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Köszönetnyilvánítás 

 

 

 

Ez a dolgozat voltaképpen jelentős részben azokban az élményekben és 

tapasztalatokban gyökerezik, amelyeket 1998–99 folyamán, az akkori ELTE BTK 

Esztétika tanszéken hallgatott előadásokon gyűjtöttem: Bacsó Béla, későbbi 

témavezetőm egy éven át Martin Heidegger Nietzsche-előadásait olvasta és elemezte. 

Kivételes módon az akkori jegyzeteim mára csak aktuálisabbá váltak.  

 Dolgozatom megírásához olyan inspirációt, támogatást és baráti segítséget 

kaptam Rónai Andrástól, Ullmann Tamástól, Ruttkay Veronikától, Berkovits 

Balázstól, Farkas Henriktől, Kenéz Lászlótól és másoktól, amivel – azt hiszem – csak 

a legkiváltságosabbak számolhatnak és dicsekedhetnek. Köszönöm az önzetlen 

lelkesedésüket. Bízom benne, hogy ez a dolgozat hasonló inspirációt jelenthet majd 

számukra, mint amilyet tőlük kaptam. Munkámat jelentősen gazdagították azok az 

élmények, melyekre azáltal tettem szert, hogy az említettek többségével az évek során 

együtt dolgoztunk a Magyar Fenomenológiai Egyesület programjain és a 

fenomenológiai gondolkodás hazai népszerűsítésén.   

 Nagy segítséget jelentett számomra, hogy 2006–2009 között az ELTE BTK 

Esztétika tanszékén tartott kurzusokon próbálhattam ki elemzéseim, gondolataim és 

elméleteim meggyőző erejét, és táplálkozhattam számos hallgató önzetlen 

együttgondolkodásából, köszönöm hallgatóimnak az érdeklődést, a türelmet és a 

figyelmet. Köszönöm Bacsó Bélának, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 

akkori igazgatójának ezt a lehetőséget, és megvilágító kommentárjait, türelmét, 

támogatását, figyelmeztetéseit, bátorítását, érdeklődését és – nem utolsó sorban – 

józan és praktikus tanácsait. 

 Dolgozatom második fejezete részben azokon az intellektuális élményeken 

alapul, melyeket 2005-ben Boros Gábor jóvoltából a freiburgi Albert Ludwig 

Egyetemen töltött szemeszter során gyűjtöttem. Spinoza és a fenomenológiai filozófia 

párhuzamos hatása termékenyítően hatott a nietzschei filozófiával való birkózásom 

összefüggésében, és a szakirodalom befogadásában is új szempontokat tett elérhetővé 
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számomra, melyek mind segítséget jelentettek a nietzschei szimptomatológia 

feldolgozásához, értelmezéséhez. 

 Köszönöm kollégáimnak a L’Harmattan Kiadóban, hogy munkájukkal, 

megértésükkel lehetőséget teremtettek arra, hogy időszakosan időm jelentős részét 

doktori kutatásaimnak szenteljem. 

 Köszönöm feleségemnek, Ruttkay Veronikának, hogy sosem tiltott, mindig tűrt 

és inspirált, és erőn felül támogatott, és két fiunknak, Jánosnak és Andrásnak, hogy 

akkor is szerettek, amikor erre a munkám terhe mellett esetleg kevesebb okot adtam.  
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Bevezetés 

 

„»Ami jó, az könnyed, az isteni kecses lábakon 

lebben«: így szól Esztétikám első mondata.”
1
 

Nietzsche: A Wagner-ügy  

 

 

 

Esztétikák 

 

Nietzsche neve az újabb és ismertebb esztétikai enciklopédiák lapjain szinte kivétel 

nélkül megjelenik.
2
 Ez a 20. század művészettörténetével foglalkozó írások esetében is 

szinte elkerülhetetlen, hiszen a német expresszionizmus, az avantgárd művészeti 

irányzatok alapvető, és rendkívül változatos művészeti ágakat megtermékenyítő 

mozgalma – mint elsőre az egyenlők között – Nietzschére hivatkozik és támaszkodik.
3
 

                                                        
1 KSA 6:13. (Kajtár Mária fordítása) 

2 J. Levinson (szerk.): Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford–New York: Oxford University Press, 

2003. Barck, K. (szerk.): Ästhetische Grundbegriffe: historisches Wörterbuch in sieben Bänden. 

Stuttgart: Metzler, 2000–2005. W. Henckmann – K. Lotter (szerk.): Lexikon der Ästhetik. München: 

Beck, 2. erweiterte Auflage 2004. B. Gaut – D. McIver Lopez (szerk.): The Routledge Companion to 

Aesthetics, London–New York: Routledge, 2001. 

3 A témáról bővebben ld.: Aschheim, St. E. (1992): The Nietzsche Legacy in Germany, 1890–1990. 

Berkeley–London: University of California Press, 1992. Expressis verbis hivatkozik rá többek között 

Ernst Balss, Carl Sternheim, Gottfried Benn, Eckart von Sydow, Kurt Hiller (a Neopathetisches Cabaret 

előszavában az Ecce homo irónia-definícióját alkalmazva), Erwin Loewerson, Jakob van Hoddis (utóbbi 

három az úgynevezett Neuer Club tagja), Stefan Zweig, Franz Pfemfert stb., de többen Wilhelm 

Worringer Abstraktion und Einführung című, és az expresszionizmus elméleti feldolgozása 

szempontjából máig megkerülhetetlen művének intenzitás-felfogása mögött is Nietzschét látják. 

Konkrétan az irodalmi expresszionizmusra kifejtett hatásáról ld. Gray, R. T. (2005): Metaphysical 

Mimesis: Nietzsche’s Geburt der Tragödie and the Aesthetics of Literary Expressionism. In: Neil H. 
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Hogy esztétikának és művészetnek Nietzsche értelmezése kapcsán kiemelt 

jelentőséget kell tulajdonítanunk, az mind az úgynevezett kontinentális, mind pedig az 

úgynevezett analitikus értelmezői hagyományban magától értetődővé vált. Martin 

Heidegger is központi jelentőséget biztosít Nietzsche-értelmezésében a művészettel 

való birkózásnak, amikor az 1936–37-es téli szemeszterben, Nietzschéről első 

alkalommal tartott előadásait Der Wille zur Macht als Kunst címen adja közre, jelezve 

vizsgálódásainak irányát.
4
 Arthur C. Danto Nietzsche as Philosopher című könyvében 

a második fejezet egészét művészet és irracionalitás kérdésének szenteli, arra utalva, 

hogy Nietzsche a művészet irracionalitásának fogalmára támaszkodva bontja ki 

filozófiai elgondolásait. Danto könyve izgalmas folytatása azoknak a huszadik század 

eleji értelmezéseknek, melyek Nietzschét a fókusz áthelyezésével nihilistaként 

rekonstruálják, miközben Nietzsche írásai a nihilizmussal való megbirkózásra 

irányulnak.  Talán ennél is jelentősebb azonban a francia értelmezési hagyomány, 

Michel Foucault, Jacques Derrida és – többek között – Gilles Deleuze hatása.
5
 

Nyomukban többen, például James. J. Winchester, egyenesen a filozófiai 

gondolkodásunk egészét meghatározó „esztétikai fordulatról” beszélnek Nietzsche 

kapcsán.
6
 Bár vitatható, ám erősen védhető álláspontnak tűnik, hogy Kant mellett 

Nietzsche gyakorolta a legnagyobb hatást a filozófia modernkori felfogására. Abban a 

vonatkozásban azonban lehetnek kétségeink, hogy ennek a Nietzschénél, és hatására 

az egész filozófiában beálló esztétikai fordulat lenne az oka.  

Jarkko S. Tuusvuori doktori disszertációjában tizennégy különféle értelmezési 

hagyományt különböztet meg Nietzsche kapcsán – a rendszerezés a dolog 

természetéből fakadóan is nem egymást kizáró, hanem átfedő kategóriákon alapszik: 

                                                                                                                                                                
Donahue (ed.): A Companion to the Literature of German Expressionism. New York–London: Camden 

House, 2005, 39–67. Tanulmánya címével ellentéteben Gray nem szorítkozik A tragédia születésére. 

4 Heidegger: Nietzsche I–II. Pfullingen, Neske, 1961. (Heidegger Gesamtausbage 43., „Nietzsche: Der 

Wille zur Macht als Kunst”. Hrsg. B. Heimbüchel, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1985.) 

(1936–37-es téli szemeszter.) 

5 Magyarul ld. (Deleuze, 1999), (Foucault, Nietzsche, a genealógia és a történelem, 1998), (Foucault, 

Nietzsche, Freud, Marx, 1992/3.), (Derrida, 1992). A Nietzsche, Heidegger és Derrida közötti 

kapcsolatról ld. (Behler, 1991). Nem mellékesen Sarah Kofman 1969-ben, a francia Nietzsche-recepció 

mérföldkövét jelentő évben kezdte hallgatni Derrida egyetemi előadásait.  

6 Ld. Winchester, 1994.  
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1. metafizikai és antimetafizikai olvasatok, 2. egzisztencialista olvasatok, 3. analitikus 

olvasatok, 4. esztétikai olvasatok, 5. pszichológiai olvasatok, 6. pedagógiai olvasatok, 

7. kulturális és antropológiai olvasatok, 8. lingvisztikai olvasatok, 9. feminista 

olvasatok, 10. politikai és társadalmi olvasatok, 11. jogi olvasatok, 12. etikai 

olvasatok, 13. teológiai olvasatok és 14. környezetvédelmi olvasatok.
7
  

Annak bemutatására, hogy a különböző értelmezések és rekonstrukciók között 

milyen mélységes szakadékok húzódnak, ez a dolgozat nem vállalkozhat. Arra 

azonban már itt rá kell mutatnunk, hogy például a művészet vonatkozásában egy 

bizonyos – szimptomatikus – tekintetben alapvető dilemmával szembesít bennünket a 

másodlagos irodalom: a művészet és közvetve az esztétikai gondolkodás Nietzschénél 

vagy központi és rendszerképző mozzanat,
8
 vagy éppen ellenkezőleg: értelme abban 

áll, hogy minden rendszer hamisságára, illuzórikus jellegére, esetleg lehetetlenségére 

mutat rá. Egyrészről rendszer és rendszerezhetőség, másrészről transzgresszió és 

destrukció olyan kérdések, melyek nem kizárólag és nem elsősorban Nietzsche 

úgynevezett esztétikája kapcsán merülnek fel, hanem tágabban filozófiájának egészét 

meghatározzák. Mégis, az esztétika és a művészet ebben a vitában kulcsfogalmakká 

váltak. 

Mindez könnyen azt a benyomást ébresztheti az olvasóban, hogy Nietzschének 

van esztétikája. És valóban – mint azt egy új kézikönyvben Ruben Berrios és Aaron 

Ridley fogalmazzák –, „valószínűleg komolyabban vette a művészetet minden más, 

hozzá mérhető kaliberű filozófusnál”,
9
 amiből magától értetődően adódik a 

következtetés, hogy Nietzschének van esztétikája.
10

 Miközben A tragédia születését 

                                                        
7 Jarkko S. Tuusvuori, Nietzsche and Nihilism, University of Helsinki, 2000. <URL = 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CFgQFjAB&

url=http%3A%2F%2Fethesis.helsinki.fi%2Fjulkaisut%2Fhum%2Ffilos%2Fvk%2Ftuusvuori%2Fnietzs

ch.pdf&ei=gyjKT7v9Caao4gTQ0IT4Dw&usg=AFQjCNGdKoSNcmg_o5a4l59pryxLfa23-

g&sig2=wIL5N0EbATHCunMzY9Rzmw> 

8 Így értelmezi Gianni Vattimo (1995), Sarah Kofman (1993), Bruno Hillebrand (1991),  

9 Ruben Berrios, Aaron Ridley, 2001, 75. Ugyanezt írja Ridley a Philosophy Guidebook to Nietzsche on 

Art and Literature című könyvében, ld. (Ridley, 2007, 2.). 

10 Ld. például (Ridley, 2007, 4.) Nietzsche „esztétikájának fejlődéséről” ír: „In a famous unpublished 

note of 1888, Nietzsche remarks that »we possess art lest we perish of the truth« (WP 822); and it is 
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bizonyos vonatkozásaiban történeti rekonstrukciónak kell neveznünk, és maga a 

szöveg tele van az esztétikai problémákra tett utalásokkal, sőt az 1871-es előszóban 

Nietzsche egyenesen az „esztétikai nyilvánosságnak” ajánlja művét. Ez magyarázza 

azt a tényt is, hogy miért nem Taubnernél, a korabeli filológiai szakkiadványok 

kiadójánál jelent meg. Utóbb ezt hibának látja – ami arra utalhat, hogy a Wilamowitz-

Moellendorff-féle kritika sikerrel definiálta a diskurzust filológiaiként, a könyvet 

pedig azon belül szakmailag elfogadhatatlanként. Eközben egyértelműen nem 

művészet- és még kevésbé esztétikatörténettel állunk szemben. Miközben Nietzsche 

rengeteget ír Wagnerről, és ezekben az írásokban az esztétikai utalások, elemzések 

sokaságát olvashatjuk, azonközben ezek a szövegek mégsem nevezhetők klasszikus 

értelemben vett esztétikai elemzéseknek, még kevésbé esztétikaelméleti írásoknak. A 

The Oxford Handbook of Aesthetics bevezetője az esztétika problémáját öt téma köré 

csoportosítja: „az esztétikai fogalma, a művészet definíciója, a műalkotás ontológiája, 

illetve a reprezentáció és a kifejezés problémája a művészetben”.
11

 Nietzsche 

nyilvánvalóan több említett témához is hozzászól.  

Legújabb filozófiai kézikönyvünk meghatározása az esztétikát a 

műalkotásokhoz, azon belül is szűken a szép kérdéséhez kapcsolva értelmezi: „A 

görög aiszthészisz szó észlelés és érzékelés értelemtartalma szerint, a művészettel és 

szűkebben a széppel való foglalatoskodást jelenti. Magába foglalja az alkotói és 

befogadói oldal kérdéseit, valamint magának a műalkotásnak azt a sajátos 

létezésmódját, ami idők múltán is engedi fennmaradását, vizsgálja ennek a sajátos 

képződménynek a felépítését.”
12

 E meghatározást követően azonban a széptani 

értelemtartalom továbbfejlődését, sarkosabban fogalmazva destrukcióját mutatja be 

Bacsó Béla, másutt – szintén az esztétika destrukciója kapcsán – kifejezetten utalva 

arra, hogy Nietzsche esetében nem biztos, hogy a széptani értelemtartalomnak van 

olyan kibővítése, amelyben „esztétikája” elfér.
13

 

                                                                                                                                                                
possible to track the development of his aesthetics, in broad outline at least, through the different senses 

that might be attached to this dictum at different periods in Nietzsche’s life.” 

11 Idézi (Cseke, 2011, 27.), ld. (Levinson, 2003, 3. sk.). 

12 (Bacsó, „Esztétika”, 2008, 1173.) 

13 Másutt az „esztétika destrukciónájak” története kapcsán kifejezetten utal Nietzschére, ld. Bacsó, B. 

(1999): „Az esztétika destrukciója”. Gond 18–19., 105–110. Hévizi Ottó egyenesen az „egységformula 
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Vajon milyen értelemben hangzik el itt ez a kérdés: van-e Nietzschének 

esztétikája? Azt a következtetést, hogy kanti típusú ontológiai-tudatfilozófiai vagy 

hegeli típusú fenomenológiai-történeti esztétikával nem rendelkezik, könnyen 

levonhatjuk. A zene szerepének korai hangsúlyozásától eltekintve nem fejt ki 

elméletet a művészetek rendszerezésének vonatkozásában, és látszólag nem 

foglalkozik sem a művészet szándékolt vagy nem szándékolt hatásának (klasszikus 

retorika)
14

, sem a műalkotások előállításának (kora újkori esztétika) kérdéseivel.
15

  

De Dosztojevszkij, Marcel Proust vagy Vajda Lajos esztétikájáról is szokás 

beszélni, miközben nem fejtették ki rendszeres formában esztétikai nézeteiket. Sőt 

beszélhetünk Andrej Rubljov esztétikájáról is, márpedig abban a korban, melyben ő 

alkotott, maga az esztétika mint elkülönült teoretikus irányzat vagy fakultás sem 

létezett – mint erre az immár klasszikus elméleti dilemmára legújabban Cseke Ákos 

rámutatott, kiterjesztve azt a középkori „esztétika” olyan „elméleti” alkotóira is, mint 

Aquinói Tamás vagy Ágoston.
16

 Hogy Nietzschének van-e esztétikája, és az miben áll, 

erre a kérdésre aligha válaszolhatunk azelőtt, hogy megválaszolnánk a következő 

kérdést: mi az esztétika?  

Mióta ezt a kérdést egyáltalán fel lehet tenni, talán még sohasem volt ilyen 

nehéz válaszolni rá. Nem utolsó sorban azért, mert az esztétika klasszikus 

alapfogalmai (szép, harmonikus, eredetiség, érdekmentesség stb.) fokozatosan 

elvesztették a kortárs művészettel szembeni teoretikus kapacitásukat. A legkevésbé 

talán éppen az esztétikai kézikönyvek és enciklopédiák segítenek abban, hogy erre a 

kérdésre választ találjunk. Szilárd – mint számos kritika vallja: talán túlságosan is 

                                                                                                                                                                
filozófiai diszkreditálójá-”nak nevezi Nietzschét, ld. Hévizi, O. (2007): „Szókratész halála Délionál”. 

In: Jelenkor, 2007/50. 793–803., 293. 

14 Klaus Dockhorn az esztétikát általában véve a retorika olvasásának újkori gyakorlatából vezeti le 

(Dockhorn, 1968). 

15 Az esztétikai tradíció egyik legfontosabb ágát a 18. század közepéig a műalkotások előállításának 

szabályait taglaló és bemutató írások jelentik. Ld. többek között: Francisco Pacheco (1564-1644): Arte 

de la pintura: su antigüedad y grandeza (megj.: 1649); André Félibien (1619–1695): Entretiens sur les 

vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes; Dominique Bouhours (1623–

1662): The Conversations of Aristo and Eugene; Gérard de Lairesse (1640–1711): The Great Book on 

Painting (megj. 1707). 

16 (Cseke, 2011) 
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szilárd – „művészeti intézményeink” vannak, melyek az esztétikai fogalmainkat és 

eljárásainkat alkalmazzák: például múzeumok, egyetemek, minden képzeletet 

felülmúló pénzmennyiséget mozgató műkincspiacok és üzemi jellegű művészetipari 

műhelyek (ld. Damien Hirst gyárát), ezért bizonyos értelemben ma is kézenfekvő 

abból kiindulni, hogy az esztétika elsősorban és legfőképp a műalkotásokkal 

foglalkozik. Ám Odo Marquard ama megjegyzésétől, hogy a modern művészet többé 

nem szép, hanem elviekben felcserélhető (prinzipiell konvertibel) a nem művészettel, 

nemigen szabadulhatunk. Nem segít a helyzetünkön Karlheinz Stockhausen ama sokat 

vitatott kijelentése sem, miszerint 2001. szeptember 11. eseményei „az elképzelhető 

legnagyobb műalkotást” jelentik.
17

 (Stockhausen kijelentésénél már csak az 

meghökkentőbb, hogy Jean Baudrillard huszonöt évvel korábban, 1976-ban azzal a 

feltevéssel élt, hogy – lévén az ikertornyok az önelégült hübrisz megtestesülései – 

leomlásukat egyszer még „esztétikai gyönyör” kíséretében szemlélheti majd valaki.
18

)  

A másik kézenfekvő megoldás forrását Kantnál kereshetjük, aki a tradicionális 

értelmezés szerint – az esztétikai tárgytól eltávolodva – „szubjektív” irányú fordulatot 

hajt végre az esztétikában, és rámutat, hogy amikor valaki esztétikai ítéletet alkot 

valamiről, azaz például „szépnek” találja, ezzel nem a tárgyra, hanem a szubjektumra 

vonatkozó belátáshoz jutunk.
19

 E kijelentés – még pontosabban ennek tradicionális 20. 

századi értelmezése, mint erre David Wellbery rámutat
20

 – vezet el ahhoz a mai napig 

termékeny hagyományhoz, amely az esztétikát egy tágan értelmezett antropológiai 

diskurzus keretei között helyezi el, melynek gyökereit egészen a 17. századi skót 

felvilágosodásig, Hutchesonig és Hume-ig visszavezeti. Ám éppen ez az antropológiai 

                                                        
17 „Also was da geschehen ist, ist natürlich – jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen – das größte 

Kunstwerk, was es je gegeben hat. Daß also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der 

Musik nie träumen könnten, daß Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert. 

Und dann sterben. [Zögert.] Und das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen 

Kosmos.” A nevezetes 2001. szeptember 16-i sajtótájékoztató teljes leirata megjelent itt: MusikTexte no. 

91:69–77., és elolvasható Stockhausen honlapján: http://www.stockhausen.org/hamburg.pdf. Be kell 

vallanunk, hogy a gondolatmenetének követése nem minden kihívást nélkülöző feladat. 

18 Baudrillard, 1993, 186. – A francia eredeti 1976-ban jelent meg. 

19 Ennél tömörebb megfogalmazását aligha találjuk ennek a Pölitz-féle metafizikai előadásokban 

olvashatónál: „A szép tehát nem a tárgyra irányuló megismerő viszony, hanem a szubjektumra 

irányuló.” Idézi (Bacsó, 2004/10–12.), a szerző fordítása. 

20 Wellbery, 1984, 43.  

http://www.stockhausen.org/hamburg.pdf
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hagyomány érkezett el oda a 20. század közepén, hogy az esztétikai elemzéseket a 

nyelvre és a nyelvire redukálta, mintegy felhagyva a klasszikus esztétikai teória 

művelésével.
21

 

Az esztétika egy harmadik értelemben nem más, mint azon definíciós 

erőfeszítések, amelyek révén szűkebben a műalkotás mibenlétét, tágabban a 

művészetet kívánjuk meghatározni. Ilyen értelemben műveli az esztétikát (vagy a 

művészetfilozófiát, mint arra alább kitérünk) az analitikus diskurzus keretei között 

például Arthur Coleman Danto,
22

 George Dickie,
23

 Robert Stecker
24

 vagy Stephen 

Davies
25

. Ha a kontinentális hagyományra tekintünk, akkor a kifejezetten definíciós 

törekvések talán elmosódottabbnak mutatkoznak, mindamellett ugyanolyan intenzív 

munka folyik annak érdekében, hogy a műalkotásokat valamilyen sajátosságuk révén, 

legyen az az úgynevezett „esztétikai tapasztalat” sajátos megjelenése (fenomenológia), 

a műalkotásokra jellemző „igazság” és „abszolút jelenlét” (hermeneutika),
26

 a 

transzgresszív potenciál (Foucault) vagy valami más, elkülönítsék egyéb 

tárgyosztályoktól. E definíciós törekvések nyilvánvalóan kizárások és elkülönítések 

mentén rajzolják meg azt, amit műalkotásként tudnak azonosítani. A fenomenológia az 

esztétikaitól eltérő szemléletek elkülönítésével, a hermeneutika alacsonyabb rendű 

művészeti teljesítmények (giccs stb.) elkülönítésével, Foucault a nem a művészet 

transzgresszív rendjébe tartozó diskurzusok és „kijelentések” elkülönítésével és 

párhuzamba állításával és így tovább.  

A klasszikus esztétika felbomlásával és problematikussá válásával 

párhuzamosan az esztétika fogalma mellett megjelent az önálló, az esztétikai 

problémáknál szélesebb összefüggéseket vizsgáló művészetfilozófia gondolata.
27

 

                                                        
21 Gadamer, 1993, 8.  

22 (Danto, 1996) 

23 (Dickie, 1974) 

24 (Stecker, 2010) 

25 (Davies, 1991) 

26 (Gadamer, 1993) 

27 A bevezető gondolatok erejéig klasszikus esztétika alatt foglalhatjuk itt össze a kanti szemléletmódot 

továbbvivő neokantiánus és hegeliánus-baloldali esztétikák hagyományát a kontinentális tradícióban, 
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Foucault nyomán arra a kérdésre, hogy miért merül fel az esztétika mellett a 

művészetfilozófiai diskurzus felé tájékozódó igény, a következő választ adhatjuk: az 

esztétika azért nem képes feltárni az igazságot a műtárgyakkal kapcsolatban, mivel 

éppen az tette lehetővé létrejöttét, hogy a  műtárgyakat mint olyanokat különböző 

kizárási mechanizmusok révén leválasztották a hasznos/használati tárgyak köréről, 

azaz a képzés típusú esztétikai gyakorlatokat felváltotta az autonóm művészet korára 

jellemző esztétikai gyakorlatok köre.
28

 

Az önálló művészetfilozófia megjelenésére magyarázatként Robert Stecker két 

okot említ. Az első, hogy a művészetfilozófia az esztétikánál szélesebb problémákkal 

foglalkozik, nem kizárólag az „esztétikai értékkel”, hanem metafizikai, 

episztemológiai, elmefilozófiai és kognitív tudományi kérdésekkel, a nyelvfilozófiával 

és általában a szimbólumokkal. Második okként arra mutat rá, hogy a művészet mint 

olyan túl összetett és sokszínű dologgá vált ahhoz, hogy az esztétikához hasonló 

egyetlen fogalom segítségével mindezeket meg lehetne magyarázni.
29

 Az első érvvel 

kapcsolatban rögtön felmerül az az ellenvetés, hogy az esztétika a maga 18. századi 

kezdetei óta foglalkozik episztemológiai, nyelvfilozófiai stb. kérdésekkel. Stecker 

második érve pedig mintha egyenesen arra hivatkozna, hogy az esztétika a művészeti 

világ bonyolultabbá válása miatt vált alkalmatlanná arra, hogy adekvát módon szóljon 

hozzá a műalkotásokhoz.  

Ezeknél a gondolatoknál Arthur C. Danto eredetileg 1981-ben megjelent A 

közhely színeváltozása című könyve átfogóbb magyarázattal szolgál esztétika és 

művészetfilozófia megkülönböztetésének szükségességére. Danto úgy érvel, hogy az 

esztétikai szempontot csak olyan tárgyon tudjuk érvényesíteni, amely maga már 

rendelkezik a műalkotás státusával. Az, hogy valami műalkotás vagy sem, ontológiai 

kérdés, mert „dolgok egy teljesen különböző rendjével van dolgunk”.
30

 Ennek 

                                                                                                                                                                
illetve az absztrakt expresszionizmus és az azt követő művészeti irányzatok recepcióját megelőző 

analitikus rendszerezési törekvéseket az analitikus tradícióban. 

28 Az esztétikai tárgyak kizárása az esztétika, esztétikum utáni fanatikus vágyat hozta magával, melynek 

tárgya immár bármi, akármi lehet. Ld. a Baudrillard rasszizmus-kritikájával való párhuzamokat: 

Baudrillard, Screened Out, 2002, 94.  

