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Oktató: Czeglédi András 

Filozófiatörténet és kortárs filozófia - Nietzsche  

(Előadás – BA, Részismereti képzés) 
 

 

Leírás: 

A kurzus Nietzsche gondolkodásába nyújt bevezetést. Az előadássorozat egyrészt történeti, 

másrészt problémaközpontú eljárással mutatja be a modernitás egyik máig elevenen ható, 

meghatározó jelentőségű bölcselőjét, akinek intellektuális munkássága kiterjedt a 

legkülönbözőbb filozófiai diszciplínákra és a szakfilozófián túlra is. 

 

Témák és leckék: 

1. A KIHÍVÁS 

1.1. lecke: a három nagy modern sérelem: a kozmológiai, a biológiai és a pszichológiai. 

1.2. lecke: a modern társadalmi és technikai haladáshit születése és kezdeti megrendülése. 

1.3. lecke: a filozófiai rendszer után.  

2. AZ ÉLETÚT ÉS AZ ELBESZÉLÉS NEHÉZSÉGEI 

2.1. lecke: az életút és a korszakolás nehézségei.  

2.2. lecke: az elbeszélés nehézségei. 

3. NIETZSCHE IGAZSÁGFELFOGÁSA  

3.1. lecke: igazságkritika és igazságigény. 

3.2. lecke: az igazság tévedéselmélete? 

3.3. lecke: a perspektivizmustan. 

4. NIETZSCHE ESZTÉTIKÁJA 

4.1. lecke: az esztétikai kontextus. 

4.2. lecke: a tragédia születése és halála. 

4.3. lecke: az esztétikai mint legfőbb valóságsík? 

5. TÖRTÉNELEMFILOZÓFIA 

5.1. lecke: történelemfilozófiai kontextus és te(le)ológiakritika. 

5.2. lecke: a te(le)ológiakritika előfeltevései és következményei. 

5.3. lecke: a jó európaiság gondolata. 
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6. A MORÁLFILOZÓFIAI HAGYOMÁNY KRITIKÁJA 

6.1. lecke: eliminativizmus, genealógia és metaetika. 

6.2. lecke: Redlichkeit, a test nagy esze és a legtávolabbiak iránti szeretet. 

7. KRITIKAI HERMENEUTIKA 

7.1. lecke: „nincsenek tények, csak interpretációk”. 

7.2. lecke: az exoterikus és az ezoterikus Nietzsche. 

8. TANÍTÁS ÉS ÖRÖKSÉG 

8.1. lecke: a rejtély tanítása, a tanítás rejtélye. 

8.2. lecke: az örökség. 
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Czeglédi András 

 

1.1. lecke: a három nagy modern sérelem: a kozmológiai, a biológiai, a 
pszichológiai                            15perc 
 

A nietzschei bölcselet és fogadtatása mélyen beágyazódik a modernitás, a modern tudományos 
tudás okozta „három nagy narcisztikus sérelem” (Freud) kontextusába. 

Kozmológiai, biológiai és pszichológiai sérelem. Hívónevek: Kopernikusz, Darwin, Freud. 

 

A kozmológiai sérelem:  

 a Föld nem a világegyetem 
középpontja 
 antik előzményekkel bír, 
Kopernikusszal tör át tudományos 
világmagyarázatként (persze azóta is 
sokat csiszolódott, vö. Feyerabend 
provokatív megjegyzéseivel a 
Galilei-Bellarmino vitáról; pol-i és 
tudománytörténeti utórezgések) 
 Kopernikusz maga 
egyáltalán nem látta a 
heliocentrizmusban az ember és a 
természet leértékelését, de a modern 
csillagászati gondolkodás születése 

hosszabb távon fontos lépcsőfok: a modern univerzum teleológia nélkülisége vs. antik 
kozmosz, ill. keresztény univerzum teleológiája. 
 



                                                                                           
A biológiai sérelem: 

 az ember az állatvilágból származik, s továbbra is 
az állatvilág része 
 a darwini evolúció a természeti teleológia egy 
további mozzanatának a kiiktatása: a véletlenszerűség 
előtérbe helyeződése 
 az ún. természetes szelekciót kiegészítő szexuális 
szelekció (a viktoriánus korszakban ennek kiemelése 
humán vonatkozásban fokozottan botrányosnak számít) 
 a pol-i és tudománytörténeti utórezgések itt is 
számottevőek és részint a mai napig hatnak (majomper, 
kreacionizmus; szinkretizmusok: Teilhard de Chardin)  
 

 

 

 

A pszichológiai sérelem:  

 „tudatos énünk nem úr a saját házában” 
 a pánszexualizmus – nem teljességgel 
megokolatlan vádja – Freuddal szemben elvéti 
a (libidinális) rátámaszkodás gondolatát  
 Róma mint a tudattalan vizualizálásának 
traumatikus és szinkron freudi metaforája:  

„Ahogy a lelki apparátus is elkerülhetetlen 
sérüléseket szenved, ugyanúgy traumatikus 
események sora károsította a város történeti 
épségét is, de egy gondolakísérlet erejéig 
mégis elképzelhető egy olyan kusza építmény, 
amely Róma valamennyi stádiumát egyszerre 
őrzi.” 

Hidas Zoltán: Törékeny értelemvilágaink  

 

 



A három sérelem az addig érvényes világ- és emberképet alapjaiban rendíti meg, 
dezantropormorfizálja a minket körülvevő 
világot, és radikálisan naturalizálja 
(megfosztja minden természetfeletti és 
természeten kívüli lényegiségtől) az 
embert. 

E specifikusan modern 
megrendüléssorozatot számos kortárs 
bölcselő és művész diagnosztizálja a 
lehetséges világnézeti spektrum szinte 
minden pontján. Nietzschei 
perspektívából fontos érzületi és történeti 
előzmény:  Plutarkhosz → Pascal: „A nagy Pán halott.” 

 

Fontos: 

(1) A sérelmek sora kiegészíthető és a mai napig folytatható: egy nem múló jelen részei.  
(2) Nietzsche személyes életének és bölcseletének („megélt gondolkodás”) alapélménye ez 

a megrendülés, illetve a rá adandó válasz.  

(1) és (2) együttesen teszik Nietzschét ma is elevenné (Sloterdijk: Nietzschének nem erős oldala 
a halott-lét). 

A nietzschei törekvés legalább kettős: egyrészt konzisztenssé teendő a naturalizmus és 
dezantropomorfizálás mint gondolati vállalkozás, program. Vagyis kiiktatandók az 
antropomorf elemek a világértelmezésünkből, és naturalizálandó az emberfelfogásunk. 
Másrészt a kritikai vállalkozáson túl, konzisztencián inneni ihletett bölcselet; „tanítani a 
tanítást”. 

 

„E kép (ifj. Holbein Halott Krisztusa – CzA megj.) 
láttán óriási, kérlelhetetlen és néma vadállatnak 
vagy helyesebben, sokkal helyesebben mondva – 
bármily furcsán hangzik is – egy legújabb 
szerkezetű, óriási gépnek rémlik a természet, 
amely esztelenül megragadott, darabokra zúzott és  
érzéketlenül, süketen magába nyelt egy 
felbecsülhetetlenül értékes, nagyszerű lényt – 
olyan lényt, amely egymaga felért az egész 
természettel, annak minden törvényével, az egész 
világgal, amely talán csakis azért teremtődött, 
hogy ez a lény megjelenhessen rajta!” 
Dosztojevszkij: Félkegyelmű 
 

„Az ember méltóságába, egyediségébe, a létezők rangsorában 
pótolhatatlanságába vetett hit odalett, az ember elállatiasodott 
és ez nem hasonlat, minden fenntartás és korlátozás nélkül 
állattá vált az ember, ő, aki korábban majdnem Isten (»Isten 
gyermeke«, »Istenember«) volt… Kopernikusz óta az ember 
lejtőre került, egyre sebesebben távolodva a középponttól – 
hová? a semmibe? (…) Minden tudomány (semmiképpen sem 
csupán a csillagászat […]) (…) arra törekszik manapság, hogy 
megfossza az embert eddigi önbecsülésétől (…), úgy állítva be 
ezt az önmegvetést, mint az ember végső legkomolyabb igényét 
a megbecsülésre (teljesen jogosan: aki megvet, az még mindig 
olyasvalaki, aki »nem felejtette el a tiszteletet«).”  

Nietzsche: A morál genealógiájához 



 

 

Kérdések: 

1. Sorolja fel a három nagy „modern sérelmet”, kösse össze őket egy-egy névvel, s 
ismertesse mindegyik lényegét! 

2. Milyen egyéb modern sérelemmel egészítené ki a hármas listát? 
3. Mi teszi Nietzsche bölcseletét ma is aktuálissá? 
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1.2. lecke: a modern társadalmi és technikai haladáshit születése és 
kezdeti megrendülése                            15 perc 

 

A „három nagy narcisztikus sérelem” (vö. 1.1. leckével) ellensúlya egy jelentős történelmi 
epizód erejéig a modern társadalmi és technikai haladáshit. 

Racionalizmus, felvilágosodás, optimizmus (Leibniz: „minden lehetséges világok legjobbika”). 
Technikai és tudományos áttörések, nagy földrajzi felfedezések; az ún. kettős forradalom: az 
ipari termelés új korszaka és a polgári átalakulás. A francia forradalommal a modern ideológiai 
paletta a maga teljességében színre lép. Nincs olyan modern politikai irányzat, amely ne találná 
meg a maga eszmei előzményeit, előfutárait – hőseit, mártírjait – a forradalom (és persze az 
ellenforradalom) különböző áramlatai között. 

A korai haladásszkepszis: lisszaboni földrengés + a francia forradalom után; az isteni 
gondviselés és a társadalmi haladás gondolatának megrendülései.   

A lisszaboni földrengés 
(1755) 

 

„… a talpuk alatt remegni 
érezték a földet; a tenger 
tajtékzó hullámzással nőtt és 
dagadt a kikötőben, s az ott 
horgonyzó hajókat egykettőre 
összetörte. Az utcákat s a 
köztereket egyszerre tűz és 
hamu borította, hirtelen kelt 
forgószelükben a házak sorra 
düledeztek, a háztetők 
leomlottak, s az alapzatok 
széthullottak; s a romok 

legalább harmincezer különböző korú és nemű lakost temettek maguk alá.” 

Voltaire: Candide 

 



A földrengés új életre galvanizálta a teodícea problémáját: egy végtelenül jó és mindenható 
Isten miként engedhetett meg ilyesmit? A kis színesek: szigorúan katolikus Portugália, 
mindenszentek napja, a fővárosnak éppen a piros lámpás negyede menekül meg. Kant, Lessing, 
Voltaire. 

 

Nietzsche és az irdatlan [das Ungeheure]. Az irdatlan mint a lisszaboni földrengés 
diskurzusának sajátos (romantikus) örököse; rokonság a fenségessel (Pszeudo Longinosz → 
Caspar David Friedrich). Ám a fenséges és az irdatlan között van egy – stílszerűen: borzasztóan 
hatalmas – különbség; utóbbiból ugyanis hiányzik az előbbi biztonsági mozzanata. A fenségest 
mindig valamilyen biztonságos menedékből szemléljük, az irdatlant nem. A hajótörés nézővel 
(Blumenberg!) fenséges és irdatlan is lehet – sok múlik azon, hol helyezkedik el a néző… 
Safranski: az irdatlan élménye képezi Nietzsche bölcseletének voltaképpeni alapját. 

 

A természeti és természetes gondviselést illető szkepszist a XVIII. század végétől egyre 
gyakrabban kiegészítette a „második természet”-nek, az ember történelmi és társadalmi 
világának az előrehaladásába vetett hit megrendülése (jak. terror, Vendée, a teljes kör a 
forradalomtól a restaurációig; tényleg „az ész tette és képe” a történelem, s „valóra váltja a 
filozófia ígéreteit”?). 

 

Fontos: 

(1) A korai modern csalódást számos későbbi követte, ráadásul – 1.1-ben taglaltakhoz 
hasonlóan – a világnézeti spektrum számos pontján (vö. lejjebb Benjaminnal).  

(2) Nietzschének ezen a téren sem erős oldala a halott-lét: a haladás-gondolat kritikájának 
egyik legaktuálisabb, legreflektáltabb, legrétegzettebb, számtalan irányba mutató 
bölcselője. 

 

„Ahogy még nemrégiben is, az újabb idők teljes 
napvilága mellett, a francia forradalommal történt, ezzel 
a rémületes, s közelről ítélve, fölösleges bohózattal, 
amelybe azonban egész Európa nemes és rajongó nézői a 
távolból oly sokáig és oly szenvedélyesen interpretálták 
bele saját felháborodásaikat és lelkesedéseiket, míg az 
interpretáció alól a szöveg el nem tűnt: így az is 
lehetséges volna, hogy egy nemes utókor az egész múltat 
még egyszer félreértse, s talán csak épp ezzel tenné 
magának elviselhetővé a látványt. – Vagy inkább: nem 
lehet, hogy ez máris megtörtént? nem mi magunk voltunk 
– ez a »nemes utókor«? S nem lehet-e, hogy éppen most, 
amikor ezt megértjük, – ezzel vége is?” 

Nietzsche: Túl jón és rosszon 



 

Paul Klee: Angelus Novus 

 

„Van Kleenek egy Angelus Novus című képe. Angyalt 
ábrázol, aki mintha rámeredne valamire és el akarna hátrálni 
tőle. Szeme tágra nyílik, szája nyitva, szárnyai kifeszülnek. 
Ilyen lehet a történelem angyala. Arcát a múlt felé fordítja. 
Ahol mi események láncolatát látjuk, ott ő egyetlen 
katasztrófát lát, mely szüntelen romot romra halmoz, s mindet 
a lába elé sodorja. Időzne még, hogy feltámassza a holtakat 
és összeillessze, ami széttörött. De vihar kél a Paradicsom 
felől, belekap az angyal szárnyaiba, és olyan erővel, hogy 
nem tudja többé összezárni őket. E vihar 

feltartóztathatatlanul űzi a jövő felé, amelynek hátat fordít, miközben égig nő előtte a 
romhalmaz. Ezt a vihart nevezzük haladásnak.” 

Walter Benjamin: A történelem fogalmáról 

 

 

A modern nihilum- és káosz-„élménynek” persze akár gnosztikus előzményeit is fellelhetjük 
(Hans Jonas). Ám a modern változat jelentősen különbözik a gnózistól: az ún. második 
természetre – lásd fentebb is –, az ember teremtette-hordozta történelemre is kiterjed. A Pascalt 
olvasó Nietzsche fontos belátása természet és történelem egyidejű kiüresedése: 

 

„»A keresztény hit nélkül, vélte Pascal, magatok is olyanok lesztek, mint a természet és 
történelem, un monstre et un chaos.« Ezt a jövendölést beteljesítettük: mindazok után, hogy a 
gyengécske–optimista 18. század megszépítette és racionalizálta az embert.”  

KSA XII, 445.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kérdések: 

1. Mit értünk teodíceán? 
2. Melyek a modern haladásszkepszis fontosabb okai? 
3. Milyen kifogást emel Nietzsche az optimizmussal és haladáshittel szemben? 
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1.3.  lecke: a filozófiai rendszer után                           10 perc 
 

A nyugati bölcselet hosszasan meghatározó vonulata a rendszergondolkodás. Görög kezdetek. 
Hegel mint sajátos csúcspont: filozófiájában mintegy csúcsra érve találkozik a 
rendszertörekvés, a historizmus és az észelvűség.  

 

A hegeli rendszergondolkodás alapvető sajátossága radikális 
historicitása. A világ nem „van”, hanem történik; e történés nem 
véletlenszerű, hanem sajátos dialektika mozgatja; a filozófia végső 
feladata e dialektika mozgási szabályainak feltárása; az 
Abszolútum/Szellem – útja önmagától önmagáig. 

A hegeli rendszerfilozófia mint azonosságfilozófia egyben 
radikálisan észelvű is: „ami valóságos, az ésszerű, ami ésszerű, az 
valóságos”; „aki ésszerűen néz a világra, arra a világ is ésszerűen 
néz”. Karl Popper interpretációja: kanti pozíció: „The world is mind-
like”; az ezt radikalizáló hegeli pozíció: „The Mind is the world”. 

 

„Hegel számára a Szellem története a világtörténelem legbensőbb lényege. A mozgás, vagyis a történelem, 

a Szellem lényegéhez tartozik. Hegel életművében nemcsak a történelem filozófiája és a filozófia története 

kap helyet, hanem az egész olyannyira történeti, mint korábban egyetlen filozófiai rendszer sem. […] A 
[hegeli] történelem üdvtörténet. A Szellemhez képest a történelem nem külsődleges, ellenkezőleg: a 

Szellem, legbelsőbb lényege szerint, csak az ön-kifejlet mozgásaként létezik.” 

Jacob Taubes: Nyugati eszkatológia 

 

Hegel utáni elágazások. Belső feszültségek a hegeliánus mozgalomban: ún. baloldali vs. 
jobboldali hegeliánusok.  A folyamatos külső kihívás: a tudományos, különösen a term. 
tudományos robbanás ellehetetleníti azt a típusú metafizikai egészlátást (Isten-ember/„lélek”-
világ), amely a rendszergondolkodás alapjául szolgált. A filozófia kénytelen egyre több 
mindent az egyes résztudományok fennhatósága alá utalni. Másrészt „proto-egzisztencialista” 
lázadás a rendszer ellen: az ún. életfilozófiák, állandó tekintettel Kierkegaard-ra és 



Schopenhauerre. „A valóság nem foglalható rendszerbe”; „hol vagyok ebből én?”; a 
mindennapi élet filozófiai tematizálása. 

