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I. TÉMA 
A kanti filozófia rendszere és általános 
szemlélete 

 
1. lecke    
A prekritikai korszak legfontosabb gondolatai 
 
Olvasmányok: Kant: Prekritikai írások - 1754-1781, Budapest: Osiris, 2003. 
 
Ebben a leckében Kant kritikai korszaka előtti időszakot vizsgáljuk, amely A tiszta ész 
kritikája előtti filozófiáját öleli fel. A cél, hogy megértsük a kanti kritikai korszak alapjait 
képező gondolatmenetet, megvizsgáljuk azt a természettudományos hátteret, amelyre 
alapozva Kant létrehozza a kriticizmus filozófiáját. 
 
I. Immanuel Kant 
 

 
Immanuel Kant (1724-1804) német filozófus, a 
klasszikus német idealizmus atyja. 
 
 
 
Immanuel Kant Königsbergből, egy 
rendkívül szegény családból származik. 
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Életét, amely külső történésekben nem volt eseménydús, számos anekdota övezte, amely 
természetes kapcsolatban állt a maga választotta életvitellel. A magiszteri vizsga után a 
königsbergi egyetemen magándocensként tanított, azaz abból élt, amit óráiért a tanítványok 
fizettek. Ennek megfelelően egy roppant szigorú életrendet alakít ki, amelyet rigorózusan 
követ élete végéig. Soha nem nősült meg, kisebb utazásoktól eltekintve városát sem hagyta el. 
Ebből az életvitelből származik a mondás: a königsbergiek Kant sétáihoz igazították az 
órájukat. 
 

 
G. Wolf: Kant sétája, Königsberg Múzeum 
 
Filozófiája három részre osztható: 1. prekritikai korszak, 2. kritikák korszaka (A tiszta ész 
kritikája, A gyakorlati ész kritikája, Az ítélőerő kritikája), 3, kései (kritikák utáni) korszak. 
Életének nyolcvanadik évében hunyt el. Utolsó szavai ezek voltak: „Es is gut.” (Így van jól.) 
 
A német idealizmus a görög filozófia után a második igazi nagy klasszikus korszak. 
Gondolatmenete a karteziánus hagyományra, az angolszász filozófiára (különösen D. Hume-
éra) és a felvilágosodásra épül. A német idealizmus az ész és értelem mindenhatóságában hisz, 
a kanti alapvetés döntően a racionális megismerés módszerére irányul. A tudományos háttér 
teszi lehetővé, hogy egy szigorúan természettudományos alapon fejtse ki a majdani kritikai 
filozófia alapkoncepcióját. 
 
Kant filozófiájának fő problémái az 
alábbiak köré csoportosulnak: a filozófia 
három fő kérdése: 
1. Mit tudhatok?; 
2. Mit kell tennem?; 
3. Mit remélhetek?  
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A metafizika legfontosabb kérdései: 

1. A szabadság kérdése 
2. A lélek halhatatlansága 
3. Isten létezése 

 
Fontos kiemelni, hogy a kanti filozófiát egy nagyon erős tudományos háttér jellemzi, Kant a 
legkülönbözőbb kérdésekkel foglalkozik. Természettudományos munkái közül az egyik 
legismertebb Az ég általános természettörténete és elmélete (Allgemeine Naturgeschichte und 
Theorie des Himmels, 1755). Laplace pedig tőle függetlenül több évtizeddel később 

Exposition du systeme du monde (1795) c. munkájában fejtette ki ugyanezt a felfogást. Ennek 

köszönhetően nevezik azóta Kant-Laplace elméletnek. 
 
A prekritikai korszak legfontosabb munkái a megismerés alapelveinek lefektetésétől Isten 
létezésének elméletén át a szép és fenséges fogalmáig terjednek. Élénken foglalkoztatják 
egyes betegségek, amelyeket természeti jelenségeknek tart, és amelyek ennek megfelelően 
filozófiai megalapozásra szorulnak. 
 

 
 
 
 
Ajánlott olvasmány: Kant: Kísérlet a fej betegségeiről. In: Kant: Prekritikai írások - 1754-
1781, 415-433.o. 
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A prekritikai korszak egyik legfontosabb cezúrája az Egy szellemlátó álmai, amelyben 
egyértelműen fogalmaz Swedenborg (svéd tudós, filozófus, misztikus teológus, látnok) 
álomlátásával kapcsolatban: 
 
 
„Az emberi ész sem rendelkezik olyan szárnyakkal, amilyenek a magasan szálló fellegek 
hasításához szükségesek, melyek a másvilág titkait rejtik előlünk, s a tudás vágyóknak, kik 
oly kitartóan érdeklődnek ilyen kérdések iránt, azt az együgyű, de igen természetes választ 
adhatjuk, hogy a legtanácsosabb az lenne, ha kegyeskednének türelemmel lenni mindaddig, 
amíg el nem jutnak oda.” Kant: Egy szellemlátó álmai. In: Prekritikai írások - 1754-1781, 
510.o. (ford. Vajda Károly) 
   
 
Kérdések: 

1. Mi jellemzi Kant gondolkodását a kritikai korszak előtt? 
2. Milyen források jelentik a kanti kritika alapjait? 
3. Mi a megismerés és a tartalomnélküli fantáziálás között? 

 
 
A természetes teológia és a morál összefüggései a második kritika alapjául szolgálnak. A mű a 
Berlini Tudományos Akadémia 1763-as kérdésére adott választ tartalmazza. Kant a bevezető 
gondolatokban fontos alapvetést fogalmaz meg. 
 
„Az előterjesztett kérdés olyan természetű, hogy ha megfelelően megoldják, a magasabb 
filozófiának határozott alakot kell öltenie. Ha szilárdan birtokunkban van a módszer, melynek 
segítségével a megismerésnek ebben a típusában lehetséges legnagyobb bizonyosságot 
elérjük, és ha megismerjük e meggyőződés mibenlétét, akkor a vélemények és az iskolai 
szekták örök változékonysága helyett a tanmódszer változatlan előírása egyazon fáradozásban 
fogja egyesíteni a gondolkodó koponyákat; éppúgy, ahogyan a természettudományban 
Newton módszere a tapasztalathoz és a geometriához igazodó biztos eljárássá változtatta az 
addig kötetlenül használt fizikai hipotéziseket.” Immanuel Kant: Vizsgálódás a természetes 
   
 
Kérdés: Miként fogalmazható meg a természettudományok és a vallás viszonya? 
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Összefoglalás: 
Kant legfontosabb problémája az angolszász empirizmus és a karteziánus racionalizmus 
meghaladása, amely alapján nála az ész és értelem, illetve a tapasztalat egyaránt fontos 
szerepet játszik. Az ész elsődlegessége nem kérdőjelezhető meg, de a természettudományok 
szerepe éppen abban áll, hogy tudományos alapokat teremtsenek a filozófia számára. A 
filozófiai megismerésnek két fő forrása van: az érzékelés és az értelem. Míg az előbbi 
prezentálja számunkra a dolgokat, az utóbbi által azokat elgondoljuk. A kritikai filozófia 
feladata éppen abban áll, hogy megállapítsa: 1miként lehet – egyáltalán lehet-e – az 
érzékelésen keresztül eljutni a dolgokhoz. 
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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2. lecke 
A kritikai filozófia 
 
 
Feladat: 
Olvassa el Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája című művének Előszavát (I-II) és 
Bevezetését.  
I. Kant: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, 2018. (ford. Kis János, Papp Zoltán) 
 
 
A kanti filozófia kritikai korszakát három mű fémjelzi: 

1. A tiszta ész kritikája, 
2. A gyakorlati ész kritikája, és 
3. Az ítélőerő kritikája. 

 
Az első 1781-ben jelent meg, az elméleti ész gyakorlati alkalmazásáról szóló második mű 
1788-ban, míg a harmadik 1790-ben. 

 

 
Königsbergi Egyetem 

 
 
 „Mostanáig feltételezték, hogy ismereteinknek mindig tárgyakhoz kell igazodniok; ám e 
feltételezés következtében megbukott minden kísérlet, hogy fogalmak útján a priori  módon 
megtudjunk valamit a tárgyakról és 
bővítsük ismereteinket. Próbáljuk meg hát 
egyszer, nem jutunk-e messzebbre a 
metafizika feladatainak terén, ha 
feltesszük, hogy a tárgyaknak kell 
ismereteinkhez igazodniok, ami jobban 
megfelel a követelménynek, hogy a 
priori tudással rendelkezhessünk róluk, 
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mely azt megelőzően állapítana meg valamit a tárgyakról, hogy ezek adva lennének nekünk. 
Itt ugyanarról van szó, mint Kopernikuszt legfontosabb gondolatánál: midőn azt találta, hogy 
az égitestek mozgását nem tudja kielégítően megmagyarázni, ha feltételezi, hogy a csillagok 
serege forog a megfigyelő körül, Kopernikuszt kipróbálta, nem jár-e nagyobb sikerrel, ha 
felteszi, hogy a megfigyelő kering, és a csillagok nyugalomban vannak. Ugyanezt a kísérletet 
elvégezhetjük a metafizikában is, a tárgyak szemlélete kapcsán.   Ha a szemléletnek kell a 
tárgyak tulajdonságaihoz igazodnia, úgy nem látom be, miként szerezhetnénk bárminemű a 
priori tudást e tulajdonságokról; ha azonban a tárgy (mint az érzékek objektuma) igazodik 
szemléletalkotó képességünk tulajdonságaihoz, úgy egész jól el tudom képzelni ezt a 
lehetőséget.” Kant: A tiszta ész kritikája, Előszó, Második Kiadás (TÉK) 
 
   
 
 
 
Feladat: Értelmezze a megismerés eddigi menetét, és elemezze, hogy mit jelent a Kant által 
meghirdetett fordulat a filozófia és a természettudományok számára 
 
Ismereteink 
 

 a priori – tapasztalás előtti; 
 a posteriori – tapasztalásból származó ismeret 

 
 
Az ítélet általános formája: 
S – c – P (Subiectum / copula / Praedicatum) 
Az alany (S) és állítmány (P) kapcsolódik össze egy ítéletben. Ezek alapján Kant az ítélet két 
formáját különbözteti meg: 
 

 Analitikus 
 Szintetikus 

 
Az első esetében az állítmány (P) nem közöl új információt az alanyról (S) ahhoz képest, amit 
az alany fogalma eredendően magában foglal. Példa: a test kiterjedt. 
A második esetben az állítmány (P) új 
ismeretet közöl az alanyról (S), amely 
ismeret nincs benne az alany fogalmában. 
Példa: a test sárga. (Meg kell 
tapasztalnom, azaz meg kell néznem, 
hogy milyen színű. Az alany fogalmából 
pl. a színe nem következik.)  
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A kérdés: lehetségesek-e az a priori szintetikus ítéletek? Kant válasza: a tiszta 
természettudomány és a matematika, geometria képes a priori szintetikus ítéletek alkotására. 
Ilyen a 7+5=12. A 7 és 5 fogalmából a 12 nem következik, ezért szintetikus, valamint nem 
függ a tapasztalástól, ezért a priori. 
 
