állt. A hellén müvészetben, filozófiában, politikában, a hellén világ valamennyi
területén a forma tökéletességének, a megformálásnak az elve fölötte állt az anyag, a
tartalom elvének, amellyel az emberi élet irracionális princípiuma áll kapcsolatban.
Ez pedig nem más, mint a szabadság elve, amelyet később a kereszténység hozott a
világba. A keresztény világban nem a forma bontakozik ki, hanem a tartalom, az irra
cionális elv, s ebből, ezzel kapcsolatban bontakozik ki az az emberi szabadság és az a
szabadon teremtő szubjektum, amely nélkül nem érthető meg a történelmi folyamat.
A keresztény tudatban (a zsidóhoz hasonlóan, amennyiben a zsidó tudat hozza létre a
"történetit") bontakozik ki a gonosznak az a szabadsága, amely nélkül nem lehet sem
felfogni, sem megérteni a történelmi folyamatot, mivel valóban, ha nem volna a rossz
szabadsága, amely az emberi élet alapelvével áll összefüggésben, ha nem volna ez a
sötét princípium, akkor nem lenne történelem sem, és a világ nem az elején kezdöd
ne, hanem a végén, azzal a tökéletes Isten Országával, amelyet teljes világegyetem
ként gondainak el, a tökéletes jóság, szépség formájában. A világ története azonban
nem ezzel a tökéletes világegyetemmel kezdödött, hanem a szabadsággal, a rossz sza
badságával. így fogamzott meg a nagy történelmi folyamat. A történelem nem a hel
lén tudatnak nyílt meg, amely elsősorban a világegyetem formai tökéletességére irá
nyult. Úgy vélem, hogy a tisztán elvont árja tudat és monizmus számára a "történeti"
és a .metafízíkaí" mindig is elvált egymástól. Nem véletlen, hogy korunk olyan gon
dolkodói, mint Chamberlain és Draves, a Hartmann-iskola filozófusa, akik magukat a
tiszta árja szellem képviselőinek tekintik, ezek az érdekes és sajátos elmék azon a vé
leményen vannak, hogy a metafizikai és a "történeti" között mélységes ellentét áll
fenn. A kereszténységben jelen levő szemita elemre vonatkozó kritikájukat arra ala
pozzák, hogy ők a kereszténységben a metafizikai és a "történeti" törvénytelen egye
sítését látják, s azt, hogy a metafizikai benyomult, belefolyt, megtestesült a történeti
tényekben, hogy a metafizikai elszakíthatatlanul kapcsolatban áll a történelemmel.
Ez a tiszta árja tudat az árja kultúrának nem is a hellén, hanem a hindu formája felé
fordul, amely öseredetibb és talán szigorúbb, tisztább formája e szellemnek, s ebben
a hindu tudatban keresi a metafizikai tiszta, teljesen szabad, szeplőtlen kifejeződését,

amelyhez semmilyen mértékben sem keveredett a "történeti". A hindu tudat a leg
inkább történelemellenes az összes tudat között, és a hindu sors a legkevésbé törté
neti valamennyi sors közül. Mindaz, ami igazán mély volt Indiában, nem állt kapcso
latban a történelemmel. Ott nem volt valódi történelem és történelmi folyamat. A
szellemi életet a hidu nép mindenekelőtt individuális szellemi életnek és sorsnak
képzeli, amelynek mélyén feltárul a legfelső világ, az Istenség, de különleges úton,
amely semmilyen szállal sem kapcsolódik a történeti sorshoz. A hinduk szembeállít
ják a történetit és a metafizikait. Számukra a tudat tisztaságának garanciája az elfor
dulás és az elvonatkoztatás a történeti valóságtól és sorstól, mivel mindenfajta kötött
ség elhomályosítja a szellemet. A "történetinek" és a metafizikainak ez az összeférhe
tetlensége vezet ahhoz a történelemfelfogáshoz, amely a történelemben csak a jelen
ségek külsődleges láncolatát látja, ahol nincs semmiféle belső terv, értelem. A külső

empirikus világ ez, az alacsonyabb realitás, alacsonyabb rend, amelyet le kell győzni,

amelytől meg kell szabadulni ahhoz, hogy behatoljunk a metafizikai igazságába, a
magasabb szellemi világ igazságába, amelyen a szellem pecsétje nyugszik. A tiszta ár
ja monizmus ez, amelyet rendszerint szembeállítanak a zsidó és keresztény tudat
dualizmusával.