29 Stecker, 2010, ix. 

30 Danto, 1996, 102. 
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következményeként „az értelmezés a műalkotás és annak materiális párdarabja közötti 

viszony meghatározásában áll, ám mivel a puszta tárgyak esetében semmi ilyesmiről 

nincs szó, a műalkotások által kiváltott esztétikai reakció egy olyan kognitív 

folyamatot előfeltételez, amilyent a puszta tárgyakra való reagálás nem”.
31

 Amiből 

további három dolog következik. Egyrészt a műalkotás létmódja szerint történeti, 

másrészt „az esztétikai reakció … előfeltételezi a megkülönböztetést, ennélfogva nem 

lehet egykönnyen a művészet definíciója”, és harmadrészt „nem filozófiai, hanem 

pszichológiai kérdés, hogy valóban létezik-e velünk született esztétikai érzék”.
32

 

A műalkotások mint az esztétikai ítéletet megelőzően már sajátos ontológiai 

rendbe tartozó tárgyak gondolata azonban talán mégsem annyira kézenfekvő, mint azt 

Danto gondolatmenete láttatja. Bár a művészetről való gondolkodás kezdetei, Platón 

és Arisztotelész óta fennáll az ontológiai megkülönböztetés lehetősége és tendenciája, 

a felvilágosodás korában Kantnál ez többé-kevésbé háttérbe szorult. Kant az esztétikát 

az ember érzékiségének és érzéseinek terminusaiban határozza meg, és tárgyaként 

művészi alkotások és természeti tárgyak egyaránt értelmezhetők.
33

 A három kritikában 

három különböző módon alkalmazza az „esztétika” kifejezést, ám mindegyik esetben 

az érzékiség és az érzés kontextusában, ám úgy, hogy a probléma kivezet műalkotások 

                                                        
31 Danto, 1996, 114. 

32 Danto, 1996, 114. 

33 Nem mellesleg Beatrix Himmelmann tett az utóbbi másfél évtizedben sokat azért, hogy Nietzsche 

értelmezése kapcsán bátran lehessen Kantra hivatkozni, bár nem elsősorban esztétikai szempontok 

alapján. Ld. Kant und Nietzsche in Widerstreit (Berlin: Walter de Gruyter, 2005) címmel szerkesztett 

tanulmánykötetet, és elsősorban saját könyvét: Freiheit und Selbstbestimmung: Zu Nietzsches 

Philosophie der Subjektivität (Freiburg: Karl Alber, 1996). Etikai összefüggésben magyarul Ullmann 

Tamás mutatott rá párhuzamokra: „Az örök visszatérés imperatívusza.” Holmi, 2004/10., 1275–86., de 

az a nemzetközi diskurzus, amelyhez Ullmann hozzászól, széles és évtizedes múltú. Hogy Nietzsche 

valójában esszencialista, ezért következetlen, sőt felelőtlen, számos Nietzsche-kritikában jelen lévő 

vezérmotívum. A nietzschei morál „egységének” és „esszencializmusának” hatásos kritikáját ld. például 

Eric Blondel írásában (Blondel, 1994). Blondel írása abba a Deleuze-féle hagyományba tartozik, amely 

a genealógiát a fejlődés kontextusában tárgyalja („egy aktív létmód megnyilvánulása” – fejtegeti 

Deleuze) (Deleuze, 1999, 15. skk.). Mindazonáltal itt Kantot nem Nietzschével való ilyen jellegű 

összefüggései miatt említjük. 
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és természeti tárgyak különbségének világából.
34

 Gary Banham összefoglalásában: „A 

transzcendentális esztétika az érzékiség a priori feltételeit tárja fel, a második kritika 

alátámasztja azt az elgondolásunkat, hogy léteznek tiszta érzések, a harmadik kritika 

pedig részletesen elemzi az öröm, a fájdalom és a szükségszerűség közötti 

viszonyokat. Ezáltal az »esztétika« mindhárom formája az érzékelés nem érzékelhető 

alapjaira mutat rá.”
35

 Az esztétika kanti értelemben rendelkezik olyan standarddal, 

amellyel azonosítani tudja a műtárgyakat, ám ennek kapcsán Kant úgy fogalmaz, hogy 

a műtárgyakra vonatkozó ítélet nem tisztán esztétikai ítélet, mivel ennek az ítéletnek 

fel kell becsülnie a tárgy tökéletességét, ami feltételezi, hogy az ítélet során igénybe 

vesz egy fogalmat – amelyre nem mellesleg a kultúra elsajátítása, pontosabban 

gyakorlása révén tesz szert. Ez a neokantiánus esztétikában ugyanígy él tovább, 

például Nicolai Hartmann-nál: „Az észlelésben a hangsúlyozás és a szelektálás 

mögött, végső fokon, világosan kimutatható értékvonatkozások állnak. Minden 

érdekeltség épp az értékösszetevőkre vezethető vissza, amelyeket magunkkal hozunk, 

és átviszünk az észlelhető körére. Így látta annak idején ezt a jelenséget Max Scheler, 

és elsőként írta le teljes egészében. Ez aztán össze is foglalható az ő tételében: az 

észlelési mező előzetesen szelektált, s a szelekció értékekhez igazodik. Ez semmiképp 

sem jelenti azt, hogy rögtön a magas etikai értékekről van szó, illetve ezek csak 

másodlagosan jönnek szóba; elsősorban a javakhoz fűződő értékekre (beleértve a 

tényállásokhoz fűződő értékeke változatos fajtáit is) és a vitális értékekre 

gondolunk.”
36

  

A műtárgy előállítása is feltételezi a fogalomhoz való kapcsolódást.
37

 Az 

esztétikai eszme műtárgyba való belefoglalása a zseni teljesítménye. A befogadás és 

az előállítás oldalán is az (elsajátított hagyomány értelmében vett) ízlés jelenti a 

                                                        
34 (Banham, Kant and the ends of criticism, 2003, 194. skk.) Ld. továbbá (Banham, Kant and the Ends 

of Aesthetics, 2000), valamint egy más szempontból ld. (Papp, 2010), különösen a 5. fejezetet. 

35 (Banham, Kant and the ends of criticism, 2003, 196.) A szerző az elemzését jellemző kristálytiszta 

gondolatmentét azzal a némileg szlogenszerű következtetéssel zárja le, hogy „a széttartó 

gondolatmenetek kulcsmozzanata mindazonáltal a művészet és az élet, a kultúra és a kultúra 

feltételeinek reprodukciója közötti viszony a törvényre, és a törvény reflektív felfogására való 

hivatkozáson keresztül … a művészeti alkotások a halállal való bonyolult egyezkedésben vesznek részt, 

amelyet maga az élet is folytat”. (Banham, Kant and the ends of criticism, 2003, 201.) 

36 Hartmann, 1977, 79–80. 

37 Ez az a pont, azaz művészet és fogalom állítólagos összefüggése, amelyet Heidegger hevesen kritizál. 
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kulcsmozzanatot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a műalkotásról mint műalkotásról 

alkotott ítélet vonatkozásában Kant nem állítja, hogy érdek nélküli lenne. (Kant 

gondolatmenete – a mi szempontunkból tekintve – két fontos hozadékkal bír: egyrészt 

az esztétikai kérdéseket az empirikus-pszichológiai problémáktól elkülönítve tárgyalja 

– pace Danto –, másrészt az ízlés fogalmának érvényét fenntartva rámutat arra, hogy a 

műalkotások előállítását és befogadását vezérlő standard történeti-kulturális jellegű.)  

A posztmodern fogalmának német kritikusai közül Wolfgang Welsch és 

Rüdiger Bubner az esztétikát kultúraelméletté tágították, és az esztétikai fenomének, 

az esztétizmus és esztéticizmus felől értelmezték az egész modern civilizációt. Bár 

érveket lehetne hozni a mellett, hogy a simulacrum fogalmára támaszkodva Jean 

Baudrillard hasonló eljárást valósít meg, kultúraelméletének és -kritikájának alapja 

mégsem „esztétikai” a számunkra fontos pregnáns elméleti értelemben. Welsch az 

esztétikát úgy határozza meg, mint „mindenfajta észlelés tematizálását”, illetve ezen 

túlmenően rámutat, hogy hétköznapi módon esztétikáról szólván nem a teóriára 

gondolunk, hanem azokra a tárgyakra, melyek „esztétikájáról” éppen szó esik.
38

 

Rüdiger Bubner Ästhetische Erfahrung című könyvében azt a hipotézisét fogalmazza 

meg, hogy a tradicionális esztétikai tapasztalatok keretei leépülnek, miközben a 

hétköznapi valóság mindinkább átesztétizált formában, mint élvezet tárgya jelenik 

meg számunkra.
39

 Bár elgondolásai 1989-ben jelentek meg, az Apple Inc. 21. századi 

diadalmenete újabb és erős alátámasztást biztosít érveinek.
40

 Mindezzel együtt az 

                                                        
38 „Az »esztétika« már 1750 óta egy filozófiai diszciplína címszava volt, amely az érzékiségről szeretett 

volna tudást szerezni, és ezért Baumgarten (az alapító atya) epistémé aisthetikének vagyis 

»esztétikának« nevezte. Ezzel szemben később a művészetre vagy a szépre való leszűkítésre került sor. 

Ezt ma – véleményem szerint – sürgősen vissza kellene fordítani. Én az esztétikát általánosabban, mint 

aisthetikát szeretném értelmezni; és ebbe értelemszerűen mindenfajta észlelés tematizálását szeretném 

beleérteni: a szellemi, a mindennapi, az életvilágbeli, valamint a művészi észleléseket.  

Másodszor az esztétikának ma egy másik fogalmi elmozdulást is figyelembe kell vennie: az »esztétika« 

a szokásos nyelvhasználatban már nemcsak az érzéki fenomének tudományos tematizálását jelenti, 

hanem maguknak e fenoméneknek a struktúráját is. Ha a tánc, a madarak repülése vagy az autók 

esztétikájáról beszélünk, akkor nem tankönyvekre gondolunk, hanem magukra ezekre a mozgásokra 

vagy az objektumokra.” (Welsch, 2011, 10–11.) 

39 (Bubner, 1989) 

40 A foucault-i kérdés így hangzana: hogyan vált az ember esztétizálható fajjá éppen akkor, amikor a 

műtárgyakhoz való viszonyának átalakulása lehetővé tette az esztétika megszületését, azaz amikor a 
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egyértelmű, hogy az esztétika mára képessé vált arra, hogy kultúra-, illetve Weiss 

János értelmezése szerint egyenesen társadalomelméletté váljék.
41

 

Mint arra Foucault nyomán többen rámutattak, a 18. század végén a 

szövegekhez való viszonyban a reprezentáció elmélet-típusát felváltja az expresszió 

elmélet-típusa, ami messze ható következményekkel jár. Wellbery összefoglalásában: 

„A műalkotásokat, a zenét és az irodalmat nem az esztétikai reprezentáció egyetemes 

szabályainak példáiként szemlélik (amint azt Lessing teszi például Homérosz 

esetében), hanem olyan bizonyítékokként tanulmányozzák azokat, amelyek az emberi 

lélek rejtett mélységeit tárják fel (Herder Geistja). … az elméleti tevékenység nem 

előírás vagy levezetés, hanem rekonstrukció és értelmezés. Ezáltal az elméleti 

tevékenység másodlagossá válik az esztétikai gyakorlathoz képest, mely utóbbi a zseni 

vagy teremtő szellem kizárólagos jogává válik. Ezzel egy időben létrejön egy 

másodlagos esztétikai gyakorlat az értelmező esszé formájában, amely az eredeti 

műben kifejezésre jutó szellem szimulákrumának mutatja magát.”
42

 Egy másik 

nézőpontból először Rolf Engelsing mutatott rá arra a fejleményre, hogy a 18. század 

végén német nyelvterületen az intenzív olvasási eljárások átadják helyüket az extenzív 

olvasásnak, mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban.
43

 Többek között ezek a 

fejlemények vezettek oda, hogy az esztétika mint „eredeti” vagy „genuin” értelmezés 

is polgárjogra tett szert.  

                                                                                                                                                                
műtárgyakhoz való viszonyát az esztétikai ítéletek és kizárások kezdték meghatározni, valamint a 

műtárgyak előállításának és fogyasztásának tulajdonított morális minőségek? 

41 (Weiss, 2011) Weiss értelmezését Welsch alátámasztani látszik: „A modernség ezzel szemben az 

ember eszméjének egészen más modelljét hirdeti meg: mégpedig az esztétikáét. A modernség szerint a 

teljes emberség csak a kiteljesedett esztétizálódáson keresztül érhető el. Az esztétika nem pusztán a 

felvilágosodás valamilyen új tudományos diszciplínája, hanem az egyik legnagyobb reménysége is. Az 

esztétikai lényegnek – nagyjából 1750 óta – az ember és a világ javát kell szolgálnia. A »felix 

aestheticus« az ember új ideáltípusává válik, az „esztétikai állam” pedig a valóságos állam rangjára 

emelkedik. Sőt még a szellem filozófiájáról is azt lehet hallani, hogy ennek »esztétikai filozófiának« kell 

lennie, mert az »ész legfelsőbb aktusa« »esztétikai aktus«. Ezt állítja Baumgarten 1750-ben, Schiller 

1794–1795-ben és Hegel 1797-ben.” I. m. 24. 

42 (Wellbery, 1984) 47. 

43 (Engelsing, 1973), idézi a Leserevolution fogalma kapcsán többek között (Martino, 1990, 9. skk.). 
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Az esztétika lehet értelmezés, lehet kultúraelmélet, lehet ízléselmélet és -tan,
44

 

lehet az esztétikai „érték” elmélete, lehet ontológia és definíciós gyakorlat – és a sort 

könnyen lehetne folytatni. Lehetséges, hogy nincsen esztétika – csak esztétikák? De ha 

ezt elfogadjuk, vajon van-e ezek között az „esztétikák” között olyan, amit azonosítani 

tudunk azzal, ahogyan Nietzsche alkalmazza az esztétika kifejezést, vajon ezáltal 

közelebb kerültünk-e ahhoz, amit Nietzsche esztétikájának szokás nevezni?
45

 Ezen a 

ponton szeretném elkötelezni magunkat egy olyan vizsgálódás mellett, mely a 

nietzschei esztétikát nem valamely eleve adott általánosítás talaján igyekszik 

rekonstruálni. Azaz minden olyan olvasattal szemben távolságot igyekszünk tartani, 

amely a nietzschei esztétikát már elve „nihilista” esztétikának, „a művészmetafizikus” 

esztétikájának, „schopenhaueri” esztétikának stb. tartja, és a nietzschei beszédben 

jelentőségre szert tevő problémákat, fogalmakat igyekszünk körüljárni.  

Egyúttal abban a vitában sem foglalunk egyelőre állást, amely a nietzschei 

szöveg esztétikai jellegének vonatkozásában bontakozott ki. Miközben a fenti 

értelmezők nyilvánvalóan gondolkodása esztétikai vonatkozásai mellett teszik le 

voksukat, és mellettük például Peter Bürger is egy idealisztikus művészetmetafizika 

kontextusában helyezi el Nietzschét,
46

 addig Michel Haar egyenesen úgy fogalmaz, 

hogy „Nietzschében nincs semmi esztétizmus”.
47

 A vita gyökerében ott húzódik az a 

kérdés, hogy vajon az „ártatlan” és művészi teremtés programján mennyiben 

tekinthetjük kizárólag, vagy akár főként esztétikai kérdésnek, illetve az a másik 

kérdés, hogy vajon Nietzsche valóban ezt a programot képviseli-e. Az alábbi 

dolgozatban az ideál fogalmát körüljárva mindezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. 

                                                        
44

 E minőségében pedig tágan értett antropológia, amennyiben az ízlés Gadamer értelmezésében már 

legkorábbi kezdetei óta egy valódi emberiség ideáját képviselte, ld. (Gadamer, 1984). 

45 Legújabban Isztray Simon igyekezett rekonstruálni „esztétika és filozófia együttes keletkezését” 

Nietzschénél A tragédia születése kapcsán (Isztray, 2011). Isztray megfogalmazásában: „A művészet, a 

tragédia Nietzsche első könyvében »lét és keletkezés viszályának« [Günther Figal fordulata] kitüntetett 

helyévé válik” (Isztray, 2011, 37.) – ezen belül is a tragédia és a tragikum az a fogalom, terület, amely 

olyan témát adott Nietzschének, amelyen egyszerre határozhatta meg magát mint esztétát és mint 

filozófust.  

46 Bürger, P. (1983): Zur Kritik der idealistischen Ästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, 72–77.  

47 Haar, M. (1993): Nietzsche et la métaphysique. Paris: Gallimard, 52–53. Idézi: Tuusvuori 2000, 169. 



18 

 

Az ideál mint operatív fogalom 

 

 

 

Eugen Fink az 1957-ben megjelent Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie 

című dolgozatában Husserl kapcsán, ám az általános filozófiai érvényesség igényével 

megkülönbözteti egymástól a filozófiai rendszerek operatív és tematikus fogalmait.
48

 

Tematikusnak nevezi azokat a fogalmakat, melyeket a filozófia objektív eszközökkel 

definiálni, kidolgozni és kifejteni (tematizálni) igyekszik. Az operatív fogalmak ezzel 

szemben – és Husserl kapcsán ide sorolja a fenomén, az epokhé, a konstitúció és a 

transzcendentális logika fogalmait
49

 – nem nyernek tematikus meghatározást, hanem 

mintegy megteremti azoknak az operatív eljárásoknak a feltételeit, melyek révén a 

tematikus fogalmak definiálhatókká válnak. Az operatív fogalmak alkotják egy 

filozófiai rendszer fogalmi eszközkészletét, ami azonban a tematikus kidolgozás elől 

mindig egyfajta árnyékzónába húzódik vissza – éppen ezért nevezi az operatív 

fogalmak határolta területet Fink a filozófiai rendszerek „árnyékának”. Ha azt 

gondolnánk, hogy éppen ezért ezek a fogalmak az adott filozófia számára érdektelen 

területet jelölnek, Fink sietve rámutat, hogy „az operatív árnyék … nem jelenti azt, 

hogy ami az árnyékban van, az távol, az érdeklődés körén kívül lenne – hanem az 

inkább maga az érdeklődés.”
50

 Ebből következően ez az adott filozófiai rendszer, a 

filozófus érdeklődését nem a tárgyának, hanem a módjának vonatkozásában 

jellemzi.
51

 Az operatív fogalmak elemzése továbbá feltárja, hogy az adott filozófia 

témái és érdeklődési módja között milyen kapcsolat áll fenn.  

Világosan kell látnunk, hogy míg Fink a filozófiai rendszerek vonatkozásában 

tartja érvényesnek az elemzését, addig Nietzschéről szólván szinte egyöntetű az 

                                                        
48 Fink, E. (1957): „Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie”. Zeitschrift für philosophische 

Forschung, Bd. 11, H. 3 (Jul.–Sept., 1957), 321–337. 

49 Vö. Ullmann, T. (2011): „A normalitás valósága és illúziója”. Aspecto III/1., 2011.  

50 Fink, E. (1957): „Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie”. Zeitschrift für philosophische 

Forschung, Bd. 11, H. 3 (Jul.–Sept., 1957), 321–337., 323. 

51 Vö. Nowotny, St. (2006): „»Culture«, and the Analysis of Power”. Translate.eipcp.net, 2006. április 

19. 
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egyébként igen megosztott és felmérhetetlenül gazdag szakirodalom mérvadó részének 

véleménye abban a vonatkozásban, hogy itt rendszerről, sőt akár rendszerezési 

törekvésről beszélni igen kockázatos vállalkozás. Bár többek között Heidegger is 

megpróbálkozott azzal, hogy Nietzsche alapfogalmait, alapvető gondolatait 

rendszerszerű összefüggésbe állítva rekonstruálja, filozófiai rendszernek azonban ő 

sem nevezi Nietzsche gondolkodását. Nietzsche kapcsán éppen ezért óvatosnak kell 

lennünk, ha a Fink-féle megkülönböztetést kívánjuk alkalmazni. Bár az „értelmezés”, 

a „morál” vagy a „tudomány” fogalmai a tematikus mező kialakításában betöltött 

szerepük alapján igényt tarthatnak rá, hogy egy-egy adott összefüggésben operatív 

fogalmakként értelmezzük őket, ám Nietzsche filozófiájára talán mindennél inkább 

jellemző az az eljárás, hogy a különböző fogalmainak viszonya nem egyirányú, hanem 

reverzibilis, és egy sajátos értelmezési kör – az örök visszatérés gyűrűjének 

hermeneutikai megfelelőjének – mozgása során e fogalmak hierarchikus struktúrája 

állandó változásban van. Éppen ezért Nietzsche „fogalmainak”, filozofémáinak 

esetében az operatív és a tematikus fogalmak elkülönítse csak részleges és feltételes 

lehet. Helyesebb felfogásnak tűnik, ha a megkülönböztetés érvényességét vagy egy-

egy szöveg (esetleg korszak) határai között jelöljük ki, vagy ha úgy kezeljük az 

operatív és a tematikus fogalmait, mint egyazon fogalomkontinuum két pólusát.
52

  

Ez utóbbi értelemben – azaz amennyiben inkább operatív, és kevésbé tematikus 

fogalmak – a személyiség és az ideál fogalmait joggal nevezhetjük operatív 

fogalmaknak. Bár szinte kivétel nélkül minden fontos nietzschei szövegben szerepet 

játszik a személyiség fogalma, a személyiségről mint olyanról Nietzsche nem alkot 

explicit filozófiai elméletet, nem alkot rá objektív definíciót. Homérosz és a Platón 

előtti filozófusok, Zarathustra, Jézus és Pál mind a személyiség fogalmának 

alkalmazása révén jelennek meg Nietzsche filozófiájának központi szereplőiként, 

miközben az a fogalom, mely egyáltalán lehetővé teszi ezeket az elemzéseket, azaz a 

személyiség fogalma „árnyékban marad”.
53

 Ugyanez mondható el az ideál fogalmáról. 

A Homérosz-előadástól a Képzési intézményeink jövőjéről tartott előadásain át a 

                                                        
52 Bacsó Béla joggal nyomatékosítja több helyütt, hogy Nietzsche egyik alapgondolata a 

„perspektivikus nézőpontok átfordítása”. Ld. például: Bacsó, Reduktív művészet, 2008. 

53 Ugyanakkor, és ezt szeretnénk még egyszer nyomatékosítani, nem marad teljesen árnyékban – pl. a 

Richard Wagner Bayreuthban című esszé, ha röviden is, de igyekszik megvilágítani a személyiség 

bizonyos aspektusait, lehetőségfeltételeit. Ezzel a dolgozat 3. fejezetében foglalkozunk bővebben. 
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Korszerűtlen elmélkedéseken keresztül egészen az Antikrisztusig a filozófus mint ideál, 

a görögség mint ideál, vagy az aszketikus ideál stb. fogalmai központi szervező elvei a 

nietzschei gondolkodásnak, ám mindeközben az ideál fogalma – többnyire – árnyékba 

húzódik, tematizálatlan marad. Nem túlzás azt állítani, hogy az ideál fogalma nem 

kisebb szerepet játszik Nietzsche, mint Kant gondolkodásában – ám miközben Kant a 

transzcendentális ideál fogalmában tematizálja azt, Nietzsche döntően operatív módon 

alkalmazza.  

Újabban a személyiség fogalma kapcsán a filozófiai self-fashioning 

teoretikusai mutattak rá Nietzsche eme operatív fogalmának szervezőerejére.
54

 Bár 

sem Alexander Nehamas, sem a nyomába lépő értelmezők nem támaszkodnak E. Fink 

gondolataira, ám az az eljárás, ahogyan a személyiség fogalmát mint a nietzschei 

gondolkodást mintegy az árnyékból szervező, a saját pillantása elől a háttérbe húzódó, 

ám egyúttal magát a voltaképpeni érdeket/érdeklődést megjelenítő alapfogalmat 

tárgyalják, kísértetiesen közel áll a Fink-féle értelmezéshez.
55

 Nehamas úgy véli, hogy 

a nietzschei filozófia egészét a személyiség kidolgozásaként foghatjuk fel – azaz Fink 

szellemében úgy is fogalmazhatunk, hogy Nehamas értelmezésében a személyiség 

problematikája határozza meg Nietzsche esetében a tematikus fogalmakhoz való 

viszonyulás módját.  

Az ideál kapcsán azonban azzal a különös helyzettel szembesülünk, hogy 

miközben Nietzsche morálfilozófiájának értelmezői, elsősorban az aszketikus ideál, 

másodsorban Zarathustra mint ideál kapcsán operatív fogalomként maguk is 

felhasználják (átveszik Nietzschétől) a kérdéses terminust, az a meghatározó és 

évtizedeken átívelő szervező „tevékenység”, melyet e fogalom a Homérosz-előadástól 

                                                        
54 Nehamas szerint Nietzsche meghatározó programja arra irányult, hogy „saját magát műalkotássá 

formálja, olyan irodalmi alakká, aki filozófus („create an artwork out of himself, a literary character 

who is a philosopher”), ld. Nehamas, A. (1985): Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: Harvard 

University Press, 8. 

55 Más kérdés, hogy Bernd Magnus, valamint szerzőtársai, Stanley Stewart és Jean-Pierre Mileur úgy 

vélik, hogy a személyiség formálásában, a self-fashioningben mint olyanban bármely írásmű szerepet 

játszhat, amennyiben a szerző saját neveltetésének, családi, gazdasági és politikai körülményeinek 

korlátaival szembesül általa, úgyhogy ezt Nietzsche kapcsán az életmű értelmezésének vezérelvévé 

tenni retorikai túlzás, üresjárat. (Ld.: Magnus, B. – Stewart, St. – Mileur, J.-P. (1993): Nietzsche’s Case. 

Philosophy as/and Literature. New York–London: Routledge, 1993.) E kritikára frappáns választ 

fogalmaz meg Nehamas az Art of Living (1998) című könyvében, ld. különösen az „Előszó”-t. 
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egészen az Ecce homóig és az Antikrisztusig a háttérben kifejt, többnyire a 

szakirodalomban is a háttérben maradt. Mindeközben Nietzsche Homérosz és a Platón 

előtti görög filozófusok értelmezése kapcsán is alkalmazza az ideál fogalmát, majd a 

második korszerűtlen elmélkedésben úgy fogalmaz, hogy „ha annak az embernek, aki 

nagyot akar teremteni, egyáltalán szüksége van a múltra, akkor a monumentális 

történetszemlélet révén keríti a hatalmába”,
56

 ahol a „monumentális” fogalma alatt az 

„ideálisra” koncentráló, az ideálist mint ideálist érvényre juttató történelemszemléletre 

utal. Ez utóbbi kapcsán Anthony K. Jensen egyenesen azt állítja, hogy a 

„monumentális történelemszemlélet” Nietzschénél önértelmezés és program, amelyet 

a klasszika-filológia „kritikai” (Hermann-féle) és „antikvárius” (Boeckh-féle) 

iskolájával szembeállítva határoz meg és fejt ki.
57

  

 

                                                        
56 Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 2004, 112. 