 

A nietzschei Schopenhauer-hatás nyílt, explicit és számottevő. 
Második korszerűtlen elmélkedés: Schopenhauer mint nevelő. A 
Wagnerrel találkozás mint sorsesemény, a schopenhaueri filozófia 
közvetítő szerepe.  

A szakítás Wagnerrel és a schopenhaueri pesszimizmussal, ill. a 
kései évek kvázi-szisztematikus kísérlete (A hatalom akarása 
problematika) sem jelentenek nietzschei visszatérést a hagyományos 
rendszertörekvésekhez. 

 

 

A Kierkegaard-Nietzsche összefüggés sokkal rejtettebb.  

Jaspers és Löwith „divatba hozták” a Nietzsche-Kierkegaard 
komparatisztikát, mintegy egymásra mutató, szellemi 
ikertestvérekként – számos ponton persze diametrálisan szembenálló 
szellemtestvérekként – egymás mellé helyezték a két gondolkodót, a 
Hegel utáni bifurkációs lehetőség egyik ágaként.  

A másik ágon Marx csücsül: az utolsó Feuerbach-tézis, a valóság 
átalakításának igénye. 

 

 

 

Egy jellegzetes aforizma: 

„Nem bízom semmiféle rendszerezőben – az ilyenek útjából ki is térek. A rendszer akarása a 
jóravalóság hiányát jelenti.” 

Nietzsche: Bálványok alkonya 

 

Egy nagy hatású (s a rendszermozzanatot nem elimináló) értelmezés: 

„Nem lehetséges kompromisszum Hegel és Nietzsche között.” (Deleuze: Nietzsche és a 
filozófia). Dialektika és differencia egymásnak feszülése. Ellentét, ellentmondás reaktív 
negativitása vs. a különbség aktív és affirmatív pluralitása.  

 

 

  



 

Kérdések: 

1. Miért jelenti a hegeli bölcselet a rendszerfilozófia beteljesedését? 
2. Milyen típusú kifogásokat fogalmaznak meg az életfilozófiák a rendszerrel szemben? 
3. Hogyan értelmezendő Deleuze kijelentése: „nem lehetséges kompromisszum Hegel és 

Nietzsche között”? 
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2.1.  lecke: az életút és a korszakolás nehézségei                           15 perc 
 

 

Az életút (1844-1900) 

A lelkészfiú elhagyja a lelkészlakot: Nietzsche családja, neveltetése, ifjúsága. 
Az egyetem mint paideia és Bildung, az egyetem mint az akadémiai 
(klasszika-filológusi) karrier lehetősége; Wagner mint sorsesemény. 
Szerelmek (Lou, Cosima) és barátságok; szellemi hatások (az ún. hatásiszony 
problematikája; Schopenhauerhez lásd 1.3.). A tragédia születése: kiebrudalás 
a céhből. Hogyan lesz az ember azzá, aki? Basel után: az élet mint itáliai 
utazás; svájci és német „hazautazások”; a jó európaiság és szellemi nomádság 
biográfiai gyökerei. A szellemi összeomlás. 

Fotó 1861-ből 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

FONTOS: 

(1) Nietzsche akadémiai pályafutása a kivételesség jegyében telt: az egyre növekvő 
professzionalizáció és specializáció világában nem volt „rendes” filozófia szakos 
végzettsége; kvalitásaira való tekintettel példátlanul fiatalon lesz klassz.-fil. professzor, 
majd rendes egyetemi tanár; hogy aztán nem egészen 30 évesen szakmailag bukott 
figurának számítson. Valóságos könyvmoly volt, természetesen rengeteg filozófiát is 

A kiebrudalás 

„… fogadjon Nietzsche úr szót, ragadjon thürszoszt, vonuljon 
Indiából Görögországba, de szálljon le arról a katedráról, ahonnan 
tudományt kell tanítania; gyűjtsön tigriseket és párducokat a térde 
köré, de ne Németország filológus ifjúságát.” 

Ulrich von Willamowitz-Möllendorff: A jövő filológiája 



olvasott, de nem rendezett stúdiumok keretein belül, és sok mindent – pl. Kant 
bölcseletét – csak vagy elsősorban a másodlagos irodalomból, közvetítők révén ismert.  

(2) Az érett Nietzsche az (1) jelentette szakmai hiányosságokra esélyként kezdett tekinteni: 
olyan tudásra van szükség, amely az élethez és tetthez szükséges. „Számomra egyébként 
minden gyűlöletes, ami csupán oktat, anélkül, hogy a cselekvőképességemet 
gyarapítaná vagy közvetlenül élénkebbé tenne” – indít Goethével a Második 
korszerűtlen elmélkedés.  

 

 

A Wagner-ügy 

„Schopenhauerben és Wagnerben nevelőkre találtam, a görögökben pedig 
megleltem munkám mindennapi tárgyát.”  

Levél Carl von Gersdorffnak, 1875. december 13. 

 

Nietzsche a szakítás után is Wagner megszállottja marad. Minden egyes 
könyvében megjelenik a komponista alakja, bár sokszor név nélkül – ő „a 
művész” (Emberi, túlságosan is emberi), ill. „a varázsló” (Im-ígyen szóla 

Zarathustra). Két könyv kifejezetten róla szól. Egy harmadik kötet címe az egyik Wagner-
opera címére rímel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Wagner volt az egyetlen élő, hús-vér zseni, akivel Nietzsche valaha is találkozott, s ez 
önmagában is megmagyarázza, hogy a vele való szakítás miként érhetett fel az 
öncsonkítás élményével. (…) Wagner helyzete merőben más volt, s ez újfent rávilágít, 
mennyire aszimmetrikusan alakult kettejük kapcsolata. (…) Gyermekkorában [Wagner] 
találkozott [Carl Maria von] Weberrel, majd zsenge ifjúkorában Heinével, Schumann-nal 
és Mendelssohnnal is, továbbá személyes barátságot ápolt számos hírességgel Berlioztól 
Bakunyinig. Liszt Ferenc volt az apósa, s mindennek tetejébe egy király bizalmába is 
beférkőzött. Nietzsche kapcsolati hálója szöges ellentéte volt ennek. Wagnerhez fűződő 
viszonyától eltekintve minden jelentős képességű vagy különleges egyéniségű ismerőse 
az akadémia világából jött – mint például roppant eredeti és kreatív tudóstársai, Jacob 
Burckhardt és Paul Deussen.” 

Bryan Magee: Wagner világképe  



A periodizáció és problémái 

 

A bevett alkotókorszak-periodizáció: 

-- 1a) Basel előtt; 1b) Basel 

-- 2. az ún. középső vagy átmeneti korszak 

-- 3a) a Zarathustra korszak; 3b) a Zarathustra után 

 

 

Dionüszosz, a Megfeszített 

 

A szellemi összeomlás és értelmezései. 

Történhetett-e utána bármi? Sarah Kofman. 

Az életmű kontinuitásának problémája. 

 

 

 

Egy jellegzetes idézet az ún. Wahnzettel időszakból: 

„Georg barátomnak. 

Miután fölfedeztél, nem volt nagy művészet megtalálni engem: a nehézség most az, hogy el 
kell veszíteni...  

A Megfeszített” 

Levél Georg Brandesnek, 1889. január 4. 

 

   

„Nietzsche érett kori írásai valószínűleg a legszilajabb filozófiai művek közé tartoznak. Amikor 
elemében van, csak úgy árad a tollából a személyre szabott szitok, mint az olvadt láva. Az általa 
megvetett intellektusokat tökéletes stílusban alázza porig, ihletett hasonlatai nemritkán mulatságosan 
groteszkek. Ez, a közkeletű erkölcsiség iránti mélységes megvetése, továbbá az a felismerés, mely 
szerint központi eszméi között szerepel az Übermensch (»emberen túli ember«) és a Wille zur 
Macht (»a hatalom akarása«) erőteljes képzete, sok olvasójában ébreszt olyan elképzelést, mely szerint 
Nietzsche félelmetesen agresszív ember lehetett: hatalmaskodó, erőszakos, harcias, netalán ijesztő, de 
mindenképpen lehengerlő. Nos, egyáltalán nem. Világéletében halk szavú, jó modorú és szerény 
ember volt. Társaságát különösen az idősebb hölgyek pártolták, mivel maga volt a csendes és 
tapintatos úriember szobra.” 

Bryan Magee: Wagner világképe 



 

Kérdések: 

1. Milyen személyes életrajzi háttere van Nietzsche jó európaiságának? 
2. Milyen nietzschei alkotóperiódusokat szokás megkülönböztetni? 
3. Hogyan értelmezendő az életmű kontinuitásának problémája? 
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2.2.  lecke: az elbeszélés nehézségei                             15 perc 
 

 

 

 A nyelvhasználat problémája 

Nietzschénél nem azonos a művészi forma és 
teoretikus tartalom feszültségének régi és 
patinás kérdéskörével. Az életmű kezdeteitől 
folyamatos reflexió a nyelv eredendő 
retorizáltságára; idővel a tertium non datur 
nietzschei kritikája. 

Lásd még: „Éperons. Nietzsche stílusai” 
(Derrida)  

 

Egy jellemző töredék a kései korszakból: 

„Egy és ugyanazt tagadnunk és igenelnünk nem sikerül: ez egy szubjektív tapasztalati tétel, 
nem fejeződik ki benne semmifajta »szükségszerűség«, pusztán egy képesség hiánya [ein 
Nicht-vermögen].” 

KSA XII., 389.o. 

 

Az eredetiség problémája 

Elterjedt hiedelmekkel szemben Nietzsche nem 
’originális’ a kifejezés triviális értelmében.  

Teoretice az ún. tiszta eredet elképzelésének egyik 
legfontosabb kritikusa, praktice pedig 
legemblematikusabb kijelentése valójában már komoly 
előzményekkel bír a Zsoltárok könyvében (Zsolt 14, 1-
2). 

 



Fontos: mindezek két ma is nagy hatású, eleven interpretációja. 

(1) Interpretáció1: kritikai forráskutatás; Colli-Montinari, Andreas Urs Sommer → Kővári 
Sarolta.  

(2) Interpretáció2: Peter Sloterdijk; fil-i antropológia, transzhumanizmus.  

 

 

 

 
 

A hagyaték problematikája 

A szó szoros (a kései fragmentumok sorsa, Elisabeth Förster-
Nietzsche) és átvitt (a náci kisajátítás árnyéka) értelmében. 
  
A hatalom akarása: kései főmű vs. önkényes kompiláció. 

 

 

 

 

 

 

Wille zur Macht és fogkefe. Az egyik legkorábbi címvázlata, 
magánjellegű feljegyzések közepette. 

Interpretáció1 

„Nietzsche szövegeit forrásait, jelölt és jelöletlen átvételeit elfogadva és feltárva kell értelmeznünk, akkor 
is, ha ez összedönti a Nietzschéről mint zseniálisan eredeti gondolkodóról alkotott képünket. Az eredmény 
így is izgalmas lesz, a szövegek bonyolult kapcsolódásai ugyanis a legtöbb esetben nem egyszerű másoló 
munkát, hanem Nietzsche gondolatainak összetett eredetét tárják fel; a gondolkodás tere pedig benépesül: 
közismert, kevésbé ismert és elfelejtett alakok sokasága tölti meg.” 

Kővári Sarolta: A zene erejétől a nyelv hatalmáig 

Interpretáció2 

„Nietzsche leginkább jövőbe mutató hiányosságának azt nevezhetjük, hogy egyetlen területen sem tudott 
specialistává válni. (…) Nem azért, mintha képtelen lett volna (…). Inkább arról van szó, hogy ebben a 
szerzőben mindig az egyik erőből fakad a következő, tehát nem egyszerre volt író és zenész, költő és 
filozófus, alkotó ember és elméletalkotó stb., mint megannyi művész, hanem mint író volt zenész, mint 
költő volt filozófus, s mint alkotó ember volt teoretikus.” 

Peter Sloterdijk: A gondolkodó a színpadon 



Tudatos szerzői stratégia 

Nietzsche, különösen a hetvenes évek végétől kezdve, direkt és tudatosan újragondolja a bevett 
szerzői szerepeket, a nyugati bölcselet domináns szövegszervező stratégiáit. Finoman szólva 
nem éppen előzmények nélkül – időben akár a preszókratikáig vissza lehet hátrálni a 
dominancia ellenerőit kutatva. Idetartozik a szócsövek és maszkok használata, a szövegeken 
belüli gyakori perspektívaváltások, a feloldatlanul – de nem megjegyzés nélkül – maradó 
önellentmondások és törések, az aforizma és az esszé előszeretetben részesítése; az 
elbizonytalanító önreflexiók, a palinodikus, „visszaéneklő” kései előszavak (a legismertebb 
közülük a Tragédia születésének Önkritika-kísérlete); vagy akár Zarathustra különös 
elhallgatásai stb. 

Roppant termékeny a bahtyini polifónia-elmélet Nietzschére alkalmazása. Lásd ehhez Tatár 
György könyvének elejét. Eszerint Dosztojevszkij és Nietzsche alakjai egyaránt polifon, 
dialogikus alkotások hősei: nagyobb a szabadságfokuk, mint azt az európai regényt és a nyugati 
filozófiai hagyományt konstruáló monologikus 
szerzői magatartás megengedné. 
Monologikus szerzői magatartás esetén az adott 
mű horizontja mindig belátható a szerző 
látószögéből. Dosztojevszkijjel, illetve 
Nietzschével új szerzői magatartástípus jelenik 
meg (vagy inkább tör át, számos előzmény után). A 
szerző nem tud többet hősénél. Nem írja le 
kívülről, objektíve mindazt, ami egyedül a 
hősön belül zajlik. Nem követi hősét 
„legmagányosabb magányába”. A hős belső 
történéseit csak saját szavai, illetve környezete tagjainak reakciói révén ismerjük meg. A 
kívülről objektívvá tett emberi belső leírásmódjának hiánya mint újfajta szervezőelv, poétika, 
azt eredményezi, hogy a szerzők mintegy belépnek a maguk teremtette világba.  

„Az »Isten meghalt« állításból 
poétikailag levonható legradikálisabb 
következtetés a világgal szembeni 
külső nézőpont feladása, vagyis egy 
olyan filozofálás megjelenése, 
amelynek saját gondolt világához 
való viszonya polifón.”  

Tatár György: Az öröklét gyűrűje 



 

Kérdések: 

1. A nyelvhasználat és az eredetiség milyen problémái adottak Nietzschénél? 
2. Mit értünk kritikai forráskutatáson? 
3. Mennyiben sokszólamú a nietzschei szövegvilág? Mutasson rá néhány polifon vonásra! 



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

 

 
 

3.1.  lecke: igazságkritika és igazságigény                      15 perc 
 

 

 Az igazságelméletek hagyományos felosztása 

Korrespondencia, koherencia és pragmatista 
elméletek. 

Történeti gyökerek, minimális kortárs kitekintés. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Léon Gérôme: Az igazság kijön a kútból, hogy 
korbáccsal fenyítse az emberiséget (1896) 

 

 

A korrespondencia (→ adekváció) elmélet nietzschei elvetése: 

„Egyáltalán: »a helyes percepció« – ez az objektumnak a szubjektumban való adekvát kifejeződését 
jelentené – számomra ellentmondásos s így képtelen elmeszüleménynek látszik, hiszen két olyan, 
mindenestül különböző szféra között, amilyen a szubjektum és objektum, nincs kauzalitás, helyesség 
avagy kifejeződés, hanem mindössze esztétikai viszony lehet, értve ezen egy utalásszerű áttételt, egy 
dadogva-utánzó átfordítást egy egészen idegen nyelvre; amihez mindenesetre a költői találékonyság és 
szabadság közbülső szférájára és közvetítő tehetségére van szükség.”  

Nietzsche: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról 

 

A nem-morálisan felfogott igazságról súlya és jelentősége; igazság és metafora, igazság és 
nyelvelmélet; a nyelvi fordulat Nietzschénél. Később a gyanú genealógus mestereként azt 



feszegeti: mi az igazság, a tudomány, az emberi megismerés státusza? Miből és hogyan fakad 
az olyan regulatív fikció, mint amilyen az igazság? Hogyan lesz konstitutívvá a morál 
terrénumán? Mindezzel Nietzsche a nyilvános beszédnek és a belső tapasztalatnak, bevett 
játékszabályaiknak, magának az emberi gondolkodásnak és az egész kognitív szférának a 
kontingenciájára hívja föl a figyelmet. 

 

 

A koherencia elmélet nietzschei elvetése (vö. 2.2. lecke, 
tertium non datur kritikája): 

„Egy és ugyanazt tagadnunk és igenelnünk nem sikerül: 
ez egy szubjektív tapasztalati tétel, nem fejeződik ki benne 
semmifajta »szükségszerűség«, pusztán egy képesség 
hiánya [ein Nicht-vermögen]. (…) ... a dolgokban való 
hitünk a logikába vetett hitünk előfeltétele. (…) A logika 
annak kísérlete, hogy egy általunk tételezett létséma 
segítségével felfogjuk a valós világot, számunkra 
megfogalmazhatóvá, kiszámíthatóvá tegyük.” 