A történelemfilozófia - történeti gyökereit tekintve - folyamatos kapcsolatban áll
az eszkatológiával s magyarázatul szolgál arra nézve, miért a zsidó népben született
meg a történeti fogalma. Az eszkatológia a történelem végéről, a világtörténelem ki
meneteléről szóló tan. Erre feltétlenül szükségünk van ahhoz, hogy felismerjük és
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megalkossuk a történelem eszméjét, hogy felismerjük a folyamatot, a fejlődést, mely
nek értelme és beteljesedése van. A történeti végkifejlet eszméje nélkül nem lehet
megérteni a történelmet, mert az lényege szerint eszkatologikus, feltételezi a mindent
megoldó befejezést, kimeneteIt, a katasztrofális véget, ahol valami új világ és valóság
kezdődik, más, mint ami az eszkatológiától idegen görög tudat számára feltárult.
Ennek történeti megerősítése,hogy az ókor összes népei közül a történelem és a tör
ténelmi sors érzete a zsidó népen kívül csak a perzsáknál található meg. Ez volt az
egyetlen árja nép, melynek megadatott, hogy felismerje a "történetit", s ez összefügg
azzal, hogy a perzsák vallási tudatában nagyon erős az eszkatológiai mozzanat, az
apokalipszis, amely nagy hatással volt a zsidó apokalipszisre. Perzsiáé az elsőség az
eszkatológiai mozzanat felismerésében. Ez az egyetlen nép - a zsidókon kívül -,
amely számára a történeti sors a mindent megoldó vég perspektívájában bontakozott
ki. Ormuzd és Ahrimán harca katasztrófával végződik, mely után befejeződika törté
nelem és valami más kezdődik. A végnek e perspektívája nélkül a folyamatot nem
lehet történeti mozgásnak felfogni. A fejlődés a vég perspektívája, az eszkatológia nél
kül nem történelem, hiányzik belőle a belső terv, értelem, a belső lezárás. Végezetül
az a fejlődés, amely nem egy mindent megoldó befejezés felé közelít, amely ezt nél
külözi, így vagy úgy körpályára fog állni. Ezért a történelmi folyamat értelmének
rnellözése lehetetlenné teszi a történelem megértését.

Ahogyan a zsidó nép elsőként ismerte fel a történelemfilozófia lehetőségét, úgy a
jelenlegi történelemfilozófia mint a szellemi megismerés sajátos területe és a világ
szellemi megértésének sajátos formája, kizárólag a keresztény világ, a keresztény tu
dat jegye. E vallásnak, amely egyesítette magában a hellén, a zsidó és az egész világ
valamennyi kinyilatkoztatását, sajátja volt egy bizonyos - az ókor, sőt talán a zsidó
világ számára is ismeretlen - különleges történetiség. Schelling egyik legérdekesebb és
legmélyebb gondolata, hogy a kereszténység a legmagasabb fokon történeti, hogy a
kereszténység Isten kinyilatkoztatása a történelemben. Olyan kapcsolata van a tör
ténelemmel, amely nem létezik a világ egyetlen vallásában, egyetlen szellemi irány
zatában sem. A kereszténység hozta magával a történelmi dinamizmust, a kivételes
erejű történeti fejlődést és teremtette meg a történelemfilozófia lehetőségét.Állítom,
hogy nemcsak azt a történelemfilozófiát alkotta meg, amelyet kereszténynek nevez
nek vallásos értelemben, mint Szt. Ágoston vagy Bossuet történelemfilozófiáját, ha
nem minden ezt követő történelemfilozófiát is egészen Marxig, aki a maga történelmi
dinamizmusával annyira jellemző a történelem keresztény korszakára. A keresztény
ség hozta a dinamizmust, mert sajátja az események egyszeriségének, megismételhe
tetlenségének eszméje, amely a pogány világ számára elképzelhetetlen volt. Ott az
események többszöriségének, ismétlődésének ideája uralkodott, amely lehetetlenné
tette a történelem megértését, mialatt az egyszeriség, a megismételhetetlenség és az
egyediség, melyet a keresztény tudat vitt be a történeti valóságba, azzal áll össze
függésben, hogy e tudat számára a világfolyamat, a történelmi folyamat középpont
jában egyetlen tény áll. Ez a tény egyszeri, megismételhetetlen, semmihez sem ha
sonlítható, egyetlenegyszer történt meg és nem ismétlődhet meg, történeti tény, de
egyidejűleg metafizikai is, amely az élet értelmét nyilvánítja ki - Krisztus megjelené
sének a ténye. A történelem beteljesedés, amelyrrak megvan a belső értelme, valami
féle misztérium, amelynek kezdete, vége és középpontja van, eseményláncolata. ahol
az egyik esemény a másikhoz kapcsolódik. A történelem egy tény - Krisztus megje
lenése - felé halad és egy tényből - Krisztus megjelenéséből- indul ki. Ez határozza
meg mélységes dinamizmusát, mozgását a világfolyamat középpontja felé, illetve ab
ból kifelé. A hellén világnak sohasem volt lehetősége ennek megértésére, nem ismert
ilyen történeti s egyidejűleg metafizikai tényt. Számára a történelem időfolyamában

