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DOKTORI TÉZISEK

Felejtés, törlés és emlékezés nagy filozofémáiról Nietzsche óta másként lehet és talán
érdemes is gondolkodni. Az említett bölcseleti témák jelölik ki e disszertáció legtágabb
gondolatkörét. Szűkebb értelemben pedig a kései – vagyis a Zarathustra utáni – Nietzsche
nihilizmus-képének bizonyos vonásait tárgyaljuk, különös tekintettel egynémely általánosabb
esztétikai vonatkozásra s a Dosztojevszkij-élményre, kiváltképp a filozófus Ördögökolvasatára.
Világosnak tűnt a feladat: körbe kell olvasni a filozófusnak a regényről készített
kivonatait, a hozzá fűzött kommentárjait, illetve kontextualizálandó a Dosztojevszkijértelmezés és a nihilizmus nietzschei felfogása. Jelen disszertáció innen, efelől koncipiált.
J. Ritter (Historisches Wörterbuch der Philosophie) valamint J. S. Tuusvuori
(Nietzsche and Nihilism. Exploring a Revolutionary Conception of Philosophical Conception)
után igencsak kézenfekvőnek tűnt a Begriffsgeschichtét kiegészítő elemként kezelni. Így
inkább annak a tartalmi momentumnak a vizsgálatával indítottunk, melyet Nietzsche nyomán
Heidegger és Löwith „európai nihilizmusnak” neveznek, s melynek örököseként G. Vattimo –
szintén Nietzschére hajazva – úgy fogalmaz, hogy „manapság egyetlen esélyünk a
beteljesedett nihilizmus”. De hát miről is szól az ilyen mód értelmezett nihilizmus?

*
A legelterjedtebb elképzelések egyike, hogy az okcidens, a szó nem szűk földrajzi
értelmében vett Nyugat, tulajdonképpen két nagy hagyomány szimbiózisából születetett meg:
a görög-latinéból és a zsidó-keresztényéből. E gondolat legkülönfélébb változataival
szembesülhetünk. Egy e r ő s v a r i á n s szerint 'Európa', a 'Nyugat' mindmáig „Athén és
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Jeruzsálem kompromisszuma” folytán az, ami; tehát lényegileg ma is két konstitutív elemmel
bír. Másutt arról olvashatunk, hogy tarzuszi Pál csak az akkor és ott ismert szellemi
univerzum egészét fedte le a görög-zsidó dichotómiával – a p u h á b b megfogalmazás
megengedi, hogy azóta történt 'velünk' egy és más, aminek révén az okcidens mára két pillér
helyett többre támaszkodik.
A fentebbi erős változattal – vagyis az Athén és Jeruzsálem kompromisszuma gyanánt
felfogott okcidens képzetével – szembeállítható Nietzsche írásainak egy örökkön örökké
visszatérő motívuma. A motívum hol piano, hol fortissimo, elfeledve és újra felfedezve fölfölbukkan a kezdetektől, mondjuk A tragédia születésétől, sőt, a magyarul az Ifjúkori görög
tárgyú írások címmel megjelent korai művektől, klasszika-filológiai stúdiumoktól és
előadásoktól a szellemi összeomlást jelző ún. Wahnsinnszettelekig, kiterjeszkedvén így az
életmű egészére.
Dolgozatomban e l s ő k é n t e m e n i e t z s c h e i s z e m b e n á l l á s m i b e n l é t é n k í v á n o k e l t ö p r e n g e n i (első és második fejezet). Ez az eltöprengés
mintegy felvezetésül szolgál a kései korszakban lecsapódó
kö vetkezménynek, a filozófus nihilizmus–képének részint
e s z t é t i k a i é r d e k ű é s a s p e k t u s ú v i z s g á l a t á h o z (harmadik fejezet).
Összesen tehát három fejezetből épül föl a disszertáció, melyek mindegyikében egy-egy tézist
fogalmaztam meg.