Kérdés: Melyik ismeret nyújt minden esetben alapot szintetikus ítélet alkotásához? 

 
 

 
Kant háza. Ismeretlen művész. Königsberg Múzeum. 

 
 
Feladat: Elemezze az összefüggéseket az a priori / a posteriori ismeret, valamint az 
analitikus és szintetikus ítélet között. 
 
 
„Transzcendentálisnak nevezek minden ismeretet, mely nem magukkal a tárgyakkal 
foglalatoskodik, hanem a tárgyakra irányuló megismerésünk módjával, amennyiben ez a 
priori lehetséges kell legyen. Az ilyen fogalmak rendszerét nevezném transzcendentális 
filozófiának.” (Kant A tiszta ész kritikája, Bevezetés, VII.) 
   
  
 

Kérdés: Mi pontosan a transzcendentális 
megismerés Kant szerint? És mit jelent ez 
a filozófiai megismerés számára? 
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Összefoglalás: Kant szerint a megismerés nem nélkülözheti a tapasztalást, amely tartalmat ad 
az ész által megfogalmazott problémáknak. A megismerésnek nem a tárgya, hanem az alanya 
döntő, és az sokkal inkább a módszerre, mintsem arra vonatkozik, amit meg akarunk ismerni. 
A megismerésben az ismeretek két részre oszlanak: a priori és a posteriori. Az ítéleteknek (S-
c-P) ugyancsak két formája van: analitikus és szintetikus. Az a posteriori szintetikus ítélet 
minden esetben tapasztalati, ezért megalkotása nem jelent problémát. A kérdés az, hogy az 
elme képes-e a priori szintetikus ítéletet alkotni. 
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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3. lecke: 
A transzcendentális megismerés rendszere 
 
 

 
Kant szobra Königsbergben. 
 
Olvasmány: Tengelyi László: Kant. Budapest: Kossuth, 1988  
 
A megismerés lehetősége 
 
A jelenségvilág,  

- a Phaenomenon, és a 
- dolog önmagában (an sich) Noumenon 

két egymástól elválaszthatatlan, ámde a megismerésben különböző entitást reprezentál. A 
kérdés: azáltal, hogy megismerem a jelenségvilágot, szerezhetek-e érvényes ismeretet a 
dologról, ahogy az önmagában, a jelenségvilágtól leválasztva létezik. Ez a magánvaló dolog 
világa, a Ding (an sich). Berkeley szerint a világ csak képzetek összessége, Kant szerint a 
világ jelenségek összességében tárul fel előttünk, Hegel viszont azt állítja, hogy a 
phaenomenon és noumenon nem választható el egymástól, ezért szerinte– szemben Kanttal – 
az ész képes a teljes megismerésre. 
 
A megismerés rendszere 
 

I. Transzcendentális elemtan   
I.1. Transzcendentális esztétika 

Tér és Idő mint a priori szemléleti forma 
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I.2. Transzcendentális logika 
I.2.1. Transzcendentális analitika 
Értelem (Verstand) 
I.2.2. Transzcendentális dialektika 
Ész (Vernunft) 

 
II. Transzcendentális módszertan 
 
 
Transzcendentális esztétika 
 
Feladat: Olvassa el Kant A tiszta ész kritikája című műből a Transzcendentális esztétika 
fejezetet. Első rész.  Az elemek transzcendentális tana. (TÉK) 
Figyeljük meg, miként értelmezi Kant a tér és idő problémáját! Vessük össze az eddig 
megismert idő-értelmezésekkel (Platón, Arisztotelész, Szt Ágoston stb., illetve a tudomány 
addigi) értelmezésével. 
 
„Az idő szükségszerű képzet, minden szemlélet alapja. Egyáltalán semmilyen jelenség 
vonatkozásában nem küszöbölhetjük ki magát az időt, jóllehet az idő könnyűszerrel 
megtisztítható a jelenségektől. Az idő tehát a priori módon adott. Csakis benne léteznek 
valósággal a jelenségek.” TÉK, Transzcendentális esztétika, 4.§. 
 

1. Ez a szövegrész a következőkre mutat rá: 
a. Az időnek nincs objektív realitása. 
b. A jelenségek szemlélése minden esteben időben történik. 

 
„Az idő nem diszkurzív, vagy mint mondani szokták, általános fogalom, hanem az érzéki 
szemlélet tiszta formája.” Uo. 
   

2. Az idő belső szemléleti forma, a tér külső szemléleti forma. (eine reine Form der 
sinnlichen Anschauung) 

a. Az idő nem fogalom, nem a tapasztalatból származik. 
b. A szemlélet érzéki 

(sinnlich) formája. 
3. Az idő belső érzék.   /      A tér 

külső érzék. 
 

Feladat: Olvassa el Kant A tiszta ész 
kritikája című műből a Transzcendentális 
esztétika fejezetet. Első rész.  Az elemek 
transzcendentális tana. TÉK 
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Transzcendentális analitika 
 
„Valamely szintetikus képzet és tárgyai egybevágásának, szükségszerű egymásra 
vonatkozásának, mintegy kölcsönös találkozásuknak csupán két esete lehetséges: vagy a tárgy 
teszi lehetővé a képzetet, vagy a képzet a tárgyat.” TÉK, A transzcendentális analitika, 14.§. 
  

1. A képzet és tárgy összefüggésének lehetséges módozatait a transzcendentális 
analitika vizsgálja. A fogalmak segítségével gondoljuk el azokat a  dolgokat, 
amelyek az érzéki szemléletben jelennek meg. Ennek során az egyik legfontosabb 
kérdés a kategóriák tana, majd a tiszta értelmi fogalmak transzcendentális 
dedukciója, mindez az appercepció szintetikus egységén alapul. 

2. A transzcendentális appercepció: amikor az „én gondolom” (ego cogito) követi az 
összes képzetemet, azaz bármit elgondolok, azzal együtt azt is elgondolom, hogy 
„én gondolom”. Ez az öntudat szintje. 

3. A kategóriák tana. Kant a következő kategóriákat különbözteti meg:  
Minőség,  
Mennyiség,  
Viszony,  
Modalitás. 
 

Transzcendentális dialektika 
 
„Minden ismeretünk az érzékekkel veszi kezdetét, onnan az értelemhez kerül, majd az észnél 
fejezi be útját; nincs ennél magasabb eszközünk, melynek segítségével feldolgozhatnánk és a 
gondolkodás legmagasabb egysége alá rendelhetnénk a szemlélet anyagát.” TÉK, 
Transzcendentális logika, II.A. 
  

1. Kant szerint az érzéki formák köréből az értelem rendezi az ismeretet fogalmak 
alá, amelyben az ész teremt rendszert. Ezt teremtik meg az ideák. 

 
„A tiszta ész eme dialektikája természetes módon veti fel az alábbi kérdéseket: 1. Mely tételek 
kapcsán gabalyodik elkerülhetetlenül 
antinómiába a tisza ész? Milyen okokon 
alapul ez az antinómia? 3. Dacára ennek 
az ellentmondásnak, nyitva marad-e 
mégis az ész előtt valamilyen út a 
bizonyosság felé?” TÉK, A tiszta ész 
antinómájának második szakasza. A tiszta 
ész antitetikája. 
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2. Az antinómia olyan ellentétpárt jelent, amelynek mind a tézise, mind az antitézise 

egyaránt bizonyítható és cáfolható. Azaz feloldhatatlan. Kant ennek kapcsán azt a 
módszert követi, hogy a négy antinómia mellé egy-egy tézist és amntitézist 
kapcsol, amelyben a fentieket demonstrálja. 

 
Feladat: Olvassa el A tiszta ész kritikájából a négy antinómiáról szóló részt! 
Elemezze az egyes antinómiákat: 

1. Időbeliség antinómiája 
2. Egyszerű és összetett antinómiája 
3. Szabadság antinómiája 
4. Isten létezésének antinómiája 

 
 
 

 
Összefoglalás: A tiszta ész kritikája a transzcendentális megismerés rendszerén az érzéki 
szemléletből kiindulva, az értelem és ész funkcióin keresztül azt vizsgálja, hogy mennyiben 
képes a megismerés eljutni a jelenség világon keresztül a lényegi (an sich) világhoz. A kettő 
között azonban olyan határ húzódik, amely a racionális megismerés számára áthatolhatatlan. 
Ezért mondja azt később Hegel és Schelling, hogy Kant nagysága pontosan abban van, hogy 
az ész képességének a határait megadta. A továbblépés Kant számára a tiszta elméleti ész 
gyakorlati alkalmazása jelenti majd.   
 
  
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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4. lecke: 
A gyakorlati ész 
 

 
A gyakorlati ész kritikája, 1788 
 
Feladat: Olvassa el A gyakorlati ész kritikája című műből Előszót.  
I. Kant: A gyakorlati ész kritikája. (GYÉK) Budapest: Gondolat, 1991. (ford. Berényi Gábor)  
 
Az erkölcsi eszme 
 
Kant szerint a metafizikát a szabadság, Isten és a lélek halhatatlanságának a kérdései 
alapozzák meg. A tiszta elméleti ész gyakorlati használata a szabadság és az akarat 
problémájából indul ki. A szabadság alapozza meg a moralitást. Az akarat pedig azon 
képességünk, amellyel az ember 
képzeteinek megfelelő tárgyakat hoz 
létre, vagy elhatározza magát erre. 
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Erkölcsi törvény 
Maxima 
Kategorikus imperatívusz 
 
Cselekedeteim alapja a szubjektív alapú maxima. Azonban végső mozgatója az erkölcsi 
törvény, amelyet el kell (soll) gondolnunk ahhoz, hogy szabadságról beszélni lehessen. Azaz 
az erkölcsi törvény nem levezethető, nem bizonyítható, hanem előfeltételezni kell, különben a 
moralitás értelmét veszti. 
 
 
„Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényhozás 
elveként érvényesülhessen. GYÉK, 7.§. 
 

1. Ez a szövegrész a következőkre mutat rá: 
A maxima eltérhet az erkölcsi törvénytől, ugyanakkor a helyes magatartás az, ha 
úgy cselekszünk, hogy az akár erkölcsi törvényként is értelmezhető lehessen, azaz 
a maximát az erkölcsi törvényhez kell igazítani 

 
Az itt elemzett kérdéshez olvassa el a következő szövegrészt, és elemezze! 
 