nem mutatkozott meg az isteni, az igazság, az isteni érték és harmónia csak az örök
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természetben bontakozott ki. A görögök nem ismerték a történelmi fejlődést. amely
az összes világot a katasztrófa ténye felé röpíti. A történelem megértése csak akkor
lehetséges, ha a világfolyamatot úgy fogjuk fel, mint katasztrófafolyamatot. Ez valami
féle központot tételez fel, amelyben adva van egy történeti tény, de egyúttal napvi
lágra kerül az isteni, a belső kűlsövé válik, testet ölt. Éppen ez az, ami idegen volt a
hellén tudattól és teljességgel idegen a mély indiai szellemiségtöl, mivel éppen In
diában hiányzott egy ilyen nagy központi történelmi esemény feszült előérzete. Ott
úgy gondolták, hogya szellemi élet minden lényeges vonása az egyes ember lelkének
mélyén tárul fel. A kereszténység vitte be először a tudatba azt a - hellén világ szá
mára ismeretlen - szabadságfogalmat, amely szükséges volt a történelem és a törté
nelemfilozófia létrehozásához. E fogalom nélkül, amely a történelmi folyamatot drá
maivá és tragikussá teszi, lehetetlen a történelem megértése, mivel a tragikum a tevé
keny szabadságból, a gonosz, a sötétség szabadságából születik. Ez határozza meg a
drámai harcot és fejlődést a történelemben, amely nem létezik annak a tudatnak a
számára, amely úgy képzel el minden jót, szépet és igazságot, mint isteni szűkségsze