Első tézisem szerint a szembenállás Athén és Jeruzsálem kompromisszumával
nagyonis i n t e r n á l i s . Nietzsche számára létezik, méghozzá kitüntetetten létezik a
Nyugat; az okcidens genezisét, de jelenét is a zsidó gyökerekből szárba szökkenő
kereszténység és a görög előzményekkel bíró latinitás – a későbbiekből kiderül: a filozófus
szerint már eleve eldöntötten végzetes – találkozásában látja. Ismételten kiemelendő:
Nietzschének a fenti elképzelés erős változatához kapcsolódóan van igazán mondanivalója.
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Második tézisemben a következőt állítom: Nietzsche azt szegezi szembe a zsidókeresztény és görög-latin kettősséget valló felfogással, hogy az e l v é t i a h a n g s ú l y t .
A zsidó-keresztény fundamentum ugyanis nem pusztán az egyik konstitutív elem, hanem a
megmaradó elem. Ha úgy tetszik: Athén és Jeruzsálem kompromisszuma nem két egyenrangú
fél közötti egyezség. Jeruzsálem győzelmének eredetét Nietzsche abban látja, hogy a
görögségen belül önmegsemmisítő tendencia érvényesült: 'Szókratész, az első teoretikus
ember' (A tragédia születése); 'a platonizmus' (pl. Túl jón és rosszon). Mivel a görög világkép,
a görögség felelős önmaga összeomlásáért, így itt éles elhatárolódás történik a kortárs
antiszemitizmustól. Nietzsche szerint a m e g m a r a d ó e l e m a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l j a a másikról – a mindenkori Másikról – való felfogásunkat. Még mindig
’morálisak’, tehát a ’kereszténységet’ diadalra juttató ’platonisták’ vagyunk. Innen nézvést
tévedés azt hinni, hogy már nem; hogy mondjuk a reneszánsszal, a felvilágosodással vagy a
modernitással emancipáltuk volna magunkat a kereszténységtől.
Harmadik és utolsó tézisem abban állna, hogy az Athén és Jeruzsálem szerinte rosszul
sikerült megállapodását felbontani igyekvő Nietzsche nem egyszerűen Athént, mégcsak nem
is minden további nélkül a preklasszikus, Szókratész előtti görögséget választja. „ N e k ü n k
m é g a g ö r ö g ö k e t i s m e g k e l l h a l a d n u n k !” Konklúzióm, hogy Nietzsche
valóban 'belül marad' és végpontra jut, ám nem heideggeri értelemben, nem a nyugati
metafizika végpontjára jutó, (ki)fordított platonizmus értelmében. A végpontra jutás a zsidókeresztény Isten halálával történő kegyetlen és őszinte szembenézés. Sarkítva: Nietzsche, aki
a megőrülése előtti hónapokban az Antikrisztus gúnyáját is magára próbálta ölteni – valójában
fordított Pál. Végsősoron oda lyukad ki, hogy nincsen többé se görög, se zsidó, s egyre
kevésbé van bármi is. Mi, modernek, semmik vagyunk és egyre inkább semmik leszünk.
Lényegében véve két nagy alapítómítosz örökösei lennénk – az antiké és a zsidó-keresztényé
–, s ezek (ön)felszámolódnak. Esély csak ezen az önfelszámolódáson mint beteljesedésen
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keresztül lehetséges. A mindezzel való számvetés egyik kései kísérlete a nihilizmuskoncepció fölvázolása; vázlatok maradtak is ránk, valaminő végső összegzés azonban nem,
amihez hozzájárulhatott, hogy nihilizmuskoncepciót páratlan – a filozófus által is
egyedülállónak érzett – kihívás érte a Dosztojevszkij-olvasmányok, különösen az Ördögök
felől.