KSA XII, 389.skk. 

Hogarth: Abszurd perspektívák 

 

Vagyis: az emberi létezéshez egyfajta, mégoly elfogult és részrehajló értékelő-sematizáló 
mechanizmus megteremtésére van szükség. Hangsúlyeltolódás: bár benne rejlik ez a gondolat 
már a korai írásokban is, ám „... az Emberi, túlságosan is emberitől kezdve Nietzsche mind 
határozottabban ismeri el a tévedések, »regulatív fikciók« létfenntartó jellegét.” Vattimót idézi 
Hévizi (1992), 281.o. Előtte – a Korszerűtlenekkel bezárólag – kevésbé. Egyrészt maga a 
gondolat is ritkábban tűnik föl nála. Másrészt valamivel hangsúlyosabb a tévedés mint tévedés, 
erőteljesebb a homoiosis – a nem-azonos azonossá tételének, az igazságnak mint 
asszimilációnak a – bírálata. 

 

 

Pragmatista-e (és/vagy szociálkonstruktivista-e) Nietzsche igazságfelfogása? 

Érvek pró és kontra. 

 

Pragmatizmus és naturalizmus nietzschei összefüggéséhez: kétségtelen, hogy Nietzschét – 
különösen a kvázi-pragmatista Nietzschét a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján – többször 
megkísérti mindaz, amit Foucault nyomán a kívüliség gondolatának szokás nevezni: a belső 
világ, a belső öntapasztalás fenomenalizmusának kalapácsos bírálata, az ember tökéletesen 
külső nézete. Vö. pl. KSA XIII, 458.skk. Lásd még 1.1. lecke végét: törekvés a naturalizmus és 



a dezantropomorfizálás következetesebbé tételére. Ám sosem int végső búcsút a belső 
tapasztalatnak: ez a bizonytalan, nem konzisztens vagy felfüggesztett naturalizmus 
módszertanilag erősen analóg a freudi pszichoanalízis hozzáállásával: lehet, hogy egyszer 
elkészül az emberi természet teljes naturalista leírása, de amíg nincs így, addig nem-naturalista 
nyelven kell megjelenítenünk ezt a belsőt. 

 

  



Kérdések: 

1. Hagyományosan milyen igazságelméleteket szokás megkülönböztetni? Röviden 
ismertesse őket! 

2. Mi Nietzsche igazságfelfogásának viszonya a tradicionális igazságelméletekhez? 
3. Mi adja A nem-morálisan felfogott igazságról c. írás igazságelméleti jelentőségét? 
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3.2.  lecke: az igazság tévedéselmélete?                       15 perc 
 

Egy erős interpretáció: Heidegger 

Heidegger nagy hangsúlyt helyez a platóni és a 
nietzschei igazságfelfogás közötti kontinuitásra, melyet 
az igazság adekváció- és tévedés-elmélete közötti 
kapcsolatnak is lehetne nevezni.  

„Platón óta vált »filozófiává« a létező létéről való 
gondolkodás, mivel ez az »ideákhoz« történő 
feltekintéssel lett azonos. A Platónnal elkezdődő 
»filozófia« ezután ölti magára azt a jellegét, amit később 
»metafizikainak« neveznek. […] A létnek -ként 
történő értelmezése óta a létező létére vonatkozó 
gondolkodás metafizikus lett, a metafizika pedig 
teologikus.” Heidegger (1994), 99.o.skk. Tehát Platón 
az első metafizikus.  

Ezzel a metafizikai fordulattal az „igazság mint 
elrejtetlenség többé nem magának a létnek az 

alapvonása, hanem – helyességgé válván, az idea által való leigázás következtében – ezután a 
létező megismerésének kitüntetett sajátsága lesz.” Uo., 98.o. Vagyis a platóni fordulat után az 
igazság mindenekelőtt (elmebeli) adekváció. Vö. uo., 97.o. Heidegger bizonyítékai: előbb a 
középkori skolasztika egésze számára mérvadó Aquinói Tamás tételét idézi föl – „az igazság 
vagy az emberi, vagy pedig az isteni értelemben lelhető föl” –, majd egy Descartes-locus 
következik: „igazság és hamisság a szó tulajdonképpeni értelmében sehol másutt nem található, 
mint az értelemben.” Uo., 97.o. Ezt követi egy Nietzsche-részlet és kommentárja: „»Az igazság 
az a fajta tévedés, ami nélkül az élőlények egy bizonyos fajtája nem tudna élni.« […] Amikor 
Nietzsche a gondolkodás helytelenségeként határozza meg az igazságot, egyetért az igazság 
lényegének hagyományozott, a kijelentés (óo) helyessége által történő meghatározásával. 
Nietzsche igazságfogalma egyszersmind ama változás legvégső következményeinek utolsó 
visszfényét is mutatja, mely során az igazság a létező elrejtetlenségéből a tekintés helyességévé 
vált.” Uo., 97.o.  

  



Ebből következik az a heideggeri gondolat, hogy Nietzsche az 
utolsó metafizikus, filozófiája pedig (ki)fordított platonizmus. 

Maga Nietzsche nevezi saját filozófiáját kifordított 
platonizmusnak, de Heidegger interpretációja több ponton 
leegyszerűsítő, vitatható. 

 

 

 

 

 

 

Következmény: „igazi szkepticizmus”? 

A nietzschei igazságfelfogásból következő attitűd analóg azzal az „igazi szkepticizmussal”, 
amit MacIntyre így summáz: nem a szkepticizmus valaminő örök kihívására válaszol, hanem 
egy bizonyos tradíción belüli specifikus válságra reagál. 

Ha valaki tényleg azt hinné, hogy semmit sem tud, akkor azt sem tudná, hol kezdjen neki a radikális kételkedésnek. 
Vö. MacIntyre (1977), 59.skk. MacIntyre episztemológai válságnak nevezi azt a szituációt, amikor a minket 
körülvevő világot értelmező, mindenekelőtt a közösségi létezést irányító-szabályozó, egyidejűleg konstitutív és 
normatív sémák összeomlanak, s felismerjük e sémák egymással inkompatibilis, de ugyanolyan valószínűségű 
interpretációinak meglétét. Az episztemológiai válság elemzése kapcsán felrója az akadémikus filozófiának az 
ahistoricitást, az előfeltevésektől mentes kétely és újrakezdés képzetét, s a drámai narratívában látja az emberi 
cselekvés megértésének döntő formáját (ebben Nietzsche csak helyeselni tudna neki). MacIntyre Shakespeare 
Hamletjének és Descartes-nak a példáit állítja szembe egymással. Mindketten episztemológai válságba kerülnek: 
régi interpretációs sémáik nem működnek. Descartes előfeltevésmentes első princípiumot keres, úgy érzi, nincs 
olyan háttér, amire támaszkodhatna, alapozhatna, ahova egyszerűen visszavonulhatna. Ellenben Hamlet számára 
nagyon is létezik ilyesmi, s ez ellen fogalmazódnak meg kételyei. (Kinek higgyen: anyjának, apja szellemének, az 
udvaroncoknak?) Descartes nem veszi figyelembe, hogy pl. már az általa használt nyelvekkel örökölt egy 
jelentéshálót, melyet használat közben kiterít a világra. És azt sem, hogy amit tudata spontán reflexióinak vélt, 
azzal már találkozhatott stúdiumai során (cogito-dubito, Szt. Ágoston). Így történetietlen öntudathoz jut, s ennek 
kategóriáival próbálja leírni episztemológiai válságát. Shakespeare viszont tudatában van annak, hogy az 'Én', a 
szubjektum válsága azon tradíciónak válsága, mely formálta ezt az 'Én'-t.  

Nietzsche pontosan tisztában van azzal, hogy sosincs kontextusnélküliség, s éppen ezért nincs 
kontextus nélküli kétely sem. Amikor a legképtelenebbül ahistorikus, ill. amikor épp a 
pillanatnyi retorikai érdekeinek megfelelően vesz föl gondolati pozíciókat, akkor is világos 
számára pl., hogy konceptuális hálónk, adott nyelvi közösségünk fogságában vergődünk.  

Idevágó jellegzetes – nyelvészetileg nagyonis vitatható – kijelentése:  

„az ural-altaji nyelvi térség filozófusai (ahol a szubjektum-fogalom a legfejletlenebb) nagy 
valószínűséggel másképp fognak »a világba« pillantani, és más ösvényekre fognak rálelni, mint 
az indogermánok.” 

Nietzsche: Túl jón és rosszon 



 

Hogy Nietzsche éppen mit is állít, azon persze jókat szokás vitatkozni: 

 lényegében pillanatnyi retorikai érdekeitől függ, 
 nem, a dolog kontextusfüggő: létezik egy ezoterikus és egy exoterikus Nietzsche, s nem 

mindegy, hogy melyik beszél, 
  részleteiben mindegy is, hiszen diskurzusalapító, márpedig a diskurzust a belső 

differenciái, el- és visszahajlásai szervezik meg stb.  
 

A „Nietzschének egyetlen lényegi gondolata van” Heideggere példázatosan cselesen jár el: az 
„egyetlen lényegi metafizikai alapgondolathoz” nem kevesebb, mint „öt legfőbb címszót” társít 
(Die fünf Haupttitel im Denken Nietzsches). De az az eltérő magyarázatmintába illeszkedő 
dekonstruktív értelmezés is sokat köszönhet Heideggernek, hogy talán nincs egyetlen alapvető 
jelenet, szcéna, egyetlen nagy paradigma, melyhez, mégha bizonyos eltérésekkel is, valamennyi 
nietzschei mondanivaló vagy beszélői stratégia igazodnék, ám e különbségek vajh’ nem-e 
annak az alapvető Stimmungnak [hangoltságnak] a tonalitásához képest eltérések, mely jól 
áthallik a sok tematikus változaton?  



Kérdések: 

1. Hogyan interpretálja Heidegger Nietzsche igazságfelfogását? 
2. Mennyiben vitatható az a gondolat, hogy Nietzsche az „utolsó metafizikus”?  
3. Mit jelent az „igazi szkepticizmus” kontextualizáltsága?  
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3.3.  lecke: a perspektivizmustan                        15 perc 
 

 

Perspicere 

Perspektivizmus: rövid és általános 
fogalomtörténeti, eszmetörténeti bevezetés. 

Projektív geometria, képzőművészet. 

Alberti → Panofsky. 

 

 

 

 

 

Egy jellegzetes Nietzsche-locus: 

„… éppen a perspektívák és az affektus-értelmezések sokfélesége legyen használható a 
megismerés számára.  (…) minél több szemmel, több különböző szemmel vagyunk képesek 
látni ugyanazt a dolgot, annál teljesebb lesz a »fogalmunk« róla, az »objektivitásunk«.” 

Nietzsche: A morál genealógiájához, III.12. 

 

Nyelvi perspektivizmus.  

Ez lenne a kulcs a filozófus perspektivizmusához? A nyelv referenciális funkciójának kemény 
bírálata, „nyelvi megelőzöttség”, „a nyelv beszél bennünket”. Nem igazán érdekli Nietzschét a 
perspektíva mint a projektív geometria és a képzőművészet hagyományos problémája; nem 
izgatják különösebben a kora újkor, illetve az előzmények és utózmányok idevágó 
ismeretelméleti próbálkozásai, tudományfilozófiai nekifutásai (de azért…). A nietzschei 
perspektivizmus első renden nyelvi természetű, a nyelv, a gondolkodás és a világhoz 
viszonyulás retorikai-nyelvfilozófiai-nyelvkritikai vizsgálatához kapcsolódik.   



Ám a nietzschei perspektivizmus és nyelvi perspektivizmus maradéktalan azonosítása -- túlzás 
és leegyszerűsítés. Nietzsche perspektivizmusáról legalább négy különböző értelemben 
beszélhetünk. Megkülönböztetendő egymástól (1) az életmű perspektivikus nyitottsága, (2) a 
Begriffsgeschichte, (3) a teoretikus koncepció és (4) a perspektivikus szövegtörténés, a 
perspektivizmus performatív gyakorlata. 

 

 

Az életmű perspektivikus nyitottsága 

Ha a Hatalom akarása kompiláció főműként elvetéséből 
(vö. 2.2. lecke, a hagyaték problémája) arra a belátásra 
jutunk, hogy kérdéses, van-e kitüntetett nietzschei 
szövegcentrum, akkor meg is érkeztünk a „plurális 
Nietzsché”-hez. Ergo Nietzsche olvasásakor 
folyamatosan szem előtt kell tartanunk: melyik 
perspektívából, milyen Nietzschét búvárolunk épp?  

Híres reakciók:  

 van szövegcentrum, a Zarathustra (Gadamer) 
 nincs, ill. sok-sok szövegcentrum létezik: 
„Elfelejtettem az esernyőmet” (Derrida) 
 nem érdekes a probléma, mert egy nietzschei 
rangú bölcselő gondolatai „a lét még felismeretlen 
történetének a visszhangjai” (Heidegger). 

 

Az igazság egy „szőke bestia”: egy korbácsos nő? 

Nietzsche, Paul Rée és Lou Salomé 

 

 

A nietzschei fogalomtörténet 

Szigorú terminológiai konzisztenciát kár lenne keresni (ez Nietzsche kapcsán aligha meglepő); 
bőven akad Standpunkt, Horizont etc. A történelem hasznáról és káráról születésének idejére 
tehető a fogalom/gondolat tulajdonképpeni megjelenése, s a történelemfeletti álláspont 
lehetőségének felmerülésével köthető össze. 

„S általános törvény: minden élőlény csak egy bizonyos horizonton belül lehet egészséges, erős 
és termékeny; ha képtelen horizontot vonni maga köré, s másfelől túl önző ahhoz, hogy egy 
idegenén belül a saját tekintetét kölcsönözze, bágyadtan vagy sietve sorvad a korai pusztulás 
felé”. 

Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 32.o. 

 



 

A koncepció 

A filozófusnak nincs egy részletesen kidolgozott elmélete a perspektivizmusról. Legfőbb 
jellegzetesség: sajátos radikalizálódás. Nietzsche perspektivizmusa viszonylag sokáig 
egyáltalán nem originális, inkább egyfajta radikalizált kanti perspektivizmus. Vö. 3.1. lecke, az 
adekváció elmélet nietzschei bírálata, híres locus A nem-morálisan felfogott igazságból. 

A „nincsenek tények, csak interpretációk” kőkemény szubjektumkritikával kombinálódó, pőre 
és szikár perspektivizmusa az utolsó alkotóévek fejleménye. Akárcsak a morálfilozófiai 
applikáció – „(egyáltalán) nincsenek morális jelenségek, csupán (e) jelenségek morális 
interpretációja létezik (s ez az interpretáció maga is morálon kívüli eredetű)”. Egyfajta szoft 
perspektivizmust, mely – gyakran implicit módon – fenntartja a szubjektum vagy az individuum 
kitüntetettségét, s az ágensek egységének képzetét, idővel egyre inkább felvált-kiszorít egy 
karcosabb perspektivizmus, mely leszámolni igyekszik minden ilyesmivel. A kartéziánus 
énafficiáció és szubjektum-objektum viszony elvetendő (a „gondolkodás van, tehát gondolkodó 
is van” túlságosan erős a priori feltételekből indul ki; csak a „gondolkodás van, tehát vannak 
gondolatok” tautológiája érvényes); s egyáltalán: a szubjektum fikció, hisz’ cselekvő és 
cselekvés, ok és okozat megkülönböztetésének-szétválasztásának „régi mitológiáján” alapul 
stb. – nos, ennek mintájára igen szép számú nietzschei attak irányul a szubjektum ellen. 

 

A perspektivizmus performatív gyakorlata 

Vö. 2.2. lecke végével: szócsövek és maszkok használata, a szövegeken belüli gyakori 
perspektívaváltások, a feloldatlanul – de nem megjegyzés nélkül – maradó önellentmondások 
és törések, az aforizma és az esszé előszeretetben részesítése; az elbizonytalanító önreflexiók, 
a palinodikus, „visszaéneklő” kései előszavak (a legismertebb közülük a Tragédia születésének 
Önkritika-kísérlete); vagy akár Zarathustra különös elhallgatásai stb. 

Nietzsche perspektivikus írói gyakorlata révén megképződő gondolati térben ukrónia és 
perspektivizmus különös szövetségre lépése figyelhető meg. Szép példája ennek az esztelen 
ember története a Vidám tudományban – a történet, amelyben Nietzsche először jeleníti meg 
publikus és nem-allegorikus formában Isten halálának történetét, vagyis perspektivizmusának 
meta- és alapító történetét. 

 

Ukrónia 

Eleven valóságtapasztalataink szólnak a legkülönbözőbb, egymást kizáró, homlokegyenest 
ellenkező lehetőségek radikális egyidejűségéről. Az ukronisztikus (sematikusan: a „mi lett 
volna, ha?” jegyében álló) vizsgálódás ennek megértésében nyújthat némi segítséget – 
ideális esetben egyaránt figyelve a még sosem látott variációk tárházát felvonultató 
eszképizmus, a valóságvesztés kihívásaira, másrészt reális alternatívák végiggondolására, 
mozgásterek és kényszerpályák tudatosítására s egyáltalán a kritikai potenciál gyarapítására 
késztetve.  