rüséget. így gondolkodtak a hellének. A kereszténység adta a történelmet, a történe
lem eszméjét azáltal, hogy elsőként ismerte fel, hogy az öröknek van kimenetele az
időben. A keresztény tudatban az örök és az időleges elválaszthatatlanok: az örök
behatol az idölegesbe, az időleges az örökbe. A görögök számára az időleges körfor
gás volt - a kereszténység áttörést hajtott végre, legyőzte a körforgás eszméjét, meg
erősítette, hogy a történelem az időben megy végbe, feltárta annak értelmét. A ke
reszténység hozta magával a dinamizmust és azt a felszabadító princípiumot, amely
létrehozta a nyugati népek viharos, lázongó történelmét, amelyet tulajdonképpen
történelemnek nevezünk. Ha összehasonlítjuk a keresztény népek sorsát a - hajdani
és mai - nem keresztény népekével, azt látjuk, hogy ez leginkább olyan sors, amely a
történelem nagy eseményeivel, a történelem centrumával áll összefüggésben. Ez az
zal a szabadsággal kapcsolatos, amelyet a kereszténység hozott és azzal a dinamiz
mussal, amellyel a kereszténység megacélozta a történeti és metafizikai tények egy
szeriségének erejét. Ez a vallás hozta magával a történeti folyamat feszültségét, amely
a nem keresztény népeknek - a zsidókat kivéve - nem volt sajátja, egy különleges fe
szültséget, belső drámaiságot, történelmi tempót. Létrejött a sajátos nagy keresztény
világ, amely dinamikus volt, ellentétben a statikus antik világgal. Az antik statikus vi
lág a lét és az élet immanens érzetével állott kapcsolatban: e tudat és életérzés szem
pontjából csak egy zárt égboltozat létezett, amely alatt és amelyen belül folyt le az
emberi élet. Transzcendens áttörés, távlatok e világ előtt nem tárultak fel, minden
szépség, a szellemi és isteni élet szépsége csak immanens módon, a természeti kör
forgásban mutatkozott meg. A keresztény világban kinyílnak, kibontakoznak a távla
tok, megnyílik az égboltozat és a távolságok felé törő céltudatosság létrehozza a tör
ténelmi dinamizmust, a történelem drámáját, amelyben azok az emberek és népek is
szerepet kaptak, akik távol estek a keresztény szellemiségtől. de sorsuk szerint
keresztények, történetiek maradtak. Ezért úgy gondolom, hogy az a történelmi láza
dás, amely a 19. és a 20. századot jellemzi és amelyet a kereszténységtől való eltávo
lodás, a keresztény világosság elvesztése kísér, mégiscsak kapcsolatban áll a keresz
ténységgel és ezen a talajon sarjadt. Ez a keresztény dinamizmus, ez a keresztény sza
badság, amely szétszakítja a határokat, ez az irracionális princípium, amely az élet
tartalmával áll összefüggésben, határozza meg a történelmi folyamatot. A keresztény
dinamizmus és történetiség nem sajátja egyetlen más tudatnak sem. Csak ez a vallás
ismerte fel az emberiség általános végső célját, tudatosította az emberiség egységét,
és teremtette meg ezzel a történelemfilozófia lehetöségét. A történelmi valóság felté
telezi - mint többször megjegyeztem - az irracionálist, mert ez teszi lehetövé a dina
mizmust, mert ez az az irracionális, mindent forrásba hozó, megformálásra váró elv,
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amely megindítja a fény és a sötétség harcát mint az ellentétek összeütközését, ez az
a princípium, amely nélkül lehetetlen a történelem, lehetetlen az igazi dinamizmus.
Ezt nem gnoszeológiailag kell érteni, ahogy Rickert teszi, aki az individuálist mint
irracionálist szembeállítja az általánossal mint racionálissal, hanem másképp, ontoló
giailag, úgy, hogyelismerjük az irracionális princípiumot a maga valóságában, annak
az irracionális elvnek az értelmében, amely nélkül nem lehetséges szabadság, sem
dinamizmus.

A történelem feltételezi az Istenemberséget. A vallási és történeti folyamat jellege
feltételezi a legmélyebb összeütközést és kölcsönhatást Istenség és ember között, az
isteni gondviselés, az isteni fátum, az isteni szükségszerüség és a megmagyarázhatat
lan, titokzatos emberi szabadság között. Ha csak egyetlen elv múködne, a természeti
szükségszerüség vagy az isteni szükségszerüség elve vagy csak az emberi princípium,
nem volna az a történelmi dráma és kibontakozó tragédia, amely valóban a legmé
lyebb összeütközés, kölcsönhatás, küzdelem az Istenség és az emberiség között a sza
badság talaján. Itt kibékíthetetlen elvek, antinómiák, ellentétek állnak szemben egy
mással. Csupán a keresztény tudat vitte be ezt az emberi szellem történetébe. E szel
lern szabadsága, amely öntörvényű, nem vezethető vissza sem az isteni szabadságra,
sem az isteni szükségszerüségre, ez az az irracionális és megmagyarázhatatlan prin
cípium, amely nélkül nem volna világtörténet. Ha csak az isteni szabadság és szük
ségszerüség vagy csak a természeti szükségszerüség létezne, akkor a szó valódi értel
mében nem lenne, nem jöhetne létre történelem. Ha csak az isteni szükségszerüség,
elv és szabadság létezne, ez oda vezetne, hogy a történelem lsten Országával venné
kezdetét és ezért nem volna történelem. Ha csak a természeti törvényszerüség létez
ne, a kűlsödleges tények értelmetlenül kapcsolódnának egymáshoz, hiányozna belő