„A legközönségesebb értelem, is minden útbaigazítás nélkül képes eldönteni, hogy a 
maximában melyik forma alkalmas általános törvényhozásra, s melyik nem. Maximámmá 
tettem például, hogy vagyonomat bármely biztonságos eszközzel növelni fogom. Most egy 
letét van birtokomban, amelynek tulajdonosa meghalt, s írásban nem rendelkezett a letét 
sorsáról. Maximám természetesen működésbe lép. Csak azt szeretném megtudni, hogy ez a 
maxima mint általános gyakorlati törvény is érvényes lehet-e. Tehát az adott helyzetre 
alkalmazom, s megkérdezem, öltheti-e vajon törvény formáját, tehát hogy maximámmal 
egyúttal az alábbi törvényt is megfogalmazhatom-e: bárki letagadhat olyan letétet, amelynek 
elhelyezését senki sem tudja bizonyítani. Azonnal figyelmes leszek arra, hogy az effajta elv 
törvényként önmagát szüntetné meg, mert azzal a következménnyel járna, hogy egyáltalán ne 
létezzék letét.” GYÉK, 4. §. Megjegyzés 
 
Azaz bár eltulajdoníthatom a letétet, de nem tehetem ezt a cselekedetemet általános 
törvénnyé, hisz azzal a letét fogalmilag 
megszűnne. Azt viszont általános 
paranccsá tehetem, hogy senki nem 
tulajdonítsa el a nála letétbe helyezett 
dolgot. Így akkor cselekszem helyesen, ha 
egyéni cselekvésemet ehhez igazítom. 
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Feladat: Olvassa el Kant A gyakorlati ész kritikájából A gyakorlati ész módszertana című 
részt! 
 
Kérdések: 

1. Mit jelent a kötelesség és szentség fogalma? 
2. Miért van értéke a lemondásnak ahhoz, hogy a kötelességet teljesítsük? 
3. Mi vesz rá bennünket a morális cselekedetekre? 

 
 „Kedélyemet két dolog tölti el egyre újabb és fokozódó csodálattal s tisztelettel, minél 
gyakrabban és kitartóbban gondolok rájuk: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény 
bennem. Egyiket sem szabad mintegy homályba vagy fantasztikumba burkolva, látókörömön 
kívül keresnem, és pusztán sejtenem; magam előtt látom, s közvetlenül létezésem tudatához 
kapcsolom őket. Az első annál a helynél kezdődik, amelyet a külső, érzéki világban foglalok 
el, és a kapcsolatot, amelyben vagyok, kitágítja a világok és a rendszerek sokaságával való 
kapcsolat beláthatatlan nagyságává, valamint e mozgások kezdetének és fennmaradásának 
határtalan idejévé. A második az én láthatatlan énemnél, személyiségemnél kezdődik, és olyan 
világba helyez, amely valóban végtelen, de csak az értelem számára puhatolható ki, s 
amelyről felismerem, hogy általános és szükségszerű kapcsolatban vagyok vele (s ezáltal 
egyszersmind valamennyi látható világgal is), nem pusztán esetleges kapcsolatban, mint 
amott”.  GYÉK, Zárszó. 
   
Feladat: 
Értelmezze a részletet! Mit jelent itt a „csillagos ég” és mit az „erkölcsi törvény”, és miért e 
kettőt emeli ki Kant? 

 
 
Összefoglalás: A ész kritikája a tiszta elméleti ész gyakorlati használatát jelenti, azaz az ész 
ugyanaz, csak vonatkozási iránya más (gyakorlati). Az alap az akarat, a szabadság és az 
erkölcsi törvény vizsgálata. Mindezt a gyakorlati ész posztulátumai (halhatatlanság, Isten léte, 
szabadság) során fejti ki részletesen. Kant fontos meglátása: az észhasználat, amennyiben az 
csak az ösztönöket elégíti ki, nem emeli az embert az állatiság fölé. Az embernek morális 
lénynek kell (soll) lennie, aki képes a jó és a rossz között döntést hozni. Nézetei a 
neokantiánus elméleteken keresztül jelentős hatással bírtak egyes jogelméleti irányzatokra. 
 
Jelen dokumentum a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. Projekt azonosító: 
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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1. lecke: 

 
Az ítélőerő  
 

 
 
Az ítélőerő kritikája, 1790 
 
Feladat: Olvassa el Az ítélőerő kritikája című mű Bevzetését. I. Kant: Az ítélőerő kritikája. 
(IEK)Budapest: Osiris, Gond-Cura, 2000. (ford. Papp Zoltán) 
 
Ítélőerő  
Kant az elme képességeit Az ítélőerő Bevezetésének a végén a következőképpen osztályozza: 
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Kant szerint Kétféle ítéleterő van: az esztétikai és a teleológiai ítélőerő. Szép az, ami 
fogalmak nélkül tetszik. Az ízlésítélet a szubjektív általánosság igényéhez tartozik. Azaz, ha 
valamit szépnek tartunk, akkor az általános értelemben gondoljuk. Szubjektív alapú, de 
általános érvénnyel akar bírni. „Szép az, amit fogalom nélkül egy szükségszerű tetszés 
tárgyaként ismerünk meg.” (IEK) 22.§. 
 
„Minden érdek megrontja az ízlésítéletet, és megfosztja elfogulatlanságától, különösen ha 
olyan érdekről van szó, amely a célszerűséget az örömre alapozza, ellentétben az ész 
érdekével, mely a célszerűséget az öröm érzése elé helyezi; az előbbi történik minden olyan 
esztétikai ítéletben, amely a tárgyat aszerint ítéli meg, hogy az gyönyört vagy fájdalmat okoz. 
 Ezért az ily módon afficiált ítéletek vagy egyáltalán nem tarthatnak igényt a tetszés általános 
érvényűségére, vagy csak annyival kisebb mértékben, amilyen mértékben esetükben az ízlés 
meghatározó alapjai között a nevezett érzetek is megtalálhatók.” (IEK) 13.§.  
 
 
Ez a szövegrész a következőkre mutat rá: A szép nem a fogalomból következik, hanem 
aszerint esik ítélet alá, hogy mennyiben vált ki belőlünk érzéseket (gyönyör, fájdalom).  
 
Az itt elemzett kérdéshez olvassa el a következő szövegrészt, és értelmezze! 
 
 
„A fenti elemzések eredményét számba véve azt találjuk, hogy minden az ízlésnek arra a 
fogalmára fut ki, mely szerint az ízlés annak képessége, hogy egy tárgyat a képzelőerő szabad 
törvényszerűségére való vonatkozásában ítéljünk meg. Ha mármost az ízlésítéletben a 
képzelőerőt a maga szabadságában kell tekinteni, akkor ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a 
képzelőerőt nem mint reproduktívat feltételezzük, tehát nem az asszociációs törvényeknek 
alávetettként, hanem mint produktív és öntevékeny képességet (lehetséges szemléletek 
önkényes formáinak létrehozójaként); és bár az érzékek egy adott tárgyának felfogásakor a 
képzelőerő ezen objektum meghatározott formájához van kötve, s ennyiben nincs szabad 
játéka (mint a költésben), annyi mégis látható, hogy a tárgy képes éppen olyan, a 
különféleség- nek az összetételét tartalmazó formával szolgálni a képzelőerőnek, amilyet a 
képzelőerő, ha szabadon magára hagyatkozna, az általában vett értelmi törvényszerűséggel 
összhangban alakítana ki. 
Az azonban, hogy a képzelőerő szabad, de ugyanakkor önmagától törvényszerű, vagyis hogy 
autonómiával bír: ez ellentmondás. A 
törvényt egyedül az értelem adja.” (IEK) 
Általános megjegyzésaz analitika első 
könyvéhez. 
 
Feladat: Elemezze a fenti idézetet! 
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Kérdések: 

1. Mit jelent az, hogy az ítélőerő szubjektív alapú? 
2. Mi ebben az értelem szerepe? 
3. Mi vesz rá bennünket a morális cselekedetekre? 

 
A fenséges 
 
A szép és a fenséges megegyeznek abban, hogy mindkettő önmagáért tetszik. 

 
Caspar David Friedrich: Az Északi-tenger holdfényben, 1823- 
24 
 
A művészeti fenséges mindig összefüggésben van a természeti fenségessel. Például egy önálló 
természeti szépség önmagában lehet fenséges (pl. egy hegycsúcs szemlélése, vihar látványa). 
A fenséges az összemérhetetlenül nagy. A fenségesnek a végtelenhez van köze, amellyel 
szemben (Schelling) az ember megérzi a saját végességét.  
 
 
Átmenet, a kanti filozófia recepciója 

 
Reinhold 
 
C.L. Reinhold (1757-1823) – Kant 
kritikai értelmezése, az elementár-
filozófia alapjai. Reinhold tézise: a két 
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kritika nem lehet rendszer anélkül, hogy ne rendelkezzen egy egységes alaptétellel 
(Grundsatz). 
 

  
G. Fichte  
 
J.G. Fichte (1862-1814) – Elfogadja Reinhold kritikáját, és a kanti filozófiát egy azonosság-
filozófia felé viszi tovább. Az Identitätsphilosophie (azonosság-filozófia) abból az alaptételből 
indul ki, hogy az egyetlen előfeltétel nélküli alap az Én (Ich), pontosabban az a kijelentés: 
Én=Én. Filozófiája a tudománytan (Wissenschaftslehre). Kezdetben nagy hatással van 
Schellingre, akit a tudománytan második megalapítójának is nevez. Reinhold, Fichte és 
Schelling is (egymást követően) a Jénai Egyetem tanárai. 
 

 
 
S. Maimon (1753-1800) 
 
A korban fontos filozófus még: Salomon Maimon, G.E. Schulze, F.H. Jacobi. A kor egyik 
leghevesebb vitája a panteizmus vita. 
(Irodalom: Gyenge Zoltán. 
Vallásfilozófiai metszetek a német 
idealizmus és a romantika korából. In: 
Schelling: Filozófia és vallás. Attraktor, 
2012, 49-76.o.) 
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Kant síremléke 
 
 
 
Összefoglalás: Az ítélőerő két irányból határozható meg: esztétikai és teleológiai ítélőerő. 
Szép az, ami érdek (fogalom) nélkül tetszik. A teológiai ítélőerő a természet céljához, az 
emberhez, azon keresztül a kultúrához vezet. Egyedül a kultúra lehet tehát az a végső cél, 
amelyet az emberi nem tekintetében okunk van a természetnek tulajdonítani (nem pedig az 
ember földi boldogsága, vagy akár csak az, hogy az ember legyen a legfontosabb eszköz a 
rajta kívül lévő esztelen természet rendjének és összhangjának megteremtésére). (IEK) 83.§. 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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I. TÉMA 
A hegeli filozófia rendszere és módszere 

 
1. lecke: 
A hegeli filozófia I. 
 

 
G.W.F. Hegel 
 
 
Élete:  
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Fiatalemberként már Tübingenben végzett tanulmányai alatt 
meghatározta a gondolkodását a görögök feltétlen tisztelete. 1788-ban a stuttgarti középiskola 
elvégzése után iratkozott be a Tübingeni Stiftbe, amely akkor inkább hasonlított 
kaszárnyához, mintsem egyetemhez. Ide érkezett a későbbi nagy német költő, Friedrich 
Hölderlin, valamint egy kicsit később a náluk öt esztendővel fiatalabb Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling. Ő alig múlt 16, amikor 
az egyetemet külön engedéllyel elkezdte 
(Vö. Gyenge Zoltán: Schelling élete és 
filozófiája. Gödöllő-Máriabesnyő: 
Attraktor, 2005.). Egymásra tett hatásuk 
szinte felmérhetetlen, és ezt jól mutatja 
egy ebből a korszakból származó 
fogalmazvány (Das älteste 
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Systemprogramm des deutschen Idealismus), azaz A német idealizmus legrégebbi 
rendszerprogramja, amelynek a szerzősége nem dönthető el.  
Schellinggel együtt szerkesztette a Filozófia kritikai újságja (Kritisches Journal der 
Philosophie) c.l lapot. 1818-tól a berlini egyetem tanára. 1831-ben a nagy kolerajárvány 
idején hunyt el. 
 