Nietzsche ukronikus Jézus-figurái (Zarathustrában, ill. az Antikrisztusban)! 



 

Kérdések: 

1. A perspektivizmus milyen értelemrétegeit különböztethetjük meg Nietzschénél? 
2. Mikor jelenik meg a filozófusnál, s mivel összefüggésben?  
3. Mit jelent a perspektivizmus mint performatív szerzői gyakorlat?  
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4.1.  lecke: az esztétikai kontextus        15 perc 
 

 

Az alapvető kérdés: miről beszélünk, amikor Nietzsche esztétikájáról beszélünk, s mi adja a 
dolog kitüntetettségét? 

 

Az esztétika jelentésváltozásai 

Az esztétika egészét bejárják utólagos leválasztások és 
(re)konstrukciók. A modern esztétika kezdetei nem az 
etimológiával (Baumgarten, 1749) jelölhetők ki, hanem 
Kanttal: az esztétikai autonómia megfogalmazása: „Szép az, 
ami érdek nélkül tetszik.” A kanti gondolat zseniális kassáki 
megragadása: „a művészetnek nem célja, hanem oka van.”  

 
 

Kb. 200 éve gyakran szokás szinonimaként használni esztétikát és művészetfilozófiát. Ám a 
modern esztétika születésekor sokkal kiterjedtebb volt az ’esztétika’ tárgyköre és jelentése, mint 
a későbbi ’művészetfilozófiáé’. Előbbi uis az aiszthészisz, az érzéki tapasztalat mint olyan 
egészére vonatkozott. Jól kivehető a különbségtétel mondjuk Kantnál, aki a művészet 
problematikájára egészen speciális esztétikai részproblémaként tekint (így a természeti 
esztétikumnál sokkal hosszabban időzik el, mint voltaképpeni műalkotásokon eltöprengve). De 
a későbbiekben is tapasztalható elkülönböződés, pl. amennyiben a társadalmi és természeti 
esztétikumot megkülönböztetjük a voltaképpeni művészeti esztétikumtól. Így létezhet 
esztétikai művészet, nem-esztétikai művészet (concept art, ill. a voltaképpeni avantgarde 
jórésze), s nem művészeti esztétikum (természeti, „hétköznapi” stb.).  



Az esztétika lehetséges felosztásai 
Ágazati esztétikák; korok; iskolák; tematikus esztétikák (egy-egy jelentős kérdéskörre 
fókuszálnak). Egy további elterjedt felosztási lehetőség: legalább négy lényegi, egymással 
szorosan összefonódó, de gondolatilag szétszálazható gondolataspektusra szoktak rákérdezni a 
modern műv. esztétikák. Egyfelől a műalkotások ontológiájára, másfelől arra az episztemikus 
gyakorlatra, amelynek révén műalkotásokat műalkotásokként ismerünk föl, harmadrészt arra a 
közösségi-társadalmi praxisra, amely egyáltalán műalkotásokat eredményez, s negyedrészt a 
gyakorló alkotók és a művészi gyakorlat (ön)értelmezésére. 
 
 

Nietzsche viszonya az esztétikához; általános bevezető 

- saját alkotóművészi (lírikusi és zenei) munkásság (lásd 
lentebb) 

- nincs egy összegző esztétikai opus magnuma; az ilyesmi 
persze inkább olyan rendszergondolkodókra jellemző, mint pl. 
Kant, Hegel (s náluk is járulékos veszteség, ha csak a 
„nagyesztétikára” fókuszálunk); de a nem túl szisztematikus 
nietzschei gondolkodáson belül is akad példa arra, hogy egy 
könyvben tematizálódik egy diszciplináris terület (a tört.fil. pl. 
A történelem hasznáról és káráról… c., második korszerűtlen 
elmélkedésben) 

Nietzsche legkedvesebb képe: Dürer: Lovag, halál, ördög 

- egész életén keresztül izgatták esztétikai problémák, melyek ráadásul gondolkodásának 
centrumáig vezethetnek el minket (a világ és az emberi ittlét értelmességének kizárólagos 
esztétikai igazolhatósága) 

- emellett ismeretelméleti síkon szakít az igazság olyan bevett elképzeléseivel, mint az 
adekváció/korrespondencia, koherencia vagy konzisztencia-elméletek (vö. 3.1. lecke), ami 
praktikusan annyit tesz: egyáltalán nem zavarja, ha akár pár oldalon belül önellentmondásba 
bonyolódik, sőt nem hogy nem zavarja, hanem olykor direkt törekszik erre az 
önellentmondásosságra, mintegy agent provocateur-ként  

- ergo: ahhoz, hogy valami tényleg relevánsat is megtudjunk az eszt-i gondolkodásáról az egész 
életművön kell végigszaladni (ez más téren is érvényesül) 

- súlyosbító körülmény: interpretátorok sokasága s a hagyaték-problematika (vö. 2.2. lecke). 

 

A kapaszkodópontok is adottak: 

- vannak az egész életművön belül vissza-visszajáró eszt-i gondolatok 

- akadnak egész erős és koherens interpretációk. 

 



Saját alkotómunkásság, saját önértelmezés 

Nietzsche filozófiai és irodalmi munkássága 
szorosan összefonódik. A bölcselő egyben a XIX. 
század második felének egyik legnagyobb, 
meghatározó lírikusa. Az (ön)értelmezés visszatérő 
mozzanata: „Csak bolond! Csak költő” (Így szólott 
Zarathustra; Dionüszosz-ditirambusok). 
Költőfilozófus-e? 

Szenvedélyes zenerajongó is („zene nélkül tévedés 
volna az élet”); a bölcselőhöz és a lírikushoz képest 
a zeneszerző Nietzsche kevésbé ismert és 
konvencionálisabb. Wagner utáni zenei orientációs 
pontjai: Bizet, Offenbach. Puskin- és Petőfi-
feldolgozások.  

https://www.youtube.com/watch?v=fcF23HsFpug 

Munch: Nietzsche 

  

 

 

 

 

  

A romantikához fűződő ambivalens kapcsolat:  

„No de, uram, ha van a világon romantika, ugyan mi egyéb az, ha nem az ön könyve? […] Az egész 
kontrapunktikus és kacéran fülbemászó hang-művészete alatt nem ott brummog-e a harag és a 
pusztító kedv alapbasszusa, az elszánt düh minden ellen, ami »mai«, valami olyan akarat, amely nem 
esik messze a gyakorlati nihilizmustól…. Pesszimista és művészetistenítő uram… hogyan? hát nem 
az 1830-ból való hamisítatlan romantikus hitvallás ez, az 1850-es pesszimizmus maszkja mögött?” 

Nietzsche: Önkritika-kísérlet in: A tragédia születése 

Egy jellemző kései művészi önértelmezés: 

„A legnagyobb lírikust nekem Heinrich Heine jelenti. (…) Egyszer majd Heinét és engem 
tartanak a német nyelv legelső művészeinek”.  

Nietzsche: Ecce homo 

https://www.youtube.com/watch?v=fcF23HsFpug


 

 

 

Kérdések: 

1. Mi adja az esztétika súlyát és jelentőségét Nietzschénél? 
2. Ismertesse röviden a nietzschei művészi munkásság legfőbb jellegzetességeit!  
3. Miért tekinthet a kései Nietzsche rokonlélekként Heinére?  
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4.2.  lecke: a tragédia születése és halála         15 perc 
 

 

A nietzschei teoretikus esztétika kapcsán az életművön belüli kályha,  ahonnan mindig érdemes 
elindulni: A tragédia születése. 

 

A tragédia születése - mennyiben azonos Nietzsche esztétikájával? 

Kontra: 

 a korai korszak organonja. 
 klasszika-filológiai igény 
 a második kiadás során új előszó, beszélő címmel: 
Önkritika-kísérlet (Wagner, romantika, pesszimizmus!) 
 a kései korszak fiziológiai és egyfajta átfogó aiszthészisz 
(vö. 4.1. lecke) jegyében álló esztétikai töredékei  

Pro: 

 ott van benne a kulcsfontosságú alapgondolat, mely az 
egész alkotópálya vonatkozásában kijelöli az esztétika centrális 

pozícióját: a világ és az ittlét (Dasein, emberi létezés) csak esztétikai jelenségként 
igazolható (vö. 4.1. lecke) 

 a kései önértelmezés is elsőséget vindikál A tragédia születésének: szerinte minden 
hibája dacára itt elsőként ragadta meg a tudományt mint problémát, méghozzá „a 
művészet talaján … –  mert a tudomány talajáról a tudomány problémáját felismerni 
nem lehet”, és képesnek bizonyult arra, hogy „a tudományt a művész szemszögéből 
nézze, a művészetet viszont az életéből”. (A tragédia születése, 8.o.) Vö. az életfilozófiai 
értelmezés, Ullmann, 2012, 259.o. 
 

 

 

 

 



 
A könyv főbb gondolatai, koncepcionális hívószavai 
A dráma lényege a láthatóvá tett zene (’a trag. születése a zene 
szelleméből’). A görög tragédia: apollóni és dionüszoszi 
nászából. Álom, formaadás vs. mámor. A klasszikus görögség 
mint törékeny egyensúly. Szilénoszi bölcsesség. Szenvedés és 
individuáció; tragikus megismerés. Szókratész, az első 
teoretikus ember, „metafizikai őrület”, optimizmus; a 
következmény: Szókratész a színpadon, Euripidész. A tragédia 
halála. Exkurzus: a zenélő (táncoló, dionüszoszi) Szókratész. 
A wagneri zenedráma mint a görög tragikus szellem 
újjászületésének nagy kortárs lehetősége; német ifjúság, jer! 

Dionüszosz 
 

Dionüszosz programatikus jelentősége 
Bár Nietzschére a hetvenes években még jellemző egyfajta egyensúlykeresés 
(az apollóni integrálása), ám aligha kérdéses a dionüszoszi elem túlsúlya a 
gondolkodásában. Dionüszosz isten utolsó tanítványának vallja magát 
visszatérően, noha istene kétségkívül hosszasan türelmes természetű. 
 

Apollón 

 

Leszámolás az idilli „görög harmónia” képzetével 

Egyáltalán nem Nietzschével kezdődött (a legnevesebb előfutár 
minden bizonnyal Hölderlin), csak vele jutott kritikus, mert A 
tragédia születése révén nagy publicitást nyerő és a 
szaktudományosság alapjaira részint belülről rákérdező pontra. 
Bónusz: a preszókratika újrafölfedezése, a „filozófiává tett 
filológia” (Seneca!) korai nagy programjának folytatása. 

Szilénosz 

 

A Wagner-függés jellemzéséhez: 
„Még a könyv stílusa is Wagner jegyeit mutatja. Nem sok van benne a Nietzsche érettebb írásait 
jellemző metsző élességből és szellemességből: a nyelvezet sűrű, komplikált, komor és homályos – 
a Mester lehető legrosszabb (és leghívebb) utánzása. Walter Kaufmann, a mű angol fordítója úgy 
nyilatkozott róla, hogy helyenként afféle Wagner-paródiának is beillene. S mindennek 
megkoronázásaképp a kötet megjelenése is Wagner nyomdokain haladt: Wagner kiadója tette közzé, 
külcsíne pedig Nietzsche kérésére Az opera rendeltetése című Wagner-opust volt hivatott imitálni.” 

Bryan Magee: Wagner világképe 
 

Ám ami Wagnernél csak odavetett ötlet, az Nietzschénél filozófiává avanzsál! 



A („predekonsruktivista”) Szókratész-exkurzus 

A lényegi gondolatmenet előbb ízekre szedi Szókratészt, „az első teoretikus embert”, akivel a 
nietzschei diagnózis szerint elsőként hatalmasodik el egy túlterjeszkedő, életellenes teoretikus 
tudásvágy, a tragikus megismerés háttérbe szorulása és a világ észelvű megismerhetőségébe, 
ráadásul megváltoztathatóságába és kijavíthatóságába vetett, bornírtan optimista hit. Majd egy 
exkurzusban feltűnik a halál árnyékában, az utolsó napjai során megvilágosodó, mintegy 
dionüszoszi zenélő-táncoló Szókratész lehetősége, akiben teoretikus tudásvágy, életigenlés, 
pesszimizmus, tragikus művészet, szomatikus tudat és irónia újfajta, jelenközpontú egyensúlyra 
talál. „Hanem ezzel, megrendülten, a jelen és a jövendő kapuján kopogtatunk immár: vajon ez 
az »átcsapás« a géniusz mind újabb és újabb alakváltozásaihoz és egyenesen a zenélő 
Szókratészhez fog elvezetni?” Trag., 148.o. Nem lehet nem belelátni: ez Nietzsche egyik 
ifjúkori önarcképe. Vö. Isztray, 76.o. 

 

Kései öninterpretáció 

„A könyv [A tragédia születése – Cz. A.] mélyen, gyűlölködve hallgat a kereszténységről. A 
kereszténység se nem apollói, se nem dionüszoszi. Tagad minden esztétikai értéket – azon 
értékeket, amelyeket A tragédia születése elfogad; a kereszténység a legmélyebb értelemben 
nihilista, míg a dionüszoszi szimbólum az igenlés legvégső határait foglalja magában.” Ecce 
homo, 72.o. Nem kell elhinnünk az Ecce homo szerzőjének, hogy A tragédia születése 
gyűlölködve hallgat a kereszténységről; valóban alig szól róla, de amikor mégis, akkor inkább 
elismerőleg. Amivel tényleg le akar számolni, az a „görög harmónia” ahistorikus, 
leegyszerűsítő és hamis képe. Vö. fentebb.  

És a második, kései előszó révén a művészetistenítés és a ’dekadens’ művészet ellenében 
felfogott művészet – az értékadás voltaképpeni helyeként, a nihilum felszámolásának igazi 
lehetőségeként, teremtő poiésziszként értelmeződik. Óriási talány marad viszont, hogy ki eme 
poiészisz alanya? Nietzsche nem dönti el a kérdést, hanem úgy a Tragédiában, mint a 
nyolcvanas évek esztétikai töredékeiben végigfuttatja a különböző opciókat: a kultúrahordozó 
kollektívum (Sloterdijk: „dionüszoszi szocializmus”); a zseniális kultúraalkotó individuum; 
senki emberfia – mert a játékban az egész világ mintegy magától is műalkotássá szerveződhet. 
Utóbbival Nietzsche felújítja a hérakleitoszi világjáték gondolatát. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kérdések: 

1. A nietzschei esztétika azonos A tragédia születésével. Milyen érvek szólnak ellene és 
mellette? 

2. Milyen ambivalencia jellemzi Nietzsche Szókratészhez fűződő viszonyát?  
3. Mi Nietzsche kifogása a „görög harmónia” gondolatával szemben?  
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4.3.  lecke: az esztétikai mint legfőbb valóságsík?        15 perc 
 

 

A dominánsnak tekinthető értelmezések abból indulnak ki, hogy Nietzschénél adott az esztétika 
primátusa, az esztétikai válik a legfőbb valóságsíkká (A). Természetesen léteznek ezt 
megkérdőjelező interpretációk is (B). És természetesen vizsgálható mindez az episztemikus 
gyakorlat felől is (vö. 4.1 lecke, Az eszt. lehetséges felosztásai), ahogy Nietzsche 
műalkotásokat esztétikailag beazonosít (C). 

 

Példa (A)-ra: Heidegger 

Heidegger öt tételmondatban összegzi Nietzsche 
művészetfelfogását. Bár tisztában van A hatalom 
akarása kompiláció (W.z.M.) 
problematikusságával, ráhagyatkozik (vö. 3.3 lecke, 
Az életmű perspektivikus nyitottsága). 

1. A művészet a hatalom akarásának 
legáttekinthetőbb és legismertebb formája. (W. z. M. 
n.797) 

2. A művészetet a művész felől kell felfogni. (W. z. 
M. n.811) 

3. A művész kiterjesztett fogalma alapján a 
művészet minden létező alaptörténése; a létező, 
amennyiben van, magát teremti, teremtett. (W. z. M. 
n.796) 

4. A művészet a nihilizmussal szembeni tökéletes 
ellenmozgás [Gegenbewegung]. (W. z. M. n.794, 
853) 

5. A művészet értékesebb „az igazság”-nál. (W. z. M. n.822) 

 

 



Példák (B)-re 

(A) megkérdőjelezéséhez az egyik kézenfekvő alternatíva az időfilozófiai gondolatréteg 
előtérbe helyezése (a naturalista célkitűzésre fókuszálás – minden problematikusságával 
egyetemben, vö. 3.1 lecke vége – további lehetséges alternatíva; lásd a keretben). Vö. Hévizi, 
Idő és szinkretizmus, 68.o.: az ugyanannak 
örök visszatéréséről szóló nietzschei tanítás (vö. 8.1 
lecke) szakít a műalkotás- kozmosz ifjúkori 
gondolatával, mely óhatatlanul mindig is 
visszacsempész valamit az ontológia primátusából 
bármilyen időfilozófiai kísérletbe. 
Hozzátehetjük: e szakítás Nietzschénél nem 
feltétlenül, nem következetesen és 
törésszerűen kizárólagos, hiszen a legkésebbi 
töredékek között is akadnak a műalkotás-
kozmosz képzetéhez kötődőek („die Welt als ein sich gebärendes Kunstwerk”); másfelől 
eközben a hérakleitoszi világjáték elképzelésre, ennek performativitására támaszkodás 
temporálisan dinamizálja, ritmizálja az ontológiát. A hérakleitoszi vízió, az örökkévalóság-
gyermek játékának nietzschei elfogadásáról és egyben Hérakleitosz mint „síró filozófus” 
elutasításáról lásd Hévizi, Idő és szinkretizmus, 238. sk. Performativitás, antik kozmosz-
tragédia és őrület nietzschei összefüggéséhez pedig lásd Schreiner Dénes: „Az őrület illúziói és 
a dionüszoszi tekintet tragédiája – a Bakkhánsnők és Nietzsche színháza” In: A mítosz 
filozófiája. L’Harmattan, Bp., 2017, 127-135. o. 