lük a belső történés, az értelmes tragédia, amely valamilyen mindent megoldó vég
felé visz. Ezért semmilyen monisztikus filozófia, tiszta monizmus, amely csak egyet
len elv létezését ismeri el, nem kedvez a történelemfilozófia kialakításának, a törté
nelmi dinamizmus megértésének. A tiszta monizmus lényege szerint történelemelle
nes és mindig hajlamos az emberi szabadság tagadására, annak elvetésére, hogy a
történelem alapját mint vallási-metafizikai a priori a gonosz irracionális szabadsága
képezi.

Létezik ma egy eléggé elterjedt téves felfogás, amely a történeti folyamatot valami
halott és belsőleg felfoghatatlan dolognak tekinti. Ennek egyik hazugsága az a törté
nelemellenes, anarchikus és lázadó viszonyulás a történelmi folyamathoz, amikor az
egyén, a személyiség megérezve, hogy elszakadt, elkülönült az egész "történetitől",

fellázad a történelmi folyamat mint erőszak ellen. De végül is ez az állapot nem sza
badítja fel az embert, hanem ellenkezőleg, rabságba dönti, mert az, aki lázad a törté
nelem nagy, isteni és emberi tartalma ellen, nem úgy fogja fel azt, mint ami a tulaj
don belsejében tárul fel számára, hanem úgy, mint amit kívülről ráeröszakoltak. Ez
az anarchista lázadás nem a szellemi szabadságon, hanem a szellemi rabságon alapul.
Szellemileg szabad az, aki nem úgy érzékeli a történelmet többé, mint amit kívülről

rákényszerítettek, hanem mint a szellemi valóság belső eseményét, mint tulajdon sza
badságát. Csak egy ilyen, valóban szabad és felszabadító történelemfelfogás adja meg
a lehetöségét annak, hogy megértsük a történelmet mint az ember belső szabadságát,
mint mennyei és földi sorsának mozzanatát. A történelemben az ember végigjárja a
maga szenvedéstűrésénekkülönös útját, amelyen annak minden nagy mozzanata, a
legszörnyűbbek és legfájdalmasabbak ennek az emberi sorsnak belső mozzanataivá
válnak, mivel a történelem az emberi sors belső, drámaisággal teli beteljesülése. Csak
azok látnak űrt, s nem veszik észre benne az igazságot, akik nem akarják elismerni,
hogy a történelmi folyamatban jelen van ez a nagy emberi sors, akik csak valami kül
sö, kívülről rájuk erőszakoltdolgot fedeznek fel abban.
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A történelemben két elem kapcsolódik össze, két mozzanat, amely nélkül az nem
lehetséges - a konzervatív és az alkotó rnozzanat. A történelmi folyamat lehetetlen e
két mozzanat kapcsolata nélkül. Konzervatív mozzanaton a szellemi múlttal való kap
csolatot, a belső hagyományt, annak elfogadását értem, ami a múltban a leginkább
szent volt. Ugyancsak lehetetlen a történelem megértése a dinamikus-alkotó rnozza
nat nélkül, vagyis anélkül, hogy alkotó módon továbbfejlesszük. befejezzük a törté
nelmet, alkotó rnódon hozzájáruljunk annak beteljesüléséhez. Ily módon belső kap
csolatba kell lépnünk a múlttal, emlékei felé kell fordulnunk, és rendelkeznünk kell
azzal a bátorsággal, amely az alkotó kezdeményezéshez szükséges. Ha a két elem kö
zül bármelyik hiányzik - akár a konzervatív, akár a dinamikus-alkotó mozzanat -, ez
a történelem létét semmisíti meg. A tiszta, elvont konzervativizmus elzárkózik a törté
nelem folytatásától, azt állítja, hogy már minden befejeződött, hogy most csak az a
feladat, hogy mindent megőrizzünk.Ha így gondolkodunk a történelemről, nem tud
juk megérteni. A kapcsolat a múlttal, mindazzal, ami szent volt benne, azt jelenti,
hogy az alkotó, dinamikus élettel tartunk kapcsolatot. Ha hűek vagyunk a múlt ha
gyornányaihoz, ez azt jelenti, hogy őseink alkotó, dinamikus életének hagyományai
hoz vagyunk hűek. Ezért az a belső szál, amely az ősökhöz, a hazához, a szent ha
gyományokhoz fűz bennünket, mindig az alkotó, dinamikus folyamathoz fűződő kap
csolatot jelenti, amely a jövő, a megoldás, a kiteljesedés felé irányul, amely az új vilá
got és életet akarja létrehozni, s ezt a régmúlttal összekötni. Ez az örökkévalóságban
mcgy végbe. Valami belső, egységes történelmi mozgásban, alkotó dinamikus folya
matban teljesedik ki az újraegyesülés az örök életben. A történelmi folyamatnak ez a
felfogása, amelyben végbemegy az időleges és az örök egyesülés, közeledik egymás
hoz és azonosul a történeti és a metafizikai, az, ami a történeti tényekben adott szá
munkra, ami a történelemben testesül meg és ami a legmélyebb szellemi valóságban
mutatkozik meg előttünk, a földi és az égi történelem egyesüléséhez vezet.