*
Harmadik tézisünkkel szoros összefüggésben a nihilizmus Nietzschénél
konceptualizálódó elgondolása többrétű esztétikai aspektussal bír. E g y r é s z t amennyiben
nem ragaszkodunk a szűk fogalomtörténeti kiindulóponthoz, hanem a koncepcionális
megközelítést részesítjük előnyben, annyiban már A tragédia születése jelzi a nihilizmus
nietzschei elgondolásának esztétikai érdekét. Gondoljunk csak a nevezetes szöveghelyre,
mely szerint a világ és a Dasein csak esztétikailag igazolható. Vagy gondoljunk az említett
locus nietzschei öninterpretációjára a mű kései előszavában, mely explicit fogalmi
összefüggést teremt a nihilizmussal – sőt, mintegy elhelyezi magát és művét a nihilizmus
„pesszimista” előtörténetén belül. M á s r é s z t bár a nihilizmus nagy témájára való rátalálás
már ott a Nietzsche-œuvre kezdetén, és a Colli-Montinari kritikai kiadáson is túlmutató újabb
szövegkritikai vizsgálatok szerint a filozófus a hatvanas évek közepétől ismeri és hébe-korba
használja is a ’nihilizmus’ kifejezést, ám majd csak a kései korszakban igyekszik kidolgozni a
saját elgondolását a nihilizmusról, mely a hátrahagyott fragmentumokból világosan
kivehetően folyamatosan érintkezik esztétikai kérdésfelvetésekkel. Kiemelendő, hogy a
nihilizmuskoncepció a sokáig tervezett, ámde sosem megvalósult és tudatos döntés nyomán
elhalálozott ’főmű’ egyik központi jelentőségű alkotóeleme lett volna. H a r m a d r é s z t ,
mint az előbb utaltunk rá, e nihilizmuskoncepciót példátlan kihívás érte egy eminensen
esztétikai tapasztalat, ui. Dosztojevszkij írásai, s főként az Ördögök révén.
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A magamra mért olvasási penzum jódarabig ijesztőnek tűnt, hiszen a beláthatatlan
mennyiségű Nietzsche-szakirodalmon belül nehezen belátható, hatalmas anyag a NietzscheDosztojevszkij-komparatisztika is. De a filológiailag alaposan okadatolt elemzések jóval
kisebb kört képeznek – ami persze összefügg a két életmű kritikai kiadásának hosszas
csúszásával is –, s a nietzschei Ördögök-jegyzetek vizsgálata csupán az
ezerkilencszázhetvenes-nyolcvanas évek fejleménye, melyet mindösszesen két kutató neve
jelöl ki: C. A. Milleré és J. Davidové. Ám még Miller és Davidov sem foglalkoznak azzal a
szembeötlő ténnyel, hogy az Ördögök nietzschei elolvasása, kijegyzetelése, kommentárok
készítése stb. időben egybeesik a nihilizmuskoncepció kulminálásával, majd a szisztematikus
kidolgozástól és az egyetlen műben összegzéstől való lassú eltávolodás kezdetével. Ezen
eltűnődve zárjuk disszertációnkat.
A függelékben két olyan fordításom (M. Heidegger: Nietzsche mondása:
„Isten halott”, Jean Paul: A halott Krisztus beszéde a világépítmény tetején arról, hogy
nincsen Isten) olvasható, melyek nagy hatású irodalmi, ill. szakfilozófiai szövegként
intertextualizálják, értelmezik, keretbe foglalják a nihilizmus nietzschei elgondolását.
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DOCTORIAL THESES
INCIPIT NIËTZKY
Marginalia to the late Nietzsche’s ideas on aesthetics and nihilism

The great philosophical themes of oblivion, erasure and remembrance can be thought or they
are worth to be thought in different ways since Nietzsche. The above mentioned
philosophemes designate the sphere of thought of this dissertation in the widest sense. While
in a narrower sense, I discuss some peculiar features of the idea of nihilism in the works of the
late Nietzsche – that is to say the one after the Zarathustra, with special regard to some more
general aesthetic relations and the Dostoevsky-experience, especially the philosopher’s
reading of The Possessed.