 

C: a legmegrendítőbb szellemi találkozások eminensen esztétikai 
vonatkozása 

Ismeri Dosztojevszkijt? Stendhalon kívül senki sem okozott nekem ennyi 
meglepetést és élvezetet: pszichológus, akivel „jól kijövök”. 

Levél 1887.febr.13-án Peter Gastnak 

 

Nietzsche Dosztojevszkij felfedezésekor úgy tekint önmagára, mint 
aki a „kereszténység első pszichológusa”, s gyűjti az idevágó, 
szociális és történeti kontingenciáktól megtisztított „pszichológiai” 
anyagot. A szaktudományos eredményeknél sokkal mélyebb 

belátásokra vél szert tenni irodalmi, képzőművészeti és zenei élményei révén. Lelkesíti és 
sokkolja a Dosztojevszkijjel történt szellemi találkozás, ami mintha elbizonytalanítaná abbéli 
érzésében, hogy ő a kereszténység első pszichológusa, s a kamuflázstól a nagy halálig minden 
szerepet eljátszik, ami a hatásiszony (anxiety of influence) mechanizmusához és repertoárjához 
hozzátartozik. 
 
 
 

„Nietzsche célja az, hogy a 
naturalizmust úgymond megtisztítsa a 
benne rejlő nem-naturalista elemektől, 
nem pedig az, hogy a naturalizmust 
egyszerűen esztétikával váltsa ki.” 

S. Green nyomán Lamár Erzsébet: A 
különbség ereje és a reprezentáció 
paradoxona 



  

 
Claude Lorrain: Acis és Galethea 

Claude Lorrain, Dosztojevszkij, Nietzsche 

„A drezdai képtárban van egy Claude Lorrain-festmény, a katalógus szerint azt hiszem, Acis és 
Galathea, de én mindig »Aranykor«-nak neveztem, magam sem tudom, miért.” Fjodor Mihajlovics 
Dosztojevszkij: Ördögök. 460.o. Az éppen gyónó Sztavrogin azért nevezheti így a festményt, mert 
az rendre álomszerű aranykorvíziót vált ki Dosztojevszkij-hősökben (korábban A kamasz 
Verszilovjában, később „egy nevetséges ember”-ben). A kép azért válthat ki ilyetén víziót 
Dosztojevszkij-hősökben, és Nietzsche azért reagál rá kis híján úgy, mintha maga is egy 
Dosztojevszkij-regényből lépett volna elő, mert az Acis és Galathea bevett aranykorvízióként 
működik. Így kanonizálódott. Általában maga a lorraini színvilág szintén – gondoljunk csak az 
egykor oly divatos Claude-tükrökre! Ámde Sztavroginnak, Verszilovnak és Nietzschének már 
eszébe sem jutott, hogy afféle műértő vagy műkedvelő connaisseur módjára nézőlencsével színezzék 
át az elébük táruló természeti tájat. 

Azért bizonyos értelemben átszíneznek; ha úgy tetszik: a kép szerint, a kép révén látnak. Először 
zárójelezik a másik drezdai tájképet, s egyáltalán: az œuvre-ön belül egyetlen műre összpontosítanak. 
Másodjára – ebből is következőleg és egy nagy hagyományhoz kapcsolódva – Lorrain az 
aranykorvízió, a végtelen harmónia festője számukra. Harmadjára a víziószerűség metaszinten, a 
befogadásban is jelentkezik: nemcsak a látottakban, hanem a visszaemlékező látás módjában is; és 
rögtön valami nyugtalanító mozzanat tapad hozzá: aranykor és harmonikus derű után és helyett 
„gondolkodnivalót ad”. 

E vizionárius és visszaemlékező látásban persze szembeszökőek a különbségek: a Lorrain-vízió 
Dosztojevszkijnél mindig álomszerű, hősei álmot látnak – még ha Sztavrogin és a nevetséges ember 
apollóni álma rettenetes rémálomba vált is át –, Nietzsche viszont állandóan dionüszoszi révületbe 
esik (Ecce homo, levelezés, hátrahagyott töredékek).  

Egy fontos töredék 
„A világ kiszámíthatósága, az összes történés képletekben kifejezhetősége – tényleg ez a »megértés« 
[Begreifen]? Mit is értenénk meg a zenéből, ha benne minden kiszámíthatót és képletbe sűríthetőt 
kiszámítanánk? – Aztán az »állandó okok«, dolgok, szubsztanciák, vagyis valami »feltétlen«; költvén 
– mi értünk el velük?” 

KSA XII, 7 [56] 



 

Kérdések: 

1. Mi szól az esztétikai primátusa mellett és ellen a nietzschei gondolkodásban? 
2. Értelmezze az alábbi kijelentést: „A művészet a nihilizmussal szembeni ellenmozgás.”  
3. Miben jelentkezett a hatásiszony Dosztojevszkij szellemi felfedezése után?  
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5.1.  lecke: történelemfilozófiai kontextus és te(le)ológiakritika     15 perc 
 

 

 A történelemfilozófia, akárcsak az esztétika, kései gyermeke a 
filozófiának  
Maga a kifejezés Voltaire-től. A késlekedés okai részint 
hasonlóak:  
 máig igen erősen ható elképzelés: a történelmi esemény a 
maga egyszeri fakticitásában adott (szemben a természettel, 
melyre sokkal inkább jellemző a ciklikusság, 
általánosíthatóság, szabályszerűség); márpedig az „egyedi 
logikája” sokáig elképzelhetetlennek tűnik 
 az antik gör.-lat. világban domináns ugyan a ciklikus 
történeti idő képzete, de a történelemhez nem filozófiai 
tudományt rendelnek, hanem a művészetnek tekintett 
történetírást (ui. ciklikusság ide vagy oda, a történetírásnak nem 
általánosítható és szabályszerűsíthető a tárgya) 
 

Vico Új tudománya a modern humaniórák, a modern tört. fil. egyik alapító szövege 
 
  a zsidó-keresztény világban (itt a ciklikus helyett sokkal inkább végidőre-végcélra 
irányuló időkép!) a modernitásig a történelemteológia a későbbi történelemfilozófia helyén. 
Aki a korábbiakban a legközelebb jutott a történelemfilozófiához: Ibn Khaldún (főműve: 
Bevezetés a történelembe). 
 
 

 
 
 

„Ezért a filozófiához közelebb álló és magasabb rendű a költészet, mint a történetírás, mert 
a költészet inkább az általánosat, a történetírás meg az egyedit mondja.” 

Arisztotelész: Poétika, 1451 b 



A szekularizációs tézis  
A tkp-i vagyis újkori történelemfilozófia elvilágiasodott történelemteológia (ennek apropóján 
Taubes: „Marxnál a proletariátus messiási osztály”). Löwith: eszkaton!; a modern 
történelemfilozófia a történeti eseményeket üdvtörténetként egy végső értelemre vonatkoztatja, 
így minden történelemfilozófia teológiától függő; történeti gondolkodás nem a XVIII.sz.-tól, 
hanem a szekularizációban folytonosság.  

A tézist már W. Dilthey (Bevezetés a szellemtudományokba; a mű a természettudományos és 
humántudományos megismerés egyik első modern szisztematikus megkülönböztetése) és 
Nietzsche megfogalmazzák néhány megjegyzés erejéig, de az igazi kibontása Löwithre és 
Taubesre vár. 
Vitatják a tézist: H. Blumenberg (Die Legitimität der Neuzeit), Koselleck, Marquard. „Az újkor 
(teljességgel) új kor.” A modernitáshoz új történelemtapasztalat tartozik, a modern 
történelemhit a maga jellegzetes szófordulataival ('a történelem ítélőszéke, menete, célja' stb.) 
XVIII. sz-ban kiteljesedő fejlemény, miként a történelem szinguláris fogalma is (a történelem 
versus történetek). 
 
Kurrens alternatívák.  
Az angolszász analitikus filozófiában a (történeti gyökerektől olykor naiv módon eltekintő, de 
tisztán elemző) fogalmi megközelítés túlsúlya figyelhető meg. Pl. Danto: Analytical Philosophy 
of History. A viszonylag ismert „történelem vége” koncepciók (Hegeltől Fukuyamáig) mellett 
érdemes felhívni a figyelmet H. White narratológiai megközelítésére: A történelem terhe. 
Utóbbi két irányzat hol hangsúlyosabban, hol rejtettebben, de támaszkodik Nietzschére. 
 

Fontos: 

A modern történeti tudat és a történelemfilozófia nietzschei kritikája kettős: egyszerre irányul 
a teológiai eredet és a – többnyire hegeliánius, pl. Eduard Hartmann-féle változatban – naivan 
optimista teleológia ellen. 

 

 

 

Idézet1 

„A történelmi műveltség valóban egyfajta velünk született ősz haj, s azoknak, akik e jelet 
gyermekségüktől fogva hordozzák magukon, el is kell jutniuk az emberiség aggkorának 
ösztönös hitéhez […]. Ebben a már hervadó emberiségbe vetett bénító hitben nem lappang-
e ott a középkortól örökölt, félreértett keresztény-teológiai elképzelés a közeli világvégéről, 
a fogvacogva várt végítélet gondolata?” 

Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 74.o. 



Az emberiség aggkora 

Az egyetlen fennmaradt, epigrafikusan 
hitelesített Hésziodosz-ábrázolás (Trier, 
mozaik). A „történetírás atyjától” 
származik az jóslat, hogy az emberek 
majdan ősz hajjal születnek, s Zeusz ekkor 
el fogja törölni őket a Föld színéről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idézet2 

„… ma az emberiség története csak az állat- és növénytörténet folytatása […] »a célnál 
vagyunk, mi vagyunk a cél, mi vagyunk a beteljesedett természet«. Büszkénél büszkébb 
európaija a tizenkilencedik századnak, te megvesztél!” 

Uott, 81.o. 



 

Kérdések: 

1. Mióta létezik a történelemfilozófia, s miért ily későn született meg? 
2. Mit értünk szekularizációs tézisen? Akik vitatják, mit állítanak vele szemben?  
3. Mit értünk a történelemfilozófia nietzschei te(le)ológiakritikáján?  
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5.2.  lecke: a te(le)ológiakritika előfeltevései és következményei      15 perc 
 

 

 

A Történelem hasznáról és káráról kritikai-genealógiai potenciálja 

A Második korszerűtlen elmélkedés, a Történelem hasznáról és káráról az 
élet számára (THK) – a modern történeti tudat és tudás, s ezeken keresztül 
a modern nyugati tudásformák roppant erejű bírálata. 

Nietzsche histori(ci)zmus-kritikája nem csupán az ún. 
történelemtudományra, történet- és társadalomtudományokra, s még csak 
nem is a legáltalánosabban vett humán tudományokra vonatkozik. Szerinte 
ui. minden par excellence modern tudásforma – tehát többek között az ún. 

természettudományos is – historizálttá vált; a XIX. sz. embere számára a legfőbb valóságsík a 
– sajátosan koncipiált – történelem. Ezért és ennek okaként történetileg viszonyul önmagához, 
történetileg fogja fel magát – a saját történeti múltjára emlékezik vissza diadalmasan – a 
filozófia, minden tudományág, és egyre inkább a vallás valamint a művészet is. 

 

Felejtés és emlékezet mint témák és ágensek 

A felejtő-emlékező mozzanat a pályakezdeten lényegében az antikvitásra „szűkül” (persze 
egyáltalán nem leszűkülésről, sokkal inkább kiterjedésről van szó – az antik, különösen a 
preklasszikus görögség újragondolásáról). A Korszerűtlenektől kezdve a „nyugati” emlékezet 
tárgyaként – és emlékezőjeként – jelenik meg a zsidó-keresztény tematika és ágens is. A THK 
pedig sajátos fordulópont: Európa egyik ősképéről, az antik görögségről, egyre inkább az 
okcidensre mint egészre vetül Nietzsche felejtő-emlékező tekintete. 

 

A történelemfelfogás három ideáltípusa: lajstrom és értékhangsúly  

A monumentális, kritikai és antikvárius történetírást megkülönböztető, értékeiket egyaránt 
elismerő, gyengéikre egyaránt rátapintó Nietzsche felállítja a szívének mégiscsak legkedvesebb 
monumentális történetírás alaptörvényét, mintegy dekonstruálva a hegeli világtörténelmi 
egyéniség leírását: „Nem, az emberiség célja nem a végben rejlik, hanem egyedül a legkiválóbb 



példányaiban.” Uo., 85.o. Az antihegeliánus Nietzschének komoly utóélete lett, s mint már 
utaltam rá: Deleuze egész Nietzsche-értelmezését Hegel (dialektika) és Nietzsche (differencia) 
szembeállítására fűzi fel. Ld. 1.3 lecke. 

 

FONTOS: 

Extra polémia 

A kritika leghegyesebb éle elsősorban a hegeliánus te(le)ológia ellen irányul (E. Hartmann mint 
új David Strauss). A kritika további két kitüntetett tárgya: 

 az új sütetű német birodalmi nacionalizmus (némi gúnyolódás a German mind-on, 
analógia keresése a görög-perzsa és a porosz-francia háborúk között, intés és himnusz 
a német ifjúsághoz) 

 nagyság és siker egybemosása. 
 

Utóbbihoz két jellegzetes idézet: 

 

„A háború még be sem fejeződött, s máris százezres példányszámban terjed nyomtatott papíron, máris 
mint legújabb izgatószert nyújtják a történelemre sóvár, megfáradt ajkak felé. A húrokba csapó 
leghatalmasabb kéz számára is lehetetlennek látszik valami erős és teli hang előcsalogatása; nyomban 
elhal megint, a következő pillanatban már történeti gyengédséggel szól, s erőtlenül illan el. […] 
Morálisan kifejezve: a fenségest nem sikerül immár megtartanatok […] Végbevihetitek bár a 
legnagyobbat és a legcsodásabbat, annak mégis megénekeletlenül és hangtalanul kell a Hádészba 
szállnia.” (54.o.) 

 

„A legnemesebb és legmagasztosabb egyáltalán nem hat a tömegekre; a kereszténység történelmi sikere, 
történelmi hatalma, szívóssága és megmaradásának időtartama, mindez szerencsére mit sem bizonyít 
alapítójának nagyságáról, mert alapjában véve ellene bizonyítana […] A nagyság ne függjön a sikertől, 
s Démoszthenész nagysága kikezdhetetlen, noha semmiféle sikere nem volt.” (88.o.) 

 

Tények és interpretáció 

A THK történelemszemlélete nem valaminő tényekre helyezi a hangsúlyt – mely tények 
önmagukban nem is léteznek –, hanem az interpretációra; s még inkább: arra a „plasztikus 
erőre”, mely az érvényes és erős interpretációkat működtetni képes. A taktilis szóhasználat nem 
véletlen: ekképpen a filozófusnál a formateremtés válik az értelemadás helyévé – a felejtés a 
formateremtés lehetősége, miként a szoborról is lefejtendő a fölös anyag –, s az is marad a 
minden formával leszámoló szellemi összeomlásig. A plaszticitás kiemelése erősen 
kapcsolódik a kortárs németség (ön)bírálatához: „A formaérzéket egyenesen iróniával utasítják 
el – hiszen nekik a tartalomhoz van érzékük: elvégre is ők a bensőségéről híres nép.” (51.o.) 

 

 



Szintézis 

A kötet vége felé összefonódik Bildung és historizmus, német öntetszelgés és a végcélra 
irányuló történelmi teleológia, valamint a tények, a siker és Hegel bírálata.  

 

 
 
A talány 

Volt-e Nietzschének (koherens) társadalom- és politikai filozófiája?  

Megint csak: szöveghelyek szórtan az életműben, ez esetben beágyazva a morál- és 
történelemfilozófiai eszmefuttatásokba.  