57 Jensen, A. K. (2008): „Geschichte or Historie? Nietzsche’s second Untimely Meditation in the 

Context of Nineteenth-Century Philological Studies”. Dries, M. (ed.): Nietzsche on Time and History, 

Berlin–New York: Walter de Gruyter, 2008, 213–230. 
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Az ideál fogalmai 

 

Nietzsche az idealitás fogalmának kiváltására A történelem hasznáról és káráról írott 

esszéjében a monumentalitás fogalmát alkalmazza, ám eközben arra az ellentmondásra 

utal, mely az ideál értelmezésének vonatkozásában a weimari klasszika képviselői, 

illetve a klasszika-filológia képviselői között feszül. Mint fogalmaz, „az esztétikai 

semmittevők [a filológusok, konkrétabban alighanem Ullrich Wilamowitz-

Moellendorff és a „mögötte állók”, mint egy levelében fogalmaz] … a monumentális 

művészet kánonját … ünnepélyesen kinyilvánították; … ösztönük árulja el nekik, 

hogy … a monumentálisnak egyáltalán nem szabad újratámadnia, s erre a 

leghasznosabb éppen a monumentálisnak a múltból származó tekintélye. Ilyenek a 

műértők, mivel ők magát a művészetet szeretnék kiiktatni”.
58

 A monumentális 

történelemszemléletet fenyegető veszéllyel azonban Goethe és Schiller nemcsak 

szembenéz, de magát az ellenpéldát jelentik, ahogy arra már az esszé goethei mottója 

(„Számomra egyébként minden gyűlöletes, ami csupán oktat, anélkül, hogy 

cselekvőképességemet gyarapítaná vagy közvetlenül élénkebbé tenné…”) is utal.
59

 

Minderre bővebben az alábbi dolgozat első részében térünk ki.  

Afelől Nietzsche sok kétséget nem hagy, hogy „monumentális” alatt 

elsősorban a monumentális, avagy – mint később magától értetődő egyértelműséggel 

nevezi – az ideális személyiséget érti, azt, aki „egyszer képes volt az »ember« fogalmát 

tágabbra feszíteni és több szépséggel telíteni”, és hogy a monumentális történetírás „a 

nagyság továbbélésének egyetlen útja”,
60

 illetve mint később fogalmaz: „az emberiség 

célja nem a végben rejlik, hanem egyedül legkiválóbb példányaiban”.
61

 Az ideál 

személyes megjelenéséhez azonban – akárcsak Winckelmann-nál, mint később erre is 

kitérünk – a körülmények idealitására is szükség van, azonban „azt az ideális állapotot 

nem lehet ideálmodni, azt ki kell küzdeni és vívni, s csak a derűn át vezet az út a 

                                                        
58 Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 2004, 111. 

59 Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 2004, 95. 

60 Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 2004, 106–107. 

61 Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 2004, 162. Kiemelés az eredetiben. 
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megváltáshoz, a megváltáshoz ama kétértelmű bagolykomolyságból”, amelyet a 

filológia (pontosabban a filológus) képvisel.
62

  

Az „ideális” melléknév csonkolása révén kapott „ideál” kifejezést, mint azt 

Christos Axelos megjegyzi, először feltehetőleg Francesco de Lana (más néven 

Francesco Lana de Terzi) jezsuita feltaláló és matematikus alkalmazta 1670-ben 

megjelent Prodromo című művében.
63

 Kiindulási pontként Axelos a német filozófiai 

nyelvben az ideál három – összefüggő – jelentését különbözteti meg: 1) a racionalista 

hagyományon alapuló ideálfogalom, amennyiben az „a különféleség és az egység 

összekapcsolódásából” fakadó tökéletesség (perfectio); 2) az a Winckelmanntól eredő 

felfogás, amely szerint az ideál a „tökéletesség és a szépség egysége”, mely a 

természetben egységként nem, hanem csak részletekben jelenhet meg, és csakis és 

kizárólag a görög plasztikus művészetben nyert egyszeri kifejezést; és 3) az időtlen 

platóni idea időbeliségbe való belépése („Maximum perfectionis vocatur nunc 

temporis ideale, Platoni idea“ – fogalmaz Kant a De mundi sensibilis atque 

intelligibilis forma et principiis című munkájában).
64

  

Axelos Nietzschét is megemlíti rövid fogalomtörténetében, úgy fogalmazva, 

hogy abban, amikor Kant A tiszta ész kritikájában később megkülönbözteti egymástól 

az ideát és az ideált,
65

 „felcsendül az, amit Nietzsche és Nietzsche óta mások (például 

Ersnt Jünger) a típus fogalma alatt értenek”. Axelos arra is utal, hogy Nietzsche 

elutasítja az időn kívüli idealitás fogalmát, egyúttal azonban a nietzschei fogalmat 

megkülönbözteti a Max Weber-i ideálfogalomtól, „ami az absztrakt-általánostól 

                                                        
62

 Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, 2004, 162. A „bagolykomolyság” Goethe kifejezése. 

63 Axelos, Chr.: „Ideal”. Historisches Wörterbuch der Philosophie 1–13., Bd. 4: I–K, Hrsg. Ritter, 

Joachim – Gründer, Karlfried, Basel–Stuttgart: Schwabe & Co., 1976, 25–26. 

64 Axelos, Chr.: „Ideal”. Historisches Wörterbuch der Philosophie 1–13., Bd. 4: I–K, Hrsg. Ritter, 

Joachim – Gründer, Karlfried, Basel–Stuttgart: Schwabe & Co., 1976, 25. A Kant-idézetet ld. De mundi 

sensibilis atque intelligibilis forma et principiis II., §9. Akademieausgabe Bd. 2., 396., idézi Axelos. 

65 Ld.: „die Idee »als ein einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding«“. 

KrV A 568/B 596; vgl. auch KU §17. Idézi: Axelos, Chr.: „Ideal”. Historisches Wörterbuch der 

Philosophie 1–13., Bd. 4: I–K, Hrsg. Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried, Basel–Stuttgart: Schwabe & 

Co., 1976, 25. 



24 

 

különböző és individuális, mintegy kivonatszerű általánosnak nevezhető”.
66

 Mindaz 

tehát, amit Nietzsche ideálfogalmáról itt megtudunk, így foglalható össze: időbeli, 

egyfajta típus, ám nem absztrakt és nem is kivonatszerű. Ezek feltehetőleg mind 

érvényes megállapítások, melyekből kiindulhatunk – ám távolról sem utalnak arra a 

komplexitásra, melyet az ideál fogalma a nietzschei filozófiában magába fogad, és 

amelyben az ideál egyes számú fogalma és az ideálok többes számú terminusa 

egyszerre van jelen, ám amely egyértelműen a többes számú alkalmazás felé tolódik 

el. Nem véletlen, hogy Bernhard Waldenfels úgy érvel a Der blinde Fleck der Moral 

című, alapvetően Nietzsche morálkritikáját elemző írásában, hogy etikát aligha lehet 

másként kifejteni, mint egy morális rend-arkhé felől kritizálva egy másikat, vagy 

éppen, ha nem kritikailag viszonyulunk az etikához, akkor mint egy fennálló, regnáló 

rend apológiáját.
67

 

Axelos tisztázási erőfeszítései csak még nyilvánvalóbbá teszik, hogy az ideál 

fogalma milyen mélyen, szinte kimozdíthatatlanul ül abban az árnyékzónában, amely 

– Kanttól egészen Husserlig – az újkori német filozófiai rendszerek közös nyelve 

mögött húzódik. De említhetnénk itt Winckelmannt, Schillert és Max Webert is, akik 

ugyan nem filozófusok, ám szorosan kötődnek a filozófiai nyelvhez és diskurzushoz. 

Mindeközben az ideál fogalma nemcsak az olyan parciálisabbnak tűnő kifejezéseknél 

kap lényegesebb kevesebb figyelmet a német filozófiai fogalmak tizenhárom kötetes 

történeti szótárában, mint a husserli Ichpol, de az olyan származékainál is, mint a 

transzendentale Ideal vagy az Idealismus stb.  

Az ideál fogalma, mint arra Christos Axelos rövid leírása is rámutat, szorosan 

összefonódott a művészettörténet és a (filozófiai) esztétika megszületésével. Emellett 

– és ezt már Nietzsche kapcsán kell hozzátennünk – az ideál és az idealitás fogalma a 

                                                        
66 Axelos, Chr.: „Ideal”. Historisches Wörterbuch der Philosophie 1–13., Bd. 4: I–K, Hrsg. Joachim 

Ritter – Karlfried Gründer, Basel–Stuttgart: Schwabe & Co., 1976, 25. 

67 (Waldenfels 1993) Waldenfels úgy érvel, hogy a „morál vakfoltja” arra az adottságunkra vet fényt, 

hogy mindig egy morál rendjében állunk, melyet már mindig is mint problémátlant, mint megalapozást 

már nem igénylőt fogadunk el. Tengelyi László, főként G. Deleuze és Waldenfels nyomán kimutatja, 

hogy utilitarianizmus, teleológia és deontológia etikai rendalakzatai mellett a sajátos spinozai etikának 

is van vakfoltja, melyet a vágy mint az ember lényege téziséből kiindulva „a vir fortis – erőslelkű férfi 

[erélyes ember] – és a homines animo impotentes – lélekben tehetetlen emberek – között fennáló etikai 

differencia” tételezésében ragad meg. Tengelyi, 1998, 334. 
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klasszika-filológia kulcsfogalmává is vált, mint arra többek között Nietzsche egyrészt 

a Homérosz-előadásában, másrészt A tragédia születésében rámutat. Az ideál fogalma 

Nietzschénél olyan kulcsfogalom, mely kettős gyökérből táplálkozik: egyrészt az 

esztétikai-filozófiai hagyományból és nyelvből, másrészt – ami ettől természetesen 

elválaszthatatlan – a filológiai hagyományból és nyelvből. Nietzsche sajátos 

szemléletmódja ehhez hozzátesz még egy „pszichológiai” aspektust is – bár az alábbi 

dolgozatban azt is demonstrálni törekszünk, hogy Nietzschénél a pszichológia nem 

puszta, azaz valamiféle képzetes testetlenség közegében lebegő pszichológia. 

Az alábbi dolgozatban az ideál mint operatív fogalom körüljárásával, 

elemzésével Nietzsche gondolkodásának esztétikai összefüggéseire koncentrálunk. A 

dolgozat három részből épül fel. Az első részben az ideál és a személyiség viszonyát 

tárgyaljuk, a másodikban az ideál és a test, a harmadikban pedig az ideál és a 

történelem kapcsolatát. Az ideál és a személy kapcsolatát a genealógia gondolatában 

ragadjuk meg. Ezt követően az ideál és a test kapcsolatát Nietzsche szimptomatológiai 

gondolkodására tekintettel tárjuk fel. Végül az ideál és a történelem nietzschei 

kapcsolatára a hierarchia értelmének kibontása révén törekszünk fényt deríteni.  
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Módszer és olvasási stratégia 

 

  „élni nehéz”
68

  

Nietzsche: Mi, filológusok 

 

 

 

Ha módszertanon a tudományos tudás előállításának szabályait és eljárásait értjük, 

akkor az, amit ebben a dolgozatban be szeretnék mutatni, nem módszertanon 

nyugszik, elsősorban és legfőképpen azért, mert stratégiánk felállításakor nem 

fogalmazunk meg ontológiai hipotézist, hanem éppen, hogy minden hipotézis és 

előzetes általánosítás megkérdőjelezésére törekszünk. Ez azonban nem módszertani 

szkepszis – nem szkeptikusan, hanem értelmezően fordulunk e hipotézisek és 

általánosítások felé. A módszer mint olyan továbbá feltételez egy bizonyos ontológiát 

– az alábbi kutatás viszont a megismerésre irányul, és az esztétikát az episztémé 

összefüggésében vizsgálja. Helyesebb lenne talán eljárástanról beszélnünk, amely nem 

erre vagy arra a módszerre, hanem az analízis és a kutatás során alkalmazott olvasási 

és elemzési stratégiára vonatkozik. Analitikus stratégiaként arra irányul, hogy egyfajta 

másodfokú kutatás keretében feltárjuk, hogy „az esztétikai” milyen kijelentések és 

bejelentések, utasítások és szabályrendszerek, gyakorlati magatartások és 

viszonyulások összjátéka révén képződik meg Nietzsche írásaiban és az azt körülvevő 

diskurzusban. Az alábbiakban ezt az analitikus stratégiát, valamint választásunk 

miértjét fejtjük ki. 

A módszeres vizsgálat tudományos közegében a vizsgálat tárgyának 

legalapvetőbb szintjein változatlanságot előfeltételezünk.
69

 Még akkor is, amikor azt 

vizsgáljuk, hogy egyik anyag miként alakul át egy másikká (az arany higannyá, adott 

esettben), azzal a feltevéssel élünk, hogy mindeközben az anyag építőegységei 

változatlanok maradnak, és voltaképpen csak a struktúrájuk változik, mégpedig elve 

                                                        
68 Nietzsche, Mi, filológusok, 2000, 134. (KSA 8:10.) 

69 Ezzel kapcsolatban lásd (Andersen, 2003) összefoglalását. 
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adott törvényszerűségek szerint. A módszer kontextusában a változást egy 

transzformációs szabály írja le. Ezzel szemben az analitikus-stratégiai megközelítések 

a változásokra koncentrálnak, mégpedig olyan változásra, amelyet nem nevezhetünk 

leszűkítő értelemben „pusztán” szerkezeti változásnak. Az analitikus-stratégiai, avagy 

„episztemológiailag túlvezérelt vizsgálat”
70

 során olyan változást igyekszünk feltárni, 

melyre nem vonatkozik transzformációs szabály, és mindeközben arra a kérdésre 

koncentrálunk, hogy milyen feltételek mellett és milyen nézőpontból beszélhetünk 

változásról.
71

 

Nietzschéről szólván elemi kérdés, hogy miként nyúlunk a szöveghez, hogyan 

fogunk az értelmezéshez. Amit Alexander Nehamas „a stílus legsokszínűbb 

művészetének” nevez, az nemcsak zavarba ejtővé és valódi kihívássá teszi Nietzsche 

olvasását, hanem már önmagában is módszertani és elvi dilemmák egész sorával 

szembesít.
72

 Beszédes, hogy Arthur Coleman Danto a „Nietzsche mint filozófus” 

címet adta könyvének, ezzel is jelezve, hogy Nietzsche számára nem feltétlenül, talán 

nem is elsősorban, és legfőképpen nem vitán felül: filozófus. Danto alighanem arra 

utal, hogy a nietzschei korpusz par excellence kizárások, korlátozások és 

                                                        
70 Andersen, 2003, 17. 

71 Éppen ezért rejt különleges érdeklődésre számot tartó lehetőségeket magában a főként Tengelyi 

László által képviselt úgynevezett diakritikai fenomenológia, amely mintha a tudomány és az analitikus-

stratégiai megközelítések eredményeinek összegzésére törekedne, habár a fenomenológia, azaz egy 

ontológiailag túlvezérelt megközelítésmód oldaláról. A diakritikai fenomenológia kontextusában azt a 

kérdést, hogy milyen nézőpontból beszélhetünk változásról, nem tudjuk voltaképpeni tágasságában 

feltenni, mivel maga a fenomenológia már meghatározza, behatárolja azt a – tudatfilozófiai – 

nézőpontot, amelynek határai érvényesek kell hogy maradjanak egy következetességre törekvő 

vizsgálódás során. 

72 Babich mindazonáltal úgy fogalmaz, hogy Nietzsche stilisztai nagyszerűsége független szövegeinek 

bekategorizálásától. „A nietzschei szöveg mint zenei kompozíció összefüggésében úgy látom, hogy 

akárcsak egy zenemű, ez is minden olvasás alkalmával más és más. Nietzsche olvasásakor csakúgy, 

mint egy zenedarab előadása esetében, mindig értelmeznünk kell: és az értelmezés mint értelmezés 

minden esetben eltér az előzőtől. Az eredmény, a szöveg értelmezése ugyanolyan mértékben 

bizonyítéka Nietzsche és az olvasó filozófusi művészetének. Hogy egy megfigyelésemet közzétegyem, 

melyet Nietzsche szövegeinek fenomenológiájához kapcsolódónak érzek (és amelyet ezáltal bármely 

olvasó maga is igazolhat), és amit másutt, a Nietzsche stílusáról írott esszémben is megfogalmaztam: 

akár költőnek nevezzük Nietzschét (kizárva ezzel filozófiai jelentőségét), akár virtuóz stilisztának, a 

szövegei rendkívüli mértékben változékonyak.” (Babich, 1994, 30.) 
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elhatárolások, osztályozások és kérdéses rendszerezési gyakorlatok 

összefüggésrendszerében született meg, és létezik a kritikai összkiadás dacára ma is. 

Önmagában az is érdekfeszítő probléma lenne, ha megvizsgálnánk a szövegek 

elemzésében, rendszerezésében és kiadásában érvényesített szabályokat és normákat. 

Ezek egyrészt érintik az illőség értelmében vett társadalmi normák körét (Elisabeth 

Förster-Nietzsche), érinti a esztétikai normákat, a filozófiai normákat, a filológiai 

normákat – de érinti a jogi, valamint az ideológiai-politikai normákat is. Mintha 

Nietzschéről nem lehetne a nélkül szólni, hogy egyben állást ne foglalnák olyan 

kérdésekben, mint hogy hol húzódik a filozófia határa, hol az esztétikáé és hol az 

irodalomé, sőt hol ér véget a józan értelem és hol kezdődik az őrület.  

Reinhart Koselleck a „fogalom” kifejezést használta azon szavakra, amelyek 

vonatkozásában az adott kontextus nem képes egyértelműsíteni a jelentést.
73

 Míg a 

„jegy” esetében egyértelművé válik a szó jelentése ezekben a kontextusokban: 

„Megvetted a jegyet?”, „Milyen jegyet kaptál a dolgozatodra?” vagy „Milyen jegyben 

születtél?”, és értelmetlen lenne azon vitatkozni, hogy egy jegy inkább anyajegy, 

csillagjegy vagy érdemjegy-e, addig – például – az „egyenlőség” vonatkozásában a 

kontextusoknak nincs egyértelműsítő funkciójuk. Ebből fakad Koselleck szerint a 

fogalmak azon sajátsága, hogy viták és összecsapások terepévé, eszközévé válhatnak, 

ez teszi például lehetővé a (társadalmi, nemi, politikai stb.) egyenlőség természetére és 

határaira irányuló diskurzus folytatását. Hasonló szellemben, bár funkciójukat az 

ellenkező nézőpontból megragadva fogalmazza meg Schwendtner Tibor is Husserl és 

Heidegger című könyvében a „fedőfogalmak” elméletét, így definiálva azokat a 

szavakat, amelyek véleménykülönbségek, álláspontbeli differenciák „elfedésére” 

szolgálnak.
74

 Kétségtelen, hogy a „fogalmak”, miközben viták lefolytatását teszik 

lehetővé, egyben el is fedhetik az álláspontbeli különbségeket. Ám vita és látszólag 

egyetértés ugyanarra a bennük rejlő lehetőségre alapozódik. Nos, talán nem túl merész 

azt állítani, hogy Nietzsche neve fogalommá vált – mely hol „fedőfogalomként” 

                                                        
73 Kosselleck, A forradalom újkori fogalmának történeti kritériumai, 2003, 75–97., különösen 75–77. 

Koselleck, Fogalomtörténet és társadalomtörténet, 2003, 121–147. A „fogalmak… szemantikai 

hordereje nagyobb a politikai-társadalmi térben általában használt »puszta« szavakénál” – írja, majd a 

fogalmak kapcsán úgy fogalmaz, hogy a „pontos értelmét csak a … teljes kontextusból deríthetjük ki”. 

I. m. 123., 125. 

74 (Schwendtner, 2008) 
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rejtett, hol pedig explicitté tett nézeteltérések ütköztetését, álláspontok egymásnak 

feszülését lehetővé tevő csatamezőként szolgál. 

Nietzsche és az esztétika kapcsolata – hogy a legenyhébben fogalmazzunk – 

sokrétű és szoros. Egyrészt szövegeinek megformálásában jellemzően változatos 

esztétikai normák érvényesülnek. Másrészt kiterjedt esztétikai elemzéseket 

olvashatunk nála. Harmadrészt jelentős szerepet kaptak írásai a további esztétikai 

diskurzusban, különösképpen a 19–20. század fordulóján (expresszionizmus), illetve 

20. század végén (posztstrukturalista művészetelméletek). Negyedrészt a Nietzsche-

értelmezések az esztétikához fűződő viszonyát rendre kiemelik akár úgy, mint 

Nietzsche filozófiai relevanciájával szembeni érvet, akár úgy, mint filozófiai 

relevanciájának vehiculumát. Minden nyitott kérdés, vita és a megközelítések 

sokféleségének dacára a szakirodalom bizonyos szempontból három út közül választ, 

amikor a „Nietzsche vs. esztétika” kérdésben döntenie kell – a következőkben ezt 

igyekszem felvázolni. 

A Nietzsche által említett alkotók között ott van Raffaello Santi, Richard 

Wagner, Arthur Schopenhauer, Homérosz, Aiszkhülosz, hogy csak néhányat 

említsünk, és mint a már idézett kézikönyv megjegyzi, minden egyes publikált 

írásában kiterjedt elemzéseket olvashatunk a művészetről. Nietzsche és a művészet 

témája kapcsán elsősorban mégsem a „műelemzésekre” vagy „műkritikákra” szoktunk 

hivatkozni, és az idézett kézikönyv sem így jár el. Nietzschét döntően nem 

filológusként
75

 és nem esztétaként
76

 olvassuk, hanem többek között filozófusként, 

elméletalkotóként, kommentátorként vagy stilisztaként – ám mindeközben igen ritkán 

hagyhatjuk figyelmen kívül az esztétikai kontextust. A már idézett kézikönyv szerzői 

egyenesen azt állítják, hogy az esztétika még a késői írásaiban is az esztétikán kívüli 

témák küzdelmének színpadául szolgál, miközben az esztétikát illető felfogását csak 

ama látszólag esztétikán kívüli problémákon keresztül érthetjük meg.
77

 Azt 

                                                        
75 A kivételek egyike James I. Porter Nietzsche and the Philology of the Future című könyve. 

76 Az események különösen iróniája, hogy az a Wilamowitz-Möllendorf nevezi közvetve esztétának 

Nietzschét egy kései visszatekintésében, aki A tragédia születésének kritikájával maga igyekezett a 

filológia mederébe terelni a diskurzust. 

77 „…the aesthetic in his later works functions as the site on which Nietzsche’s extra-aesthetic concerns 

are contested: a site that is continually transformed in the process, and so which can be understood only 
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gondolhatnánk, hogy mi sem méltányosabb, mint ez az eljárás, amelyben Nietzschét 

mint esztétikai elméletalkotót értelmezik.
78

 Úgy tűnik azonban, hogy mindezek az 

értelmezések, miközben Nietzschének megadják azt a jogot, hogy esztétikai 

kérdésekhez hozzászóljon, valamilyen előzetes esztétika-felfogás jegyében teszik ezt. 

Még az „esztétika színpada” kifejezés is olyan diszkurzív eljárásokra utal, amelyek 

tárgyképzése mintegy független az esztétikától – és amelyek tárgyai pusztán 

vendégszínészek ebben a színházban. Hogy jogosult-e ez az előfeltevés, azt itt nem 

tudjuk eldönteni, arra azonban rá kell mutatnunk, hogy dekontextualizált és 

szubsztanciájától megfosztott esztétikafelfogásra utal a fenti kifejezés. Úgy vélem, ez 

az egyik szélsőséges álláspont, amely fenyegető csábításként minden olyan 

vizsgálódás előtt felbukkan, mely magát Nietzsche és az esztétika viszonyának kívánja 

szentelni. 

Az elemzések újra és újra visszatérnek ezekhez a fordulatokhoz: Nietzsche így 

és így „látja” vagy „ábrázolja” a világot, „víziójáról” számol be, bizonyos 

elképzeléseit „vetíti ki” stb., mintha csak Nietzsche a „világról” írna, melyről – e 

szerzők implicit feltételezése szerint – mindannyian tudjuk, hogy micsoda, hogy mi 

merre és mettől meddig, mintha a „világ” (vagy az „esztétika”, a „tragédia”, a 

„művészet”, sőt a „metafizika”) a történelem ama „névtelen és általános alanyának” 

tapasztalataként mindenkor mindenki számára ugyanúgy hozzáférhető lenne, és 

Nietzsche, ez a sajátos képződmény, az esztéta szemével látná és láttatná ezt a 

világot.
79

 Amit tehát Nietzsche a filozófia klasszikus tárgyain érvényesít, az nem más, 

mint az esztétikai szemlélet, Nietzsche „műalkotásokként” szemléli a klasszikus és a 

hellenisztikus korszak görög filozófusait, a Zarathusztrában szépíróként mítoszt alkot, 

sőt saját magán is ezt az esztétikai szemléletet érvényesíti – többek között az Ecce 

homóban.
80

 Az esztétikai szemlélet jegyében „alakítja át” a filozófiát, a hermeneutikát 

stb. A magunk részéről sehol sem találtuk annak az álláspontnak megfelelő 

                                                                                                                                                                
through those apparently extra-aesthetic concerns that animate the surface of his thought.” (Berrios–

Ridley, 2001, 75.) 

78 Hasonlóképpen jár el Peter Bürger is, ld. korábban idézett munkáját (Bürger 1983). 

79 Lämmert, E. (1988): Nietzsche's Apotheosis of Loneliness. In: Volker Dürr (ed.): Nietzsche: 

Literature and Values. Chicago: University of Michigan Press, 1988, 50–65. Nietzsche „volt az első, aki 

a modern esztétikai géniuszt a filozófiában is alkalmazta” (idézi: Tuusvuori 2000, 166.). 

80 Ld. Nehamas, A. (1988): Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1988. 
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alátámasztását, amely szerint Nietzsche ilyen szemléletet képviselne, vagy egyáltalán 

lehetségesnek tartaná, és bár Nietzsche – hiszen erről szól az alábbi dolgozat – 

rengeteg különböző értelemben alkalmazza az esztétika, esztétikai kifejezéseket, a 

„szemlélet” – és kiváltképpen a pregnáns kanti fogalomhasználat – értelmében nem 

alkalmazza.
81

  

A harmadik utat azok az értelmezések jelentik, melyek igyekeznek eltekinteni 

attól a ténytől, hogy Nietzsche nemcsak tudatában van annak, hogy az „esztétikához”, 

akármi legyen is az, ezer szállal kötődik, de ezt nem mulasztja el hangoztatni sem. 

Ezek az értelmezések „Nietzschét mint filozófust” igyekeznek kiszabadítani az 

esztétikai kérdésfelvetések – nyilván parciálisnak, esetleg komolytalannak – érzett 

gettójából, hogy komoly problémák kapcsán kérhessék ki véleményét.
82

 Nota bene, 

korántsem arról van szó, mintha ebben minden esetben a gátlástalan és cinikus 

esszencializmus bukkanna felszínre – bár arra is rengeteg példát sorolhatnánk fel. És 

azt sem állítjuk, hogy itt rosszhiszeműségről vagy hárításról van szó. Arról viszont szó 

van, hogy olyan olvasási stratégiát érvényesítenek ezek az elemzések és értelmezések 

Nietzschén és az ezzel a névvel jelzett diskurzuson, amely a maga érvényességét 

valamely Nietzschétől többé-kevésbé független ontológiai alapállástól kölcsönzi. Még 

akkor is, ha – mint például Danto klasszikus Nietzsche-könyvének esetében – ez az 

ontológia magát egyenesen a józan észben, sőt a nyelv alapszerkezetében gyökerezővé 

nyilvánítja. Talán nem a szükségtelen módszertani purizmus jele, ha az ilyen és ehhez 

hasonló önkinyilatkoztatásokkal kapcsolatban is igyekezzük megtartani távolságunkat. 