Mit értsünk égi történelmen? A szellem benső életének mélyén körvonalazódik
az a történelem, amely feltárul és kibontakozik a földi életben, az emberiség tör
téneti sorsában, abban, amit földi történelemnek nevezünk. Valamiféle égi proló
gus ez, ami ahhoz hasonló, amellyel Goethe Faustja kezdődik. Faust sorsa nem más,
mint az ember sorsa, és ezzel az égi prológussal körvonalazódott az emberiség földi
sorsa. A történelemfilozófia történelmi metafizika kell legyen és azzal a prológussal
kell kezdödnie, amely meghatározza a történelmi sorsot: a belső, szellemi történelem
feltárásával, mert az ég nem más, mint a mi benső, szellemi egünk. Ez lesz annak a
történeti és metafizikai közötti igazi kapcsolatnak a kibontakozása, amelyben min
denféle keresztény történelemfilozófia legmélyebb jelentőségét látom. Megszünteti a
szakadást és az ellentétet, feltárja a fenséges egyesülést, közeledést és azonosulást, a
titokzatos beteljesülést, az éginek a földibe, a történetinek a metafizikaiba, a belső

nek a külsöbe való titokzatos átlényegülését. A történelemfilozófia - kísérlet arra,
hogy megértsük a történelmi folyamatot - bizonyos értelemben prófécia, csak nem
előre, hanem visszafelé irányul. A történelemfilozófiában nem az objektív adottság,
nem a történelmi folyamat tényszerúsége tárul fel. Ami itt történik, az valójában pró
fétai behatolás a múltba s egyúttal a jövőbe is, mivel a múlt metafizikai története úgy
nyilatkozik meg mint jövő, és viszont, a jövő úgy áll előttünk, mint múlt. A kettő kö
zötti hasadás sötétségbe taszít bennünket, lehetetlenné teszi számunkra a történelmi
folyamat megértését. Ez a hasadás mindazokra vonatkozik, akik úgy érzik, hogy elsza
kadtak a nagy történelmi múlttól és nem ismerik a nagy történelmi jövőt, akik úgy
vélik, hogy ezt a történelmi múltat rájuk kényszerítették, a jövő pedig úgy jelenik
meg számukra, mint valami félelmetes dolog a maga ismeretlenségében, felfogha
tatlanságában és megismerhetetlenségében. Ezzel szemben a történelmi sorsban meg
kell találni a kapcsolatot tulajdon emberi sorsunkkal, és ez köti össze az örökkévaló-
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ságban a múltat és a jövőt. Így tárulnak fel a történelem belső szellemi erői, amelyek
rejtve maradnak az előtt, aki ugyanolyan statikusan fogja fel a múltat és a jövőt, mint
a jelen pillanatot. Hamis a múltnak és a jövőnek az a felfogása, amely nem dinami
kusan fogja fel ezeket, belső, dinamikus, szellemi összefüggésükben és kiteljesedé
sükben, hanem egymástól elszakítva, absztrakt módon, mint valami holtpontot. Ezért
ez a fajta viszony a történelmi folyamathoz, bármennyire evolucionistának tünik is,
lényegében rneröben statikus felfogás, mivel a jelennek az a statikus állapota, amely
ben a megismerő szubjektum tartózkodik, elszakítva magát a múlttól és a jövőtől, és
kiszakítva magát a fejlődés belső folyamatosságából, a múltbeli és jövőbeli belső tör
ténésböl, a jelentől gúzsba kötve, akadályozza annak megértését is, és a múltból nem
élő, hanem holt evolúciót, holt külső fejlődést csinál. A történelem megállapodik,
megreked a múltban. Csak a múlt prófétikus megközelítése hozza mozgásba a törté
nelmet, éppen úgy, ahogy a jövő prófétikus megközelítése köti össze a jövőt a múlttal
és a jelennel valami teljes, belső szellemi fejlődésben. Csak a történelem prófétikus
megközelítése lehel életet a holt történelembe, gerjeszti lángra a holt statikát a szel
lemi mozgás belső tüzével.