„Azt hiszem, nem volt a német művelődésnek olyan veszedelmes megingása vagy fordulata ebben a 
században, amely e filozófia, a hegeli filozófia roppant, a mai napig áradó hatására ne vált volna még 
veszedelmesebbé. […] Ez a fajta szemléletmód szoktatta hozzá a németeket, hogy » világfolyamatról 
« beszéljenek, s hogy saját korukat e világfolyamat szükségszerű eredményeként igazolják; ez a fajta 
szemléletmód helyezte a történelmet a többi szellemi hatalom, a művészet és a vallás helyébe mint 
az egyetlen szuverént, mint »az önmagát megvalósító fogalmat«, mint »a népszellemek 
dialektikáját«, ami nem más, mint »a világ mint ítélet«. Ezt a Hegel módjára értett történelmet 
nevezték gúnyosan Isten földi tevékenységének, s ezt az Istent ugyanakkor a történelem alkotta meg. 
Ez az Isten azonban önmaga számára a hegeli koponyán belül vált átláthatóvá és érthetővé, s immár 
végighaladva keletkezésének valamennyi dialektikusan lehetséges fokán, egészen addig a bizonyos 
önkinyilatkoztatásig emelkedett: úgyhogy Hegel számára a világfolyamat csúcspontja és végpontja 
az ő berlini létében esett egybe. […] az általa megsavanyított nemzedékbe beleplántálta a 
»történelem hatalma« iránti csodálatot, ami gyakorlatilag minden pillanatban a siker leplezetlen 
csodálatába csap át, és minden tényszerűnek a bálványimádásához vezet […] holott a faktum mindig 
ostoba, és mindenkor inkább hasonlított egy borjúhoz, mintsem egy istenhez.” Uo. 77.skk.  



 

 

Kérdések: 

1. Mit ért Nietzsche azon, hogy minden modern tudásforma átitatódott historizmussal? 
2. „A faktum mindig ostoba” – mit jelent ez?  
3. Mit ért Nietzsche plasztikus erőn? 
4. Milyen típusú történelemfelfogásokat különböztet meg Nietzsche? Sorolja fel őket, s 

adja meg jellegzetességeiket!  
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5.3.  lecke:  a jó európaiság gondolata       15 perc 
 

 

 

A nietzschei Európa-kép konzisztenciája 

Aligha meglepő, hogy Nietzschének az okcidenshez fűződő 
viszonya, Nietzsche ’jó európaisága’ – a kifejezés a középső 
vagy átmeneti korszakban, az Emberi, túlságosan is 
emberiben jelenik meg és innentől kezdve szinte 
folyamatosan feltűnik a hátralévő művekben – olyan 
gondolati motívumok ismétlődését jelenti, amelyeket más, 
ellentétes jelentést hordozó motívumok kísérnek. Az 
’európai’ kifejezés valóban hol szitokszó, hol piedesztálra 
emelés, attól függően, hogy kire és mire vonatkozik: pl. az 
átlageurópaira, „erre a mérsékelt égövi, mérsékelt állatra”; 
az európaiak fizikai kinézetére, amely mezítelenül 
elviselhetetlen látványt nyújt, s ezért szüksége van a morálra 
mint ruhára (Vidám tudomány); vagy mondjuk a nemzeti 

beszűküléssel és bezárkózással való szembeszállásra, illetve Európa egy-egy nagy alakjára. Ám 
ehhez képest meghökkentően hathat, hogy bizonyos szempontból kifejezetten konzisztens kép 
rajzolódik ki Nietzsche Európájáról. Kitüntetetten létezik számára Európa, olyasvalamiként, 
aminek fő jellegzetességét a belső feszültség különleges fajtájában látja. 

  

Újragondolás 

Az okcidentális tradíció újragondolása mindig Nietzsche gondolkodásának középpontjában állt. 
Ott van ez már a kezdet kezdeténél, a klasszika-filológiai indulásnál is. A klasszikus ókor 
tudományában ugyanis „az európai hagyományról van szó, Európáról mint hagyományról, 
aminek magának nincs nemzeti hordozója. Ez a hagyomány nem azonos Európa nemzeti-
történeti hagyományainak összességével sem”. (Tatár, 114.) 

Az európai belső feszültség, dinamizmus ősképeként tükröződik a görög poliszok közötti 
verseny egy hátrahagyott korai írásban, a még Bázelben megszülető Homéroszi versengésben. 



S mi eredményezi a görög tragédiát, e Nietzsche számára minden bizonnyal legbecsesebb (és 
európai) kincset? Apollón és Dionüszosz vetélkedése, az apollóni és a dionüszoszi egészen 
sajátos kontaminációja. A Korszerűtlenektől kezdve Európa (egyik) ősképéről, a görögökről, 
egyre inkább az okcidensre mint egészre vetül Nietzsche tekintete. Vö. 5.2 lecke. 

 

 

Jó európaiság és zsidóság 

Nietzsche a kereszténység és az antiszemitizmus ellen is az Emberi, túlságosan is emberiben 
lendül támadásba,  a szó lehető legszorosabb értelmében egy lapon a ’jó európai’ terminusának 
feltűnésével. Cosima Wagner: Nietzschében ezzel a könyvvel Jeruzsálem legyőzte Germániát. 
Nietzsche kereszténységbírálata filoszemitizmussal ötvöződik: míg a kereszténység mindent 
megtett, hogy az okcidenst orientalizálja, a zsidóság lényegileg járult hozzá az újólag történő 
okcidentalizáláshoz, „ami bizonyos értelemben annyit tesz, mint Európa történelmét és 
feladatát a görögök folytatásában meglelni”. KSA II, 311.o. Ennél nagyobb dicséretet Nietzsche 
nem tudott volna mondani. Az antiszemitizmus elleni polémia idővel egyre kíméletlenebb 
jellegű lesz: „az antiszemita bőgőmasinákat” ki kellene utasítani az országból, fordítja át 
ellenfeleinek elképzelését a Túl jón és rosszonban; egyik Wahnsinnszetteljében pedig elrendeli 
minden antiszemita azonnali agyonlövetését. Ám a felsoroltak nem gátolják meg az írás során 
semmifajta belső cenzúrát el nem viselő filozófust abban, hogy a zsidóságról is, mint bármiről 
az égadta világon, kegyetlen hangnemben szóljon – különösen a kereszténység kialakulásához 
kapcsolódóan. 

 

Hangsúlyeltolódások 

A Vidám tudományban Európa dinamikusként és Ázsia statikusként 
felfogott voltának ütköztetése változatlan. De most már nem a kritikai 
gondolkodás kerül szembe valóság és költészet egybeolvadásával, mint a 
korábbi szövegekben. Európa betegsége, ráadásul gyógyíthatatlan 
betegsége az, ami fölényét biztosítja (E. Rudolph: Nietzschénél a hiba, 
tévedés és tökéletlenség európai karrierje összekapcsolódik az 
önmeghaladás koncepciójával); s akik meg akarják gyógyítani – induljanak 

ki bár a kritikai gondolkodásból –, valójában elveszejtésére törnek. Ebből logikusan következik, 
hogy Európát Nietzsche szerint újra és újra beteggé kell tenni, a puszta stabilitás előnyben 
részesítésével szemben fokozni kell az ellentéteket és feszültségeket, a filozófus pl. a Túl jón 
és rosszonban kiáll a rabszolgaság mellett. A termékeny betegség mint az éltető és aktív 
stimulus toposza gyakran köszön vissza Nietzschénél, különösen az Emberi, túlságosan is 
emberitől a Wahnsinnszettelekig bezárólag. 

 



 

 

 

Az „Isten halott” mint jó európai történelemfilozófia 

Szorosan a Nietzsche-szövegekhez tapadó interpretációjában Heidegger nem győzi 
hangsúlyozni, hogy az ’Isten halott’ kifejezés nem ateista tantétel, hanem formula a nyugati 
történelem legfőbb eseménye számára. „Nietzsche alapélménye a történelmünk 
alapeseményébe való növekvő belelátás. Ez számára a nihilizmus.” (Heidegger I, 183.o.)  
Heidegger az ’Isten halott’ fordulatot azzal egészíti ki, hogy „a Nyugat metafizikusan 
meghatározott történelmén belül ez már kimondatlanul mindig is ki volt mondva […] Nietzsche 
szava két évezred történelmének együttes-történelmi sorsát [Geschick] nevezi nevén.” (Uo.) 

A Heideggert némileg áthangszerelő Fink szerint: „Alapjában véve ott van ebben [mármint a 
kompilált Hatalom akarásában – Cz. A.] Nietzsche egész történelemfilozófiája. […] A 
nihilizmus kezdettől fogva ott a metafizikában, a keresztény morálban és a filozófiában, 
hosszasan rejtekezik, majd e szövetséges történelmi hatalmak »titkaként« lepleződik le, amikor 
azok végükhöz érkeznek“. Fink, 156.o.”  

 

Egy ellenszólam 

A „jó európai” Nietzsche-recepció egyetlen komolyabban vehető ellenszólama: E. Nolte. 

  

Egy jellemző idézet: 

„Kína a példa arra az országra, ahol sok évszazaddal ezelőtt kihalt a nagyfokú elégedetlenség 
és az átváltozás képessége; s a szocialisták és Európa bálványállamainak szolgálói az élet 
javítására és biztonságosabbá tételére törekvő intézkedéseikkel Európában is könnyen kínai 
állapotokat idézhetnek elő […] Európa egy olyan beteg, aki gyógyíthatatlanságának és 
szenvedése örök átváltozásának a legnagyobb köszönettel tartozik; ezek az állandóan új 
helyzetek, az éppígy állandóan új veszélyek, fájdalmak és kiutak végül is olyan intellektuális 
ingerelhetőséget teremtettek, mely közel maga a zseni, s mindenesetre a zseni szülőanyja.”  

Vidám tudomány I. 24. §  



 

 

Kérdések: 

1. Hogyan kapcsolódnak össze Nietzschénél a ’jó európaiság’ és a ’termékeny betegség’ 
gondolatai? 

2. Milyen hangsúlyeltolódások figyelhetőek meg a jó európaiság nietzschei gondolatában?  
3. Milyen összefüggés áll fenn a jó európaiság és az „Isten halott” kitétel között? 
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6.1.  lecke: eliminativizmus, genealógia és metaetika                      15 perc 
 

 

In nuce: „Fő tézisem: nincsenek morális jelenségek, csupán e jelenségek morális interpretációja 
létezik. Ez az interpretáció maga is morálon kívüli eredetű.” KSA XII, 2 [165] A 
következmények: morális eliminativizmus, a genealógiai törekvés, az értékelés problematika, 
a kísérleti metaetika. 

 

Morális eliminativizmus 

A „nincsenek tények, csak interpretációk” morálfilozófiai applikációja. Vö. 3.3. lecke. 

Nietzsche a középső és kései periódusban a morálfilozófiai hagyomány radikális kritikusa (W. 
Schröder: létezik egy sokrétű ellenhagyomány is, morális nihilizmus). 

Eszmetörténeti (platonizmus- és kereszténységbírálat stb.) és kultúrkritikai (életigenlés vs. 
dekadencia) aspektusok. Az aszketikus ideálok, a rossz lelkiismeret, a ressentiment kritikája, 
részvétellenesség. 

 

A genealógiai törekvés 

A kiindulópont: a mores (többes szám! erkölcsök) történeti és 
társadalmi relativitása. A fennkölt, tiszta eredet elképzelésének 
bírálata, az eszmények fiziológiai varázstalanítása. Történeti és 
pszichológiai eszközökkel feltárni, hogyan jöttek létre az erkölcsi 
konvenciók. Genealógiai program → Foucault 

„Zsidó rabszolgafelkelés a morálban” – antiszemita mű-e A morál 
genealógiájához? A féktelen szövegáradás problémája. 

Az ígérni képes ember létrehozása. Arendt interpretációja: 
Nietzsche nagyszerű érzékkel fedezi föl a morális-politikai 
jelenségek gyökérzetét; az ígéret adásának és betartásának 
képessége a politikai erény, az emberi lény általa tud valamilyen 

politikai szervezettel kötött szerződés munkájában szabadon részt venni (Vita activa, § 34). 
Dekonstruktivista olvasatban: a nietzschei ígéret „Versprechen”, amelynek mellékjelentése: 



nyelvbotlás, elszólás. Ergo az ígéret adásának és betartásának képessége párosul a tévedéssel, 
az elszólásra képessé válással…   

 

 

 

Az értékelés problémájának középpontba kerülése 

 

 

 

 

 

Kései évek: minden (eddigi) érték átértékelése. 

 

FONTOS: 

Ok és okozat nem összekeverendő: a legfőbb értékek elértéktelenedése nem oka a 
nihilizmusnak, hanem eredménye, következménye, jól látható kifejeződési formája. Már maga 
az idealizáló értékgondolat és az értékelő szubjektum is kifejeződési formája a nihilizmusnak. 

 

 

Kommunikatív morál 

„A morál genealógiájáról szóló nietzschei eszmefuttatás egy tekintetben mindenképp úttörő jellegű. 
Eltérően az etika más és korábbi megalapozási kísérleteitől, például Arisztotelészétől vagy 
Kantétól, Nietzsche – modern kifejezéssel élve – kommunikatív alapokra helyezi a morált. […] A 
morál alapkérdése Nietzsche megfogalmazásában így hangzik: »Hogyan válik az ember-állat 
emlékező lénnyé?« A válasz …: »Amit nem akarunk, hogy feledésbe merüljön, azt be kell égetni; 
csak ami nem szűnik meg fájni, azt őrzi meg az emlékezet.« Ezt az elvet nevezi Nietzsche a maga 
»mnemotechnikájának«.”  

Weinrich (2000), 624.o.  

Kommunikatív alapokra helyezett tudás → Habermas! Különbségek: az emancipatorikus tartalom 
eliminálása, radikális észkritika. 

Idézet1 

„Csak az ember ruházta föl értékkel a dolgokat, hogy életben tartsa magamagát – a dolgok 
értelmét is csak ő alkotta meg, így hát ember-értelem az! Ezért mondja »ember«-nek magát, 
ami annyit tesz: az értékelő.”  

Így szólott Zarathustra, 75.o. 

Idézet2 

„Mit jelent a nihilizmus? Hogy a legfőbb értékek elértéktelenednek.” 

KSA XII, 9 [35] 



 

Kísérleti metaetika 

A normatív igény zárójelezése – de nem teljes eltüntetése! –, a keletkezés 
ártatlanságának előtérbe kerülése; a középső korszakban („új 
felvilágosodás”) derűs eloldottság (vs. heroizmus), természettudományos 
érdeklődéssel párosulva. 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Morális interregnum. – Ki is lenne képes már ma leírni Azt, ami egyszer majd felváltja a 
morális érzéseket és ítéleteket! – bármilyen könnyen belátható is, hogy mindezek 
alapjaikban tévesek, és építményük felújításra alkalmatlan: kötelező érvényüknek napról 
napra csökkennie kell, hacsak az ész kötelező érvénye nem csökken! Az élet és a cselekvés 
törvényeit újra felépíteni – e feladat elvégzéséhez tudományaink: a fiziológia, az 
orvostudomány, a társas és magányos lét tana még nem elég biztosak magukban, márpedig 
csak belőlük vehetjük az új ideálok alapköveit (ha nem is magukat az új ideálokat). Így 
létezésünk ízlésünktől és tehetségünktől függően átmeneti vagy visszamenőleges, és 
legjobban tesszük, ha ebben az interregnumban, amennyire csak lehet, saját reges-einkké 
válunk, és kis próbaállamokat hozzunk létre. Kísérletek vagyunk: úgy legyen!”  

Hajnalpír V, 453. 



Kérdések: 

1. Mit értünk morális eliminativizmuson? 
2. Ismertesse a nietzschei morálkritika legfőbb jellegzetességeit!   
3. Miként értelmezhető Nietzsche kísérleti metaetikája? 
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6.2.  lecke: Redlichkeit, a test nagy esze és a legtávolabbiak iránti szeretet                      
15 perc 
 

 

Redlichkeit 

Normatív etika, metaetika és formális etika sajátos 
metszéspontjánál helyezkedik el a nietzschei „pozitív”-
affirmatív etika kulcsfogalma, a Redlichkeit. Már a 
fordítása is problematikus: a korábban elterjedt 
’becsületesség’ erőteljes és Nietzschénél inadekvát, 
hagyományos humanista-moralista mellékzöngével bír. 
Az új magyar Zarathustra-fordítás remélhetőleg elterjedő, 
kettéágazó megoldása (’egyenesség’, ’szókimondás’) 
jobban visszaadja az etimológiai konnotációt (Rede, 
reden). Alternatívák még: ’őszinteség’, 
’tisztesség(esség)’, ’derekasság ’(személyes kedvenc, 
mert a fizikai intenzitás képzete is kíséri, pl. ’redlich 
müde’). A nietzschei Redlichkeit első renden filológiai 
erény, mely a filozófiává teendő filológia és egyáltalán, a 
„becsületes-tisztességes olvasás” programjához kötődik: 

„hogy egy szöveget szövegként olvassunk”. (Homérosz és a klasszika-filológia, 14.o., 35.o.) 
Másfelől abban áll, hogy elismerjük a világ keletkező-pusztuló jellegét, a statikus létezés 
föllelhetetlenségét (Hérakleitosz öröksége!), s így elismerjük a Redlichkeit keletkező-pusztuló-
kifejlő voltát. 