Ha ugyanis olyan ontológiai kontextusban vizsgáljuk Nietzschét – és ez a kérdés 

voltaképpeni tétje –, amely tőle idegen, aligha fogjuk megérteni, hogy miért, hogyan 

és milyen összefüggésben vált azzá, akivé, és jelentőségét hogyan képes évszázados 

távlatban is megőrizni. Jelentősége, cezúrajellege éppen az általánosításokat és 

ontológiákat megkérdőjelező potenciáljában rejlik, más szóval sokkal inkább kérdez, 

semmint állít, ezért újra és újra kérdőre kell vonnunk azokat az értelmezéseket, melyek 

állításként olvassák. 

                                                        
81 A közelmúltban megvédett és azóta könyv formájában is megjelent disszertációjában Isztray Simon 

(Isztray, 2011) úgy érvel, hogy ez még az erőteljes Schopenhauer-hatást felmutató A tragédia születése 

esetében sem igazolható.  

82 Ld. a korábban idézett Haart (Haar 1993). 
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Az a szerep, amelyet Nietzsche a filológiai, filozófiai, esztétikai és tudományos 

diskurzus átalakulásában betölt, mélyrehatóbb és jelentőségét tekintve Foucault szerint 

olyan mértékű, mint amilyet például Freud vagy Marx nevével köthetünk össze. Más 

szóval, arra, hogy ma mit értünk „esztétika”, „metafizika” vagy „filozófia” alatt, a 

„nietzschei diskurzus” legalább olyan mértékben gyakorol hatást, mint Kant, 

Heidegger vagy Wittgenstein. Éppen ezért némileg különös álláspont, hogy utóbbiak – 

vagy éppen más, talán náluk kevésbé jelentős szerzők – álláspontját próbáljuk 

érvényesíteni olvasása során. Nietzsche nemcsak azt változtatta meg, hogy hogyan 

gondolkodunk az esztétika vagy a filozófia tárgyairól, hanem éppenséggel szembetűnő 

hatást gyakorol arra is, hogy egyáltalán milyen tárgyak lehetnek milyen formában és 

milyen diskurzusaktusok tárgyaként az esztétikai és filozófiai diskurzus legitim (vagy 

éppen kérdéses) témái. Tegyük fel, hogy nem véletlen: az expresszionista mozgalom 

Nietzschét olvasva és Nietzschére hivatkozva alakította át döntő és 

visszafordíthatatlan módon mind a vizuális művészeteket, mind pedig az irodalmat.  

 Aligha véletlen, hogy a posztstrukturalista hagyomány két talán 

legtöbbet olvasott és hivatkozott szerzője, Michel Foucault és Jacques Derrida is a 

Nietzsche-féle szövegkorpuszon demonstrálja annak a feladatnak a nyilvánvaló 

lehetetlenségét, hogy a nietzschei szöveg koherenciájának végső forrását magán a 

szövegkorpuszon belül találjuk meg.  

Foucault a Nietzsche, a genealógia és a történelem című írásában az eredet 

(Ursprung) és a származás (Herkunft) fogalmának szembeállítását vizsgálva mutat rá, 

hogy Nietzsche történetiség-fogalmának fejlődése arra utal, hogy a dekontextualizált 

eredetfelfogást Nietzschénél felváltja a származásra koncentráló történetiség-

felfogás.
83

 A származás fogalmával – érvel Foucault – Nietzsche arra utal, hogy egy 

identitás értelme nem lokalizálható önmagán, „eredetén” belül. A Nietzsche, Freud, 

Marx című szövegben pedig arra mutat rá, hogy Nietzsche is végtelen feladatként 

azonosítja az értelmezést, amelyhez képest nincsen elsődleges „értelmezett” vagy 

„értelem”.
84

 Foucault a jelet az interpretáció „maszkjának”, álarcának nevezi, melyet 

az mintegy felölt magára.  

                                                        
83 Foucault, Nietzsche, a genealógia, és a történelem, 1998. 

84 Foucault, M. (1992): „Nietzsche, Freud, Marx”. Bacsó Béla (szerk.): Athenaeum I/3., 157–71. 

Ugyanezt a három filozófust nevezte Ricoeur „a gyanakvás” filozófusainak. 
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Derrida a Nietzsche stílusaiban teszi – Nietzsche kapcsán – nyilvánvalóvá, 

hogy a filozófiai szöveg határai nem belső határok.
85

 Vajon egy céduláról, mely a 

késői kéziratok között maradt fenn, eldönthető-e egyértelműen – teszi fel a kérdést –, 

hogy része-e az életműnek, és milyen viszonyban áll az adott cédula az életmű többi 

részével? Derrida álláspontja szerint egyrészt magán az életművön belül maradva a 

kérdés nem dönthető el, másrészt az a tény, hogy ezek a kérdések így vagy úgy, de 

eldőlnek, arra utal, hogy ilyen „belül” nem létezik.  

                                                        
85 (Derrida, 1992) 
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Genealógia: Az ideál személye 

 

 

„Eddig azt fejtettem ki … hogy az »érckorszak« titánharcaiból és 

annak sanyarú népfilozófiájából az apollóni szépségre törekvés 

miként munkálja ki a homéroszi világot, hogy ezt a »naiv« pompát 

miként nyeli el megint a betörő dionüszoszi áradat, és hogy ezzel az 

új hatalommal szembefordulva miként emelkedik az apollói a dór 

művészet és világszemlélet merev méltóságára… ilyen módon a 

korábbi hellén történet e két ellenséges princípium közt folyó 

harcában négy nagy művészi korszakra oszlik…” 

Nietzsche: A tragédia születése, 46. 

 

 

 

Nemcsak Wilamowitz-Moellendorff,
86

 hanem Nietzsche is arra utal A tragédia 

születésében olvasható, Richard Wagnerhez írott 1971-es előszóban, hogy 1. művét az 

„esztétikai nyilvánosságnak”
87

 szánja (majd a könyvet rögtön azzal a felvetéssel is 

kezdi, hogy „sokat nyer vele az esztétikai tudomány, ha nem csupán logikailag látjuk 

be, hanem a szemlélet közvetlen bizonyosságával is felismerjük, hogy a művészet 

fejlődése az apollóni és a dionüszoszi kettőségéhez kötődik”
88

) és 2. ezt az esztétikai 

nyilvánosságot főként a Wagnerhez fűződő viszonyán keresztül kell értenünk. Nem 

arról van szó, hogy A tragédia születése kizárólag esztétikai megfontolásokat 

tartalmazna, vagy baumgarteni, esetleg hegeli értelemben vett szisztematikus 

esztétikával lenne dolgunk,
89

 és a mű szinte parttalan recepciótörténete is alátámasztja, 

hogy lehetséges olvasatai messze túlmennek az esztétika bármily tágan felfogott 

keretein.  

                                                        
86 Ld. Tatár, 2003, 113.  

87 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 22. 

88 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 24. Első kiemelés tőlem, VP. 

89 Ezt a pontot nyomatékosítja: Isztray, 2011, 15–56. 
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Az alábbiakban azt igyekszünk bemutatni, hogy ebben a könyvben Nietzsche 

az esztétikát genealógiaként műveli – bár a továbbiakban ezt esztétikai 

összefüggésekben mind kevésbé használja fel. A legkevésbé sem szeretnénk a 

nietzschei genealógiát az esztétikára redukálni ezzel, mintegy „relativizálva” 

morálkritikájának jelentőségét, esztétikai határok közé szorítva annak lehetséges 

értelmezéseit.  Az alábbi fejezetben azt a problémát kívánjuk körüljárni, hogy az 

esztétika milyen formát ölt Nietzschénél, milyen eljárásokat valósít meg, milyen 

sajátos tárgyképzési gyakorlatokat alkalmaz, milyen szubjekciókat és 

szubjektivációkat működtet. Vizsgálódásunk döntően az esztétika körére szorítkozik. 

Hogy a sajátosan esztétikai genealógia nietzschei gyakorlata milyen 

következményekkel jár a nietzschei morálfilozófia vonatkozásában, az egy ettől 

különböző, bár nyilvánvalóan éppoly izgalmas kérdés.  
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Személyektől az idealizációkig 

 

„legmagasabb rendű méltóságunk 

műalkotás voltunk lehetősége” 

Nietzsche: A tragédia születése 

 

 

 

A tragédia születése című könyv heteronóm, sőt heterologikus alkotás. A szöveg 

elején az attikai drámafejlődés rekonstrukciója rajzolódik ki, melyet később a 

racionalitás térnyerésének és a művészet bukásának sajátos kultúraelméleti problémája 

követ, végezetül a Wagner-féle zenedráma – korabeli – problémájába ütközünk. A 

szöveg mintha nemcsak azzal törekedne a filológia provokációjára, hogy nélkülözi a 

lábjegyzeteket. Ennél van egy sokkal különösebb jellemzője: olyan általánosításokban 

és összefoglalásokban beszél, amelyek „ideálokat” céloznak.  

Az „ideál” a pregnáns nietzschei értelemben elsősorban nem esztétikai 

kifejezésnek tűnik, hiszen olyan összefüggésekben bukkan fel, mint az „aszketikus” 

ideál, a kereszténység ideálja vagy Dionüszosz. Történetileg azonban a fogalom 

döntően esztétikai gyökerekkel bír. Radnóti Sándor Winckelmann kapcsán így mutatja 

be a kifejezés fogalmi tartalmát: „az a műszó, amely Winckelmann korában még 

meglepően rövid előtörténetre tekint vissza, éppenséggel az idea fogalmának léttel, 

egzisztenciával, tartalommal, anyaggal, konkrétsággal, egyediséggel vagy akár 

individualitássa való feltöltését szolgálja. Ez a műszó az ideál. … míg az idea 

magánvaló létező, addig az ideál idealizálás, azaz emberi tevékenység, szellemi vagy 

gyakorlati célkitűzés eredménye, célképzet, vagy – Kant kifejezésével – regulatív 

elv”.
90

 Az ideál működése kapcsán pedig Radnóti Kantot idézi, aki az ideát az ideállal 

állítja szembe: „Az erény s vele együtt az emberi bölcsesség a maguk egész 

tisztaságában nem egyebek ideáknál. De a bölcs (a sztoikusok bölcse) ideál; olyan 

ember tehát, aki csak gondolatban létezik, azonban tökéletesen összhangban van a 

                                                        
90 Radnóti, 2010, 190–191. 
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bölcsesség ideájával.”
91

 Radnóti a továbbiakban Panofskyhoz kapcsolódva utal arra a 

reneszánsz hagyományra, amelyben „az ideál láthatósága centrális jelentőségű” volt.
92

  

Két hagyománnyal állunk tehát szemben: a reneszánsz gyökerű, és 

Winckelmann nevével fémjelezhető hagyomány a műalkotásokban a megvalósult 

ideált látja, a Kant nevével fémjelezhető pedig az ideált a fantázia vagy a tiszta 

intellektus közegében helyezi el. Alább azt szeretném bemutatni, hogy Nietzsche, 

miközben nyilvánvalóan elismeri Winckelmann érdemeit, és elutasítja Kantot, e két 

alternatívával szemben egy harmadikat dolgoz ki és alkalmaz. 

Nietzsche az antikvitáshoz mint a filológiai tárgyához való saját viszonyát 

egyáltalán nem problémamentesen fogja fel. Felfogására nemcsak a klasszika-

filológiai hagyomány, hanem a weimari klasszika és Winckelmann archeológiai 

esztétikája is intenzív hatást gyakorol. Ugyanakkor Nietzsche volt az első, mondja 

Heidegger, aki a „klasszikust” kiszabadította a „klasszicizmus” és a „humanizmus” 

félreértelmezései alól.
93

 Nietzsche behatóan ismerte Goethe Eckermann-nal folytatott 

beszélgetéseit.
94

 Jó okunk van feltételezni, hogy az „egészséges” és „beteg” 

kifejezéseket részben e könyv ösztönzésére – a nevezetes goethei szembeállítás 

alapján: klasszikus az, ami egészséges, romantikus az, ami beteg – alkalmazza 

bizonyos helyeken, például közvetlenül Goethe említését követően A tragédia 

születésében, amelyben a szimptómák fogalma, terminusa még nem meghatározó.
95

 A 

Túl jón és rosszon 247-es részében szentel neki figyelmet (Luther Biblia-fordításával 

szembeállítva), majd a Beszélgetések Goethével címen kiadott kötetet az Emberi, 

nagyon is emberi második kötetének (A vándor és árnyéka) 109-es részében a 

„legjobb német könyvnek” nevezi. A tragédia születésének 20-as részében úgy 

                                                        
91 Kant, 2004, 465. Idézi: Radnóti, 2010, 191. „Kant – vonja le Radnóti az elháríthatatlan következtetést 

– nem tulajdonít realitást az ideálnak, sőt elhárítja az ideál jelenségvilágban való megvalósításának 

lehetőségét is.” Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Kantnál különös módon ideál és ízlés csak közvetett 

összefüggésben áll. 

92 Radnóti, 2010, 192. 

93 Heidegger, 1961, I. kötet, 150. 

94 (Eckermann, 1956) 

95 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 190.: „mélységesen 

egészséges őserő”.  
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fogalmaz, hogy „mindenekelőtt is Goethe, Schiller és Winckelmann nemes 

kultúrharcát kellene itt egyedülálló méltatásban részesíteni”.
96

 A három alkotó közül 

érdekes módon Schillernek juttatja a legkisebb szerepet, miközben ő az, aki többek 

között Eszmény és valóság (Das Ideal und das Leben, 1795, a végleges címet azonban 

csak 1804-ben nyerte el a vers) valamint A naiv és szentimentális költészetről című 

szövegeiben – de közülük is főként az utóbbiban – többé-kevésbé elméleti kidolgozást 

adott az ideál fogalmának. (Ilyen mélységben csak Kant A tiszta és kritikájában, és 

kritikusa, Herder a Kalligonéban foglalkozott az ideál kérdésével. Rájuk azonban 

Nietzsche ilyen vonatkozásban nem támaszkodik.) 

Később azonban, még a bázeli időszakban Goethe és Winckelmann 

jelentőségét nem minden esetben látja azonosnak: egyrészt Goethét sokkal többször 

említi, másrészt viszont Winckelmannt szinte kizárólag a weimari klasszika alkotói 

vagy Lessing társaságában. Ezzel együtt is több hátrahagyott töredékben és könyvben, 

például A bálványok alkonyában (mely egy Georg Brandesnek írott és 1888. 

szeptember 13-án kelt levél tanulsága szerint „Egy pszichológus henyélése” lett 

volna
97

) ismét egymás mellett állnak, mint akik értették a görög ideált.
98

 Az eltérés 

                                                        
96 „Hogy a német szellem mely korszakban, mely alkotók révén küzdött a legkeményebben azért, hogy 

a görögségtől tanulhasson, csalhatatlan bíró előtt kellene mérlegelni egyszer; s ha bízvást feltételezzük, 

hogy mindenekelőtt is Goethe, Schiller és Winckelmann nemes kultúrharcát kellene itt egyedülálló 

méltatásban részesíteni, nyomban azt is hozzá kellene tennünk, hogy az ő koruk, az ő küzdelmük 

kivívta eredmények óta felfoghatatlan módon mindegyre csökkenőben az a törekvés, hogy az ő 

nyomdokaikon tovább járjuk a művelődésnek e görögökhöz elvezető útját.” (Nietzsche, A tragédia 

születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 165.) 

97 (Nietzsche, Válogatott levelei. 1861. január – 1889. január, 2008) 227–228. Ugyanebben a levélben 

teszi egyértelművé, hogy a Der Fall Wagner címet hogyan kell értenünk: itt a Fall egy kórképre, egy 

sajátos tünetegyüttesre utal, és nem egyfajta vitatott „ügyre”. 

98 „Andere kamen dann später hinzu und suchten doch irgendeinen Grund für dies auffallende Wesen; 

und so entstanden zur Erklärung jener Gebräuche jene zahllosen Festsagen und Mythen. Auf der andern 

Seite glaubte man, jenes possierliche Treiben, welches nun einmal an den Festtagen stattfand, gehöre 

auch notwendig zur Festfeier, und hielt es als einen unentbehrlichen Teil des Gottesdienstes fest«. - Das 

ist verächtliches Geschwätz, man wird einen Lobeck nicht einen Augenblick ernst nehmen. Ganz anders 

berührt es uns, wenn wir den Begriff »griechisch« prüfen, den Winckelmann und Goethe sich gebildet 

haben, und ihn unverträglich mit jenem Elemente finden, aus dem die dionysische Kunst wächst - mit 

dem Orgiasmus. Ich zweifle in der Tat nicht daran, daß Goethe etwas derartiges grundsätzlich aus den 

Möglichkeiten der griechischen Seele ausgeschlossen hätte. Folglich verstand Goethe die Griechen 
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oka, talán, egyrészt a két szerző közötti kvantitatív különbség – Winckelmann 

viszonylag keveset, Goethe minden képzeletet felülmúlóan sokat és sokféle témában 

írt. Azonban – mint arra Herman Siemens rámutat – „Nietzschére jellemző, hogy a 

»klassisch« és »Klassiker« kifejezést nem annyira a költő Goethére alkalmazza, mint 

inkább a személyre mint »emberre« (Mensch), és szembeállítja Schillerrel, akit 

ellentétes fogalmakkal azonosít, mint például a romantikával”.
99

 

Másrészt azonban az az évszázados kritika, melyet a weimari klasszikával 

kapcsolatban többen megfogalmaznak, azaz hogy a klasszikát „állapotként” fogják fel, 

mást jelent Goethe, és mást Winckelmann összefüggésében.
100

 A winckelmanni 

görögségideál egyes műalkotásokhoz és azok elsősorban szemléléséhez, másodsorban 

elemzéséhez kapcsolódik, háttérelmélete az identifikáció.
101

 Winckelmann számára az 

                                                                                                                                                                
nicht. Denn erst in den dionysischen Mysterien, in der Psychologie des dionysischen Zustands spricht 

sich die Grundtatsache des hellenischen Instinkts aus - sein »Wille zum Leben«.” Götzen-Dämmerung. 

KSA 6. 157–8. 

Illetve másutt:  

„Es ist kein Zweifel, daß die Griechen die letzten Geheimnisse »vom Schicksal der Seele« und alles, 

was sie über die Erziehung und Läuterung, vor allem über die unverrückbare Rangordnung und Wert-

Ungleichheit von Mensch und Mensch wußten, sich aus ihren dionysischen Erfahrungen zu deuten 

suchten: hier ist für alles Griechische die große Tiefe, das große Schweigen - man kennt die Griechen 

nicht, solange hier der verborgene unterirdische Zugang noch verschüttet liegt. Zudringliche Gelehrten-

Augen werden niemals etwas in diesen Dingen sehen, soviel Gelehrsamkeit auch im Dienste jener 

Ausgrabung noch verwendet werden muß -; selbst der edle Eifer solcher Freunde des Altertums, wie 

Goethneitzsche es und Winckelmanns, hat gerade hier etwas Unerlaubtes, fast Unbescheidenes.” KSA 

12. 41[7] 

99 Siemens, 2004, 398. Vö. KSA 13. 11[315] és 15[12], 133. és 411–12. Hogy milyen viszonyban látja 

Schillert és Goethét Nietzsche, azt jól mutatja A történelem hasznáról és káráról írott esszé második 

részének Schiller-hivatkozása, amelyben mindössze azt idézi Schillertől, amit az Goethével való 

beszélgetéséről ír le. 

100 (Stephens, 1989), (Held, 2004) 

101 „Mit nevezett Nietzsche valóban modernnek Winckelmann-nál és a többieknél? Úgy látszik, magát a 

történelmi múlttal való tudatos identifikációt, amely tudja ugyan, hogy a múlt elmúlt és más, ám mégis 

azonosulni kíván vele. Ezért aztán szükségképp létrehozza a múlt utópisztikus mítoszát.” (Radnóti, 

2010, 93.) Elismerve, hogy Nietzsche valóban csodálta az identifikáció winckelmanni gesztusát, az 

alábbi elemzés inkább arra utal, hogy a maga részéről Nietzsche Winckelmannék eljárását nem tartotta 

követhetőnek, mégpedig teoretikus alapokon. 
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ideál elsősorban a mű. Goethe a görögségben és az antikvitásban azonosítja az ideált. 

Hogy Nietzschéhez utóbbi lényegesen közelebb áll, az az alábbiakból reményeink 

szerint egyértelművé válik. 

Nietzsche, mint azt majd a filológia kapcsán látni fogjuk, tisztában van azzal a 

hagyománnyal is, amely mind nagyobb mélységeiben hozta felszínre a klasszikus 

görögség kulturális teljesítményeinek ókori keleti forrásait. A Mi, filológusok című 

esszétöredékekben is nyilvánvalóvá teszi ezt, ám azt is, hogy a problémának két oldala 

van – és jellemző nietzschei gesztussal arra mutat rá, hogy valójában senkinek sincs 

igaza (tegyük hozzá: nyilván, hiszen filológusokról van szó). A töredékek 196-tól a 

250-ig terjedő részében a görögökkel „mint a zsenivel a népek között” foglalkozik – 

később az ideál problémájának elemzésekor erre még vissza kell térnünk. Az 

ellentmondások közül kettőt szeretnénk itt kiemelni: az egyik az idealizált görögség és 

az egyes individuumok közötti ellentmondás, a másik pedig az idealizált görögség és a 

forrásaik sokfélesége között feszülő ellentét.  

A 197. töredékben ezt olvassuk: „Ugyan hogy lehet egy egész népet 

magasztalni és dicsőíteni! Az egyedek azok, a görögöknél is.”
102

 Ez a démokritoszi 

szemléletű  gondolat azonban Nietzsche gondolkodásában nem mond ellent annak a 

206-ik töredékben kifejtett gondolatnak, miszerint „A görög a zseni a népek között. 

Gyermeki természet, hiszékeny. Szenvedélyes. Öntudatlanul is a géniusz 

létrehozásának élnek.”
103

 Az első gondolat a „dicsőítésre” vonatkozik, míg a második 

az idealizálásra.  

Babett Babich egy sajátos szemléletű tanulmányában mutatott rá arra, hogy a 

Pindarosz 2. püthiai ódáját
104

 megidéző nietzschei „légy, aki vagy” felszólításban,
105

 

                                                        
102 Nietzsche, Mi, filológusok, 2000, 181. 

103 Nietzsche, Mi, filológusok, 2000, 184., illetve a Démokritosz-hatáshoz: (Porter, 2000). 

104 A kontextus érdekében itt szeretnénk idézni a lenyűgöző szépségű költői szöveg döntő részeit: 

„Ami engem illet, kerülnöm kell a kötekedő rágalmazást. Mert láttam, ahogy – jóval énelőttem – a [55] 

becsmérlő Arkhilokhosz gyakran magatehetetlenül, súlyos szavakkal ostorozta és gyűlölte önmagát. A 

sors akaratából gazdagnak lenni – ez a jártassággal párosult bölcsesség legnagyobb adománya. És neked 

nyilvánvaló osztályrészed ez az áldás, és ezt te, virágfüzérekkel koronázott utcák és egy nagyszerű 

hadsereg törvényhozója és vezetője, nagylelkű szellemeddel ki is mutathatod. Ha gazdagságról és 

befolyásról esik szó, akkor mindaz, [60] aki azt mondja, élt valaha is Görögországban bárki, aki túltett 

rajtad, elmelágyult és hiábavalóan ágál. Nekem viszont a virággal feldíszített hajóra kell felszállnom, 
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amely Babich rekonstrukciójában az enkomion, a „par excellence erotikus trópus” 

alkalmazása, az enkomion azon „orgazmikus-organizmikus” értelmű alkalmazásáról 

van szó, melyet Babich értelmezésében Nietzsche „nagy egészségként” ír le, és 

amelynek értelmében újra és újra el kell sajátítani eme nagy egészséget, hiszen újra és 

újra feladjuk.
106

 Az egészség nem sztázis, hanem egyfajta folyamatos küzdelem, harc. 

                                                                                                                                                                
hogy a kiválóságot dicsőítsem. A merészség segíti az ifjakat a szörnyű háborúkban; ezért azt mondom, 

hogy te is határtalan hírnevet nyertél magadnak [65] azzal, hogy egyaránt harcoltál a lovasok és a 

gyalogosok között. És éveid számát meghaladó bölcsességed olyan dicséretre késztet, melyet legkisebb 

részében sem lehetne kiigazítani. Üdvözlégy! Ezt a dalt úgy küldöm hozzád a szürke tenger felett, mint 

föníciai kereskedők kincseit: fogadd kegyesen éol húrokon zengő Kasztor-dalom; [70] jöjj, és üdvözöld 

a héthangú líra hálatelt áldozati ajándékát. Ismerd meg magad, és válj azzá, aki vagy. A gyermekek 

számára, mint tudod, egy majom kedves, örökké kedves. De Rhadamenthosz azért virágzott, mert őneki 

az okosság feddhetetlen gyümölcse jutott, és szíve nem az öncsalásból merített örömöt, [75] pedig a 

férfire mindig ez a veszély leselkedik a mögötte sugdolózók miatt. A rágalmazók gonoszok, és mindkét 

félnek nyomorúságot hoznak; lelki alkatuk akár a rókáé. De vajon mit ér el egy róka azzal, hogy még 

rókább lesz? Mert miközben a támadások többnyire csak odalent, a mélyben tudnak kárt okozni, [80] én 

elsüllyeszthetetlenül lebegek, akárcsak a parafa dugó a sós tenger színén. A kézműves nem tud a 

szavával parancsolni a nemeseknek; és mégis törleszkedik hozzájuk, magára teljes pusztulást hozva. Én 

nem az ő bátorságában osztozom. Hadd legyek barátja a barátomnak; az ellenségemnek pedig ellensége 

leszek, és farkasként csapok le rá, [85] követve görbe útjain a végsőkig. Bármilyen törvény is 

uralkodjék, az a férfi virul, aki egyenesen beszél; a zsarnokságban is, ott is, ahol a rekedt hangú 

tömegek uralják az államot, és a jártas férfiak uralma alatt is. Nem küzdhetünk az isten ellen, aki 

egyszer az egyik férfi gazdagságát növeli hatalmasra, majd a másiknak ad roppant dicsőséget. De még 

ez sem [90] elég az irigyek szívének; túlságosan is szorosra húznák a korlátokat és saját szívüket is 

fájdalmasan megsebeznék ahelyett, hogy begyűjtenék azt, ami nekik jutott. A legjobb az, ha a férfi 

nyakát belehajtja a neki jutott igába, és könnyen viseli azt; az ösztöke ellen lázadni [95] szenvedéssé 

teszi az útját. Azt remélem, hogy a nemesek társa lehetek, és örömet szerezhetek nekik.” (A szövegnek 

egy 1929-ben kiadott magyar fordításáról tudok, amit azonban itt nem tudunk felhasználni: Pindarosz, 

ford.: Csengery János, Budapest, Glóbusz Nyomdai Műintézet, 1929, 142. skk. Jelen fordítás kizárólag 

a kontextus megvilágítása kedvéért, valamint a fordító legnagyobb gyönyörűségére, tájékoztató céllal, 

angol, német és latin prózafordítások, valamint a görög eredeti alapján született.) 