The task seemed to be obvious: I must read round the philosopher’s extracts about the
novel, his commentaries on this work, and the context of the Dostoevsky-interpretation and
the idea of the Nietzschean nihilism must be outlined. The present dissertation is
conceptualized from this point.
After J. Ritter (Historisches Wörterbuch der Philosophie) and J. S. Tuusvuori
(Nietzsche and Nihilism. Exploring a Revolutionary Conception of Philosophical
Conception), it seemed to be very evident to treat the Begriffsgeschichte as a complementary
element. Therefore I rather started with the examination of that cont(in)ent element called
’European nihilism’ by Heidegger and Löwith on the basis of Nietzsche and as the heir of
which G. Vattimo – also according to Nietzsche – puts it: „an accomplished nihilism today is
our only chance”. But what is the nihilism interpreted in this way about?
*
One of the most wide-spread ideas is that the Occident, the West – not in a narrow,
geographical sense – actually was born from the intertwining of two great traditions: from the
intertwining of the Greek-Latin one and the Jewish-Christian one. We can meet with the most
diverse variations of this thought. In accordance with a strong variation, ’Europe’, the
’West’ is, in fact, a result of ’the compromise of Athens and Jerusalem’ till nowadays, thus it
essentially has two constitutive elements. We can read elsewhere that Paul of Tharsus covered
just the whole of the there and that time known universe with the Greek-Jewish dichotomy –
the softer formulation permits that this or that has happened with ’us’ ever since, by means
of which the Occident leans against more pillars instead of two by today.
An eternally returning motive of Nietzsche’s writings may be set against the strong
variation – in other words against the concept of the Occident conceived as the compromise of
Athens and Jerusalem. This motive appears now piano now fortissimo, now forgotten then
rediscovered from the beginning, say, from The Birth of the Tragedy, moreover from the early
works, studies on classical philology and lectures published under the title of Ifjúkori görög
tárgyú írások in Hungarian till the Wahnsinnzettels designating the mental collapse, thus
extending over the whole oeuvre.
First, in my paper I would like to meditate on the state of this
Nietzschean opposition (the first and second chapter). This meditation serves, so to
speak, as a preamble to the mostly aesthetical examination of the consequence
condensed in the late period, i.e. of the philosopher’s nihilism-concept (third
chapter). Thus the dissertation is built up from altogether three chapters. Each chapter
contains one thesis.
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According to my first thesis, the opposition to the compromise of Athens and
Jerusalem is very internal. For Nietzsche, the West exists, in addition it exists eminently; he
considers the genesis and also the present of the occident as the coincidence of the Jewishrooted Christianity and by the Greek preliminaries precedented Latinity. It turns out that from
the point of view of the philosopher, this coincidence is destined from the first. It must be
stressed once more: Nietzsche has indeed something to say in connection with this strong
concept.
I propose in my second thesis the following: Nietzsche objects to the conception
declaring the Jewish-Christian and Greek-Latin duality because it misses the stress. Since
the Jewish-Christian fundament is not only one constitutive element, but the remaining
element. If you like: the compromise of Athens and Jerusalem is not an agreement between
two equal sides. Nietzsche sees the origin of the victory of Jerusalem in a self-destroying
tendency within the Greek culture: ’Socrates, the first theoretical man’ (The Birth of the
Tragedy); ’the Platonism’ (for example Beyond Good and Evil). Because the Greek world
view, the Greek culture is responsible for its own collapse, in this manner Nietzsche
dissociates himself from the contemporary anti-Semitism. According to Nietzsche the
remaining element influences our notion on another – on the prevailing Other.
We are still ’moral’, thus we are ’Platonists’ leading the ’Christianity’ to victory. From this
point of view, it is a mistake to believe that we are not any more; that for example we would
have emancipated ourselves by the Renaissance, by the Enlightenment, by the modernity.