Művei: 
 
Tevékenységét művei alapján két szakaszra oszthatjuk: 

1. Korai korszak, amelyet A szellem fenomenológiája c. mű zár le (1807) 
2. Második korszak. Az Enciklopédia (1816-) fémjelzi, amelynek részei a hegeli 

rendszert reprezentálják: 
- Logika 
- Természetfilozófia 
- Szellem filozófiája 

Sok műve jegyzetekből készült kiadás (jog, művészet és vallásfilozófia területén) 
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A megismerés  
 
„Túlemelkedve az észrevevésen, a tudat összekapcsoltnak mutatkozik az érzékfelettivel a 
jelenség mint közép által, s ezen keresztül bepillant e háttérbe. A két véglet, az egyik a tiszta 
belső, a másik az ebbe a tiszta belsőbe tekintő belső, most egybeesett, s ahogyan azok eltűntek 
mint végletek; úgy tűnt el a közép is mint olyasmi, ami más, mint ők. Ez a függöny tehát 
elhúzódott a belső elől, s a belső betekint a belsőbe; ez annak a meg nem különböztetett 
egyneműnek látása, amely eltaszítva magát önmagától, mint megkülönböztetett belső tételezi 
magát, amelynek számára azonban éppoly közvetlen a kettőnek megkülönböztethetetlensége, 
az öntudat. Kiderül, hogy az úgynevezett függöny mögött, amely állítólag eltakarja a belsőt, 
nincs semmi látnivaló, ha mi magunk nem megyünk mögéje, éppannyira azért, hogy lássunk, 
mint azért, hogy legyen mögötte valami, ami látható. De kitűnik egyúttal, hogy minden 
további nélkül nem lehet egyenesen mögéje kerülni; mert az a tudás, hogy mi az igazsága a 
jelenség és belseje képzetének, maga is csak eredménye egy körülményes mozgásnak, amely 
által eltűnnek a tudat módjai, a vélekedés, az észrevevés és az értelem; s éppígy kitűnik majd, 
hogy annak a megismerése, amit a tudat tud, amikor önmagáról tud, még további 
körülményekre szorul. Ezt fejtjük ki a következőkben.” G.W.F. Hegel: A szellem 
fenomenológiája. (SzF) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. 94.o. (ford: Szemere Samu) 
 

1. Ez a szövegrész a következőkre mutat rá: 
A kanti Phaenomenon, és Noumenon közt egyfajta határ húzódik, az ész számára nincs 
lehetőség a teljes megismerésre. Hegel ezzel szemben nem csupán azt mondja, hogy a 
phaenomenon és noumenon nem választható el egymástól, hanem, hogy a jelenség 
(Erscheinung) pontosan azt mutatja, ami a „mélyen elrejtőzik”, azaz a lényeget (Wesen). A 
kettő között a kapcsolatot a közvetítés (Vermittlung) teremti meg, ami szerint a jelenségen 
keresztül az ész képes eljutni a lényeghez. 

 
Feladat: Elemezze a fenti idézetet, értelmezze, hogy mit jelent: 

- A tiszta belső; 
- Betekintő belső; 
- Hogyan tűnik el e kettő, és mi lesz belőlük? 

 
 
 
A szellem fenomenológiai szintjei 
 

- Tudat 
- Öntudat 
- Ész 
- Szellem 
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„De valójában az öntudat az érzéki és észrevett világ létéből való reflexió, s lényegileg 
visszatérés a máslétből. Mint öntudat mozgás, de azzal, hogy csak önmagát mint önmagát 
különbözteti meg magától, a különbség közvetlenül mint máslét megszűnt számára, a 
különbségnek nincs léte, s az öntudat csak az „én vagyok én” mozdulatlan tautológiája. Ha az 
öntudat számára a különbségnek nincs meg a lét alapja is, akkor nem öntudat.” SzF.96.o. 
   
Az öntudat az önmagáról tudó tudat a maga teljességében. Vessük össze Hegel felfogását 
Kantéval. Mennyiben különbözik, és mennyiben építkezik Hegel ebben a kérdésben a kanti 
filozófiára. 
 
Feladat: Olvassa el Hegel A szellem fenomenológiája című műből az Öntudat önállósága és 
önállótlansága c. fejezetet. Az úr és szolga viszony kapcsán elemezze az A. Kojevé által 
történelminek nevezett folyamatot. 
 
Kérdések: 

1. Mi a küzdelem tétje a két öntudat számára? 
2. Mitől lesz az egyik úr, és mitől a másik szolga?  

 
Szellem 
  
Az abszolút tudás szintje 
 
„Megőrzésük, a szabad, az esetleges létezésük oldaláról nézve a történelem, fogalmilag 
felfogott organizációjuk oldaláról nézve pedig a megjelenő tudás tudománya, a kettő együtt a 
fogalmilag felfogott történelem alkotja az abszolút szellem emlékezetét és golgotáját, 
trónjának valóságát, igazságát és bizonyosságát, amely nélkül élettelen és magányos volna.” 
SzF. 415.o. 
  
A történelem tehát és a tudás tudománya, melyeknek egymásra vonatkoztatása a „fogalmilag 
felfogott történelem”, azaz az „Er-innerung”, a bensővé tevő emlékezet. Ez a történelem az 
öntudat történelme, amelynek egyes fenomenológiai aspektusait kíséri végig a mű. A végpont 
az abszolút tudás. 
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Kérdések: 

1. Mit jelent a fogalmilag felfogott történelem? 
2. Mi az abszolút szellem? 

 
Összefoglalás: A szellem stációi a hegeli hármasságnak az alábbiak szerint felelnek meg: 
- Magánvaló (an sich) 
- Magáért való (für sich) 
- Magán- és magáértvaló (an- und für sich) 
Egyrészt ez alkotja a tudomány rendszerét, másrészt ez lesz alapja a hegeli módszernek. 
 
 
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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2. lecke: 
A hegeli filozófia II. 
 

 
 
Hegel a dialektikát a logika módszerének tartotta. Kihasználva az „Aufhebung” (megszüntet, 
megőriz, felemel) fogalmát alakította ki tézis, antitézis, szintézis elvét. A Logikában 
(Enciklopédia I.) fejti ki, hogy minden fogalom (Begriff) (ön)fejlődése és (ön)mozgás közben 
a maga ellentétébe csap át, hogy aztán az ellentétével együtt egy magasabb egységre lépjen. 
 
 
„Az eszme a magán- és magáértvalóan igaz, a fogalom és az objektivitás abszolút egysége.” 
Logika, 213.§. 
  
 
A rendszer részei (a szellem szintjei): 
 
 
 

1. Logika – a fogalom tana egészen az eszme (Idee) megjelenéséig, amely elidegenedve 
magától létrehozza máslétét a természetet; 

2. Természet – a természet mint máslét vizsgálata; 
3. Szellem – a természet vizsgálatában a szellem önmagára eszmél, felismeri, hogy a 

természet a saját másléte, amivel a szellem vizsgálata lezárul, a szellem megbékél 
önmagával, „fáradtságos munkája befejeződik”. A megbékélés (Versöhnung) tana. 
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A lét tanán keresztül mutatható be a hegeli módszer, a hegeli dialektika: 
 
A Logika részei 

1. Lét tana (Sein) 
2. Lényeg tana. (Wesen) 
3. Fogalom tana. (Begrif) 

 
A lét tana: 
 

1. Minőség 
2. Mennyiség 
3. Mérték 

 
Az egyes elemek: a lét állítása. Ennek ellentéte a nem-lét, amely tagadja a létet. Tézis – 
Antitézis. Annak felismerése, hogy a lét (Sein) és nem-lét (Nicht-Sein) között a különbségben 
megvan az azonosság is (mindkettő lét, csak egyik állított, a másik tagadott formában), a 
harmadik fogalom a „levés” (Werden) megszünteti az önállóságukat, megőrzi igazságukat, és 
egy új fogalomba emeli a kettőt. A levés, keletkezés ugyanis átmenet a létből a nem-létbe és a 
nem-létből a létbe.   
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„A végbemenő mennyiségi változás először valami egészen ártatlannak látszik, de még 
valami más is lappang mögötte, s a mennyiségnek ez a látszólag ártatlan változása mintegy 
csel a minőség megragadására.” G.W.F. Hegel: A logika. Enciklopédia I. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 1979. (ford. Szemere Samu) 
   
Feladat: 
 
Olvassa el a könyv 107-109.§-át. Elemezze a változást a víz forrásán keresztül. Hogyan éri el 
a mennyiségi változás a mértéket? 
 
Feladat 
Hegel nagyon plasztikusan foglalja össze filozófiája lényegét a Jogfilozófiában. Elemezze az 
alábbi szöveget! 
 
„Amikor a filozófia szürkéjét szürkével festi, akkor az élet egy alakja elaggott, és szürkével 
szürkén nem lehet megfiatalítani, hanem csak felismerni lehet; Minerva baglya csak a 
szürkület beálltával kezdi röptét." Hegel: Jogfilozófia alapvonalai vagy A természetjog és 
államtudomány vázlata;; Akadémiai, Bp., 1971. Előszó. (ford., utószó, jegyz. Szemere Samu) 
 
Kérdés: 
 
 Mit szimbolizál itt Minerva baglya, és miért éppen a sötétség beálltával „kezdi meg 
repülését”? 
 
Összefoglalás: Hegel tehát a rendszeréhez egy sajátos megismerési módszert társít. Nála a 
dialektika túllép a hagyományos kétértékű logikán. A logika egyik alaptörvényével szemben, 
amely azt mondja ki, hogy egyszerre, egyidejűleg valami vagy A vagy nem-A, Hegelnél ez 
továbbmegy, egy úgynevezett szintézis felé. Mindezt az átmenet (Übergang) és az ész 
közvetítésének (Vermittlung) segítségével lehetősége. Így a hegeli rendszerben a szellem 
képes a teljes megismerésre, a megismerésen keresztül az elsajátításra, amelynek végén 
megbékél, és „fáradtságos munkája” véget ér. Ezt jelenti a megbékélés (Versöhnung) elmélete. 
Mindennek kortárs bírálója Trendelenburg, illetve vele szemben Schelling és Kierkegaard. 
Ám az már a filozófia egy másik korszakát jelenti. 
 