Az emberi sors nem csupán földi, történelmi, hanem égi, metafizikai, isteni sors is,
nem csupán emberi dráma, hanem isteni dráma is. A holt evolúciót, a holt fejlődést

csak a történelem, a múlt prófétikus megközelítése teheti élővé, aktívvá, szellemítheti
át. A történelem, a történelemfilozófia lényegéről szóló előadásom fő következtetése,
hogy az ember és a történelem, az ember szellemi világa és a történelem nagy világa
nem helyezhetők szembe egymással. Az efféle szembeállítás holttá teszi az embert
és a történelmet. A történelmi metafizika, amelyre törekednünk kell. nem úgy beszél
a történelemről, mint valami kulsö objektumról, a külsö tárgyi világ objektumáról.
Behatol a történelem mélyére, belső lényegébe, feltárja azt; a történelmi metafizika
maga a történelem, annak belső élete, drámája, fejlödése, lezajlása, a szubjektum
objektummai áll kapcsolatban. A történelmi metafizikáról szóló előadásom lényegét
éppen a történelmi szubjektumnak és objektumnak ez az azonossága képezi. Ha így
fogjuk fel a történelmet, megdől a tudat egyik tévedése, aberrációja: az a szokványos
szemlélet, mely az "evilági" és a "túlvilági" történelmet egymástól elkülönülten.
egymással szembeállítva szemléli. A tudatnak ez az aberrációja onnan ered, hogy ki
vetítjük a mi korszakunkat a hajdani emberiség történetére, az emberiség hajnalára.
Élesen elkülönítjük egymástól a történetit és a metafizikait, a földi és az égi törté
nelmet, ám ez nem felel meg a valóságnak, ez csupán a mi tudatunk absztrakciója.
Valójában az emberi történelem kezdetén (amely tükröződik a Bibliában és a mito
lógiában - amely Schelling tanítása szerint az emberiség östörténete) lezajlott esemé
nyek nem a történelmi folyamat egy mozzanatát jelentik az időben. nem hasonlíta
nak korunkeseményeihez. A hajdani történelmi időkben nem létezett határ az égi és
a földi között. A bibliai mitológiában nemcsak az emberiség földi történelmi, hanem
égi sorsáról, mitológiai történelméről is szó van. Az égi és földi között nincsenek ha
tárok, ahogy az emberiség őstörténetében sincsenek. Ezek csak később szilárdultak
meg, később keletkezett szakadás köztük. Erre építjük az östörténetet, miközben a
belső, titokzatos történelmet csak úgy lehet megérteni. ha feltesszük, hogy nem vol
tak ezek a határok, ez az elkülönülés, s hogy az emberiség földi sorsának első sza
kasza az égben született, valamiféle szellemi valóságban, amely ezzel együtt törté
nelmi valóság is volt, a történettudomány, az archeológia tárgya. erröl beszélnek a
történelemkritika által vizsgált tárgyi emlékek is. A történelmi metafizika az ember
sorsát vizsgálja, mégpedig égi és földi sorsának belsö közelségében, azonosságában.

Kovács Péter fordítása
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