My third and last thesis consists in that Nietzsche who makes an effort to dissolve the
agreement of Athens and Jerusalem – a deal in accordance with him succeeded badly –
chooses neither Athens, nor the preclassical Greek culture before Socrates without further
ado. ’We must go beyond the Greeks.’ My conclusion is that Nietzsche ’remains
inside’ indeed and achieves the furthest point but not in a Heideggerian sense, not in the sense
of a reversed, perverted Platonism achieving the furthest point of the occidental metaphysics.
Achieving the furthest point is the cruel and honest facing the death of the Jewish-Christian
God. Polarized: Nietzsche who had wanted to slip into the clothes of the Antichrist in the
months before he went mad is truly a reversed Paul. Finally, he arrives at there is no Greek,
no Jew anymore and there is something else less and less too. We, moderns are nothing and
will be even more nothing. We would be the heirs of two great basic myths essentially, of the
antique one and the Jewish-Christian one, and these myths are (self-)destroying. The chance is
only possible through this self-destroying as fulfillment. One of the attempts of reckoning
with all this is the draft of the concept of nihilism. Outlines remained but not some sort of
final summary. This fact would have contributed to that the concept of nihilism was
challenged exceptionally and uniquely (according to the philosopher too) by reading
Dostoevsky, especially by The Possessed.
*
In close connection with all this the idea of nihilism conceptualized by Nietzsche has
multiple aesthetic aspects. On the one hand in so far as we are not devoted to the narrow
starting-point of the history of notion but prefer the conceptual approach so much The Birth of
the Tragedy already indicates the aesthetic interest of the Nietzschean conception of The Birth
of the Tragedy. Let’s think of the noteworthy passage: ’Only as aesthetic phenomenon can the
world [and the Dasein] be justified to all eternity.’ Or let’s consider the Nietzschean selfinterpretation of the mentioned locus in the late preface of the work creating an explicit
relation to nihilism – moreover, so to speak, it places himself and his piece of writing within
the ’pessimist’ prehistory of nihilism. On the other hand albeit discovering of the great
theme of the nihilism is already there at the beginning of Nietzsche’s oeuvre and recent
textual critical examinations – going beyond even the Colli-Montinari critical edition – have
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pointed out that the philosopher know the expression ’nihilism’ and rarely uses it from the
mid-sixties. But he exerts himself to work out his own conception on nihilism in touch with
aesthetic formulations of the question as it can be inferred from the late fragments just in his
late period. It must be emphasized that the concept of nihilism would have been a significant
element of the deceased principal work which had been planned for a long time but had been
never realized and was abandoned by a deliberate decision. Thirdly, as we hinted at it a short
while ago, this concept of nihilism was challenged without precedent by an eminently
aesthetic experience, i. e. by Dostoevsky’s writings and first and foremost by The Possessed.
The stint of reading which I set myself seemed to be frightening because the
comparison between Nietzsche and Dostoevsky is difficult to look over and is an enormous
material within the Nietzsche-literature of boundless quantity. But the interpretation supported
by philology may be narrowed down a lesser circle of works – it is evidently bound up with
the lengthy delay of the critical editions of the two oeuvres. Further more, the hitherto
examination of Nietzsche’s outlines on The Possessed is just the development of the seventies
and eighties and this development may only be hallmarked by the names of two researchers:
C. A. Miller and Y. Davidov. Though nor even they deal with that striking fact that the
Nietzschean reading, outlining, commenting, etc. of The Possessed coincide with the
culmination of the concept of nihilism and later with the beginning of the lingering
withdrawal of the systematic elaboration and the summary in an only work. I sum up my
dissertation with a meditation on this coincidence.
My two translations can be read in the appendix (M. Heidegger: The Word of
Nietzsche: ’God Is Dead’, Jean Paul: The Speech of the Dead Christ from the Cross); both
intertextualize, interpret and frame the Nietzschean concept of nihilism as a literal or
philosophical text with great influence.
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