 
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. Projekt azonosító: 
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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III. TÉMA 
Schelling és a romantika 

 
1. lecke: 
Schelling filozófiája 
 

 
Schelling (1775-1854) 
 
Olvasmány: Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere, Budapest: Gondolat, 1983. 
(ford. Endreffy Zoltán) 
 
Schelling tevékenysége két részre osztható: a transzcendentális- és természetfilozófia, 
valamint a kései filozófia. 

1. Az első szakaszban döntően Fichte hatása alatt áll. Egy időben párhuzamosan 
tanítanak Jénában, munkássága az azonosságfilozófia kidolgozására irányul, szorosan 
együttműködve Hegellel. Ennek a korszaknak a művei: Az énről, Filozófiai levelek a 
dogmatizmusról és kriticizmusról, 
a korszak záró műve: A 
transzcendentális idealizmus 
rendszere. F.W.J. Schelling: A 
transzcendentális idealizmus 
rendszere. (TIR) Budapest: 
Gondolat 1983. (ford. Endreffy 
Zoltán)  

2. Az ún. „kései filozófia”. A 
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szakirodalomban vitatott, hogy honnan kezdődik. Ennek a korszaknak jelentős műve a 
Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről, a Die Weltalter 
(Világkorszakok) töredék, illetve a három nagy előadói korszak: erlangeni, müncheni 
és berlini. A sort az 1841-ben kezdődött berlini zárja. 

 
Feladat: 
Elemezze A transzcendentális idealizmus rendszeréből származó idézetet. 
 
„Én, aki tudok, ugyanaz vagyok, mint én, aki vagyok; tudásom és létem kölcsönösen kimeríti 
egymást, a tudatnak és a tevékenységnek a szubjektuma ugyanaz. Tehát ugyanennek az 
azonosságnak a következtében a tudásom és a szabad tevékenységem azonos magával szabad 
cselekvéssel; vagyis ez a tétel: önmagamat objektív módon cselekvőnek szemlélem, azonos 
azzal a tétellel, hogy objektív módon cselekszem.” TIR 331.o. 
 
Kérdés 

1. Hogyan lehet ezt filozófiatörténeti kontextusba helyezni? 
2. Miként reagál itt Schelling Descartes gondolatára, és hogyan a kanti transzcendentális 

appercepcióra? 
 

 
Schelling-emlékmű Leonbergben 
 
 
 
A transzcendentális idealizmus 
rendszerében a szemléleti formákat veszi 
végig (intellektuális, produktív, 
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esztétikai), mintegy reflektálva a három kanti kritikára. A szabadság és szükségszerűség 
kérdése kiemelt szerepet kap az értelmezésben. 
 
„Én, „Minden egyes intelligencia által az abszolútum cselekszik, vagyis minden egyes 
intelligencia cselekvése maga is abszolút, amennyiben nem szabad, nem is kényszerű, 
hanem egyszerre mindkettő, abszolút szabad és éppen ezért abszolút szükségszerű.” TIR 
372.o. 
 
A szabadság és szükségszerűség kapcsán Schelling három korszakot különböztet meg: 
 

1.) Görögség korszaka 
2.) Római korszak 
3.) Gondviselés korszaka 

 
1.) Az első korszak a természeti állapot felbomlásától a római birodalom kialakulásáig tart, és 
a történelem „tragikus korszakának” nevezhető. Az uralkodó elv a sors, és amely periódusba 
tartozik az emberiség legnemesebb fajtájának feltűnése, mely valaha is élt, s amelynek a 
„földre való visszatérése csak örök vágy marad”. 
2.) A második korszak a rómaiak által létrehozott jogállapot, amely világunkat a mai napig 
alapvetően meghatározza. Ebben az uralkodó elv a természeti törvény. 
3.) A harmadik periódus, amely a kinyilatkoztatás korszaka, viszont még nem érkezett el, és 
nem is tudható, hogy mikor fog eljönni, de ha létezni fog – mondja Schelling – „akkor Isten is 
létezni fog”. (A kijelentés igen radikális, hiszen olybá tűnhet, hogy Isten mindaddig nem 
létezik, amíg ez a korszak el nem érkezik. Minderre Schelling csak jóval később, az előadói 
korszakaiban próbál meg igazán választ adni.) 
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A kései filozófiában Schelling szemben Hegellel a rendszer ellen foglal állást. A 
filozófiájában különbséget tesz negatív és pozitív filozófia között. 
 

Pozitív filozófia: - Az egyes kerül előtérbe az általánossal szemben, a konkrét az elvont 
helyett, s a rendszer helyét az „életközeli gondolkodás” (das lebensnahe Denken) foglalja el.  
A lét és létező kap kitüntetett szerepet.  
Negatív filozófia:  - Az általános, az absztrakt és a rendszer által karakterizálható. A logikai 
gondolkodás kap kitüntetett szerepet. 
 
Ezeken az előadásokon mások mellett részt vett Søren Kierkegaard is, akinek a jegyzetei 
magyarul is megjelentek, és amelyek alapján a schellingi gondolatmenet rekonstrukciója 
elvégezhető.  
 
„Minden valóságosnak két oldala van: quid sit (ami van) és quod sit (hogy van). (...) Az a 
priori észtudomány (aprioriske Fornunft-Videnskabs) tartalma a teljes valóság, de csak az, 
ami, és nem az, hogy van., s késztetést sem érez arra, hogy ez utóbbival foglalkozzon. Ha az 
egzisztenciát (Existent) igazolni akarja, egy másik tudományra kell hagyatkoznia, és ennek 
kellene eldöntenie, hogy az észen kívüliből induljon ki.” S. Kierkegaard: Berlini töredék 
(Jegyzetek Schelling 1841/42-es előadásairól). Budapest: Osiris 2001., 2. és 7. előadás (ford. 
Gyenge Zoltán) 
   
Feladat: 
Elemezze a szöveg alapján a pozitív és negatív filozófia lényegét! Mennyiben lehet a pozitív 
filozófia az egzisztenciára alapozott gondolkodás előzménye? 
 
 
Összefoglalás:  A schellingi filozófia egyszerre tartozik a klasszikus német idealizmus körébe, 
és egyszerre előlegezi meg a romantikát, valamint a Nietzsche és Kierkegaard által fémjelzett 
filozófiai irányváltást a 19. században. A korai Schelling a fichteiánus korszaka után saját 
rendszer megalkotására tesz kísérletet. Az 1800-as évek elején azonban változás történik a 
gondolkodásában, a mitológia és a kinyilatkoztatás felé fordul, amivel párhuzamosan 
kidolgozza a pozitív (egyesre alapozott) és negatív (általánosra) filozófia elméletét, magát 
Kantot és Hegelt is a negatív filozófia körébe sorolva. A negatív filozófiának fogalma
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 (Begriff) van ugyan a létről, de mit sem tud kezdeni a létezőként létezővel, azaz az 
egzisztenciával. Az 1810-es évektől fokozatosan elhallgat, haláláig (jó negyven éven 
keresztül) szinte semmit sem publikál, előadásokat tart. Ez a korszak ezért az előadások 
jegyzetiből rekonstruálható. 
 
 
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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2. Lecke 

A romantika 

 
Caspar David Friedrich: Jeges tenger 
A képet a romantika szimbólumaként szokták emlegetni 
 
A romantika, mely az aufklérista hagyománnyal szemben, éppen a felvilágosodott, 
racionalizált világkép ellen lázad, megpróbálja visszaadni az értelem által lecsupaszított 
emberi léleknek az érzelem otthonosságát. Kulturális mozgalom jellegét a Schlegel fivérek 
munkássága, illetve az Athenäum és az e köré csoportosuló szellemi közösség fémjelzi. A 
Sturm und Drang lázadó és lelkesült túlfűtöttsége sokkal inkább előkészítő eleme volt 
mindennek, mint a klasszicizmus merev iskolázottsága, amelyet a romantika időnként 
túlzottan mesterkéltnek minősített, s ami ismételten csak a tagadás szellemét erősítette. 
Területei: 

 Irodalom, művészet 
 Vallás és filozófia 
 Társadalmi élet 

 

A romantika a festészetben: 

 Francisco Goya,  

 Eugène Delacroix,   

 William Turner,  

 Caspar David Friedrich 
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Halálélmény a festészetben: Théodore Géricault: A Medúza tutaja, 1819-ben festette. A 
Medúza nevű fregatt hajótörést szenvedett többszáz emberből néhány élte túl. 
 

 

 

Zene 
Korai romantika (1800 – 1830) 

 Beethoven kései műve (pl. 9. szimfónia) 
 Franz Schubert 
 Rossini 

Késői romantika (1850 – 1890) 
 Liszt Ferenc  
 Richard Wagner  
 G. Verdi  

 
Romantikus szerzők még: Dvořák, Grieg, Muszorgszkij, Borogyin, Rimszkij-
Korszakov 
 

 
 
 
Olvasmány: Olvassa el: Schleirmacher: A 
vallásról című művét.   Budapest: Osiris, 
2000 (ford. Gál Zoltán) 
 
 
 
 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
Kérdés: 
Hogyan értelmezi a vallás fogalmát Schleiermacher? 
Milyen változást lát szükségesnek a vallást illetően? 
 
Nemzeti romantika 
 
Angol romantika William Blake művészete. 
 
Első generáció: William Wordsworth és Samuel Taylor Coleridge, 
Második generáció: Byron, Walter Scott, John Keats, Percy. 
Nem volt egységes mozgalom. 
 
Hallgassa meg az angol „alternatív himnuszt”. (Blake: „Jerusalem”) 
https://youtu.be/MKRHWT6xdEU:  
 
Feladat:  
Elemezze, hogyan jelennek a műben a romantika egyes elemei! 
 
Francia romantika Mademe de Stael, Victor Hugo, és a költő Alphonse de Lamartine. 
 
Orosz romantika: Alekszandr Szergejevics Puskin és Mihail Jurjevics Lermontov. 
 
A filozófiával leginkább a német romantika áll kapcsolatban, amelynek a mozgalma a 
többihez képest meglehetősen koherens. 
 

  
Caspar David Friedrich: Vándor a ködtenger 
fölött (1818) 
 

https://youtu.be/MKRHWT6xdEU
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Német romantika 
 

1. Jénai romantika. Képviselői:  
Novalis,  
Schlegel fivérek  
Ludwig Tieck,  
Friedrich Schleiermacher teológus és filozófus,  
Wilhelm Heinrich Wackenroder. 

2. Berlini romantika. Képviselői:  
E. T. A. Hoffmann  
Heinrich von Kleist. 

3. Heidelbergi romantika. Képviselői:  
Bettina von Arnim,  
Achim von Arnim,  
Clemens Brentano,  
Adelbert von Chamisso,  
Joseph von Eichendorff. 