 



 

 

Redlichkeit 2.0  

A középső és kései korszakban Nietzsche nem csupán a morális és etikai ítéleteink történeti-
társadalmi relativizmusával szembesül (vö. 6.1. lecke), s nem csupán a „értékelő perspektívák 
levezethetetlen sokféleségével” ( Ullmann Tamás). Hirdetni kezdi minden érték átértékelését 
és az ugyanannak örök visszatéréséről szóló tanítását. Ullmann e tan összehasonlító 
morálfilozófiai értelmezését nyújtja (Ullmann 2004); kiemeli a kanti kategorikus imperatívusz 
és az örök visszatérés mint imperatívusz szerkezeti és azon messze túl mutató hasonlóságait, s 
– Deleuze, Egyedi A. valamint Nancy nyomán – rámutat a Redlichkeit (a Kantnál is legfőbb 
instanciaként megjelenő intellektuális tisztesség: önmagunk becsapásának elkerülése) 
jelentőségére: a Redlichkeit az örök visszatérést szelektívvé és affirmatívvá avatja. 

 

Egy jellegzetes szöveghely 

„Egy alakuló erény. – Az antik filozófusok állítása az erény és a boldogság egységéről, vagy a 
kereszténység ígérete: »Keressétek először Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek!«” – az 
efféle állítások és ígéretek mindig nélkülözték a teljes tisztességet [Redlichkeit], és mégsem tették 
őket rossz lelkiismerettel. Az emberek minden ellenkező látszattal dacolva felállítottak olyan 
tételeket, melyek igazságát nagyon kívánták, anélkül hogy vallásos vagy morális 
lelkiismeretfurdalást éreztek volna – hiszen az erény nagyobb dicsőségére léptek túl a valóságon, 
minden önző szándék nélkül! Sok derék ember áll most is a szavahihetőségnek ezen a szintjén: ha 
önzetlennek érzi magát, megengedettnek tűnik számára, hogy nagyvonalúbban bánjon az igazsággal. 
Gondoljunk csak bele, hogy a gondolkodói tisztesség [Redlichkeit] sem a szókratészi, sem a 
keresztény erények között nem fordul elő: ez az egyik legfiatalabb erény, még éretlen, gyakran 
összetévesztik vagy félreismerik, magáról is alig tud még – változó, alakulóban lévő erény, melyet 
kedvünk szerint segíthetünk vagy gátolhatunk a növekedésben.” 

Hajnalpír V, 456.  

A Redlichkeit mint tanulási folyamat 

„[N]em hiszem, hogy az önmagunkkal szembeni Redlichkeit oly abszolút és tiszta, de nekem a 
tisztaság követelménye. […] Heinrich Heinében van valami tiszta.” KSA IX. 326.o. Egy „tisztátalan”, 
pszichoetológai magyarázat: a magunkkal szembeni Redlichkeit régebbi, mint a másokkal szembeni; 
az állat észreveszi, hogy gyakran becsapják, s épp ily gyakran színlelnie kell. Ez elvezeti a tévedés 
és tisztánlátás stb. különbségeihez. A szándékos színlelés az első értelemben vett, magunkkal 
szembeni Redlichkeiton alapul. Uo. 260.o. Hogy szándékosan színlelni tudjunk, meg kell tanulnunk 
(legalább) magunkkal szemben őszintének lenni. 



 

Redlichkeit és a Zarathustra 

Az önmeghaladás követelménye. A felebaráti szeretet kritikája: a legtávolabbiak és az 
eljövendők iránti szeretet. „Magasabb rendű a felebarát-közelség szereteténél a legtávolabbiak 
és eljövendők iránti szeretet; az emberszeretetnél pedig magasabb rendű még a dolgok és a 
kísértetek iránti szeretet is.” Zarathustra, 77.o. 

 

FONTOS:  

A felebaráti szeretet kritikájának dacára Jézushoz mindvégig elismerően ambivalens marad a 
viszonya; visszatérő elem, hogy javára ír egyfajta belső nemességet. „Jézus, a zsidó […] [t]úl 
korán halt meg; önszántából visszavonta volna a tanításait, ha megérhette volna az én koromat! 
Elég nemes volt a visszavonáshoz!” Uo., 92.o. „[…] szent és tiszteletünkre méltó marad minden 
időkben, mint az az ember, aki eddig a legmagasabbra szárnyalt, és legszebben tévedt el!”  Túl 
jón és rosszon, 49.o. Mindez a szellemi összeomlás során is érvényesül, vö. Brandesnek írt 
levél, 2.1 lecke. 

 

Végső redlich konklúziók: „tedd tönkre, ami tönkre tesz!” 

A „test nagy esze” (Zarathustra, 41.o.). A „maradjatok hűek 
a földhöz” és a legközelebbi dolgokra figyelés tanítása: 
táplálkozás, konyha, éghajlat, lakóhely. „Isten otromba 
magyarázat, undelicatesse nekünk gondolkodóknak – sőt még 
inkább goromba tiltás: ne gondolkodjatok! ... Sokkal 
lényegesebbnek tartom az »emberiség üdvével« - így pl. a 
táplálkozással –, mintsem a teológus kuriózumokkal 
foglalkozó kérdéseket. […] A piemonti konyha a legjobb.” 
Ecce homo, 39.sk. 

 

 

Az Ecce homo kéziratos címoldala  

A kanti morálfilozófiai formalizmus különös öröksége 

„Kant különleges jelentősége az erkölcsfilozófia szempontjából talán abban ragadható meg, hogy elsőként 
igyekezett a morált tisztán, vagyis mindenféle célképzettől, hajlamtól, boldogságfogalomtól 
függetlenül elgondolni. Másként megfogalmazva: úgy határozta meg az erkölcsi törvény fogalmát, 
hogy az független legyen a külső elismeréstől, és csak a tudat belső ítélőszéke által jóváhagyott 
elvárásoknak feleljen meg. […] A legmeghökkentőbb azonban az, hogy az örök visszatérés elve alapján 
ugyanolyan formális imperatívusz fogalmazható meg, mint Kant kategorikus imperatívusza. […] »Amit 
akarsz, azt akard úgy, hogy annak egyszersmind az örök visszatérését is akard.«” 

Ullmann, 2004, 1275., 1282.o. 



 

Kérdések: 

1. Mit ért Nietzsche Redlichkeiton, s mi adja az elképzelés súlyát? 
2. Milyen morálfilozófiai következményei vannak az önmeghaladás követelményének a 

Zarathustrában?   
3. Milyen ambivalencia jellemzi Nietzsche Jézushoz fűződő viszonyát? 
4. Mi értendő a „test nagy eszén”? 
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7.1.  lecke: „nincsenek tények, csak interpretációk”                       15 perc 
 

 

 

Az interpretáció kitüntetettsége 

Részint már a klasszikus, de különösen a kései modernitás 
antiesszencializmusának és antifundamentalizmusának 
elkerülhetetlen velejárója, hogy centrális helyzetbe kerül, s 
egyszerre foglalja el az episztemológia és az ontológia helyét 
az interpretáció elmélete (hermeneutika). Ama interpretációé, 
mely a valaminő végső és megfellebbezhetetlen adottságként 
felfogott tények helyére lép s ugyanakkor, legalábbis nietzschei 
– vagyis minden bizonnyal az egyik legkorábbi – 
alakváltozatában, mégis határozottan, sőt szenvedélyesen állít 
is valamit az interpretáció végtelenségén kívül. (Amit nem 
minden alap nélkül szokás elvitatni némely posztmodern 

leszármazottaktól.) Meggyőzőek azok a Nietzsche-
értelmezések, melyek rávilágítanak: a filozófust 
nem úgy általában véve érdekelte az interpretáció; 
interpretációk és perspektívák genealógiáját, 
dinamikáját, összefonódásait és hierarchiáit 
vizsgálta. Miként H. Birus és C. Benne 
észrevételezték, Nietzschénél az interpretáció 
többnyire nem szövegek értelmezését jelenti. 
Nietzsche, a bonni iskola öregdiák filológusa 
(Ritschl!) tudja: a szöveg maga már interpretáció vagy interpretációk eredménye; az 
interpretáció lehetséges út a szöveghez.  

 

 

 

Metafordulat 

W. Röd szerint Descartes-ig a 
filozófusok a világról, a világ 
természetéről tettek kijelentéseket, 
utána egyre inkább a világról, a világ 
természetéről tett kijelentésekről 
tesznek kijelentéseket. A Descartes-
tal meghúzott korszakhatár vitatott, a 
tendencia megléte nemigen. 



Interpretáció és perspektivizmus 

Az interpretáció működtetésének nietzschei művészete nem más, mint a perspektivizmus 
negyedik jelentésrétege – a perspektivizmus performatív gyakorlata, a perspektivikus 
szövegtörténés. Vö. 3.3. lecke. 

 

Perspektivikus interpretáció a konkrét szöveggyakorlatban  

A Nietzsche perspektivikus írói gyakorlata révén megképződő kritikai hermeneutikai térben 
ukrónia és perspektivizmus különös szövetségre lépése figyelhető meg; szép példája ennek az 
esztelen ember története a Vidám tudományban (KSA III. 480.skk, Tatár 52 sk.) – a történet, 
amelyben Nietzsche először jeleníti meg publikus és nem-allegorikus formában Isten halálának 
történetét, vagyis perspektivizmusának meta- és alapító történetét. Vö. 3.3 lecke 

Már maga a hős is valóságos kétlábon járó ukrónia. Ráismerhetünk benne egy afféle alternatív 
Diogenészre. Egyben persze összetéveszthetetlenül egy Biblia-travesztia letéteményese is. 
Ugyanakkor Nietzsche mintegy el is emeli a saját történeti idejéből úgy az alternatív 
Diogenészt, mint az ószövetségi balgatagot is. Kapunk utalásokat a kereszténységre, Pascalra s 
természetesen a saját jelenre is. És valamiféle nagyon különös alternatív jelenben járhatunk: 
palimpszesztikus és mindent látni engedő, egymást átíró egyidejűségben jelennek meg és 
rakódnak egymásra e történeti rétegek, már-már Freud Unbehagenjének a tudattalan 
vizualizálási kísérletére emlékeztető – vagy inkább azt megelőlegező – módon. Azaz 
traumatikus és szinkron módon. Vö. 1.1 lecke. 

Ám az esztelen emberben Nietzsche talán mindenekelőtt saját magát, a saját ukronikus 
perspektívát pozícionálja, különösen a csillagmetaforika segítségével. A „posztumusz 
születetettség”, a „nem vagyok száj ezeknek a füleknek való” gondolata és életérzése. A 
nietzschei öntudatvesztés kísérteties megelőlegezése: hősünk a halott Isten megszállottjaként 
kényszeresen rákezd az ő requiem aeternam deójára. 

 

 

Két fontos kései fragmentum 

Összeér bennük kritikai hermeneutika, radikális szubjektumkritika, antiesszencializmus és 
antifundemantalizmus; provokáció és további gondolkodásra serkentés; költészet és zene; 
szöveg és interpretáció. Nincsen egy mindent átfogó és mindenkit boldogító Nagy Interpretáció, 
mégis mindig az interpretáció számít, választ és dönt (zeneileg szólván: a partitúra sosem a 
magánvaló zene, a partitúra számos érvényes interpretáció alkalomteremtő lehetősége). 
Kétfrontos küzdelem: a pozitivizmus és a szubjektivizmus ellenében.  

S e kései töredékek ugyanabba a lélekfilozófiai irányba mutatnak: a lélek mint halandó 
„szubjektum-sokság” genealógiája, illetve mint „ösztönök és affektusok közös (testi) 
építménye” felé – vagy Nehamas interpretációjában: a személyiség politikai metaforája felé.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Idézet1 

„A fizikai atom ellen. Hogy megértsük [begreifen] a világot, ki kell tudnunk számítani; hogy ki 
tudjuk számítani, ahhoz állandó okokra van szükségünk; mivel a valóságban nem találunk efféle 
állandó okokat, költünk magunknak ilyesmiket – az atomokat. Ez az atomisztika eredete. 

A világ kiszámíthatósága, az összes történés képletekben kifejezhetősége – tényleg ez a »megértés« 
[Begreifen]? Mit is értenénk meg a zenéből, ha benne minden kiszámíthatót és képletbe sűríthetőt 
kiszámítanánk? – Aztán az »állandó okok«, dolgok, szubsztanciák, vagyis valami »feltétlen«; költvén 
– mit értünk el velük?” 

KSA XII, 7 [56] 

Idézet2 

„A pozitivizmussal szemben, mely megáll a jelenségnél, hogy »csak tények vannak«, azt mondanám: 
nem, éppen tények nincsenek, csak interpretációk. Nem tudunk semmilyen »magánvaló« tényt 
megállapítani: talán értelmetlenség [Unsinn] is ilyesmit akarni. »Minden szubjektív«, mondjátok: de 
már ez is értelmezés [Auslegung], a »szubjektum« nem adott, hanem valami hozzá-költött, mögé-
rejtett. – Végül tényleg szükséges interpretátort helyezni az interpretáció mögé? Már ez is költészet, 
hipotézis. 

Amennyiben a »megismerés« kifejezésnek egyáltalán értelme [Sinn] van, a világ megismerhető: de 
másként magyarázható, nincs mögöttes értelme [Sinn], hanem számtalan értelme van. 
»Perspektivizmus« 

Szükségleteink azok, amelyek a világot értelmezik [auslegen]: az ösztöneink, s az ő pró és kontráik. 
Minden ösztön egyfajta uralomvágy, mindegyiknek megvan a maga perspektívája, melyeket 
normaként szeretne minden más ösztönre kényszeríteni.” 

Uo. 7 [60] 



Kérdések: 

1. Miért és hogyan kerül centrális helyzetbe az interpretáció elmélete? 
2. Ismertesse az esztelen ember történetét! Milyen perspektivikus és kritikai hermeneutikai 

jellegzetességek fedezhetőek fel benne?  
3. Hogyan érvel Nietzsche egyszerre a pozitivizmus és a szubjektivizmus ellen?  
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7.2.  lecke: az exoterikus és az ezoterikus Nietzsche                      15 perc 
 

 

A kritikai hermeneutika Nietzschére alkalmazása révén sajátos törés, hasadás (ezoterikus-
exoterikus) tárul föl. 

 

Voltamképpen – a törés egzisztenciális és szubjektumkritikai jellegzetességei 

Az „an und für mich” nietzschei szójáték legszellemesebb és legteljesebbnek mondható 
magyarítása a következőképp hangzik: „voltamképpen”. („Voltamképpen – mi végre is?”, 
Nietzsche: „Az új felvilágosodás”, 125.o.) 

A filozófus, aki szóhoz sem jut, mármint saját szavához sem jut a filozofálás közepette – mert 
agyonnyomják az idézetek vagy az „objektív” gondolatmenet, a felvázolandó és megoldandó 
probléma, esetleg az egyetlen igaz út (módszer, iskola stb.) rigorozitása –, nos, ez nyilvánvalóan 
nem Nietzsche. Éppen ezért telitalálat az „an und für mich” örvén lényegiség, voltaképpeniség 
és a saját egzisztenciális döntés, egyáltalán az egzisztenciális mozzanat együttes kiemelése – 
vagy inkább beemelése, beillesztése –, a voltamképpen. Hozzáfűzendő, hogy ez az 
egzisztenciális mozzanat – legalábbis Nietzschénél, s főleg az utolsó termékeny évtizedben – 
bőven megfér a legkeményebb szubjektum-kritikával. Vö. 3. 3 lecke. Azaz nem csupán az 
autenticitás-mániának vagy az eredetiség hajszolásának és egy ezzel szemben kirajzolható 
kierkegaardi pozíciónak („Az etikai csak akkor valósulhat meg, ha maga az egyén általános”) 
az egyidejű elvetésével, hanem annak fel- és beismerésével, hogy a saját szavát kereső „an und 
für mich” hordozója nem feltétlenül szubjektum. Ami természetesen viszont a maga részéről 
bőven megfér a nietzschei szerzői szubjektum önaffirmáló aktusaival, szerep- és 
szatírjátékaival, eredetiség hajszolásával, olykor a ripacskodással is („talán csak egy 
paprikajancsi [Hanswurst] vagyok” stb.). 

E feszültségre megoldás lehetne egyfajta sartre-i pour soi szubjektum tételezése, amely mindig 
a választásaiban konstruálódik, viszonyul önmagához, akár új és új lehetőségeket kutatva és 
teremtve. Ám e Nietzschénél is kétségtelenül fel-felbukkanó lehetőséget erősen korlátozza, 
behatárolja a kései évek ezoterikus akaratellenessége. 

 

  



Ezoterikus akaratellenesség 

„Exoterikus-ezoterikus 

1. – akarat akarattal szemben minden 

2. Egyáltalán nincs akarat 

1. Causalismus 

2. Nincs olyasmi, mint ok-okozat. 

Minden kauzalitás a szándékokba vetett hitre 
vezethető vissza: és éppen a szándék hatása 
bizonyíthatatlan.”  

KSA XII, 5 [9] 

A röckeni síremlékmű (Röckener Bacchanal)  

 

Aligha véletlen, hogy e híres fragmentummal vezeti fel a kritikai összkiadás megfelelő 
kötetének utószava a kései töredékek jelentőségének értelmezését, s a Hatalom akarása mint 
mű – pláne mint úgymond főmű – és mint koncepció problematizálását. (KSA XIII. 651.skk.) 
Teoretikusan és módszertanilag szoros összefüggésben áll mindezzel a zárt forma, az exoterikus 
rendszerakarás és a rendszerezőkkel szembeni ezoterikus kétely nietzschei – dichotóm, de nem 
Hegel módjára dialektikus, vö. 1.3 lecke – mély igazsága. Hévizi Ottó mély igazság 
koncepciója. 