105 Ezt Nietzsche számos helyen alkalmazza, ismétli. Talán teoretikus szempontból a legfontosabb 

előfordulása az Ecce homo „Hogyan lesz az ember azzá, ami” alcíme. 

106 Babich elemzésének eredetisége és pimasz szellemessége talán megérdemli, hogy eredeti formájában 

hosszabban idézzük: „If Nietzsche opposes the ideal of eternal bliss as a reward he also opposes current 

conservative (i. e., cutting edge, Foucaultian, Deleuzian) readings. Nietzsche’s convalescence has 

nothing to do with recuperation or reserve (or, contra Lacan and his co-traveller de Sade: yet another 

effort!), instead Nietzsche’s key is an intriguingly organic, biological claim on behalf of the human 
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Ez pedig, mutat rá Babich, az individuum nietzschei értelmezésének/értelmének egyik 

kulcsa lehet. A kérdés az, hogy milyen (retorikai) eszközzel lép be az szubjektum ebbe 

a benne és körülötte egyaránt zajló küzdelembe. Babich szerint az enkomion erotikus 

trópusa teszi lehetővé, hogy az individuum az ideál nyelvi-szimbolikus szinten 

megformált egységéhez kapcsolódjék és magát mint szervezett testet, azaz mint testi 

egészséget  létrehozza és fenntartsa. Arra Babich nem reflektál, hogy a 

szervezettségnek többféle alternatívája van Nietzschénél – legkésőbb a Vidám 

tudomány időszakától (és Zarathustra felbukkanásától) az egészség is relatív, nem 

pedig abszolút érték, valamint maga az ideál, amely az enkomionban „te”-ként vagy 

vagy „ő”-ként megjelenik, számos formát ölthet. Talán elegendő, ha itt rámutatunk 

egyrészt arra, hogy Szókratész személyét is ideálként írja le Nietzsche, másrészt az 

alábbi, Szókratész személyének értelmezésében mutatkozó kettősségre: Nietzsche a 

kései írásaiban már nem vádolja Szókratészt azért, hogy feltalálta a morált, hanem 

fiziológiai szükségszerűségként mutatja azt be.
107

 Mindazonáltal Babich elemzésének 

van egy fontos, és számunkra itt jelentőséggel bíró mozzanata, mégpedig a „dicsőítés” 

mint nyelvi forma központi jelentősége Nietzschénél.  

Az enkomion a jelentőségét az individualitás megformálásának, kialakításának 

vonatkozásában nyeri el, és nincs okunk azt gondolni, hogy – Babich elemzésének 

szellemében – egyrészt dicsőítés és a „nagy egészség” ne alkotna Nietzsche írásaiban 

egyfajta basso continuót, másrészt hogy ez a téma csak valamikor Nietzsche 

pályafutásának vége felé bukkanna fel. Éppen ellenkezőleg – a dicsőítés nyelvi 

játékának, trópuscsoportjának különböző alternatívái a bázeli székfoglaló beszédétől, 

                                                                                                                                                                
organism. For Nietzsche, imbued with the biological convictions of his day, convalescence is always all 

and only about expenditure. This is the erotic trope par excellence, the organismic, i. e., the orgasmic 

meaning of what Nietzsche describes as the defining aspect of »the great health - that one does not 

merely have but also acquires continually and must acquire because one gives it up again and again and 

must give it up« (GS 382, KSA 3, 363.)”. Erre és Babich egy másik elemzésére a szimptomatológia 

kapcsán is utalunk. 

107 Ld. KSA 6. 67–72. („Szókratész problémája”) Így érti ezt például (Conway, 1994). Elemzi továbbá: 

(Nehamas, 1998). Babich írása voltaképpen ezt a Nehamas-írást (pontosabban az 5. fejezetet: „The 

Reason for Socrates’ Face”) is kritizálja. Bizonyos vonatkozásokban mindkettejüknek messzemenőkig 

igaza van, bár Nehamas mindeközben látványosan figyelmen kívül hagyja egyrészt a test 

szimptomatológiai felfogásának többértelműségét Nietzschénél, másrészt pedig a genealógiai 

értelmezés jelentőségét. Szókratész pusztán mint kritikai/önkritikai ágens jelenik meg nála. 
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azaz a Homérosz és a klasszika-filológia című előadástól fogva nyilvánvaló 

egyértelműséggel jelen vannak írásaiban, miközben a dicsőítés trópusában alkalmazott 

tárgyképzési eljárások nem homogének, hanem legalábbis többfélék. 

A dicsőítés mellett a másik probléma a görögség kapcsán az idealizáció 

kérdése, és a következőkben ezt a kettőt állítjuk szembe. A szintén a Korszerűtlen 

elmélkedések időszakában írott Filozófia a görögök tragikus korszakában című 

töredékes írásában Nietzsche így fogalmaz: „Bár buzgón kimutatták, mi mindent 

találhattak és tanulhattak a görögök a keleti világban, és mi mindent hozhattak onnan. 

Csodás színjáték volt persze, valahányszor a feltételezett keleti mestereket és 

lehetséges görög tanítványaikat összehozták, és így Zoroasztert Hérakleitosz, a 

hindukat az eleaiak, az egyiptomiakat Empedoklész mellett, vagy pláne Anaxagoraszt 

a zsidók és Püthagoraszt a kínaiak körében mutatták be.”
108

 Ezeket a reduktív 

magyarázatokat viszont megkülönbözteti attól a problémától, hogy a görögség 

kultúrája általában véve változatos forrásokból táplálkozik: „A görögök mint a 

világtörténelem egyetlen zseniális népe; ilyenek a tanulásban is, ők értenek hozzá a 

legjobban, s amit átvettek, azt nem csupán dísznek és cicomának használják, mint a 

rómaiak. A polisz felépítése föníciai találmány: a hellének még ezt is utánozták. … 

Nem tagadják, hogy vannak bevándorolt, nem eredeti dolgaik.”
109

 

Nietzsche a görögség kapcsán egyrészt magától értetődőnek veszi, hogy a 

görögök számos ismeretelemet, intézményt más népektől vettek át. Másrészt 

nyomatékosítja a dicsőítés problémája kapcsán, hogy a dicsőítés szubjektuma az egyes 

individuum lehet. Nem is lenne sok értelme olyasmit dicsőíteni, aki/ami azt értékelni 

nem tudja, vagy akivel/amivel a dicsőítés diskurzusában nem tudunk személyes 

relációt kialakítani. A dicsőítés – ha helyes Babett Babich elemzése, bár más 

kifejezéseket alkalmaz – a nietzschei szubjekció és szubjektiváció egyik központi 

trópusa. Ennek fényében azonban csak még elevenebbé válik az a kérdés, hogy a 

görögség zsenialitására vonatkozó gondolatai ehhez képes milyen összefüggésbe 

ágyazódnak. A görögség kapcsán nem dicsőítésről beszél Nietzsche, hanem 

idealizációról.  

                                                        
108 Nietzsche, Filozófia a görögök tragikus korszakában, 2000, 49. 

109 Nietzsche, Mi, filológusok, 2000, 188. 
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Homérosz alakja olyan központi probléma Nietzsche számára, amelyben a 

szerzői funkció és a dicsőítés, illetve a görögség mint nép és idealizáció problémája 

összekapcsolódik. 1869-es székfoglalóját azzal a gondolattal zárja, hogy „az összes 

filológiai tevékenységet körül kell fogja és keretbe kell foglalja egy filozófiai 

világnézet, melyben mint valami elvetendő, eltűnik minden, ami részlet és szórvány, s 

csak az marad meg benne, ami egész és egységes”.
110

 Egy ilyen „világnézet” megfelel 

azoknak a filozófus-portréknak, amelyeket a Platón előtti filozófusok értelmezése 

során dolgoz ki. Dicsőítés és idealizáció tehát össze is kapcsolódhat.  

Az idealizáció egyrészt kritikai terminus Nietzschénél, így például amennyiben 

Homéroszt idealizációként értelmezi, másrészt „Homérosznak, az epikus hősköltészet 

atyjának régi, az anyagban gyökerező jelentősége átalakult az egyáltalában vett 

költészet atyjának s egyúttal elérhetetlen prototípusának esztétikai jelentőségévé”.
111

 

Az idealizáció, amelyet a görögség kapcsán – is – Nietzsche folyamatosan érvényre 

juttat, abba a tágabb kontextusba illeszkedik, melynek pregnáns formáját Nietzsche 

úgynevezett morálkritikája jelenti. 

Az Adalék a morál genealógiájához című szövegben csakúgy, mint az 

Antikrisztusban vagy – és számunkra a továbbiakban ez lesz lényeges – A tragédia 

születésében bizonyos idealizációk (olykor „típusok” – mint arra a fent idézett 

Christos Axelos is utalt) annak ellenére általános minőségek megtestesítőiként 

jelennek meg, hogy Nietzsche sokszor kifejezésre juttatja azon álláspontját, hogy ezek 

nem homogén történelmi tényezők. Ezt a görögség kapcsán láttuk. De ugyanezt 

tapasztaljuk „a” kereszténység, „a” filozófia, „a” művészet, „a” nők, „a” zsidók, „a” 

papok stb. kapcsán.
112

 Ezek az idealizációk a Túl jón és rosszon, valamint az Emberi, 

nagyon is emberi szövegeiben nyernek először kifejtést szemantikai problémaként. A 

Homérosz és a klasszika-filológia szövegében még egyértelműen egy esztétikai 

összefüggésrendszerben szerepel az idealizáció kérdése. Itt Homérosz „központi 

                                                        
110 Nietzsche, 2000, 30. 

111 Nietzsche, 2000, 25. 

112 Eric Blondel ezt a La Rochefoucauld- és Chamfort-féle morálkritikai tradícióhoz kapcsolva 

értelmezi, és így fogalmaz: „Hozzájuk hasonlóan [e típusok] rejtett motivációinak, gondolatainak és 

indítékainak az egységét akarja megmutatni, és ezeket a látható felszín és a mélyebb pszichológiai 

tartalom ellentmondásának fényében kívánja értelmezni.” (Blondel, 1994) 309. 
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személyiségproblémáját” elemezve Nietzsche úgy fogalmaz, hogy „Homérosz tehát 

mint az Iliász és az Odüsszeia költője esztétikai ítélet”.
113

  

A székfoglalóban az esztétika ízléselméleti összefüggései is felbukkannak, mint 

amelyek egyfajta tudatosságot képviselnek – ám nem a szerző tudatosságát. „Mi 

marad hát meg mint egyedien-homéroszi vonás? Semmi más, mint szubjektív ízlés 

szerint kiválasztott, különösen szép és kiemelkedő helyek sora. Az esztétikai 

egyedülállóság foglalatát, amit művészi képessége szerint az egyes ember elismert, 

most Homérosznak nevezte.”
114

 Az „esztétikai ítéletet” a szerkesztő személyes 

ízlésére, azon keresztül egy kultúra ízlésére vezeti vissza Nietzsche. Ez az ízlés szolgál 

a Homérosz-előadásban az idealizáció megalapozásául – és erről jelenti ki, hogy 

magához az ideálhoz képest, melyet létrehozott, valójában jelentéktelen. Az 

„elrendező művész” fogalmak és sémák szerint hozza létre az egészet, amit azután 

Homérosz néven tisztelünk. Az elrendező művész – aki az ízlés révén végzi munkáját 

– mint személy és mint intenció, illetve a kész mű mint idealizáció elválik egymástól. 

Ez az oka annak, hogy „hiszünk az Iliász és az Odüsszeia nagy költőjében – de nem 

Homéroszban, mint aki e költő lehetne”.
115

 Homérosz mint mű és ideál mögött 

„ösztönösség és tudatosság gyökeresen eltérő műhelyei” dolgoznak. Ösztönösség és 

tudatosság fogalmaiban könnyen felismerhetjük Dionüszosz és Apollón előképét – 

ahogy azt is, hogy Nietzsche számára ezek részben relatív fogalmak, mégpedig 

Homérosz „központi személyiségproblémájától” függő kérdések, miközben az 

„ösztönösség” vonatkozásában kétértelmű. Mindeközben azonban az előadás abban a 

tekintetben belső feszültségtől terhes, hogy álláspontja szerint ez a 

személyiségprobléma pedig egy esztétikai ízlésítélet, majd egy esztétika tudatosság 

együttes „műhelymunkájának” mélységeit kutatva tárható fel.   

 A Homérosz-előadásban elővételezett, ám ellentmondásosan kifejtett 

személyiségproblémát a görög filozófiáról írott jegyzetek és a Filozófia a görögök 

tragikus korszakában szövegei egy újabb vonással egészítik ki. Továbbra is az 

egyéniség jelenti a gondolatmenet fókuszát, ám az esztétikai összefüggés mellett itt 

megjelenik egy újabb komponens. A művész (Homérosz mint alaptípus) 

                                                        
113 Nietzsche, 2000, 25. 

114 Nietzsche, 2000, 23–4. 

115 Nietzsche, 2000, 27. 
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személyiségével szemben a filozófus személyisége egy központi tan fényében jelenik 

meg: „minden rendszerből csak azt a pontot akarom kiemelni, ami az egyéniség, a 

cáfolhatatlant és vitathatatlant … azokat a tanokat választottuk, amelyekben a 

filozófus személyisége a legerősebben mutatkozik”.
116

 A Platón és elődei címen 

kiadott kötethez írott előszavában Hévizi Ottó arra utal, hogy a személyiségprobléma a 

Korszerűtlen elmélkedések korszaka után kikerült Nietzsche gondolkodásának 

fókuszából.
117

 Ez így is van, amennyiben a személyiség fogalmát empirikus 

értelemben kívánjuk alkalmazni. Nietzsche azonban nem csupán így használja. Ha a 

személyiséget a pregnáns nietzschei értelemben, az ideál felől értjük, akkor éppen, 

hogy intenzifikálódik a homéroszi kérdés kapcsán felmerült személyiségprobléma: 

Nietzsche gondolkodásának középpontjába néhány központi személyiség kerül (saját 

maga, Szókratész, Wagner, Pál, Krisztus), és genealógiai eljárásait azokon az 

idealizációkon érvényesíti, melyek elvi kidolgozásának lehetőségét a bázeli 

korszakban alapozta meg, majd a Zarathustra szövegében kap ironikus-idealizált 

formát. 

Az idealizáció problémája a Túl jón és rosszon, valamint az Emberi, nagyon is 

emberi szövegében nyer szemantikai és szimptomatológiai értelmezést. Az Emberi, 

nagyon is emberi 143. részét ezzel kezdi: „A szentnek nem az kölcsönzi 

világtörténelmi értékét, hogy mi is valójában, hanem az, hogy mit jelent a nem-szentek 

számára.”
118

 Ezt követően a szentnek mint „összehasonlíthatatlan, idegenszerű-

emberentúli lénynek” az idealizált alakjára vezeti vissza „azt a rendkívüli erőt”, 

mellyel „egész népek és egész korok képzeletét” uralni tudta. Miközben a „szent 

rajzolata”
119

 nem olyasmi, amit figyelmen kívül lehetne hagyni, hanem értelmezésre 

váró képződmény. Nietzsche nem szkeptikus az idealitásokkal szemben abban az 

értelemben, hogy tagadná azok jelentőségét, hanem azok jelentőségének elismerése 

mellett alternatív értelmezésüket keresi. Eric Blondel ezt hermeneutikai eljárásnak 

                                                        
116 Nietzsche, Filozófia a görögök tragikus korszakában, 2000, 46.  

117 Ld. Hévizi Ottó előszavát a Platón és elődei kötethez (Hévizi, 2007) 11. 

118 Nietzsche, Emberi, nagyon is emberi, 2008, 143. 

119 Nietzsche, Emberi, nagyon is emberi, 2008, 144. rész 
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nevezi
120

 – és mi csak azért tartózkodunk ettől az elnevezéstől, mert szeretnénk a 

hermeneutika kifejezést pregnáns episztemológiai értelemben használni.  

A Túl jón és rosszon 187. részében azt mondja, hogy „a morál csupán az 

affektusok jelnyelve”, és ez a jelnyelv az ideálok újraértelmezésén keresztül fejthető 

meg. Nietzsche szkepszise nem az idealitásokkal, hanem a nyelvvel szemben 

definiálja magát, ahogy azt az „Öt előszó” nevezetes A nem morálisan felfogott 

igazságról és hazugságról című esszéjében kifejtette. A nyelv nem azt mondja, amit 

mond, mivel figuratív és metaforikus természetű. Az ideál jelentése nem abban áll, 

amit magáról „őszintén állít”, hanem alkalmazásában, működésében.  

 Nietzsche az ideál vonatkozásában – mint azt akár Homérosz, akár az 

„aszketikus ideál”, akár Szókratész kapcsán látjuk – arra az álláspontra helyezkedik, 

hogy az ideál jelentőségét megkérdőjelező szkepszis tévedés. Ezt a következtetést, 

mint azt James I. Porter szolid filológiai eljárások révén feltárta, egyrészt a Valentin 

Rose-féle Arisztotelész-kiadás, majd az annak nyomán tervezett saját Démokritea-

projektje eredményeként vonta le.
121

 Másrészt azonban az ideál Winckelmann-féle és 

kanti értelmezését is ismerte.  

Az ideál lebontásával szemben alternatív értelmezés kidolgozását tűzi ki 

programként, és e program első lépcsőfokát a Homérosz-előadás jelenti. A Homérosz-

előadás felfogásában is előtérbe nyomul az „esztétikai” probléma. Az előadás 

„Homérosz keletkezését” igyekszik feltárni, és egyszerre mozgatják kritikai és 

rekonstrukciós motívumok. Kritikaként Homérosz személyiségének „valóságával” 

szemben a homéroszi típust mint ideált dolgozza ki. Rekonstrukciós törekvései pedig 

ennek az ideálnak a keletkezésére kívánnak fényt deríteni. Analízise szerint, mint már 

láttuk, a homéroszi esztétikai ideál mögött „ösztönösség” és az „esztétika 

                                                        
120 (Blondel, 1994) 

121 Tervezett könyvéhez Nietzsche gyakorlatilag az azonnali hírnév reményét fűzte. Ld. például: 

Nietzsche, Válogatott levelei. 1861. január – 1889. január, 2008, 21. Démokritosz Nietzsche számára 

azonban nemcsak a tervezett Demokritea miatt volt fontos – Jessica N. Berry szerint „Nietzsche – 

különösen korai munkáiban – nyilvánvalóan a démokritoszi világnézet szerelemese volt, és az etikai 

fragmentumokkal való bíbelődéssel töltött időszak gyümölcsét később is látjuk, ahogy a »vidámság« 

fogalma az »értelmezésben megvalósított ephexisz«-ével együtt mind nagyobb teret kap nála – 

mindkettő egy »tisztességes« és robusztus intellektuális (vagy »szellemi«) élet összetevői.” (Berry, 

2004) 
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alaptörvényeit” alkalmazó tudatosság együttes munkája húzódik, melyek közül utóbbit 

az „ízlés” fogalmával tudtuk – Nietzsche kijelentései nyomán – párhuzamba állítani.  

A Homérosz-előadás következetesen alkalmazza ezt a „tudatosság” értelmében 

vett ízlésfogalmat. „Az Iliász nem koszorú, de virágfüzér. Egy keretbe lehetőleg minél 

több kép van beletűzve, de az összeállítónak arra már nem volt gondja, hogy mindig 

tetszetősen és ritmikailag szépen csoportosítsa az összeállított képet”
122

 – azaz az 

összeállító tudatosságának határai ízlésének határaiig terjednek. Később „tervről” 

beszél, amelyet az ismeretlen alkotó követett. A homéroszi típus mint idealitás és az 

ízlés talaján álló tudatos szerkesztő között ellentmondás feszül, „a terv viszonylagos 

tökéletlenségét azonban semmiképp sem szabad úgy magyarázni, hogy költőként 

valaki egészen más személyiséget tüntessünk fel, mint a tulajdonképpeni” – írja 

Nietzsche, majd váratlanul mentegetni kezdi a hipotetikus tervezőt. Mindeközben 

Nietzsche rövid egy hónappal később anyjának írott levelében már „Homérosz 

személyiségéről” címmel említi előadását.
123

 Mindezek fényében csöppet sem 

meglepő, hogy úgy véli, hogy az ízléselméleti belátásokon nyugvó tervező/összeállító 

hipotézise nem illeszkedik ebbe az elemzésbe.  

A Homérosz-előadás kétféle személyiséget feltételez, más szóval a 

személyiség kétféle fogalmát alkalmazza. Az ideáltípus értelmében vett személyiséget 

(melyet szembeállít az individuummal) Homérosszal azonosítja, és az előadás saját 

témamegjelölése szerint ennek a homéroszi személyiségnek a forrásait, eredetét 

kutatja. Másrészt azonban feltételez egy empirikus személyiséget, az összeállító 

ízléselméleti alapon nyugvó személyiségét. A két személyiségfogalom két esztétikai 

felfogást is magában rejt. Az empirikus személyhez egy ízléselmélet kapcsolódik, a 

homéroszi ideálhoz viszont egy olyan retrospektív esztétikai elemzés, amely 

egyáltalán lehetővé teszi ennek az ízlésnek a fogalmát. Ez a retrospektív elemzés, mint 

később nevezni szeretnénk, Nietzsche genealógiai esztétikája.  

Az, hogy a mai homéroszi szövegek alapján feltételezünk egy előzetes ízlést, 

mely a szövegek kiválasztásában és összeállításában szerepet játszott, inkább egyfajta 

circulus vitiosus, mintsem a petitio principii logikai-érvelési hibája. Ez az 

episztemológiai probléma távolról sem olyasmi, amit Nietzsche fedezett volna föl, és 

                                                        
122 Nietzsche, 2000, 26. 

123 Nietzsche, Válogatott levelei. 1861. január – 1889. január, 2008, 35. 
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az ideál fogalmára legnagyobb hatást gyakorlók közül már Schiller is történelmi 

távlatba helyezte ezt a kérdést, amikor a múlt megértésének hermeneutikai kihívását 

azáltal nyomatékosította, hogy megkülönböztette egymástól a „naiv” és a 

„szentimentális” állapotot, amelyben a művészet (jelen összefüggésben a költészet) 

maga is eltérő módon jelenik meg. A „szentimentális”, elidegenedett állapotban a 

„naiv” műalkotások megértése nyilvánvalóan nem lehetséges azon a módon, ahogy azt 

a „naiv” kultúrában gyakorolták.
124

  

Az önmagát megalapozó ízlés a Homérosz-előadásban nem feltétlenül logikai 

hiba, csupán akkor válik hibává, ha nem fogadjuk el az univerzális, antropológiai 

ízlésfogalmat, amilyet a modern művészetfogalom megteremtője, Winckelmann 

dolgozott ki.
125

 Winckelmann-nál, mint arra Radnótira hivatkozva már utaltunk, az 

ideál „megtestesült” ideál, mely nem puszta megjelenés, nem felszín, hanem funkció 

és működés. Az ideál (mint tökéletes műalkotás) szépsége három funkcióval bír: 

beburkolja és átfogja a művet, láthatóvá teszi a mű anyagi eredetét és leleplezi annak 

rejtett mélységét.
126

 A szépség maga az ideál ideálként való működése, úgy is 

fogalmazhatunk, hogy Winckelmann számára az ideál nem létezik szépsége nélkül. 

Hogy milyen strukturális, szemantikai és episztemológiai különbségek húzódnak meg 

e winckelmanni és a nietzschei ideál-értelmezés mögött, arra később térünk ki. 

Hogy Nietzsche ezt az ízlésfogalmat miért utasítja el, azt a fogalom története 

magyarázza. Az ízlés fogalma ugyanis nem történeti rekonstrukciók kontextusában 

született, hanem a közvetlen tetszés összefüggésében rendelkezett magyarázó erővel. 

Abban az esztétikai diskurzusban jött létre, melyet később a képzés-típusú esztétikák 

összefoglaló névvel szeretnénk bemutatni. Winckelmann a (görög) művészet 

idealizációja révén az ízlés fogalmát kiragadta közvetlen működésének kontextusából, 

ami döntő változást hozott az ízlésfogalom történetében.
127

 Egyrészt – mint fent 

                                                        
124 Schiller: A naiv és szentimentális költészetről. In: uő: Válogatott esztétikai írásai. Magyar Helikon, 

Bp. 1960. 

125 „Winckelmann olyan magatartássá teszi a „görög” ízlést, amelyet egyszersmind a természetes 

ízlésnek is tekint.” (Radnóti, 2010, 425.) Ezt azért teheti meg, mert a görögségben, konkrétan a görög 

emberekben – fejti ki Radnóti másutt – az ideális és egyetemes emberi tökéletességet látja, az 

antropológiai ideált. 

126 Vö. (Held, 2004, 414. sk.), (Radnóti, 2010, 177. skk.), (Stafford, 1980). 

127 Radnóti, 2010, 321–426. 
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említettük – megszületett az univerzális, antropológiai ízlésfogalom. Másrészt azonban 

az ízlés fogalma is, csakúgy, mint a művészeti szépé, a winckelmanni 

művészetarcheológiai elméletben, a történeti kontextus függő változójává vált. 

(Történetiség és univerzális érvényesség ellentmondását Winckelmann különféle 

teoretikus „ügyeskedések” révén igyekszik újra és újra feloldani, például azon 

segédelméletével, mely szerint a tökéletes szépség kialakulása tökéletes időjárási 

körülményeket követel.) 

A winckelmanni ízlésfogalom – és Kant ízlésfogalma is, de erről a 

bevezetőben szóltunk – történetivé vált, és függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e az 

univerzális és tökéletes ízlés lehetőségének hipotézisét, avagy sem, az bizonyos, hogy 

a két ízlés, görög és birodalmi porosz nem esik egybe. Ezt a következtetés Nietzsche A 

tragédia születésében le is vonja, ami azt jelenti, korábbi álláspontját végül is 

logikailag hibásnak tartja.
128

 (Lényegében a bizonyítandót felhasználta a bizonyítás 

során, amivel Arisztotelész a Szofisztikus cáfolatok ötödik részében foglalkozik.
129

)  

Ha most áttérünk A tragédia születésében alkalmazott ideálfelfogás 

vizsgálatára, továbbra is érvényes a kérdés: milyen esztétikáról van szó? Vajon – mint 

azt számos értelmező feltételezi – valóban a kanti esztétika Schopenhaueren átszűrt 

reziduumaival állunk szemben? Nos, valójában könnyű olyan pontokat találni a 

könyvben, amelyek egyértelműen a Schopenhauerrel szembeni távolságtartásra 

utalnak, bizonyos pontokon pedig Nietzsche expressis verbis szembeállítja saját 

nézeteit Schopenhauerével. Ilyen például a lírikus értelmezésének kérdése – és ezen a 

ponton kapcsolódunk vissza az idealizáció és az empirikus személy fenti ellentétéhez. 