 
További német romantikus írók, költők: Novalis, Hölderlin, Jakob Grimm és Wilhelm 
Grimm– a népmesevilág feltámasztói, Wilhelm Hauff meseíró, Heinrich Heine. 
Általános életérzés: vissza a múltba, elszakadás az élet prózaiságától, halálvágy, amelyet 
Novalis „Holtak éneke” c. költeménye is jól mutat: 
 
„Ó, az óra gyorsan eljár, 
jöjjetek, szeretteink! 
Verd a földnek szellemét le, 
a halálnak fejtsd a titkát, 
szól az élet szent igéje, 
rajta, lássatok! 
Országodnak íme vége, 
Tompa fényed egyre ritkább, 
börtönödbe hullsz le végre, 
föld, hatalmad már halott.” 
(ford.: Rónay György) 
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Novalis (Friedrich Hardenberg) 1772-1801 

 

Schlegel fivérek és az Athenaeum 

 

A.W. Schlegel (1767-1845) 

1798 és 1800 jelent meg, a romantika meghatározó orgánuma, az Athenaeum. A romantika 
legfontosabb személyei publikáltak benne, mint például a Schlegel fivérek mellett Novalis, 
Schleirmacher. 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
6 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
 
 
„A romantikus költészet az egyetemesség haladó költészete. Rendeltetése nemcsak az, hogy a 
költészet szétkülönült műfajait ismét egyesítse, és a költészetet összekapcsolja a filozófiával 
és a retorikával. Szándéka és feladata költészetet és prózát, zsenialitást és kritikát, 
műköltészetet és természetes költészetet is hol keverni, hol vegyíteni, a költészetet élővé és 
társassá tenni, az élcet költőiesíteni, a művészet formáit mindenféle alkalmas 
műveltséganyaggal megtölteni és telíteni, s a humor lendületé- vel átlelkesíteni. Átfog 
mindent, ami csak költői, a művészet legnagyobb rendszereitől, melyek maguk is több 
rendszert foglalnak magukban, a sóhajig és csókig, melyet a költő gyermek sóhajt el művészet 
nélkül való énekében.” 
Friedrich Schlegel:116. töredék (Athenaeum, 1798) (ford. Rónay György) 
 
   
Feladat: 
 
Elemezze és értelmezze az Athenaeum 
töredék alapján a romantika fogalmát! 
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Összefoglalás: A romantika a 19. század korstílusa, szinte minden művészeti ágra kiterjedt 
(költészet, zene, festészet), valamint erőteljesen meghatározó a filozófia területén. Főként a 
német romantika.  Kialakulásának kezdete a 18. század vége, virágkora a 19. század első fele, 
a század későbbi korszakában az ún. kései romantika és a romantikából kiinduló irányzatok 
jelentősek. A romantika végét szokták Eugène Delacroix halálának időpontjával jelölni 
(1863), amely ugyanúgy szimbolikus, mint a barokk végét Bach halálával azonosítani. A 
romantikából nő ki a hegeli filozófia utáni korszak néha élet- és egzisztenciál-filozófiáknak 
nevezett fordulata, és a 20. század jelentős részét meghatározó egzisztencialista gondolkodás, 
amely – a romantikához hasonlóan – nem különíthető el a művészetektől. 
 
 
 
 
Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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I. TÉMA 
A hegeli filozófia felbomlása 

 
Arthur Schopenhauer filozófiája 
 

 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
 
Danzigban született. Göttingenben és Berlinben tanult. Apja fiatalon öngyilkos lett, anyjával, 
Johanna Schopenhauerrel, aki maga is író, a kapcsolata meglehetősen rosszra fordult. „Az 
elégséges alap törvényének négyféle gyökeréről” (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom 
zureichenden Grunde) 
1818-ban megírta fő művét: A világ mint akarat és képzet (Die Welt als Wille und 
Vorstellung), amely rá egy évre meg is jelent.  1820-tól a Berlini Egyetemen tanított, kurzusait 
– nem sok sikerrel – szándékosan Hegel óráinak az időpontjában tartotta. Hegel ellenessége 
egészen haláláig kitartott, élete utolsó évében felfedezték, nem utolsósorban pontosan 
ezért. 1860-ban bekövetkezett haláláig Frankfurtban élt, és elmélyülten tanulmányozta a 
távol-keleti (buddhizmus, brahmanizmus) bölcseletet. Egyik utolsó műve a Parerga és 
Paralipomena. 
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Schopenhauer és „Atman” nevű kutyája 
 
Filozófiája 
 
A világ egyrészt  
akarat, másrészt  
képzet. 
A világ mint akarat és képzet kezdő mondata: „A világ az én képzetem” (Die Welt is meine 
Vorstellung) Irodalom: A. Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. (VMAK) Budapest: 
Európa, 1991. (ford. Tandori Dezső) 
 
„Képzetem a világ: - olyan igazság ez, amely minden élő és megismerő lényre érvényesen 
vonatkozik (...) Minden, ami valaha csak volt vagy valaha lehet a világon, kikerülhetetlenül 
hordozza ezt a szubjektum általi meghatározottságot, és csak a szubjektum számára létezik. A 
világ képzet.” (VMAK, 1.§.) 
   
Feladat: 
 
Elemezze és értelmezze a képzet fogalmát! Mennyiben hozható összefüggésbe Berkeley 
gondolkodásával? 
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Képzet: ahogyan a világ az ember számára megjelenik, önkéntelen, intuitív módon, amelyet 
az értelem rendszerez; avagy magasabb szinten, amikor az ész absztrahál és logikailag 
gondolkodik. 
 
Akarat: vak, értelem nélküli, a világot mozgató princípium, egységesítő erő. 
 
... az akarat objektivációjának minden fokán szükségszerűen állandó harc folyt minden faj 
egyedei között, s épp ezáltal fejeződött ki az életakarat önmagával folytatott belviszálya.” 
(VMAK, 61.§.) 
   
Feladat: Értelmezze a szöveget! 
 
 
Művészetelmélete 
 
Feladat: 
 
Olvassa el A világ mint akarat és képzet című műből a 36-40.§-t. Ez alapján válaszoljon az 
alábbi kérdésekre! 
 
Kérdés: 

1. Hogyan határozza meg Schopenhauer a zseni fogalmát? 
2. Hogyan osztályozza a különféle művészeti formákat? 
3. Miért a zene a legmagasabb rendű művészet? 

 
Pesszimizmusa 
 
Schopenhauer pesszimizmusa, amely szerint a világ és létezés csak szenvedést tartalmaz, 
összefügg személyes életével és élettapasztalatával. Nem hisz a fejlődésben, elutasítja a 19. 
század nemzeti mozgalmait, megveti mint a csőcseléknek való mákonyt. 
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Feladat 
Elemezze az alábbi idézetet! 
 
 
„A büszkeség legolcsóbb fajtája a nemzeti büszkeség. Aki ugyanis ebben szenved, az 
önmagáról menten elárulja azt, hogy semmi olyan személyes jó tulajdonsága nincs, amivel 
büszkélkedhessék, különben nem nyúlna olyan valamihez, amiben annyi millió emberrel kell 
osztozkodnia. Aki számos személyi kiválósággal van felruházva, saját nemzeti hibáit inkább 
felismeri, mert azokat mindig szem előtt látja. Viszont minden szánandó, balga, akinek 
semmije sincs a világon, amire büszke lehetne, mint utolsó eszközhöz, a nemzethez 
folyamodik, amelynek tagja, s nemzete hibáinak és ostobaságainak, öklével és sarkával 
legerősebb védelmezőjévé csap fel. A. Schopenhauer Sämtliche Werke 4. Philipp Reclam: 
Leipzig, 1844.  404.o. 
 

 
Schopenhauer háza Frankfurtban 
 
Összefoglalás: A hegeli filozófia tündöklése az 1840-es évekkel egyre inkább a végéhez 
közeledett. Schopenhauer az egyik első filozófus, aki a racionalitással szemben egy 
irracionális elemet, az akaratot helyezi a vizsgálódás középpontjába. Az akarat határozza meg 
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 és mozgatja nem csupán az élő-, de az élettelen világot. Az élet akarata harcban fejeződik ki. 
A nőellenessége pontosan ebben látható: a nő tartja fenn az élet-akaratot, pedig a annak 
kioltása lenne az igazi erő megmutatkozása. Ebben jelentős mértékben a buddhizmus tanaira 
támaszkodik. Schopenhauer előkészíti az utat Friedrich Nietzsche számára 
 
 

Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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I. TÉMA 
Nietzsche filozófiája 
 
1. Lecke 

Nietzsche élet és filozófia 
 

 
A szülőház és parókia Röckenben. 
 
Friedrich Nietzsche 1844. október 15-én született Röckenben. Az apa lelkész. Halála után 
Naumburgba költözik a család. Nietzsche hatévesen kerül iskolába, ahol sok barátra nem tesz 
szert, koravén komolysága miatt „kis lelkipásztornak” is nevezik. 
 

 
Nietzsche család háza Naumburgban 
 
Nagyon korán megtanul zongorázni, és 
maga is komponál kisebb darabokat, 
köztük megzenésít Petőfi verseket.  1858-
ban magasabb iskolába léphet: 
Schulpfortába kerül. Pforta neve igen jól 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
2 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
cseng, olyan személyek kerültek ki a falai közül, mint Fichte vagy a Schlegel fivérek. 
Nietzsche itt lesz lelkes „wagnerista”, felismerve a zeneszerzőben a zsenit, akit akkor inkább 
csak negatív kritika kísért. 

 
 
1864-ben Bonnba kerül és különféle egyetemi stúdiumokat hallgat. Meghatározó tanára 
Ritschl, akitől filológiát tanul, de emellett hallgat zenei stúdiumokat is. 1865-ben Lipcsében 
megy egyetemre. Ekkor olvassa A világ mint akarat és képzetet, amely revelatív hatást tesz rá. 
Baselben egyetemi katedrát kap.  Első nagyobb műve A tragédia születése című műve (1879), 
amelyen Wagner hatása érezhető. Személyesen ismerte Wagnert, aki tribscheni házában 
többször (1869-72) is fogadta. Egészsége folyamatosan romlik, 1879-ben még az egyetemi 
katedráról is kénytelen lemondania. Ekkoriban írja meg a Korszerűtlen elmélkedéseket.  1882-
ben szerelem, majd házassági ajánlat Lou Andreas Saloménak. 
 
 

 
Salome, Nietzsche és Paul Reé 
 
 
 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
1883-ban kezdi el írni a Zarathustrát (Also sprach Zarathustra). 1889-ben elborult elmével 
kórházba szállítják, előbb Baselbe, majd Jenába, az utolsó éveit Elisabeth Förster Nietzsche 
gondozásában egy weimari házban tölti, amely ma a Nietzsche-Archivnak ad helyt. Elisabeth 
Förster Nietzsche 1835-ben bekövetkezett haláláig kezeli a hagyatékot. 

 
Weimar, Nietzsche-Archiv 
 
Fontosabb művei 
 
A tragédia születése avagy Görögség és pesszimizmus 
Korszerűtlen elmélkedések 
A vidám tudomány 
Túl jón és rosszon 
Így szólott Zarathustra 
Az Antikrisztus 
 
Poszthumusz műve a jegyzeteiből, 1901-ben jelent meg először (ilyen címen nem írt 
könyvet): A hatalom akarása 
 
Nietzsche szerint kikerülhetetlenül haladunk a pusztulás felé. És ez a nihilizmus a kultúra 
bölcsőjének számító Európa, vagy másképp a művelt nyugat bűne. Nietzsche egészen 
keserűen fogalmaz Európát illetően. 
 