 

 

 

 

 

 

Akarattalan átfordulás 

„Nietzsche tragikus gondolkodásában az újkori tudatfilozófia átfordul, vagy másként fogalmazva 
distanciálódik, eltávolódik önmagától, melyet a nihilizmusban mint legvégső állapotban elért. Itt 
jelentkezik Nietzsche ezoterikus tana, amely nem puszta tagadásként válaszol az eddigire, hanem 
éppen az eddigi gondolkodás akaratlan átfordulásával: »Hiszen egyáltalán nincs is akarat« […] E 
megfogalmazást követve az értelmezés egy bizalmatlansággal élő tevékenység, ez a bizalmatlanság 
– miként Holger Schmid kifejtette –, egy növekvő nyitottság a testszerű és affektusbeli létezés 
irányában, tehát egy esetenként fájdalmas lebontása […] a szubjektum által projiciált 
egységes »horizontvonalnak«.” 

Bacsó Béla: „»Az igazság akarása« mint az interpretáció művészete. Nietzsche és az 
interpretáció kérdése” 



Nyitott kérdések 

Ámde ha nincs többé akarat mint ható ok, s lebontjuk a szubjektum projiciálta egységes 
horizontvonalat – voltamképpen mi is marad? Vagy mi is keletkezik? Hát ez az: marad 
(veszteségképp) vagy keletkezik (az időiség játékában)? Amor fati?  



Kérdések: 

1. Mit jelent Nietzsche ezoterikus akaratellenessége? 
2. Mit állít a Hévizi-féle „mély igazság” koncepció?  
3. Mi következhet az egységes szubjektum és az akarat mint hatóok nietzschei 

elvetéséből? Mit ért a filozófus amor fatin? 
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8.1.  lecke: a rejtély tanítása, a tanítás rejtélye                        15 perc 
 

 

A legnehezebb gondolat 

Az örök visszatérés gondolata a nietzschei tanítás, revelatív filozófia és a Nietzsche-
interpretációk éltető centrumához tartozik – egyben a bölcselő legrejtélyesebb gondolata. 
„Talán egy gondolkodó legnehezebb gondolatával érdemes megismerkedni ahhoz, hogy 
bepillantást nyerjünk filozófiájának egészébe. Ugyanakkor a legnehezebb gondolat rendszerint 
nem azonos a filozófiai rendszer reprezentatív gondolatival. […] Nietzsche esetében is valami 
hasonlót figyelhetünk meg. Reprezentatív gondolatai, az értékek átértékelése, az embert 
felülmúló ember vagy a dionüszoszi kultúra nagyon is elgondolhatóak a »legnehezebb 
gondolat« támasztéka nélkül is. Sőt, bizonyos értelemben ezek a fogalmak és filozófémák 
sokkal érthetőbbek is, ha nem vonatkoztatjuk őket Nietzsche kétségtelenül legrejtélyesebb 
gondolatára, vagyis az örök visszatérésre.” Ullmann (2012), 280.o. 

 

A gondolat keletkezése – a keletkezés gondolata 

Önéletrajzi beszámolói szerint 
villámcsapásszerűen és kinyilatkoztatásszerűen 
érte Nietzschét a gondolat „6000 lábbal az ember 
és az idő fölött”, a svájci Silvaplana-tónál 1881 
augusztusában. 

A keletkezésgondolat centralitása Nietzschénél. 
Keletkezés → hatalom akarása 

Nietzschénél eltűnik a keletkezéssel (Werden) 
szemben tételezett lét és létező is – ennek komoly 
előzményei vannak már a preszókratikára 
fókuszáló korai írásokban is –, egyetlen hömpölygő 
„realitás” különböző megnyilvánulási formáit 
ismeri csak el. „Szigorúbban: nem szabad  

Az örök visszatérés első nietzschei kéziratos 
lejegyzése 



 

semmiféle létezőt megengedni – mivel ekkor a keletkezés elveszti értékét, s éppenséggel 
értelmetlennek és fölöslegesnek tűnik. Következésképp rá kell kérdezni, hogyan keletkezhetett 
(kellett keletkeznie) a létező illúziój(án)a(k).” KSA XI. 610.sk. Még szigorúbban: „Ez a világ a 
hatalom akarása - és azon kívül semmi! És ti magatok is a hatalom akarása vagytok - és azon 
kívül semmik!” KSA XIII. 34.skk. S tán a legszigorúbban: „A látszat, ahogyan én értem, a 
dolgok valóságos és egyetlen realitása – az, amelyre az összes rendelkezésre álló predikátum 
csak vonatkozik, és amely még viszonylag a leginkább meghatározható az összes, tehát az 
ellentmondó predikátumokkal is.” KSA XI. 654.o. 

 

FONTOS: 

Mi a helye és státusza az örök visszatérésnek a többi lényegi gondolattal összefüggésben? 

 

Válaszkísérlet egy reprezentatív vitán keresztül 

Hogy miben is áll a nietzschei tanítás, arról pl. Heidegger és Kofman homlokegyenest ellenkező 
véleményen vannak. Heidegger szerint minden gondolkodó saját egyetlen gondolatát gondolja; 
úgy véli, hogy az örök visszatérés tana Nietzsche metafizikai alapgondolata, leglényegibb 
tanítása, melyet tartalmaz és felölel a nietzschei egyetlen gondolat, a hatalom akarása. Előbbi 
utóbbinak belső, nem utólagos, nem pótlólagos gondolati kiteljesítése, s éppen ezért korábban 
született meg. Mindkét gondolat ugyanazt mondja és gondolja a maga egészében vett létezőről 
[das Seiende im Ganzen]. A heideggeri csel (vö. 3.2 lecke): a metafizikai alapgondolat és az 
egyetlen gondolat mellé felvesz még hármat (nihilizmus, minden érték átértékelése, 
emberen túli ember [Übermensch]), s ezeket a nietzschei filozófia mint az utolsó nyugati 
metafizika öt kulcsfogalmának tekinti.  

Kofman viszont élesen kikel az ellen, hogy megmenteni próbáljuk Nietzsche gondolatait – 
„amiből [tehát] egynél több van” – a biologizmustól és a naturalizmustól a nyugati metafizika 
számára. Képtelenségnek tartja Nietzschét bezárni a lét totalitásként és egyedüliségként 
elgondolt heideggeri történetébe, melyet a maga egészében vett létezőről töprengő 
gondolkodók egyetlen gondolatai töltenek ki. Nietzschével valójában megkérdőjeleződik a 
létező a maga egészében, az egyedüli alany, az egyedüli gondolat, az egyedüli név is. Vö. 
Kofman (1992), 232.skk. 

Pillanatig sem tagadva az örök visszatérés tanának kitüntetett, központi jelentőségét Nietzsche 
filozófiájában: a szinguláris Nietzsche megteremtésének kísérletét – értsünk ezen akár ihletett 
tanítást, akár diszkurzív gondolatot –, Kofmanhoz hasonlóan, félreértésnek tartom. Ugyanakkor 
a félreértést Heidegger esetében – Kofmantól eltérően – termékenynek látom, briliáns 
elemzésekhez vezető, termékeny tévedésnek. A kulcsfogalmak közé a korai korszak 
vonatkozásában felveendőnek látom az életet, a középső korszakéban a phüsziszt, a középső 
korszaktól a Redlichkeitot, ill. az aktív-reaktív megkülönböztetését, az életmű egészére nézve 
pedig a dionüszoszit és a tragikus gondolkodást. 

  



 

A nietzschei örök visszatérés lehetséges és 
elterjedt értelmezései 

 értelmetlen zagyvaság, a kezdődő szellemi 
elborulás előjele 
  kozmológiai 
  etikai 
  metafizikai (→ keletkezés; ekkor viszont 
felesleges) 
 kivezet a filozófiából, de nem 
külsődlegesen (mint pl. a pszichés-mentális 
összeomlás), hanem filozófiai eszközök révén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Az örök visszatérés gondolata nem őrült gondolat és nem is spekulatív túlzás. 
Mindazonáltal csapdába ejti elgondolóját, ugyanis megfordítja a gondolkodó és a gondolat 
szokásos viszonyát. […] Különlegessége az, hogy benne a gondolat gondolja el a 
gondolkodót, ezáltal pedig felszabadítja gondolati kötöttségei alól. […] Eddigi 
azonosságunk helyébe nem egy újat kapunk, hanem a valamivé válás mozgásában 
megszabadulunk az azonosság kényszerétől. […] Az örök visszatérés gondolatában […] a 
gondolkodás nem kötődik a térben kiterjedt és szimbolikusan tagolt valósághoz, ám a 
transzcendentális szférától is elszakad. A tértől és a tudattól megfosztott idő képzete önálló 
gondolattá válik, az idő tiszta szemléletévé. Talán egyetlen más gondolkodónál sem válik az 
idő olyan radikalitással paradox abszolútummá, mint Nietzschénél.”  

Ullmann (2012), 307.o. 



 

 

Kérdések: 

1. Hogyan függ össze a hatalom akarása, a keletkezés és ugyanannak örök visszatérése? 
2. Miként értelmezi Heidegger az örök visszatérést, s miként vitatja ezt az értelmezést 

Kofman? 
3. Milyen értelmezési típusai vannak az örök visszatérés nietzschei tanának? 
4. Szöveggyakorlat. Vesse össze, hogy miként jelenik meg a visszatérés-gondolat a Vidám 

tudományban (341 §) és a Zarathustrában (191. sk., 265. sk.)! Milyen elmozdulásokat 
fedez fel?  
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8.2.  lecke: az örökség                        15 perc 
 

 

Veszélyek és mellékhatások 

A nietzschei filozófia legnagyobb 
potenciális kihívása: játszi könnyedséggel 
instrumentalizálható. Okok: a látszólagos 
közérthetőség, tényleges radikalitás s a 
széles körű, messze a szakmán túlmutató 
recepció lehetőségét megnyitó irodalmi 
stílus. Couleur locale: Nietzsche nyelvi 
pozíciója a XIX. század derekának és 
végének német szövegvilágában 
(leegyszerűsítve: Fontane az egyetlen 

kortárs fajsúlyos alkotó), s eszmetörténeti pozíciója a filozófiai rendszerválság után (vö. 1.3 
lecke).  

A legfőbb XX. sz-i kihívás: E. Förster-Nietzsche által 
előkészített náci recepció. Természetesen ezen belül 
is differenciák: Rosenberg vs. Bäeumler. 

Legfőbb kortárs kihívás: ellaposodás, falvédő 
szöveggé válás; „Isten halott” graffitik, netes 
mémek stb. 

Intellektuális mellékhatás rajongóknál: Thomas 
Mann után szabadon – aki Nietzschének mindent 
elhisz, annak vége. Maga Nietzsche is 
számtalanszor figyelmezeti olvasóit, hogy neki nem 
alázatos/fanatikus rajongókra van szüksége, 
s mindig figyeljünk (a szó összetett értelmében, azaz ne csupán hallgassunk) a démonjainkra: 
„Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék. S ha hosszasan tekintesz 
egy örvénybe, az örvény visszanéz rád.” (Túl jón és rosszon) 

 

„Ismerem sorsom. Nevemhez 
egykoron valamiféle szörnyűség 
emléke fog tapadni – egy krízisé, 
melyhez hasonlót nem ismert a 
Föld, a legsúlyosabb lelkiismeret-
kollízióé és szakításé mindazzal, 
amit eddig hittek, követeltek és 
szentesítettek.” 

Ecce homo 



A költőfilozófiai értelmezés hagyománya 

Bölcselet és személyes létezés egymás felé fordulása 
nem irányzatos, nehezen besorolható, saját helyet 
jelöl ki Nietzschének a modern nyugati 
filozófiatörténetben (több ilyen besorolhatatlan XIX. 
századi bölcselőt sikerült az „életfilozófia” 
kategóriájába begyömöszölni, vö. 1.3 lecke). 

Egy emelkedetten szép, kissé patetikus értelmezés: 
„A költők mindig is az életről szóltak, s a saját 
lelkükről. De a filozófusok nem. S a szentek mindig 
is az életet élték, s a saját lelküknek éltek. De a 
filozófusok megint csak nem. Itt azonban jött valaki, 
aki életéről és lelkéről tudott, akár egy költő, s a 
hangjára hallgatott, akár egy szent, s aki mégis 
filozófus volt.” Rosenzweig: A megváltás csillaga. 
Elismerő, de jóval ironikusabb variáns a  

P. Lenk: Nietzsche és Hölderlin a körforgalomban 

Nietzschében elsősorban az artisztikumra fókuszáló Jacob Burckhardté. A nyilvánvalóan 
kitüntetett státuszú Zarathustra kapcsán okozta a legnagyobb fájdalmat Nietzschének. A svájci 
történészprofesszor az első részek átolvasása után rákérdezett a filozófusnál: nem akar-e inkább 
drámával foglalkozni? 

 

Néhány ellenszólam 

Már a két világháború között, sőt részint már a századfordulón 
is létezik a nem csupán költőfilozófusként stb. mentegetett 
Nietzsche interpretációja.  William James és részint más 
amerikai pragmatisták már az előidőkben is mint 
morálfilozófust és genealógust tartották a leginkább 
elgondolkodtatónak. De még a Nietzschével szemben jó sokáig 
valóban meglehetősen tartózkodó ún. angolszász analitikus 
hagyomány sem csak a költőfilozófus, illetve a „Nietzsche, a 
művész” megoldásaival operál, már a XX. század első felében 
sem. Pl. R. Carnap, a híres angolszász, aki mindenképp 
megkerülhetetlen vonatkoztatási pontja a modern analitikus 
(nyelv)filozófiának, leghíresebb-leghírhedtebb munkájában 
egyrészt kioszt mindenkit, akit metafizikusnak tekint, másrészt 

kiemeli Nietzschét mint a legtehetségesebb metafizikust, s harmadrészt legalábbis 
Nietzschéhez kapcsolódóan viszonylag komplex módon jár el. Nem csupán azt állítja, hogy 
Nietzsche, szemben a botfülű-zenész-metafizikusokkal, az „életérzés” adekvát, tehát művészi 
kifejezésére törekedett, amit főművében (ejtsd: a Zarathustrában) maradéktalanul meg is 
valósított. Hanem azt is, hogy Nietzsche nem-művészként is szembeállítható az értelmetlen 



zagyvaságokat termelő metafizikai hagyománnyal: ugyanis írt néhány fontos történeti-kritikai 
művet. 

Ám kétségtelen: az előző évszázad első felére domináns vagy hegemón módon tényleg 
jellemzőek a költőfilozófus, utolsó metafizikus, korai egzisztencialista stb. Nietzsche-
értelmezései (Heidegger, Jaspers, Löwith). E dominancia/hegemónia megrendült, s mindebben 
döntő szerephez jutott a linguistic turn (zárójelben: s ezzel egy időben, bár javarészt mindettől 
függetlenül, teljességgel eltűnt, vagy az észlelhetetlenségig marginalizálódott az oeuvre 
legkülönbözőbb irányokból érkező dühös elutasításának filozófiai hagyománya: „A semmibe 
vele!” – egykoron nem is a legortodoxabb NDK-s vélemény –, illetve a szellemi-lelki 
összeomlás kapcsán „The right man in the right place!”, nos, ilyesmiket manapság nem igazán 
szokás hallani Nietzsche vonatkozásában).  

A legkülönbözőbb irányokból: a fasizmusok és második vh. civilizációs katasztrófája nem 
csupán az ortodox államszoc. számára diszkreditálta az életművet. Lukács Gy. (legalábbis 
marxista korszakában) és B. Russell kevés dologban értettek volna egyet, abban viszont 
feltétlenül, hogy Nietzsche prefasiszta, protonáci, irracionalista, antihumanista gondolkodó. 

 

Sematikus recepciótörténeti áttekintés 

 majdnem teljes kortárs 
visszhangtalanság; azért: G. Brandes: 
arisztokratikus radikalizmus 
 a századfordulótól Nietzsche 
elsöprő, röviden aligha összegezhető 
bölcseleti, irodalmi, zenei és egyéb 
társművészeti hatása, befolyása a 
pszichoanalízisre; a modernitás, majd a 
késő modernitás egyik legmeghatározóbb 
ikonjává válik 

A Nietzsche Archívum  
 a költőfilozófusként, művészfilozófusként értelmezés hagyománya 
  az affirmatív ellenhagyományok 
 az elutasító ellenhagyományok; mindezek felerősödése, majd dominanciája a náci 

recepció miatt 
 Nietzsche filozófiai újrafelfedezése az 1960-as évektől; a francia (Deleuze, Derrida, 

Foucault, Nancy) és az amerikai (W. Kaufmann → Danto, Nehamas, Rorty) Nietzsche-
recepció kitüntetett közvetítő szerepe; a mindig háttérbe szoruló olaszok: G. Vattimo 

 két hazai, kortárs és kitüntetetten fontos Nietzsche-értelmezés: Tatár György, Hévizi 
Ottó.  



Kérdések: 

1. Mi a nietzschei filozófia legnagyobb potenciális problémája és miért? 
2. Ismertessen néhány fontosabb értelmezési hagyományt! 
3. Melyik értelmezési hagyományt érzi a legmeggyőzőbbnek és miért? 
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