                                                        
128 Az egyik fontos mozzanatot e dilemma feldolgozásának összefüggésében az epigonalitás kérdése, 

értelmezése jelenti. „A költők … tulajdonképpen mindig és szükségszerűen epigonok” – szól a verdikt 

az Emberi, nagyon is emberi 148. részében (Nietzsche, Emberi, nagyon is emberi, 2008, 90.). Az 

epigonitás a Képzési intézményeink jövőjéről tartott előadássorozatban még kifejezetten negatív értékelő 

terminus. Az epigonalitás kérdésének ügyében ld. (Meyer-Sickendiek, 2001). Meyer-Sickendiek 

álláspontjának lényege, hogy Nietzsche az epigonalitás kérdésében a terminus negatív értékelő 

értelmezését átértékelve az Emberi, nagyon is emberi korszakában az epigonokat úgy jellemzi, mint 

akinek „esztétikai képességei” meghaladják a zseniét, és – saját maga számára is – kidolgozza az 

„epigon írás stratégiáját”, azt a décadence esztétikájával állítva szembe. Meyer-Sickendiek analízise 

szerint a Zarathustra időszakától kezdve az epigonalitás háttérbe szorul. Gondolatmenetének lényegre 

törő összefoglalását ld. (Meyer-Sickendiek, 2004).  

129 Angolul ld. <URL = http://classics.mit.edu//Aristotle/sophist_refut.html> 
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Nietzsche így fogalmaz: „Mi ehelyett [Schopenhauerrel szemben] azt állítjuk, hogy ez 

az ellentét, a szubjektívé és az objektívé, amellyel még Schopenhauer is, akárha 

valami értékmérő szerszámmal, a művészetet felszabdalja, úgy, ahogy van, teljesen 

idegen az esztétikától, minthogy a szubjektum, az akaró és egoisztikus céljait követelő 

individuum csakis a művészet ellenfelének gondolható el, nem pedig az okának és az 

eredetének.”
130

  

Ideál és empirikus személy viszonya, úgy tűnik, gyökeresen átalakul a két 

szöveg megírása között eltelt időszakban – miközben Nietzsche állítása szerint 

továbbra is az esztétika területén vagyunk. Homérosz személyiségének 

magyarázatából Nietzsche eliminálja az ízlésfogalmat, személyiségének „eredetét” 

immár gyökeresen eltérő, mint alább kifejtjük, genealógiai elvek szerint ábrázolja. De 

ennél is lényegesebb az „esztétikai szókratizmus” fogalma, melyet az idealizáció 

ellenfeleként definiál.
131

 

A Tragédia születésének központi problémája is a személyiség kérdése, ám 

immár nem abban a filológiai formában, melyet a Homérosz-előadásban ölteni 

látszott, hanem filozófiai problémaként, ahogy azt egyébként Nietzsche a nevezetes 

Seneca-allúziójában beharangozta. A két mű születése között eltelt időszakban 

megjelenik egy háttérelmélet a személyiség, az individuum lehetőségének feltételeiről, 

majd pedig e háttérelmélet fényében értelmezi Nietzsche a tragédia „születését”. 

Amikor Nietzsche azt állítja, hogy „legmagasabb rendű méltóságunk műalkotás 

voltunk lehetősége”,
132

 arra az elméletére alapozza ezt, mely szerint a személyiség, az 

individuum a maga „egész-ségét” a műalkotásban megvalósuló idealizálás 

felhasználásával, az átlényegülésen keresztül valósíthatja meg. Ez magyarázza 

Nietzsche szlogenszerűen visszatérő állítását, hogy „a világ csakis esztétikai 

jelenségként nyeri el örök igazolását”.
133

 Több elemző joggal hívja fel itt a figyelmet 

                                                        
130 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 53. 

131 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 104. skk. 

132 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 54. 

133 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 54. 
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arra, hogy Nietzsche értelmezése mögött részben Friedrich Albert Lange filozófiai 

ideál- és metaforatana,
134

 részben pedig Démokritosz áll.
135

  

Az átlényegülést a tragikus kar példáján mutatja meg Nietzsche. A kar 

átalakulásának központi mozzanata a hős, Dionüszosz megjelenése, az teszi lehetővé a 

„drámai ősjelenség” megvalósulását, amelyben a kar „másnak, átváltozottnak látja 

magát, és átváltozottan cselekszik, mintha csakugyan más testbe, más jellembe 

költözött volna át. Ez az esemény és lezajlása a dráma kezdete”.
136

 Úgy tűnhet, mintha 

Dionüszosz és Apollón alakjában az idealitás más síkra került volna, mint amelyen 

Homérosz esetében volt. Ám a nietzschei álláspont sajátossága éppen az, hogy 

Homérosz, Dionüszosz és Szókratész egyaránt az idealitás síkján helyezkedik el.  

Miközben Nietzsche kezdeti diagnózisa a tragédia keletkezését a 

Dionüszoszban és Apollónban megszemélyesített két „természeti erőforráshoz” köti, 

Euripidész kapcsán Dionüszosszal már Szókratészt állítja szembe. Bár egy rövid kitérő 

erejéig a Szókratészben megszemélyesített idealitást „esztétikai szókratizmusnak” 

nevezi, alapvetően Szókratész „személyiségét” vizsgálja.
137

 Az, amit esztétikai 

                                                        
134 A Lange–Nietzsche kapcsolat kutatása – talán elsősorban a „leleplező” diskurzus lehetőségének 

csábítása miatt – az utóbbi három évtizedben a Nietzsche-filológia egyik intenzívebben kutatott 

területévé avanzsált. George J. Stack úgy fogalmaz, hogy „a Lange és Nietzsche gondolkodása közötti 

kapcsolódási pontok közül éppen a legszélesebb körben elfogadottat, az »ideál nézőpontját« a 

legnehezebb igazolni” (Stack, 1983, 302). Mint rámutat, ennek oka, hogy a Lange-féle „új kulturális 

ideál”-lal szemben Nietzsche az ideálok kritikájának összefüggésében beszél, és az esetleg felállítandó 

„új ideált” sem vonja ki a kritika összefüggéséből. Stack, akárcsak Hollingdale és mások, kénytelen az 

ideált a tudomány összefüggésében tárgyalni Nietzschénél ahhoz, hogy rá tudjon mutatni a Lange–

Nietzsche kapcsolatokra. A mi elemzésünk azonban arra irányul, hogy az ideált az esztétika felől 

közelítsük meg, mint aminek gyökerét Nietzsche előbb az ízlésítéletek fogalmában kísérli megtalálni, 

majd új, genealógiai értelmezési eljárás kialakításába fog. A Lange-féle és a Nietzsche-féle 

ideálfogalom különbségei mintegy ismétlik, re-prezentálják egy logikai szemantika és egy a „teljes testi 

szimbolika” értelmében vett jelentéselmélet különbségét. Stack megfogalmazásában Lange „egy 

művészileg megformált, filozofiko-vallási etikai ideált kívánt ráépíteni az egzakt tudományok szilárd 

ismeretanyagára és eredményeire” (Stack, 1983, 306.). Nietzsche ideálfogalma Langééval szemben nem 

az „etikában”, hanem az ideális személyiségben gyökerezik. 

135 Ld. (Porter, 2000), (Berry, 2004). 

136 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 72. 

137 „…most már közelebb kerülhetünk az esztétikai szókratizmus lényegéhez, melynek legfőbb törvénye 

valahogy így hangzik: »Mindennek értelmesnek kell lennie, hogy szép lehessen« – a párjaként a 



53 

 

szókratizmusnak nevez, meglepően közel áll ahhoz az elgondoláshoz, melyet a 

Homérosz-előadásban még mint ízléstant fejtett ki, azaz ahhoz a felfogáshoz, hogy 

Homérosz nagysága mögött egy képzett tervező/elrendező munkája húzódik meg. 

Szókratész Euripidész számára az „újabb komédia” összeállítása során azt a 

„tudatosságot” képviseli, melyet a Homérosz-előadásban Nietzsche még magyarázó 

elvként alkalmaz. Azonban mindkét esetben figyelembe kell vennünk, hogy a 

„tudatosság” egy esztétikai diskurzus összefüggésében jelentkezik, illetve jelentkezik 

problémaként.  

 

 

                                                                                                                                                                
szókratészi tételnek: »Erény csak tudásban terem.«” (Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség 

és pesszimizmus, 1986, 104.) 
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Minek az ideálja?  

 

„Minden, ami jó, termékenyítőleg 

hat rám. Ez a hálám azért, ami jó, 

s ez a bizonyítékom rá.”
138

 

Nietzsche: A Wagner-ügy 

 

 

A következőkben azt nézzük meg, hogy milyen összefüggést tudunk feltárni a német 

klasszika, elsősorban Winckelmann ideál-felfogása, annak filológiai kritikája, 

valamint Nietzsche filológia-kritikája között, melynek során Nietzsche kifejezetten 

Winckelmannhoz és a weimari klasszikához nyúl vissza, legalábbis saját értelmezése 

szerint.  

A német klasszika rekonstrukciói sokszor arra az álláspontra helyezkednek, 

hogy „egységes tradícióval” van dolgunk.
139

 A tradíció egysége természetesen még 

ezen értelmezők szerint sem jelenti azt, hogy ne húzódnának a hagyomány szerepelői 

között alapvető elvi törésvonalak. De talán vitáknál többről van itt szó, mégpedig – 

mint azt az ideál fogalma kapcsán meg szeretnénk mutatni – arról, hogy eltérő 

esztétikai elmélettípusok állnak szemben egymással, melyek sokszor ugyanazokat a 

témákat dolgozzák fel, ám e felszíni egyöntetűség mögött az eltérések a vártnál 

mélyebbek és számosabbak. 

Az ideál problémájára eddig úgy tekintettünk, mint egyedi problémára, egy 

fogalom különböző értelmezéseire. Reinhart Koselleck fogalom-meghatározása szerint 

itt valóban fogalommal állunk szemben, hiszen a kifejezés konkrét alkalmazásai nem 

teszik azt egyértelművé, nem tisztázzák, hogy hogyan is kellene értenünk. Itt azonban 

ennél többről van szó, ugyanis az ideál mind a winckelmanni, mind a nietzschei 

elméletben központi kategória, problémák gyűjtőpontja. Winckelmann és Nietzsche 

nem egyszerűen „mást értenek” ideál alatt, ahogy azt a kosellecki megoldás 

                                                        
138 KSA 6:15. (Kajtár Mária fordítása) 

139 „A dolgok állása szerint a [német] klasszicizmus egészet alkot, egymáshoz tartozó elemeket kapcsol 

össze – olyan egység, amely belső szükségszerűségből táplálkozik.” (Meinecke, 1977, 32.) 
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számunkra érteni engedné. Az ideál kifejezéssel, az ideál révén más beszédegységeket 

hoznak létre, eltérő dolgokat írnak le, eltérő fogalmi rendszereket működtetnek általa, 

más tudományos eljárásokra alapozzák az ideálelméletüket, és az ideál fogalmának 

vonatkozásában másként gondolják el azt a szubjektumot, mely létrehozza, és azt is, 

amelyik azt észleli vagy befogadóként viszonyul hozzá.
140

 Az ideál, ezt szeretnénk 

megmutatni a következőkben, Winckelmann-nál és Nietzschénél eltérő elmélettípusok 

kontextusába ágyazódik. Elmélettípusnak fogjuk nevezni a következőkben Foucault 

nyomán azoknak a tényezőknek a szervezett halmazát, amelyek az elméleti 

erőfeszítések egységesítő rendszerét szabályozzák.
141

 

Az „klasszika” egységesítő – de nem szociologizáló – felfogása mögött 

bizonyos esetekben a változatlan, egységes „esztétikai mező”, más esetekben az 

egységét szavatoló „hagyomány” implicit elmélete húzódik. Ám az univerzális-időtlen 

esztétikai mezőnek, az esztétika névtelen és általános alanyának feltételezése azzal a 

veszéllyel fenyegetett, hogy az esztétikai diskurzusok és a művészeti termelés 

elemzése nem tud kilépni a romantika korában létrejött esztétikai gyakorlatok keretei 

közül. Ennek nyomán pedig az individuáció esztétikai gyakorlatait kritikátlanul 

visszavetíti olyan korokba és kontextusokba, melyek esetleg gyökeresen eltérő 

kontextusba ágyazták bele a maguk esztétikai gyakorlatait és eljárásait.  

A fentiekben úgy kezeltük az „ideál” fogalmát, mint behelyettesíthetőt. 

Winckelmann így használta, Nietzsche amúgy, de akár lehetett volna másként, akár 

fordítva is – szól ez az implicit elmélet. Ám, ha hasznosítani szeretnénk a Foucault-

féle belátásokat, „a beszédmező elemzése [során] ... egyáltalán nem egy másik beszéd 

félig hallgatag fecsegését [kell keresnünk] a nyilvánvaló felszín alatt; azt kell 

megmutatnunk, miért nem lehet más, mint ami, miben áll minden mással szembeni 

kizárólagossága, hogyan foglal el a többiek között és hozzájuk való viszonyában olyan 

helyet, amelyet semmi más sem foglalhat el”.
142

 Foucault az összefüggések feltárására 

dolgozta ki diskurzuselemzésnek elkeresztelt analitikus olvasási stratégiáját. Bár 

Foucault – teória és praxis elkülönítő felfogásának elutasítása jegyében – nem nevezi 

elméletnek vagy elmélettípusnak kutatásának tárgyát, ám a „képzési rendszer” 

                                                        
140 (Foucault, 2001) 

141 Vö. (Wellbery, 1984) 43. 

142 Foucault, 2001, 39. 
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fogalmában erre ismerhetünk rá: „...ha képzési rendszerről beszélünk, akkor ezen nem 

pusztán heterogén elemek (intézmények, technikák, társadalmi csoportok, érzékelési 

szerveződések, különféle beszédek közötti viszonyok) egymás mellé helyezését, 

együttélését vagy kölcsönhatását értjük, hanem azt, ahogyan a diszkurzív gyakorlat – 

meghatározott formában – kapcsolatba hozza őket”.
143

 A továbbiakban ezeket az 

összefüggések igyekszünk feltárni, képzési rendszer helyett az „elmélettípus” 

kifejezést alkalmazva, és felhasználva, valamint a saját kontextusunk függvényében 

átalakítva David E. Wellbery Lessing-könyvének elméleti modelljét. 

Wellbery az esztétikai elmélet 18. századi történetében Foucault nyomán 

három különböző elmélettípust vázol fel és különböztet meg: az előadás, a 

reprezentáció és a kifejezés elmélettípusát.
144

 Kutatásának központi témája a 

reprezentáció elmélettípusa és modellje – mely Foucault-nál is a legteljesebb 

kidolgozást kapja –, és mintegy ennek történeti határait igyekszik kijelölni az előadás 

és a kifejezés elmélettípusainak profiljával. Az előadás elmélettípusa megfelel annak – 

vigyázva a terminusokkal, hiszen a két előfordulásakor a reprezentáció más 

argumentumhelyen szerepel –, amit Habermas a reprezentatív nyilvánosság típusaként 

azonosít A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című munkájában. Habermas a 

reprezentatív nyilvánosság világát úgy írja le, mint amelyben „a reprezentatív 

nyilvánosság kifejezése a személy jelképeihez van kötve: hatalmi jelvényekhez 

(fegyverek, jelvények), habitushoz (öltözet, hajviselet), taglejtéshez (köszöntési forma, 

mozdulat) és retorikához (a megszólítás formája, általában a formaszerű beszéd), 

egyszóval – a »nemes« viselkedés szigorú kódexéhez. Ez a kései középkorban az 

udvari erényrendszerben kristályosodik ki, az arisztotelészi fő erények 

keresztényiesített formájában, amely a heroikust lovagiassá, úrivá tompítja.”
145

 Majd, 

mielőtt az ízlésfogalom Gadamer-féle elemzésre hivatkozna, így folytatja: „a 

»Cortegiano«-val a humanista módon képzett udvari ember váltja fel a keresztény 

lovagot. Ennek a típusnak felel meg később az óangol gentleman és Franciaországban 

az hônnète homme. Derűs és ékesszóló társas hajlam jellemzi az új, az udvarra mint 

                                                        
143 Foucault, 2001, 94–95. 

144 Wellbery, 1984, 43–98. 

145 (Habermas, 1999) 58. 



57 

 

középpontjára vonatkoztatott »társaságot«.”
146

 A hangsúly itt az ékesszóló előadásra 

esik, melynek esztétikai jellegű gyakorlata áthatja ezt a kultúrát. Habermas a 

reprezentációt a pozíció és a hierarchikus rend megjelenítéseként érti, amellyel az 

arisztokratikus kultúra saját attribútumainak és jelvényeinek folytonosan megújuló  

színre vitele révén reprezentálja hierarchikus berendezkedését, erősíti meg 

osztályértékeit és teszi lehetővé az individuum különállóságának, kiválóságainak 

megmutatását.  

Az előadás modelljében az esztétika szomszédságában a retorika diszciplínáját 

találjuk (Habermasnál a  költőien megfogalmazott „derűs és ékesszóló társas hajlam” 

utal erre), amely a hatékony előadást lehetővé tévő szabályokat fekteti le a nyilvános 

beszéd területén. Ennek felelnek meg a hatásos és eredményes esztétikai produkció 

szabályrendszereit összefoglaló művek (gondoljunk Charles-Alphonse du Fresnoy, 

Roger de Piles, Jusepe Martinez, Jonathan Richardson előadásaira és írásaira).  

Ha az egyes modellek szubjekcióira és szubjektivációira koncentrálunk (ami 

egyúttal lehetőséget teremt az alapvetően kommunikációelméleti összefüggéseket 

feltáró habermasi elmélet együttes olvasására), akkor azt mondhatjuk, hogy az előadás 

modelljében „a műalkotás előállításának elsődleges funkciója dominánsan 

nyilvános”,
147

 és a műalkotás előadása során a mű élvezője általában saját társadalmi 

osztályának közegében van, maga a mű pedig gyakran osztályának értékeit dicsőíti. 

Miközben az esztétikainak nevezhető elméleti írások univerzális értékek és szabályok 

iránt tájékozódnak, maga a művészeti produkció rendszerint egy-egy jól behatárolt 

közösség előtt és számára születik, növelve a csoporton belüli „szolidaritást”,
148

 

miközben egyúttal az ízlés – hiszen a műélvező ebben a modellben a connoisseur, aki 

gyakran maga is műkedvelő művész –, a társadalmi pozíció vagy a vagyoni 

gyarapodás értelmében vett személyes teljesítmény demonstrációja és bizonyítéka 

is.
149

  

                                                        
146 (Habermas, 1999) 60. 

147 Wellbery, 1984, 45. 

148 Wellbery, 1984, 45. 

149 „Mademoiselle de Scudéry Conversations-jában beszámol a nagy ünnepélyek megerőltetéseiről; 

ezek nem annyira a résztvevők gyönyörűségét szolgálták, mint a nagyság, éppen a rendezők 

grandeurjének demonstrációját – a legjobban a nép szórakozott, amelynek csak néznie kellett.” 
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Wellberynél a reprezentáció modelljében eltérő szubjekciókkal és 

szubjektivációkkal van dolgunk. A befogadói attitűd „a művészi reprezentáció 

reaktualizációjára”
150

 irányul, a reprezentált tárgy illuzórikus jelenlétére (ahogy az 

ideális görög szoborban jelen van a tökéletes görög ízlésnek a szobor alkotójában is 

kifejezésre jutó tökéletessége Winckelmann-nál), és az adekvát reakció a műtárggyal 

való találkozásra az intenzív érzelmi felindulás. Míg az előadás-modellben a 

műalkotás szórakoztat, a reprezentáció modelljében megindít. Az esztétikai 

viszonyban átélt élvezet forrása pedig nem a megfelelő, illő módon megvalósított 

előadás, hanem a „reprezentált tárgy belső minőségei”, valamint az, ahogy ez 

„stimulálja és energiával tölti fel a befogadó reprezentációs és érzelmi képességeit”. A 

műalkotással való kapcsolatba lépés sem elsősorban a nyilvánosság közegében zajlik, 

és funkciója nem is egy körülhatárolt csoporttal ápolt szolidaritás intenzifikálása, 

hanem „az emberiségre mint egyetemesre jellemző képességeken” megvalósuló 

„nevelés” jegyében zajlik, amelynek során a befogadó azokat a készségeit és 

adottságait fejleszti, amelyek vagy lehetővé teszik számára „a közösséghez 

kapcsolódást” (pl. együttérzés felébresztése révén), vagy „az egyén fölötti egyetemes 

emberi készségek megtapasztalását” nyújtják neki (ld. a megismerő képességek 

harmonikus összjátéka Kantnál).
151

 

A harmadik, már említett elmélettípus az „expresszív”, avagy a kifejezés-

típusú modell. Ebben a (be)fogadó a divináció, a megsejtés módján viszonyul az 

alkotáshoz, amely őt nem szórakoztatja, és nem is valamely eredeti reprezentáció 

újonnani színre vitele számára, hanem a másikra és az önmagára irányuló megértés 

forrása. A társadalomhoz, a közösséghez való viszony vonatkozásában a mű az adott 

történeti és kulturális határokon túllépő tudatosság megszerzésének forrása, és egyúttal 

fokozza a saját nemzeti és kulturális identitás tudatát. Megjelennek a történeti és 

filológiai elemzések, mint amelyek képesek a helyes értelmezéshez szükséges 

kontextust feltárni, és megszületik az értelmező esszé műfaja, amely mintegy genuin 

módon, a teljes beleérzés révén képes feltárni a mű jelentését. Az értelmező 

                                                                                                                                                                
(Habermas, 1999, 61.) Nota bene: itt nem elsősorban a modern értelemben vett esztétikai előadás zajlik, 

de Habermas elemzése nem is az esztétikára, hanem a kommunikációs formákra koncentrál. 

150 Wellbery, 1984, 45. Itt és a továbbiakban a szerző gondolatmenetét alkalmazom a jelen 

összefüggésekre. 

151 (Wellbery, 1984) 45–46. 
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hermeneuta, aki az enigmaként előttünk álló mű mögött rejlő, csak megsejthető 

értelmet írásában „rekonstruálja”. 

Wellbery is felhívja a figyelmet arra a nyilvánvaló tényre, hogy ez a tipológia 

rendkívül elnagyolt, vázlatszerű. Vázlatszerűségében azonban nagyon is praktikus 

szempontokat kínál számunkra az ideál fogalmának, alkalmazásának vizsgálatához. 

Wellbery az alábbi összefoglaló táblázatot kínálja az áttekintés megkönnyítése 

érdekében:
152

 

                                                        
152 Wellbery, 1984, 48. 
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DOMINÁNS 

MODELL 

Előadás-modell Reprezentációs 

modell 

Kifejezés-modell 

BEFOGADÓI 

ATTITŰD 

Elismerés A reprezentáció 

reaktualizációja 

Megsejtés/divináció 

A BEFOGADÓBAN 

KIVÁLTOTT HATÁS 

Szórakozás, élvezet Megindultság A másik és 

önmagunk 

megértése 

SZOCIALIZÁCIÓS 

FUNKCIÓ 

Osztályértékek 

megerősítése, saját 

maga 

megkülönböztetése 

Az egyetemes 

emberi 

közösségbe való 

integráció 

A saját 

kulturális/történeti 

korlátainkon 

túllépő megértés; A 

saját 

nemzeti/kulturális 

identitásunk 

tudatának fokozása 

SZABÁLYTÍPUSOK A hatásos előadás 

szabályai, az illőség 

szabályai 

A reprezentációs 

képességeink 

működéséből 

levezetett 

szükségszerű 

szabályok 

A képzeletgazdag 

előadás és a 

történeti fejlődés 

immanens 

törvényei 

ARGUMENTÁCIÓ 

MÓDJA 

Instrukciók példák és 

buzdítás formájában 

Szillogisztikus Narratív-történeti 

A GYAKORLATHOZ 

VALÓ VISZONY 

Testvéri: instruál, 

dicsér, elmarasztal, 

együttműködik 

Elkülönült, de 

egyenlő: 

magyaráz vagy 

kritizál (megítél) 

Elkülönült és 

másodlagos: 

értelmez vagy 

imitál 

A TEXTUALIZÁCIÓ 

MÓDJA 

Retorikai/esztétikus Filozófiai 

 

Filológiai/történeti 

tanulmány vagy 

értelmező esszé 

SZOMSZÉDOS 

DISZCIPLÍNA 

Retorika Szemiotika Hermeneutika 
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A táblázat a foucault-i episztéméfogalom esztétikai alkalmazására irányul. Wellbery is 

utal rá, hogy azok az elméleti mozzanatok, amelyek Lessing vagy még inkább a 

reprezentációs modellhez leginkább illeszkedő Baumgarten esetében jól leírják a 

tárgyképzések, szubjekció/szubjektiváció, beszédegységek összefüggéseit, nem 

teljesen feleltethetők meg Winckelmann eljárásának.
153

 Ám az ilyen elméleti mátrixok 

haszna éppen abban rejlik, hogy lehetővé teszik számunkra az eltérések egy 

rendszerének felmutatását.  

Márpedig ebben a fejezetben éppen ez a szándékunk, és ebben Wellbery 

mellett a legnagyobb segítségünkre Radnóti Sándor Winckelmann-könyve van, 

amelynek egyik fontos állítása éppen az, hogy Winckelmann az arisztokratikus-

reprezentatív kultúra számos jegyét  cipeli magával (például tanácsokkal látja el a 

művészeket, mint erre Oskar Bätschmann is utal)
154

, miközben alapvetően alakítja át a 

művészetről folyó diskurzust.  

                                                        
153 Wellbery, 1984, 101., 108., 164. Mindazonáltal az eltérések – szigorúan a fenti elméleti mátrix 

vonatkozásában – talán a Wellbery által felmutatottnál kisebbek. Lessing és Winckelmann egyik – 

Radnóti által is elemzett – elméleti vitájának alapját így rekonstruálja: „A művészet Lessing számára 

különösképpen személytelen. Ez az egyik oka a Winckelmann-nal való véleménykülönbségének: míg 

utóbbi számára a Laokoón szépsége a művész magába szívott kulturális bölcsességéből táplálkozik, és a 

szobor az ő bölcsességének kifejezője, Lessing szerint a szobor művészi sikerének alapja az, hogy 

alkalmazkodik a szépség egyének fölötti törvényeihez. Lessing nézete szerint a művész bölcsessége 

abban rejlik, hogy hajlandó saját szubjektivitását a művészetet általánosságban vezérlő objektív, 

valamint az egyedi műalkotásokat vezérlő sajátos, de nem kevésbé objektív törvényeknek alávetni.” (I. 

m. 108.) Radnóti azonban rámutat, hogy Winckelmann a görög ízlésben az antropológiai tökéletesség, 

és ezáltal a tökéletes ízlés történetileg létrejött ideálját azonosítja, ami ilyen értelemben azt is jelenti, 

hogy a művész (persze csakis annyiban, amennyiben alkotása maga az ideál) esetében itt egybeesik 

szubjektivitás és objektivitás. Ez nem jelenti azt, hogy Lessing és Winckelmann értelmezése nem lenne 

alapvető pontokon ellentmondó, viszont a műalkotás szubjektivitásának és objektivitásának 

vonatkozásában közelíti egymáshoz a két elméleti konstrukciót. 

154 „Figyelemre méltó, hogy egyes kritikusok a művészek tanácsadóinak kiáltották ki magukat, mint 

például Franciaországban a század közepén La Font de Saint-Yenne és Anna Claude de Caylus. 