 
 
„Amit itt elmesélek az nem egyéb, mint a 
következő két évszázad története. Azt 
írom le, ami jön, ami már nem jöhet 
másként: a nihilizmus térhódítását. Ez a 
történet már most elmesélhető: mert itt 
maga a szükségszerűség munkál. Egész 
európai kultúránk már régen, évtizedről 
évtizedre fokozódó, gyötrelmes 
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feszültséggel tart e katasztrófa felé: nyugtalanul, erőszakosan és rohamosan, akár az áradat, 
amely a véget akarja, a vég felé tör, amely már nem akar észre térni, mert retteg attól, hogy 
emlékezzék.” F. Nietzsche: A hatalom akarása. (HA) Budapest: Cartaphilus. 2002. Elöljáró 
beszéd. (ford. Rohányi Török Gábor) 
 
Feladat 
 
Elemezze a szöveget! Értelmezze, hogy mit jelent ebben az összefüggésben a nihilizmus! 
Vesse össze az alábbi szöveggel! 
 
„Mit jelent a nihilizmus? – Hogy a legfőbb értékek elértéktelenednek. Hiányzik a cél; 
hiányzik a válasz a „miért?”-re.” (HA) 15.o. 
   
Kérdés 

1. Hogyan határozható meg Nietzsche filozófiai alapállása az idézetek és az 
életesemények alapján? 

2. Mennyiben tekinthető mindez a német idealizmus elleni állásfoglalásnak? 
3. Milyen hasonlóságokat lát Schopenhauerhez képest? 

 
Összefoglalás: Friedrich Nietzsche és Søren Kierkegaard a 19. század, és talán minden idők 
legnagyobb hatású filozófusai. Mindkettő esetében az élet és filozófia a legszorosabb 
értelemben összekapcsolódott. A romantika alapállása: a reményvesztettség, halálvágy, 
illúziók eltűnése, az élet prózaivá válása, az eltömegesedés pontosan megfigyelhető Nietzsche 
filozófiai attitűdjében. Hatása / hatásuk nem csupán a filozófiában, hanem az élet számtalan 
területén (irodalom, zene, képzőművészet stb.) legjobban majd a 20. században lesz 
elementáris. A Fin de siècle életérzését a fenti szöveghelyek pontosan adják vissza. 
 
 

Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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1. Lecke 

Nietzsche filozófiája 
 
 
 

 
Nietzsche halotti maszkja Weimarban 
 
 
Nietzsche legfontosabb filozófiai fogalmai 
 

1. Isten halott 
2. Übermensch 
3. Ressentiment / félresikerült 
4. Értékek átértékelése (Umwertung aller Werte) 
5. Örök visszatérés (ewige Wiederkehr) 

 
Nietzschénél a „Gott ist tot”, azaz „Isten halott” gondolat azt fejezi ki, hogy a hit az emberek 
lelkéből halt ki, azaz igazából egyetlen keresztény volt: az, aki meghalt a kereszten. A 
kereszténység vasárnapi kereszténységgé változott, ahol egyetlen fontos dolog létezik: a 
tömegek igényeinek kielégítése. 
 
„Hová lett Isten? Majd én megmondom néktek! Megöltük őt – ti és én! Gyilkosok vagyunk 
mindannyian.” Friedrich Nietzsche A vidám tudomány. Budapest: Holnap 1997 (ford. Török 
Gábor) 151.o. 
 
 A vidám tudomány 125.§-ban egy őrült 
rohan a piacra és fényes nappal lámpás 
fénye mellett „keresi Istent”, és az alábbi 
megfontolásra méltó szavakat kiáltja: 
Azaz az őrült, Zarathustra – vagyis 
Nietzsche – nem azt állítja, hogy nincs 
Isten, hanem azt, hogy volt idő, amikor 
létezett, de meghalt, mert az emberek 
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megölték. Ez nem egyfajta kultúr-pesszimizmus, noha kétségtelen, hogy Nietzsche egy 
korrajzot is ad számunkra. 
 

  
„Nem bűnötök kiált az égre, hanem az, hogy még bűnötökben is fukarkodtok, ez kiált az 
égre.” F. Nietzsche: Válogatott írásai. (VI) Budapest: Gondolat, 1984. (ford. Szabó Ede) 
 
A bűn nem a „halott” Isten elleni vétek, hanem bűnözni a „föld” ellen, ahogy Zarathustra 
mondja. A legnagyobb bűn a szenvedély hiánya vagy elfojtása. A ressentiment (a szenvedélyét 
elleplező, minőség-nélküli ember) nem azért nem bűnöz, mert nem szeretne, hanem azért, 
mert ahhoz is gyáva. Az erény így tömegerénnyé vált, a csordaszellemet erősíti. 
 
„Elhagyták azokat a vidékeket, ahol kemény volt az élet: mert melegre szorulnak … Hébe-
hóba egy kis adag méreg: ez kellemes álmot ád. És végül sok méreg, a kellemes halálhoz.” 
„pásztor sincs már, de van egy nyáj, aki másként érez, az önként vonul a bolondokházába” 
(VI) Zarathustra. Elöljáró beszéd 
 
 
Kérdések 
 

1. Miért kárhoztatja Nietzsche az élet komfortossá válását? 
2. Miként vélekedik az „emberfölötti ember” (Übermensch) szempontjából a 

tömegemberről? 
3. Hogyan határozná meg a szöveg alapján, hogy mi a különbség nietzschei 

értelemben vett őrült és normális között?  
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Nietzsche Archiv Weimar 
 
„Mindenfajta természetellenesség bűnös. A legbűnösebb emberfajta a pap: ő tanítja a 
természetellenességet” – írja Nietzsche. Majd hozzáteszi: „A pappal szemben nincsenek 
észokok – csak a fegyház.” F. Nietzsche: Antikrisztus Szeged: Ictus, 1993. (ford. Csejtei 
Dezső) 61.o. 
 
Kérdések: 
 

1. Mit jelent a keresztény erény Nietzsche számára? 
2. Mennyiben függhet össze a szenvedélymentesség és a keresztény erény? Mi 

erről Nietzsche véleménye?  
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Összefoglalás: Friedrich Nietzsche filozófiájában egy olyan fordulat történik, amely a 
„földöntúli reményektől” az emberig vezet. A létezés azonban úton levés, „áttünés és letünés” 
(Übergang / Untergang), ahol az ember csak „kötél” az állat és emberfeletti ember között. 
Azaz az ember feladata, hogy emberré váljon, autonóm egzisztenciává (bár ezt a fogalmat 
Nietzsche nem használja), vagy az állati létbe (ressentiment) süllyedjen. Ehhez az eddig 
„isteninek” tartott értékeket el kell vetni (bálványok alkonya), túl kell mutatni a „jó” és 
„rossz” hagyományos rendszerén, le kell számolni a kereszténység félresikerült ember-
eszményével. A szenvedély teszi az embert emberré, és nem csupán az esze. Ebben Nietzsche 
nagyon hasonlóan vélekedik, mint Schopenhauer, Kierkegaard vagy éppen Marx. 
 
 

Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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VI. TÉMA 

Kierkegaard és az egzisztencializmus kezdetei 
 

1. lecke 
Søren Kierkegaard - élet és filozófia 
 

 
 
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) 
 
Søren Aabye Kierkegaard 1813. május 5.-én született. Kierkegaard apja, Michael Pedersen 
Kierkegaard 56 éves, amikor fia megszületik. A család egyébként Nyugat-Jütlandról 
származik. Életében az apa és a jegyese Regine Olsen játszott meghatározó szerepet. Az apa 
mint még szegény jütlandi pásztorfiú, az éhségtől és hidegtől elgyötörve végső 
kétségbeesésében megátkozza Istent, amit később elmond a szigorú vallásos nevelésben 
részesített fiának. Regine-t 1840-ben jegyzi el, és rá egy évre magyarázat nélkül felbontja a 
jegyességet. 1841-ben írja meg disszertációját Az irónia fogalmáról, majd Berlinben Schelling 
előadásait hallgatja, amelyek nagy hatással vannak bölcseletére 
 
„Gyermekként szigorúan és komolyan krisztushitben neveltek  , emberileg szólva eszelős volt 
a neveltetésem: már kora gyermekkoromban túlerőltettek az élmények, olyan élmények, 
amelyek alatt még a mélabús aggastyán is összeroskadt, aki rám testálta azokat – gyermek 
létemre őrületes módon mélabús 
aggastyánnak öltöztettek.” S. 
Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről. 
Latin Betűk: Debrecen 2000. 77.o. (ford. 
Hidas Zoltán)  
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Élete a dán Golden Age korszaka, amely a klasszicizmus és a romantika különös keveredése. 
Erre a korszakra Hegel hatása jellemző, amelynek egyik képviselője Heiberg (lapkiadó, író, 
színházigazgató és rendező), a másik Martensen püspök, Kierkegaard későbbi ellenfele. 
Műveinek többségét maga adja ki, míg maga az apai örökségből él. 1955-ben összeesik az 
utcán, és néhány hét múlva meghal.  
 
Első motívum: az apa 

 
Caravaggio: Izsák feláldozása, 1595 
 
 
„A hit paradoxona tehát az, hogy az egyes magasabb rendű, mint az általános” (...) az egyes – 
egy ma már nem gyakori dogmatikus megkülönböztetésre emlékeztetve – az általánoshoz 
való viszonyát az abszolúthoz való viszonyában határozza meg, s nem az abszolúthoz való 
viszonyát az általánoshoz való viszonya által.” S. Kierkegaard: Félelem és reszketés (FR) 
Budapest: Európa 1986, 120. sk. o. (ford: Rácz Péter) 
 
Ábrahám felszólítást kap, hogy áldozza fel egyetlen fiát. „Ábrahám hitt, és nem kételkedett, 
hitt a képtelenségben” (FR 32. o.). 
 
Kérdés:  

2. Milyen alapon elemzi Kierkegaard az Ábrahám / Izsák történetet, és hogyan 
jelenik meg ebben az apa alakja? 

3. Miért kész Ábrahám az áldozatra? 
4. Mit jelent, hogy a hit paradoxon? 
5. Hogyan jelenik meg ebben 

a hegeli filozófia kritikája? 
 
Második motívum: Regine 
 
Kierkegaard az eljegyzés felbontása után 
sem tett le teljesen arról, hogy a lányhoz 
való viszonyát normalizálja. Élete végéig 
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bizonytalan maradt, vajon jól döntött-e vagy sem. Ez a bizonytalanság éppen azok alatt az 
évek alatt volt a legerősebb, amikor a lánnyal már szakított, de az még nem kötötte újra le 
magát. Ezt mutatja a Vagy-vagyban a Csábító naplója, illetve Az ismétlés című műve. 
 
„Soha ne menjünk bele a házasságba. A házasok örök szerelmet ígérnek egymásnak. Ez 
persze nagyon kényelmes dolog, de nem is jelent sokat; mert ha végére járunk az időnek, 
akkor elbánunk az örökkévalósággal is. Ezért ha az illetők az „örökké” helyett azt mondanák: 
„húsvétig” vagy a „következő május elsejéig”, akkor mégiscsak lenne értelme szavaiknak; 
mert mindkettővel olyat mondanának, amit talán be is tudnának tartani.”  Kierkegaard: Vagy-
vagy, (VV.) Budapest: Gondolat 1978. 377.o. (ford. Dani Tivadar)  
 

 
Gúnyrajz a Corsaren című lapban Kierkegaard-ról 
 
 
„Volt már ugyan példa arra, hogy egy cigányasszony egész életén át a hátán hordta a férjét, 
ám ez részben ritkaság, részben pedig – ha sokáig tart – fárasztó – a férfi számára.” Majd így 
folytatja: „A nő először büszke, aztán gyenge, aztán elájul, aztán a férfi is elájul (VV 378.o.) 
 
Feladat: Olvassa el S. Kierkegaard: Az ismétlés című művét. S. Kierkegaard: Az ismétlés. 
Budapest: L’Harmattan 2008.  (ford Gyenge Zoltán, Soós Anita) 
Figyeljen Kierkegaard elemzésére az „emlékezés” (Platón, Hegel) és az „ismétlés” 
összevetése kapcsán.  
 
Kérdések: 

2. Hogyan jelenik meg a Regine 
élmény a műben? 

3. Miként írja le az ismétlés 
kapcsán Jób történetét 
Kierkegaard? 

4. Hasonlítsa össze Jóbot 
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Ábrahámmal! 

5. Mi a költői egzisztencia lényege?  
 
Harmadik motívum: Mynster és az egyház.  
 
A protestáns vallás Dániában államvallás. Az egyház a gazdasági válság idején még tovább 
fokozza befolyását az élet szinte minden területén. Az egyháznak ezt a mérhetetlen 
expanzióját Kierkegaard szemében egy személy, Mynster püspök testesíti meg. 
 
 
 „A kereszténység mindent összekuszált - írja - és elérte, hogy a kereszténységből pogányság 
lett. Örökösen arról papolnak, ami Krisztus halálát követően történt, hogyan 
győzedelmeskedett Krisztus és miként hódította meg tanítása az egész világot, egyszóval 
csupa olyan prédikációt hallani, amelynek méltóbb befejezése volna a Hurrá, mint az Ámen.” 
S. Kierkegaard: A keresztény hit iskolája /KHI/ Budapest: Atlantisz 1998., 129.o. (ford. Hidas 
Zoltán) 
 
 
Feladat: 
Elemezze a fenti szöveget! Állapítsa meg, hogy mire irányul elsősorban Kierkegaard kritikája. 
 
 
Összefoglalás: Søren Kierkegaard a dán kultúra legfontosabb alakja, akinél a személyes 
életélmény és a filozófiai attitűd a legteljesebb mértékben összekapcsolódik. Filozófiája így 
enélkül értelmezhetetlen. Ezek: az apa, Regine, Mynster, valamint a Dán Golden Age. 
Személyes sorsában egy szenzitív személyiség kerül szembe az egyházzal, amely 
Nietzschéhez hasonlóan éles kritikában mutatkozik meg. 
 
 

Jelen dokumentum a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
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2. lecke 

Kierkegaard filozófiája 
 

 
Søren Aabye Kierkegaard emlékoszlopa Gilleleje-ban 
 
Művei 
 
Kierkegaard tevékenységét két részre szokás osztani, amelyet a Lezáró tudománytalan utóirat 
határol. Ugyanakkor műveit aszerint is osztályozni lehet, hogy vannak a pszeudonim 
(álneves), és a saját név alatt megjelent művek. Filozófiai műveit általában álnéven írta. Az 
álnév nem az elrejtőzést, hanem inkább a poliszemitást szolgálta. Rövid alkotói pályája 
(1841-1855) ellenére hatalmas terjedelmű életművet alkotott. 
 

 
Christian Olavius Zeuthen: Soren Kierkegaard 
in the coffee-house. 
1843 
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Legfontosabb művek: 
 
1841 – Az irónia fogalmáról, állandó tekintettel Szókratészra 
1843 – Vagy–vagy, Victor Eremita kiadásában 
1843 – Két épületes beszéd 
1843 – Az ismétlés 
1843 – Félelem és reszketés 
1843 – Három épületes beszéd 
1844 – Filozófiai morzsák 
1844 – A szorongás fogalma 
1845 – Stádiumok az élet útján,  
1846 – Lezáró tudománytalan utóirat a Filozófiai morzsákhoz,  
1846 – Egy irodalmi jelentés 
1847 – Épületes beszédek különböző szellemben 
1847 – A szeretet cselekedetei 
1849 – A halálos betegség,  
1850 – A keresztény hit iskolája,  
1855 – A pillanat 
 
 
 
Filozófiája, Stádium-elmélete 
 
Kierkegaard három lehetséges létmódot állapít meg, amelyek az élet különféle szintjeit 
reprezentálják: 

Esztétikai 
Egyes / partikuláris       temporális dimenzió: a pillanat, amely az idő egyszerű atomja 
    emocionális dimenzió: érzéki szenvedély 
Etikai 
Általános             temporális dimenzió: időbeliség, mely a múlt felől értelmezett 
   emocionális dimenzió: ataraxia, azaz szenvedély-mentesség 
Vallási 
Egyes / univerzális      temporális dimenzió: pillanat, amely az öröklét atomja 
    emocionális dimenzió: vallási szenvedély 

 
Az esztétikai stádiumban élő egyes számára azonban nincs választás, nincs vagy-vagy. 
Pontosabb vagy-vagy létezik, csak az nem igazi választás. A könyv híres passzusa mindezt 
kiválóan példázza:  
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 „Házasodj meg, meg fogod bánni; ne házasodj meg, azt is meg fogod bánni; házasodj vagy 
ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; vagy megházasodsz, vagy nem, mindkettőt 
megbánod.”  
 (VV) 54.o. 
 
 
 
Etikailag élni annyit jelent, hogy meg kell kísérelni általánossá tenni az egyest. Ami eleve 
képtelenség. Az etikaival szemben az egyik legerősebb érv, hogy unalmas. 
 
 
  „A plebs, a tömeg, a végtelen embersereg másokat untat (…) Ez az állatfajta minden 
bizonnyal nem a férfi vágyának és a nő gyönyörének a gyümölcse. Mint minden alacsonyabb 
rendű állatfajt, ezt is a nagymértékű termékenység jellemzi, és hihetetlenül szaporodik. Szinte 
érthetetlen lenne, ha a természetnek kilenc hónapra lenne szüksége ilyen teremtmények 
előállítására, melyek inkább tucatjaival állíthatók elő.”( VV) 366.o. 
 
Feladat: 
 
Vesse össze Kierkegaard és Nietzsche felfogását a tömeg-emberről! 
 
A vallásiban az ember újra az egyeshez tér vissza, de ahhoz az egyeshez, aki abszolút 
viszonyban van az abszolútummal. A vallási egzisztenciának pontosan ez a feladata. 
 
„A krisztushit nem úgy érkezett a világba – miként a pap nyafogja és hazudja –, mint szelíd 
vigaszok remekbe szabott példánya – hanem mint ami feltétlen.” (KHI) 79.o. 
 
A Vagy-vagy végén írja le Kierkegaard híres teóriáját az épületes érzésről, amelyet az okoz, 
hogy Istennel szemben soha nem lehet igazunk. 
 
„„Ha meg vagyon írva, hogy ne kezdj pert a Mindenhatóval, akkor ez a következőt kell hogy 
jelentse: nem akarhatod, hogy igazad legyen Istennel szemben, csak úgy kezdhetsz pert vele, 
ha megtanulod, hogy nincs igazad.” (VV) 1001.o. „Fájdalmas, ha nincs igazunk, és még 
fájdalmasabb, ha gyakran nincs igazunk; épületes az, ha nincs igazunk, és még épületesebb, 
ha gyakran nincs igazunk!” (VV) 1006.o. 
 
Kérdések: 
 

1. Mit jelent az, hogy 
Isten abszolút? 

2. Miért kell akarni, hogy 
az abszolútummal 
szemben ne legyen 
igazunk? 
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A kierkegaard-i filozófia azonban a stádium-elméletből önmagában nem értelmezhető. Az 
egyes egzisztenciához (erre az alábbi fogalmakat is használja: individuum, szubjektum, 
bensőségség) egyes létmódok is hozzátartoznak. Ezeket egzisztenciál-kategóriáknak 
nevezzük. 
 
 
 
Egzisztenciál-kategóriák 
 

1. Irónia 
2. Szorongás 
3. Kétségbeesés 
4. Bűn 
5. Pillanat 
6. Ismétlés 
7. Egzisztencia vs nyárspolgár 

 
 
 
„A nyárspolgáriságból hiányzik a szellem minden jellegzetessége, és a valószínűségben 
oldódik fel, amelyen belül a lehetséges a maga szűk helyét megleli; így nincs meg a 
lehetősége, hogy Istenre terelődjön a figyelme. Fantázia nélkül – hiszen a nyárspolgárnak 
olyan sosem volt – tengeti életét a tapasztalatok egy bizonyos mindennapi világában; él, 
ahogyan sikerül, ahogy lehetséges, ahogy a dolgok történni szoktak, bármi legyen is a 
foglalkozása, csapos vagy államminiszter.”.” S. Kierkegaard: A halálos betegség. Budapest: 
Göncöl 1993. 49.o (ford. Rácz Péter) 
 
 
Kérdés: 
 
Hogyan határozza meg Kierkegaard a nyárspolgár fogalmát? Mennyiben hasonlítható ez 
össze Nietzsche ressentiment-jével? 
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Összefoglalás: Kierkegaard filozófiáját egyrészt a stádiumelmélete (esztétikai, etikai, 
vallási),A  másrészt az ún. egzisztenciál-kategóriák vizsgálata határozza meg. A 
terjedelmesebb művei is esszéisztikus jellegűek, amiért is Nietzschéhez hasonlóan őt is 
legalább annyira tekintik szépírónak, mint filozófusnak. A kategóriákat a kisebb terjedelmű 
művekben írja le (szorongás, idő, pillanat – A szorongás fogalma, kétségbeesés – A halálos 
betegség, ismétlés, költői egzisztencia – Az ismétlés. Ezek a meglátások közvetlenül 
köszönnek vissza a 20. század egy részét meghatározó egzisztencializmusban (Sartre, 
Unamuno, Jaspers, Camus, Bergyajev stb.), valamint a művészetekben (Bergman, Pilinszky, 
Dürrenmatt). 
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	009_19. századi eszmetörténet_GyengeZ_3_2
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