Németországban Johann Joachim Winckelmann gondolta úgy, hogy tanácsokkal tud szolgálni a 

művészeknek, Rómában Carl Ludwig Fernow kelt a festő Asmus Jakob Carstens védelmére, Johann 

Wolfgang Goethe pedig még a századforduló előtt pályatételeket hirdetett meg a Propyläenben. A 

„művészeknek nyújtott tanács”, amelyet még Jacob Burckhardt is a művészettörténész előkelő 
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Mint fentebb utaltunk rá, Winckelmann görögséghez való viszonyának alapja 

az „identifikáció”. De vajon hogyan értsük itt az „identifikáció” fogalmát? Radnóti 

megfogalmazásában Winckelmann-nál „a történelem … dünamisza nem rendelkezik 

az egyszer már megvalósított újramegvalósításának teherbíró-képességével, hanem 

három másik potenciált mozgósít: (1) a rossz ízlés (a barokk és a rokokó) elutasítását; 

(2) a jó ízlés recepcióját a régit utánzó neoklasszicista művészet ösztönzésével; (3) a jó 

ízlés recepcióját a múlt művészetének teljes jogú és egyenrangú belépésével a jelen 

művészeti kultúrájába”.
155

 Ez a felfogás azonban, melyet joggal nevezhetünk a 

műalkotás mint reprezentáció reaktualizációjára irányuló modellnek, Winckelmann-

nál természetesen nem nyeri el ezt a szigorú kidolgozottságát. 

Winckelmann a szépség fogalmát és megjelenésmódját egészen sajátos módon 

leszűkítette, mert „miközben … historizálta, temporalizálta az antikvitás művészetét – 

világosan elválasztotta az újtól és stílustörténetileg önmagában is tagolta –, a művészet 

funkcióját nem historizálta, hanem idealizálta. Ezt a funkcót a szépség, méghozzá az 

emberi, antropomorf szépség örök teremtésében és szemléletében ismerte fel”.
156

 

Később a művészet funkciójának idealizálását Radnóti úgy értelmezi, mint ami „a 

műalkotásokat … az egykori heterogén funkciójukból kiemelő szellemi 

homogenizálás aktusa”,
157

 amelynek révén a műalkotás egyetlen, kizárólagos 

funkciójává az válik, hogy megjelenítse az antropológiai ideált. A befogadói attitűd 

                                                                                                                                                                
feladatának tartott, azt jelentette, hogy a tudósok és az irodalmárok felajánlották segítségüket a 

művészeknek.” (Bätschmann, megjelenés előtt) Fel kell azonban figyelnünk arra, hogy ebben a 

diskurzusban Bätschmann tanulsága szerint már nem „együttműködésről” van szó, hanem inkább arról, 

amit Wellbery kritikának nevez. Mindez természetesen a jelen dolgozat kereteit messze meghaladó 

elemzéseket igényel.  

155 Radnóti, 2010, 59. 

156 Radnóti, 2010, 134. Majd hozzáteszi: „Felismerése összefüggésben áll és párhuzamot mutat az 

emberi természet egyneműsítésének aufklérista programjával.”  

157 Radnóti, 2010, 140. A továbbiakban is „funkcióvesztésről” beszél az idealizálás kapcsán, amit 

módszertani okokból nem tudunk teljes mértékben követni, mert az episztémé értelmében a műalkotás 

egyfajta funkció marad minden feltételek között. A Radnóti rekonstrukciójában kulcsszerepet játszó 

eruditus és connoisseur is egyfajta funkcionális összefüggésbe ágyazza a műalkotásokat, és az 

„esztétikai archeológia” winckelmanni programja is. Radnóti ezekre átfogóan „új – gyakran szakrális – 

kontextusok”-ként (i. m. 136.) utal, aminek oka az, hogy elsősorban nem az episztémék egymáshoz való 

viszonya, eltérései és változásai érdeklik, hanem az „esztétikai autonómia” megszületése.  
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ezáltal Winckelmann-nál a reprezentáció újraaktualizálásává válik, melyet a „Jöjj és 

láss!” biblikus parancsával nemcsak szlogenszerűen megfogalmaz, hanem egyben az 

érzékszervi befogadás közvetlenségéhez is hozzáköt.
158

  

A befogadóban kiváltott hatás tekintetében Winckelmann szakít a 

„szórakoztatás” hagyományával, és minden addiginál intenzívebben követeli a 

„műélvező” megindultságát, sőt extázisát. Winckelmann írásaiban „az eszményi mű 

befogadójaként [viselkedik], az enthuziazmus vagy egyenesen az eksztázis 

állapotában” – foglalja össze Radnóti.
159

 Winckelmann ezáltal – mint Oskar 

Bätschman, teleologikus szellemiségtől sem mentes könyvében rámutat
160

 – a 

textualizáció új formáját is kialakítja, amelynek „kiindulópontja az elragadtatás, 

amelyet a leírás közvetíteni kíván”.
161

  

Winckelmann szövegei azonban – dacára korábban hivatkozott „javaslatainak” 

– nem a művészekhez szólnak. Voltaképpen olyanokat szólítanak meg, akik maguk 

még nem látták a műalkotást, nem alakítottak ki azzal eleven kapcsolatot, és a szöveg 

ezt az eleven kapcsolatot kívánja megmutatni, és ezáltal rábírni az olvasót arra, hogy 

maga is kövesse az író, Winckelmann példáját.  

                                                        
158 Idézi: Radnóti, 2010, 106. Winckelmann, Johann Joachim: „Beschreibung der vorzüglichsten 

Gemälde der Dressden Galerie”, in: uő: Kleine Schriften, Vorreden Entwürfe. Hg. Von Walther Rehm, 

Walter de Gruyter, Berlin–New York, 2002, 1–12. (8.) 

159 Radnóti, 2010, 129. 

160 „A művészeti kritika és a művek tudományos vizsgálata egy feloldhatatlan konfliktust hívtak életre. 

A műalkotásokkal való foglalkozás során a két eltérő értelmezésmód közötti régi hermeneutikai 

alternatíva vetődött fel: az egyik értelmezésmód a betű szerinti értelmezés, amely a helyességre 

törekszik, a másik az értelem szerinti, amely az igazságot kutatja. Amikor Diderot Falconet szobrával, a 

Pygmalion és Galatheával foglalkozott, a csodálat és a művésszel való azonosulás meggátolta abban, 

hogy belefogjon kritikai tevékenységébe. Winckelmann a belvedere-i torzóról írt elragadtatott 

fejtegetéseiben képtelen volt kitérni a szobor stílusának jellemzésére. A mű elevenségének illúziója és 

az időbeliség felfüggesztése lehetővé tette az elragadtatott néző és a művész közötti közvetlen 

kommunikációt, meggátolta azonban a kritikai-történeti elemzéshez szükséges távolság kialakítását. 

Diderot a mű szemlélésekor magát a szobrászt, Falconet-t idézte meg, Winckelmann a torzó alkotójának 

szellemébe kívánt belehelyezkedni. Winckelmann és követői a józan hangvételű leírással szemben az 

elragadtatott beszédmódot tartották hiteles megszólalásnak.” (Bätschmann: Kiállító művészek, 

megjelenés előtt) 

161 Radnóti, 2010, 129. 
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Winckelmann elemzéseinek felszíne nem pusztán enthuziasztikus: elemző 

módon, szillogisztikus gondolatmenetekben igyekszik bizonyítani, hogy a görög 

műalkotásokban megjelenő szépség maga a szépség ideálja, ahogy az történeti 

formájában egyszeri eseményként, de örök időkre érvényesen létrejött. A történeti-

földrajzi-antropológiai sajátosságok egyedülálló kombinációjából szillogisztikus 

dedukcióval vezeti le az ideál megjelenésének szükségszerűségét, és „a 

természettörvény erejével ható ízlésnormát”
162

 hoz létre, és egyfajta tudományos-

archeológiai esztétikai diskurzust alakít ki.  

Ebben az elmélettípusban az ideál csak reaktualizációjának legelevenebb 

módján, a „Jöjj és láss!” követelményének eleget téve jelenik meg. Megpillantásakor a 

befogadó megindultságot érez, és hozzákapcsolódik az egyetemes szépség azon 

egyszeri, és a természettörvény szükségszerűségével rendelkező formájához, melyet a 

görög szobrok emberábrázolása jelent. A szép műalkotás, az ideál létrehozásának 

szabályai szükségszerűen adódnak az ember antropológiai felépítéséből. Mindezt a 

szövegképzésben szillogisztikus levezetések formájában, a történeti-archeológiai 

megközelítés mellett egy teoretikus-filozófiai diskurzust is megnyitva fejti ki 

Winckelmann.  

Winckelmann megközelítésének szerkezete szembeállítható az előadás-modell 

retorikai struktúrájával. A retorikai struktúra sajátja, hogy a műalkotás egy szándékolt 

cél (arisztokratikus reprezentáció, gyönyörködtetés) megvalósításának teleologikus 

logikájába illeszkedik. Winckelmann a műalkotást nem e retorikai felfogás mintájára, 

azaz nem a gyönyörködtetés eleve adott céljának megvalósítása szempontjából 

értelmezi. A műalkotásban voltaképpen a görög világtól való elválasztottságunk 

jelenik meg.  

 

                                                        
162 (Radnóti, 2010) 59. 
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Filológia 

 

Christian J. Emden joggal emeli ki egyik tanulmányában, hogy intenzív vita folyik a 

Nietzsche-filológia területén abban a vonatkozásban, hogy vajon Nietzsche írásait a 

korabeli filológiai kontextus „keretei között” kell-e értenünk, avagy az adott keretek 

„kritikájaként”.
163

 A maga részéről Emden egyfajta „pragmatikus” megoldással 

szolgál Nietzsche és az antikvitás viszonyának értelmezéséhez, amennyiben úgy véli, 

hogy „Nietzsche számára az ókori Görögország – az archaikus és a hellenikus 

egyaránt – pontosan azért »klasszikus«, mert tükröt tart a jelennek”.
164

 Az állítás azon 

részével, hogy a klasszikus mint olyan tükröt tart a jelennek, nehéz lenne vitatkozni. 

Abban a vonatkozásban azonban, hogy „pontosan azért klasszikus” (azaz egyfajta 

esztétikai-képzéselméleti hatékonyság okán), talán szükségtelen lenne előre 

elköteleznünk magunkat egy olvasat mellett, annál is inkább, mert 1) a második 

korszerűtlen elmélkedés – mint arra a Bevezetőben kitértünk – sem ezt a logikát 

követi, és 2) Nietzschétől általában is távol áll a tükör-metaforika. Emden a maga 

elemzésében a nietzschei politikai imaginaire elemzését tűzi ki célul, miközben a 

filológia, filozófia, esztétika stb. kifejezések értelmét ismertnek veszi.
165

   

Ha a Homérosz és a klasszika filológia című előadást olvassuk, azzal a 

szembeötlő dilemmával szembesülünk, hogy filológia alatt Nietzsche látszólag a 

Homérosz nevében foglalt „esztétikai ítélet” kritikáját ígéri – ezzel szemben egy 

türelmesebb olvasat arra az eredményre jut, hogy az előadásban a filológia kritikáját 

nyújtja (ily módon a Mi, filológusok címmel jelölt töredékekkel való kapcsolata igen 

                                                        
163 (Emden, 2004) 374. 

164 (Emden, 2004) 380. Emdenhez a pragmatikus magyarázó sémák közel állnak. Többek között Georg 

Curtius antikvitással és klasszicitással kapcsolatos álláspontját is pragmatikusnak tartja, ld. 381–382. 

Nietzsche kapcsán egyrészt arra kell rámutatnunk, hogy maga ismerte és értékelte az amerikai 

pragmatizmus alkotói közül Henry David Thoreau-t (Stanley Cavell külön esszét szentel annak az 

érdekes ténynek, hogy Heidegger a maga Nietzsche-értelmezését jelentős részben olyan szöveghelyekre 

alapozza, amelyek Nietzschénél jelöletlen Thoreau-idézetek), másrészt viszont maga a pragmatista 

program mégiscsak utólagos abban a módszertani vagy filozófiai vagy filológiai szkepszis fémjelezte 

gondolati összefüggésben, melyben Nietzsche gondolatainak elemi mozzanatai először öltenek formát. 

165 Ez a munkája később a Friedrich Nietzsche and the Politics of History című könyvének egyik 

fejezetévé érett.  
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szoros
166

), és mégpedig éppen az esztétika révén, bármit is értsen ez utóbbi alatt. 

Mindeközben az esztétikát mint olyat Nietzsche nem kritizálja, ami különös fejlemény 

annak fényében, hogy maga a (német) filológia mint tudomány kezdeteitől fogva az 

„esztétikai” klasszicizmus ellenében határozta meg önmagát.
167

  

Az igazán izgalmas, ám ehelyütt még csupán távolról felvethető kérdés 

azonban az, hogy a filológia, a filozófia és a természettudományok elkötelezett és 

éveken át tartó kutatása, olvasása és gyakorlása (utóbbi esetében természetesen nem a 

természettudományokra gondolunk) ellenére hogyan és milyen összefüggésekben 

merül fel újra és újra, mind intenzívebben Nietzsche írásaiban az esztétika 

problémája.
168

 Ha ennek magyarázatát keressük, talán nincs más lehetőségünk, mint 

hogy átgondoljuk filológia és esztétika viszonyát. Vajon milyen összefüggések 

alapozzák meg azt a nietzschei esztétikát, amely a kortárs esztétikai elméletekhez 

távolról kapcsolódik, esztétikatörténeti érdeklődése megkérdőjelezhető (mind 

művészettörténetként, mind pedig elmélettörténetként értve a kifejezést), és minden 

olyan tudásformával kapcsolatot tart, melyek az adott korszakban magukat az 

esztétikától elhatárolva definiálták, sőt a filológia esetében pedig egyenesen az 

esztétikával szemben? Nemcsak arról van szó, hogy a filológia egyes esztétikai 

ítéletek kritikájaként határozza meg magát, hanem arról a sokkal nagyobb jelentőségű 

tényről, hogy Wilhelm von Humboldt, valamint – ami legalább ennyire fontos – 

                                                        
166 Éppen ezért félrevezető Emden érvelése, mely szembeállítja egymással a két szöveget. Nietzsche 

mindkettőben az idealitással kapcsolja össze a filológiai hagyományt – csak a hagyományt magát illető 

álláspontja változik némileg.  

167 Wolf, amikor 1795-ben kiadta az Előszó Homéroszhoz (Prolegomena ad Homerum) című írását, 

alavetően a Winckelmann, Goethe és Schiller nevével fémjelzett esztétikai antikvitásképpel szemben 

foglalt állást – és viszont, mint azt az ismert Goethe-epigramma illusztrálja. Mindazonáltal, mint J. I. 

Porter rámutat, Schiller is képes volt kortársai antikvitásképét azzal kritizálni, hogy pusztán esztétikai 

alapokon nyugszanak ld. (Porter, 2000, 311. [lj. 125.]). 

168 Hogy Nietzsche elkötelezett és gyakorlott kutató volt, arra nemcsak a Rheinisches Museum für 

Philologie-ban, a Boeckh-féle filológiai iskola legfontosabb (Lipcsében, akkoriban már Ritschl által 

szerkesztett) orgánumában megjelent filológiai közleményei világítanak rá, hanem az a – Thomas 

Brobjer nyomán ismét a figyelem középpontjába került – tény is, hogy személy szerint ő volt a felelőse 

a Rheinisches Museum első 24 számának teljes indexálásáért, amely 176 oldalt tett ki. Vö. Brobjer, Th. 

(2000): „Nietzsche’s Forgotten Book. The Index to the RheinischesMuseum für Philologie”. In: New 

Nietzsche Studies, 4/1., 157–161. 
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Goethe is úgy vélte, hogy az antikvitás valódi értéke inkább esztétikai, semmint 

történeti. Humboldt az 1793-as Über das Studium des Alterthums, und des 

griechischen Insbesondre írott esszéjében egy idealizált, esztétizált antikvitáskép 

mellett kötelezi el magát, melynek középpontjában „egy nemzet” áll.
169

 Bár, mint 

említettük, Schiller is kritikát fogalmazott az antikvitáshoz való „pusztán esztétikai” 

viszonyulás összefüggésében,
170

 Nietzsche viszont ugyanígy esztétikai előítéletekkel 

vádolva Schillert így fogalmaz: „Schiller vetette szemére a filológusoknak, hogy 

szétszaggatták Homérosz koszorúját.”
171

 

Nietzsche korára a filológia intézményesült és tekintéllyel bíró tudománnyá 

vált a német területeken, bár Nietzsche némileg más nézőpontból megfogalmazott 

utalásai mellett – így többek között számos alkalommal nyomatékosítja, hogy az 1871-

es háborút követő „birodalomalapítási lázban” a német egyetem és kultúra mind 

mechanikusabbá és brutálisabbá válik. Philipp August Boeck már 1850-ben a német 

filológusok kongresszusa előtt tartott előadásában (Böckh, 1858) is arról panaszkodik, 

hogy a szélesebb közönség a filológiát „az úgynevezett korszellem nevében” támadja, 

                                                        
169 W. von Humboldt, „Über das Studium des Altertums, und das griechischen insbesondre”, in Uő. 

Werke in fünf Bänden, Darmstadt, 2. Kötet, 1–24., idézet: 1. „Das Studium einer Nation gewährt 

schlechterdings alle diejenigen Vortheile, welche die Geschichte überhaupt darbietet, indem dieselbe 

durch Beispiele von Handlungen und Begebenheiten die Menschenkenntniss erweitert, die 

Beurtheilungskraft schärft, den Charakter erhöht und verbessert; aber es thut noch mehr. Indem es nicht 

sowohl dem Faden auf einander folgender Begebenheiten nachspürt, als vielmehr den Zustand und die 

gänzliche Lage der Nation zu erforschen versucht, liefert es gleichsam eine Biographie derselben.” Vö. 

Stocking, 2009, 21. Illetve: „Schilderung des Zustandes der Griechen, Griechische Antiquitäten im 

weitesten Sinne des Worts, welchem der hier aufgestellte Endzwek die höchste Ausdehnung giebt. Diese 

Hülfsarbeit ist nothwendig theils zum Verständniss der einzelnen Quellen, theils zur allgemeinen 

Uebersicht, und zur Einleitung in das gesammte Studium überhaupt. Jeder Schriftsteller behandelt nur 

einen einzelnen Gegenstand, und man ist das Einzelne nicht im Stande in seiner ganzen Anschaulichkeit 

aufzufassen, ohne von der Lage überhaupt gehörig unterrichtet zu sein.” I. m. 22–23. A Humboldt-

szöveg online megtalálható:  

<URL = 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Humboldt,+Wilhelm+von/%C3%9Cber+das+Studium+des+Alther

tums,+und+des+Griechischen+insbesondre> (Vö. Bacsó, Esztétika, 2009, 1176.) 

170 Idézi: Bishop, 2007, 122., 205/lj. 36. (Schiller 1943– vol. 21. pt. 2:63–65.) 

171 Nietzsche, 2000, 11. 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Humboldt,+Wilhelm+von/%C3%9Cber+das+Studium+des+Althertums,+und+des+Griechischen+insbesondre
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Humboldt,+Wilhelm+von/%C3%9Cber+das+Studium+des+Althertums,+und+des+Griechischen+insbesondre
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és „a filológiának és a klasszikus ókornak számos ellenfele van”.
172

 Lloyd-Jones 

(1982) egy egész hagyományt képvisel, amikor a klasszika filológia megszületését 

Wolf egyetemi beiratkozásához kapcsolja,
173

 bár maga is tartózkodva utal a 

dátumfetisizmus teátrális vonásaira.  

Wilamowitz-Moellendorff jóval későbbi megfogalmazásában „A klasszika 

filológiát … a tárgya definiálja: a görög-római civilizáció a maga lényege szerint és 

létezésének minden megjelenési formájában. Ez a civilizáció egységes…”
174

 – azaz 

miközben már Nietzsche diákkorában is ismert volt, hogy a görög-római civilizáció 

mint olyan számos forrásból táplálkozik, ez az intézményes egység még a (szintén 

Ritschl-tanítvány) Georg Curtius és mások révén megfogalmazott kritikák után 80 

évvel is fenntartja tárgyának egységét. Maga Nietzsche Ritschl révén ismerte azokat a 

kritikákat, amelyek az „orientális” Kelettel szembeállított „klasszikus” ókort nem 

értékítéletként, hanem a megkülönböztetést szolgáló, és történeti konstrukciót fedő 

megnevezésként kezelték.
175

 Nietzsche a Mi, filológusok címmel tervezett 

„korszerűtlen elmélkedéshez” írott jegyzeteinek egyikében egyenesen úgy fogalmaz, 

hogy „nehéz dolog igazolni azt a kivételezett helyzetet, amit az antikvitás élvez: mert 

előítéletekből jött létre” – majd hét különböző előítéletet vesz sorra.
176

 És így foglalja 

össze a következtetéseit: „Hatott a történelem; aztán a nyelvtudomány idézte elő a 

legnagyobb kárt, sőt dezertálást [Diversion] a filológusok soraiban. … Eddigi 

formájában a filológia kihalófélben van: kihúzták alóla a talajt.”
177

 

Wilamowitz-Moellendorff – a fentiek fényében némileg korlátoltnak látszó – 

álláspontjának magyarázataként szolgál az a feszültség, mely Wilhelm Friedrich 

Ritschl, Nietzsche mentora, és a Nietzschénél négy évvel fiatalabb Wilamowitz-

Moellendorff mentora, Otto Jahn között feszült. Ritschl eredetileg a Gottfried 

Hermann textuális és nyelvközpontú irányzatának (Wort-Philologie) volt növendéke 

és képviselője. Hermann irányzata szembehelyezkedett a Philipp August Böckh-féle 

                                                        
172 Mindkettőt idézi Porter 2000, 309. 

173 Lloyd-Jones 1982, ix. (Nietzsche is említi a nevezetes dátumot.) 

174 Wilamowitz-Moellendorff 1982, 1. 

175 Vö. Emden, 2004, 381–82.  

176 Nietzsche, 2000, 152–153. (§128) 

177 Nietzsche, 2000, 153. 
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„realista”, vagy pontosabban fogalmazva antikvárius és történeti irányzattal (Sach-

Philologie),
178

 mely szerint a filológiának az antik világ mint egész megértéséből kell 

táplálkoznia, és arra kell irányulnia. Böckh a Ranke nevével fémjelezhető történeti 

mozgalomhoz kapcsolódott.  

Wilamowitz-Moellendorff még kései filológiatörténeti munkájában is a 

Hermann-féle „nyelvközpontú” felfogást képviseli,
179

 annál is inkább, mivel még 

ebben a könyvben is Otto Jahn egy 1868-ban tartott előadását tartja fontosnak 

kiemelni, mint a számára irányadó útmutatást a klasszikusok tanulmányozásához. 

Ahogy azt sem mulasztja el, hogy Friedrich Ritschlről néhány lesajnáló szót írjon 

ugyanitt („Otto Jahnnal folytatott sajnálatra méltó vitáját követően Ritschl Bonnból 

Lipcsébe ment, és egyszerű tanárrá vált, aki ugyanazokat az előadásait mondta el újra 

és újra.”
180

). Ha ehhez még hozzátesszük, hgy Otto Jahn eredetileg lipcsei Boeckh-

tanítvány volt, a helyzet már-már alig érthető.  

A rejtély hátterében egy kettős konverzió áll.
181

 Friedrich Ritschl eredetileg 

annál a Gottfried Jacob Hermann-nál tanult, aki kutatásai centrumába a grammatika- 

és lexikatörténeti vizsgálatokat állította (akárcsak a hozzá kapcsolódó Valentin Rose). 

Ritschl azonban az 1860-as években Bonnból Lipcsébe ment, ahol F. G. Welckerrel, 

Hermann egyike legvehemensebb kritikusával a Hermann-féle iskola egykori 

fellegvárában a maga „antikvárius” és a Schleiermacher-tanítvány Boeckh-höz 

igazodó szemléletmódjának jegyében szerkesztette a Boeckh által 1827-ben alapított 

Rheinishces Museum für Philologie című folyóiratot. Hogy mindeközben megőrizte a 

módszertan iránti elkötelezettséget, azt többbek között A tragédia születésére adott 

reakciója nyilvánvalóvá teszi. Otto Jahn éppen az ellenkező utat járta be: Boeckh-

tanítványként került Lipcsébe, Hermann tanszékére, ahol Motitz Haup (Hermann veje) 

                                                        
178 Nietzsche a második „korszerűtlen elmélkedésében” a történettudomány terméketlen formájaként 

utal az antikvárius történettudományra – ezzel ebben a diskurzusban tesz egy újabb lépést, nem 

mellékesen a Wilamowitz-Moellendorff képviselte iskolával szemben. 

179 Mint megjegyzi, Böckh számára „a nyelv sohasem jelentett sokat”. (Wilamowitz-Moellendorff, 

1982, 121.) 

180 Wilamowitz-Moellendorff, 1982, 134. 

181 Jensen, 2008, 217. 
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és Theodor Bergk kollégája volt.
182

 Az ötvenes évektől ennek, és bizonyos politikai 

ellentéteknek a határása mindinkább szembefordult az „antikvárius” iskolával, és 

elkötelezett Wort-Philologgá vált. 

Ritschl hermanni iskolázottsága érthetővé teszi, hogy Valentin Rosénak a 

hivatkozások és idézetek formájában fennmaradt arisztotelészi szöveghagyományt 

illető kritikája,
183

 miért is talált olyan értő és érzékeny olvasóra Nietzsche 

személyében.
184

 A filozófia és a szkeptikus filológia oldaláról érkező kritika mellett 

talán e vita eleven közvetlensége is hozzájárul ahhoz, hogy Nietzsche ezzel a 

megjegyzéssel indítja székfoglalóját: „Napjainkban a klasszika-filológiáról nincs 

egységes és világos elképzelésünk. Ez tapasztalható a művelt körökben csakúgy, mint 

e tudomány követői között.”
185

 

Nietzsche tisztában volt az antikvitás, illetve az antikvitás származásának 

homogenitását ért filológiai természetű kritikákkal.
186

 Valójában a filológia mint olyan 

magát wolfi születésétől fogva kritikaként fogja fel – többek között Wilamowitz-

Moellendorff filológiatörténetében is, melyet olvasva szinte minden oldalon a 

„kritikus” vagy „kritikai” emelkedett és dicsérő jelzőkre bukkanunk. Kritikaként való 

önértése olyannyira kézenfekvő, hogy Porter az „önmagát kritizáló filológiai kritika” 

gondolatmenetével értelmezi Nietzsche filológiához fűződő ambivalens és 

értelmezésre szoruló viszonyát.
187

 A filológia „kritikai” önértelmezése olyannyira 

általános, hogy saját történetének rekonstrukcióját is kritikatörténetként végzi el. 

Másrészt azonban a filológián belüli viták a kritika különböző értelmezéseire 

                                                        
182 Sandys, 1908, 95. Idézi Jensen, 2008, 215–216. 

183 Valentin Rose: De Aristotelis librorum ordine et auctoritate commentatio. Berlin, 1854. Elemzi: 

(Porter, 2000, 36–46.) 

184 Vö. Emden, 2004, 16–24. 

185 Nietzshce, 2000, 7. 

186 Ld. többek között a Nietzsche and Antiquity című, valamint az alábbi kötet írásait: Tilman Borsche – 

Federico Gerratana – Aldo Venturelli (szerk.): Centaure-Geburden: Wissenschaft, Kunst und 

Philosophie beim jungen Nietzsche. Berlin, Walter de Gruyter, 1994. 

187 De ide kapcsolódik Hévizi Ottó elemzése is „a bizonyosságokat felemésztő megbizonyosodásról”, 

ld. Hévizi, 2004, 94. skk. 
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képeződnek le, vagyis a különböző filológiák mögött ugyanaz az elmélet-típus 

rajzolódik ki.  

A „filozófiai filológia” Schlegelnél – A görög költészet tanulmányozásáról 

című szöveghez írt jegyzetek szerint – a nyelvtan, a szövegkritika és a hermeneutika 

elkülönítéséhez vezet, és ez az első alkalom, hogy a hermeneutika mint modern 

filológiai diszciplína egyenrangúvá válik a nyelvi és a szövegkritikával.
188

 A Schlegel 

töredékeiből kibontható filológiai-hermeneutikai elmélet éles ellentétben áll a Kant-

féle filozófiai esztétikával.
189

  

A maga korát Schlegel többször a „kriticizmus” korának nevezi (olyan 

kifejezés ez, mely Nietzschénél is több alkalommal visszaköszön), és ennek oka 

nemcsak az esztétika kanti formájában megvalósuló episztemológiai kritikát jelenti, 

hanem egyúttal a filológiai kritikát (annak történeti és szövegértelmezésként értett 

minőségében is), elsősorban az irodalom vonatkozásában – bár, mint fentebb utaltunk 

rá, már Heyne és Wolf korában sem szorítkozott az „antikvitás” fogalma az 

irodalomra –, illetve jelentette a politikai kritikákat is. Mégis, dacára annak, hogy a 

kanti rendszerben az esztétika mint olyan a „transzcendentális esztétika” értelmében 

kritikaként gondolta el magát, a 18. század közepétől szerveződő filológiai-esztétikai 

diskurzusban az esztétika korántsem kritikai diszciplínát jelölt.  

A szép (és a fenséges) filozófiai elméleteként felfogott esztétika felbukkanása 

előtt a német (Wolf-féle) hagyomány leibnizi szellemben mereven elkülönítette 

egymástól a beszéd jelentését és formáját.
190

 Sőt Wolf kifejezett támadást indított a 

retorika ellen, és Lessing ebben a felfogásban különíti el egymástól Laokoónjában a 

„kritikus” és a „klasszicista tudós” személyét, amennyiben az első a tárgy vagy szöveg 

retorizáltságából fakadó élvezettel foglalkozik, míg az utóbbi a voltaképpeni 

jelentéssel.
191

  

                                                        
188 Studium-Aufsatz, kiadta: Joseph Körner, Logos XVII (1928) = Schlegel: Kritische Ausgabe vol. 16., 

33–81.  

189 (Michel, 1999) 

190 Arról nem is beszélve, hogy az „esztétikai” észlelés Leibniz-féle értelmezése szerint mintegy a 

megismerés inadekvát jellegét jelzi. 

191 Wellbery, 1984, 67. 
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Az Emden kapcsán említett vita vonatkozásában tisztázási szándékkal most 

forduljunk egyrészt a Homérosz-előadás szövegéhez, másrészt az ideál problémájához. 

A Homérosz-előadás a filológia saját esztétikai alapjaival való számvetésre törekszik. 

Ily módon – mint láttuk – egyrészt a filológia klasszikus argumentumát fordítja a 

filológia ellen. Másrészt mivel a klasszicitáshoz való viszony újradefiniálására irányul 

az erőfeszítése, az alapvetően érinti mind a Winckelmanntól a weimari klasszikáig 

terjedő „esztétikai” klasszikafelfogást, mind pedig a magát annak kritikájaként értő 

filológiai hagyományt.  

Nietzsche a filológia esztétikaellenes önértésével szemben a mögötte álló 

esztétikai problémát ragadja meg. A nézeteltérések voltaképpeni tétje, hogy mit értünk 

„ideál” alatt, az milyen szabályok mentén képződik, és hogyan viszonyul hozzá a 

filológus. A filológiai modellben „Homérosz” alapvetően a görög világ egészének – 

vagy, mint Humboldtnál láttuk, a görög népnek – a megértését szolgálja, egyfajta 

átjáró az ideális görögség világába. Másrészt „Homérosz” „létrejöttének” magyarázata 

(Wolf) szintén a görög világ egészére hivatkozik. Miközben a filológia maga 

igyekszik távol tartani magát az esztétikától, kiderül, hogy esztétikai fogalmakra 

támaszkodik az antikvitás rekonstrukciójában és a rekonstrukció kritikájában egyaránt.   

A filológiai hagyományban – szemben Winckelmann-nal – nem a görögséggel 

való identifikáció az irányadó cél, és az elvárt befogadói reakció sem a lelkesültség és 

a megindultság. A filológia a görögségnek, a görög civilizációnak mint egésznek a 

megértésére, megsejtésére irányul, és narratív-történeti argumentációjának célja, hogy 

az olvasó megértse a görög szellemet (ld. Herder), túllépjen saját történeti-kulturális 

korlátain. Ez a törekvés túllép a „realisták és verbalisták” vitáján, mindkét 

szembenálló elgondolást magában foglalja. 

Nietzsche a filológiai hagyomány kritikájában azt az eljárást helyezi a 

középpontba, amelynek révén az „idealizált görögség”, avagy az „idealizált antikvitás” 

egésze vált a filológiai értelmezés voltaképpeni teloszává, és amely éppen ezért 

szükségszerűen a „rossz filológia” keresztény-újszövetségi eljárását, azaz a 

prekoncepció mentén végzett értelmezést műveli. Nietzsche ezt a hagyományt azáltal 

kritizálja, hogy rámutat az általa esztétikainak tartott eljárásaira és előfeltevéseire, és 

megkísérli visszanyerni az ideál Homérosz személyében koncentrálódó problémáját. 

Nietzsche kritikája „a filológia” Homérosz-értelmezését teleologikus értelmezésként 

mutatja be, amely egy hipotetikus „előzetes ízlést” keres: vagy egy szerkesztő 
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individuum személyében, vagy pedig a „néplélek” redőinek mélységeiben. Amikor 

Nietzsche az ideális „antikvitás” helyett az egyes ideálokhoz fordul, szakít a filológia 

klasszikus episztéméjével.
192

 Ám nem a winckelmanni és goethei tradícióhoz tér: 1) 

nála az ideál teleológiától mentes értelmezésbe ágyazódik bele, 2) az ideált nyelvi 

képződményként értelmezi. 

 

                                                        
192 A „személyiségkérdés”, és Lange kapcsolatára, annak bonyodalmaira George J. Stack (Stack, 1983) 

kapcsán már utaltunk. Itt ezt csak jelezni tudjuk, mert nem erre, hanem az ideál esztétikai jellegű 

problémájára igyekszünk koncentrálni. 
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Kinek az ideálja? 

 

Nietzsche ideál-felfogásának megvilágítását talán a retorika irányából érdemes 

indítanunk.
193

 Amikor az 1872–73-es tanévben a bázeli egyetem megbízta a retorika 

tantárgy tanításával, voltaképpen olyan feladatot bízott rá, mely már korábban is 

intenzíven foglalkoztatta. Nem túlzás azt állítani, hogy a valószínűleg 1874-ben 

papírra vetett előadások az első megfogalmazásai annak a nyelvfelfogásnak, melynek 

nyomán a 20. században szinte közhellyé vált a nyelv „retoricitására” hivatkozni. 

Nietzsche két kérdést vitat a retorika tudományának implicit alaptézisei közül. Az 

egyik a nem retorikus nyelv és retorikus megformálás tradicionális 

megkülönböztetésének és szembeállításának doktrínája. Azt a kérdést teszi fel, hogy 

vajon mit is kell értenünk retorikailag nem formált nyelv alatt, és ugyanazt a választ 

adja a kérdésre, mint amelyet egy másik nézőpontból a Nem morálisan felfogott 

igazságról és hazugságról című írásában is megfogalmaz. A retorika központi 

kategóriájává a metaforát teszi, és úgy érvel, hogy nincs retorikától mentes nyelv, a 

nyelv mindig retorizált: „…az egész grammatika ennek az úgynevezett figurae 

sermonisnak a terméke”.
194

 

A másik, nem kevésbé jelentős pont a retorika teleologikus struktúráját illeti.
195

 

Nietzsche felteszi a kérdést, hogy vajon honnan is tudhatja a beszélő, hogy az általa 

alkalmazott nyelvi elemek, trópusok a másikban milyen hatást váltanak ki? Vajon – és 

ebben rejlik a teleologikus retorikai rendszereket megkérdőjelező, felforgató gondolata 

– van-e értelme olyan tudományos rendszert alkotnunk, amely két nyilvánvalóan 

igazolhatatlan hipotézisre alapoz, nevezetesen 1. arra, hogy létezik olyan nyelv, mely 

nem figuratív, és 2. arra, hogy a nyelvet alkalmazhatjuk eszközként egy olyan 

rendszerben, amelyben az egyik elemet a szándékolt hatás képezi.  

A retorika-előadások nyelvfelfogása egyrészt egy retorikus nyelvet, másrészt 

viszont egy teleológiamentes retorikát állít elénk, amelyben a nyelv, a beszélő és a 

címzett (hogy egy mondat erejéig kölcsönvegyük ezt a kommunikációelméleti 

                                                        
193 Nem filozófiai, nem esztétikai, hanem retorikai és retorikatörténeti kontextusba állítva értelmezi 

(Richards, 2008). 

194 Nietzsche, Retorika, 1997, 25. 

195 Nietzsche, Retorika, 1997, 20–21.  
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terminust) nem az intenció révén kapcsolódik egymáshoz, hanem a nyelvi módon 

szervező ideál közvetítésével.
196

 Ahogy A nem morálisan felfogott igazságról és 

hazugságról című szövegben váratlanul feltűnik a tudós „alakja”, és ahogy a 

Homérosz-előadásban, majd később filozófiatörténeti írásaiban is újra és újra a 

„központi személyiségprobléma” köré szervezi gondolatait, itt is egy olyan 

nyelvfelfogás körvonalait látjuk kibontakozni, mely alapvető pontokon szakít a nyelv 

mint teleologikus szerkezetű kommunikációs eszköz felfogásával, és a nyelvet 

történetileg létrejött értelmezésként fogja fel.
197

 A nyelvben megjelenhet a teleológia, 

de a nyelv teleológiájának kérdését nem vethetjük fel. 

Az ideál Nietzschénél nyelvi jellegű, és amikor olyan műalkotásokról beszél, 

amelyek nem elsősorban nyelvileg megformáltak, például zenéről vagy festményekről, 

akkor is nyelvi összefüggésekbe ágyazza azokat. A tragédia születésében fontos 

szerepet játszik a zene, de az elemzés – figyelemre méltó módon – nem a zenére, 

hanem a tragédiára koncentrál. A tragédia, a tragikus: maga az ideál színrevitele, 

megjelenése – és a zenét Nietzsche ehhez a nyelvileg meghatározott ideálhoz képest 

értelmezi. Amikor befogadóról beszél, nem elsősorban a zene hallgatójáról beszél, 

hanem a „nézőről”, aki a tragédiában megjelenő ideállal (legyen az akár Dionüszosz, 

akár Szókratész) áll szemben. A domináns befogadói attitűd az ideál vonatkozásában a 

megsejtés, a divináció: a néző „megsejti” a létezésének dionüszoszi mélységeit, 

                                                        
196 A dolgozat második fejezetében (Szimptomatológia) ezt a pontot bővebben körüljárjuk. 

197 Vö. Crawford, 1988, 106. skk. Crawford a hatvanas évek végén írt szövegeket vizsgálja. Nietzsche 

azon gondolatmenete kapcsán, melyben az Kant teleológia-értelemezését igyekszik kritika alá vonni, 

így fogalmaz: „…Nietzsche saját teleológia-felfogását fogalmazza meg. Ez a felfogás három jelentős 

mozzanatra épül. Az első, hogy a teleológiával kapcsolatos kérdések a formák, a fogalmak és az 

intellektus kérdésein alapulnak. »A végső okok csakúgy, mint a mechanizmusok, az emberi észlelésmód 

sajátságai.« E mögött az az elgondolás rejlik, hogy bármilyen teleologikus rendszer csak 

reprezentációként, azaz formaként jelenhet meg, és semmilyen ismeretet nem alapoz meg a magában 

való dologról vagy az akaratról. … A második mozzanat az, amit Nietzsche »életerőnek« (Lebenskraft) 

nevez. Van az »élet«, és vannak a formák. Habár első ránézésre úgy tűnik, mintha Nietzsche a magában 

való dolog fogalmát az »élet« fogalmával váltaná fel, valójában nem ez a helyzet. Idézőjelbe teszi a 

kifejezést, hogy nyomatékosítsa: hogy ez csak szó, pusztán fogalom. Azt mondja, »élet«, de 

hogyanjának vagy miértjének firtatása haszontalan, mivel ezeket a kérdéseket mi kizárólag csak az 

életformák határai között tehetjük fel, és nem a »magában való élet« vonatkozásában.” (I. m. 122.) 

Crawford elemzését a mi kontextusunkra alkalmazva úgy fogalmazhatunk: a nyelvben megjelenik a 

teleológia, de a nyelv maga nem teleologikus, és így nem is használható. 
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„belelát” a létezés tragikumába. Ez a sejtése – mondja Nietzsche több alkalommal, 

visszatérően A tragédia születésében is – azt a hatást váltja ki benne, hogy megérti 

létezésének mélységeit, esetlegességét, megérti az emberi cselekvések mögött rejtőző 

motívumokat. Ez teszi lehetővé, hogy a művészet révén elért megértés kilépjen a 

történeti-kulturális feltételezettség határai közül, és e normákon felülemelkedve a 

szemlélőnek rálátása nyíljon saját korlátaira.  

A domináns szabálytípus megfogalmazására Nietzsche Dionüszosz és Apollón 

szembeállítását alkalmazza A tragédia születésében, a Homérosz-előadásban 

alkalmazott népi „ösztön” és „tudatos tervezés” fogalmi kettőségét lecserélendő. A 

szabályok nem a hatékony előadás létrehozására irányuló (teleologikus) szabályok, és 

nem is „szükségszerű” szabályok abban az értelemben, ahogy azokról Kant 

(megismerőképességek alapján) vagy Winckelmann (antropológiai adottságok alapján) 

beszélt. A műalkotás létrehozásához kapcsolódó szabályok a „formálás”, az 

„álomkép” és a „fantázia” diskurzusában ágyazódnak, céljuk pedig a fantáziát 

megtermékenyítő ideál létrehozása, megjelenítése. A szabályok alapvetően történeti 

kontextusuktól függenek, és Nietzsche művészettörténeti genealógiája – mint láttuk – 

a történeti változásokból vezeti le az egyes korszakokra jellemző műalkotásokat: 

Homéroszt, az attikai tragédiát, majd a Szókratész (pontosabban az esztétikai 

szókratizmus) nyomán megszületett euripidészi újabb komédiát. Maga a történet 

esetleges – ám minden egyes korszakban rá tudunk mutatni arra, hogy a korszak 

ideálja (Homérosz, Dionüszosz, Szókratész) milyen szabályok mentén jelenik meg a 

műalkotásokban.  

A nyelv teleologikus funkciójának kiiktatása nyomán az ideál – mely 

Nietzschénél Winckelmann-nal szemben nyelvi jellegű – immár nincs alárendelve az 

alkotó/művész és a befogadó közötti teleologikus kommunikációs viszonynak. Ez az a 

pont, ahol Nietzsche számára lehetővé válik a műalkotás mint szervező erő, illetve az 

ideál mint e szervező erő szervezettségének értelmezése. Erre a fordulatra alighanem 

az a démokritoszi elmélet vezette rá Nietzschét, amely az értelemmel bíró rendszer 

mögött homogén és önmagában szervezetlenül mozgó elemi részek, azaz atomok 

halmazát látta. Christian J. Emden ezeket a változásokat a bázeli korszak utánra teszi, 

és olyan természettudományos olvasmányok hatásának tartja, mint például Wilhelm 

Roux: Der Kampf der Theile des Organismus: Ein Beitrag zur Vervollständigung der 
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mechanischen Zweckmässigkeitslehre
198

, vagy Wilhelm Henry Rolph: Biologische 

probleme, zuglech als Versuch zur Entwicklung einer rationellen Ethik
199

 című 

könyve.
200

 Valójában ezek a naturalista-empirista megközelítések, bár nyilvánvalóan 

fontosak Nietzsche későbbi gondolkodása szempontjából, már arra az alapra 

épülhettek rá, amelyet a nyelvi teleológiával és Démokritosszal való számvetése 

fektetett le. Hogy az ideál mint a szervezet szervezettsége mögött az individuumok, 

vagy éppen valamiféle „biológiai atomok” találhatók az argumentumhelyeken, 

magának a szemantikai konstrukciónak a szempontjából mellékes.  

Milyen szerepet játszik tehát az ideál? Ehhez nézzük meg, hogy Dionüszosz 

milyen szerepekben jelenik meg A tragédia születésében. Dionüszosz a genealógiai-

művészettörténeti elemzésekben Apollón párjaként jelenik meg, mint akiknek 

dominanciaküzdelme kirajzolja a művészeti formák fejlődését Homérosztól kezdve 

Arkhilokhoszon át Szophoklészig és Euripidészig (és feltehetőleg még tovább). 

Dionüszosz a tragédia előadása során mint főszereplő jelenik meg, azaz itt a tragikus 

karhoz való viszonyában áll előttünk. Az új komédia fényében pedig mint Szókratész 

ellentétét, az attikai tragédia ideálját mutatja be Nietzsche. Az kérdés, hogy vajon e 

három funkciója egymással milyen viszonyban van. Az első megjelenése kapcsán 

joggal nevezhetjük Nietzsche eljárását genealógiainak. A második megjelenése a 

voltaképpeni ideál egészségként, aktualitásként. Szókratésszel való viszonyában 

viszont úgy jelenik meg, mint korszerűtlen és kontextusától megfosztott ideál – az új 

ideál Szókratész, akinek személyében voltaképpen az új komédia „főszereplőjét” 

látjuk.  

A tragédia születése „a zene szelleméből” kettős magyarázatot dolgoz ki, egy 

diakrón és egy „szinkrón” jellegűt. Amikor egymás mellé, vagy egymás után 

szeretnénk állítani a két Dionüszoszt, akkor a legjobb, ha a mű címének orientáló 

kijelentését idézzük magunk elé: születés „a zene szelleméből”, ami annyit jelent, 

hogy a tragédia születését Dionüszosz vonatkozásában nem elsősorban a történeti 

                                                        
198 Leipzig: Engelmann, 1881. 

199 Leipzig: Engelmann, 1884. 

200 (Emden, 2004), különösen 124–161. Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy Emden elsősorban a tudat 

és a test problémája felől közelít Nietzschéhez, és nem a számunkra itt releváns esztétikai probléma 

összefüggésében. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ideál kérdésénél jobban izgatja Nietzsche 

kísérletezgetése az írógéppel. 
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narratíva reprezentálja, hanem az az egyszeri esemény, amelynek során a kar a zene 

„teljes testi szimbolikát” gerjesztő hatása alatt mintegy saját magából vetíti ki saját 

maga elé a tragédia főszereplőjét: teremti meg Dionüszoszt – és a külső szemlélő 

nézőpontjából tekintve: vele saját magát. Nietzsche egyértelművé teszi, hogy amit meg 

kell értenünk, az a kar és a Dionüszosz közötti viszony. Maga ez a viszony a tragédia – 

és mihelyt megszűnik, megszűnik a tragédia is. És ez a viszony – ebben rejlik a 

nietzschei ideálfelfogás sajátossága – nem teleologikus. 

Szókratész és a dráma viszonya egészen más: Szókratész ugyanis nem jelenik 

meg a színpadon, párhuzamosan azzal, ahogy „szókratizmusának” „roppant 

lendkerekei” valahol „mögötte” forognak. Szókratész maga ideál – csak éppen 

művészetellenes ideál, és amikor Nietzsche ezt a következtetést, azaz hogy a művészet 

keretein kívüli ideálok akár erősebbek is lehetnek a művészetnél, levonja, 

gondolkodásában az alapvető esztétikai motívumok is átértékelődnek. Ám a kar és 

Dionüszosz közötti viszony egy bizonyos tekintetben irányadó marad: mert ebben a 

viszonyban képes az ideál ideálként, látható kontúrokkal bíró alakként testet ölteni, 

ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ideálon keresztül úgy értelmezhessük magunkat (a 

kar eljárásának megfelelően), hogy egyúttal a distancia pátoszának lehetősége is 

fennálljon. Szókratész ideálja ezt a távolságot, határt rombolja le – ez az „esztétikai” 

és a „morális” szókratizmus problémája. 

Ha most nem a kar felől, hanem a néző felől tekintünk az ideálra, akkor azt 

látjuk, hogy Nietzschénél az ideál nem „hermeneutikai probléma” abban az 

értelemben, hogy a kar nem igyekszik értelmezni Dionüszoszt. A kar nem létezik 

Dionüszosz nélkül, ezért – szól a nietzschei verdikt – annak sincs értelme, hogy az 

ideált valamilyen előzetes „befogadó” vagy „címzett” szempontjából „értelmezzük”. 

Ezen a ponton a Wellbery által kifejezés-modellként azonosított „képzési rendszer” 

vagy elmélettípus a Nietzschénél tetten érhetőtől döntő ponton tér el (természetesen 

egyéb különbségek mellett). A teleológia kiiktatása nyomán a műhöz való viszonyban 

az értelmezői pozíciót Nietzschénél felváltja az, amit később „értékelésnek” nevez, és 

amelynek szomszédos diszciplínája nem a hermeneutika, hanem az orvostudomány és 

a pszichológia. Nietzschénél a nem teleologikusan értelmezett ideál a 

szimptomatológia tárgya lesz.  

A tragédia születéséhez 1886-ban írott előszóban ezért ír Nietzsche „az 

egészség neurózisáról” – az ideál ugyanis minden esetben szimptomatológia tárgya, 
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akkor is, amikor Dionüszoszként jelenik meg a kar előtt, és akkor is, amikor 

Szókratészként a komédia színpadának kulisszái mögött. Nietzsche egyik 

legvilágosabb megfogalmazását ennek A Wagner-eset előszavában adta: „Wagner 

gehört bloß zu meinen Krankheiten. Nicht daß ich gegen diese Krankheit undankbar 

sein möchte. Wenn ich mit dieser Schrift den Satz aufrechterhalte, daß Wagner 

schädlich ist, so will ich nicht weniger aufrechthalten, wem er trotzdem unentbehrlich 

ist - dem Philosophen.”
201

 

A teleológia mozzanatának kiiktatása nyomán az ideál azonosításának kérdése 

többé nem úgy hangzik: „miért ez az ideál” – amely egyébként például Winckelmann 

kérdése is. A kérdés ez: ha ez az ideál – akkor ki vagyok én? Kinek az ideálja 

Homérosz, Szókratész, Dionüszosz, Krisztus vagy éppen Wagner? Ebből az is látszik, 

hogy ebből a nézőpontból nem lehet feltenni azt a kérdést: kinek nem ideálja; pusztán 

azt a másik kérdést lehet feltenni, hogy az adott ideál kinek egészség és kinek 

betegség. 

 

 

                                                        
201 KSA 6:12. 



80 

 

Idealizáció és genealógia 

 

 

A genealógia fogalmát nem Nietzsche alkalmazza először morálfilozófiai 

kontextusban – sőt valójában az Adalék a morál genealógiájához című könyve, 

melynek címébe emelve a kifejezést minden későbbi genealógia-elemzés alfájává és 

origójává is tette, a címe szerint (Zur Genealogie der Moral) hozzájárulás egy már 

futó projekthez, egy létező diskurzusban tett újabb lépés. Hogy ezt úgy értsük-e, mint 

saját korábbi elemzéseinek kiegészítését (hiszen a morálgenealógiai program
202

 már 

legalábbis a Virradat és az Emberi, nagyon is emberi szövegeiben is tetten érhető), 

vagy úgy, mint egy mások által elindított programhoz való kapcsolódást, további 

szövegelemzésnek kell megállapítania, hacsak az angol „morálgenealógusokra” való 

hivatkozását készpénznek nem vesszük. Valószínűleg mindkét állítás érvényes,
203

 és 

nincs okunk azt gondolni, hogy ezzel – azaz a cím kettős olvasatának lehetőségével – 

Nietzsche ne lett volna tisztában. Nietzsche kizárólag a morál kontextusában 

alkalmazta a genealógia fogalmát,
204

 ám egyrészt az „eredetkutatás” mint filozófiai 

                                                        
202 Adalék a morál genealógiájához előszavának 2. részében először saját programjához kapcsolja az új 

könyvet: „A morális előítéletek eredetére vonatkozó gondolataim – mert e vitairatban róluk van szó – 

első szerény, óvatos és átmeneti kifejezésüket az »Emberi, nagyon is emberi. Könyv szabad szellemek 

számára« című aforizmagyűjteményben találták meg” (Nietzsche, Adalék a morál genealógiájához, 

1996, 8.) – (a fordítást értelemszerűen megváltoztattam – VP), majd az előszó 4. részben Paul Reé 

közbeiktatásával az angol morálgenealógusokhoz (Moralgenealogen) kapcsolja programját (Nietzsche, 

Adalék a morál genealógiájához, 1996, 12.). A kifejezés az „Első értekezés” 2. részében tűnik fel ismét. 

203 Olyan messze azonban nem merészkednénk, mint Debra B. Bergoffen, aki a genealógiai eljárás 

elődjét a Bibliában azonosítja, mindazonáltal az elgondolás a maga nemében igen izgalmas (Bergoffen, 

1983). 

204 Ld. az Adalék… mellett tulajdonképpen főként az erre a könyvre való hivatkozásaiban tűnik fel A 

Wagner-eset egyik jegyzetében, levelezésében, az Antikrisztusban, illetve az Ecce homóban, ahol így 

fogalmaz: „Die drei Abhandlungen, aus denen diese Genealogie besteht, sind vielleicht in Hinsicht auf 

Ausdruck, Absicht und Kunst der Überraschung das Unheimlichste, was bisher geschrieben worden ist. 

Dionysos ist, man weiß es, auch der Gott der Finsternis. – Jedesmal ein Anfang, der irreführen soll, 

kühl, wissenschaftlich, ironisch selbst, absichtlich Vordergrund, absichtlich hinhaltend. Allmählich 

mehr Unruhe; vereinzeltes Wetterleuchten; sehr unangenehme Wahrheiten aus der Ferne her mit 

dumpfem Gebrumm laut werdend bis endlich ein tempo feroce erreicht ist, wo alles mit ungeheurer 
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program már a bázeli korszakban is meghatározó, másrészt pedig a morál 

„genealógiájáról” szólván sem teljesen egyértelmű, hogy mit is ért ez alatt. 

Nyilvánvaló, hogy Nietzsche ezt a könyvet kiemelkedő jelentőségűnek tartotta, talán 

csak a Zarathusztra kapcsán ír ilyen lelkesen saját munkájáról, miközben a felsőfokú 

jelzőkkel persze – filozófiai okokból, hogy az enkomion fogalmára itt visszautaljunk – 

sehol sem fukarkodik. Éppen ezért különös, hogy a Nietzsche-értelmezés viszonylag 

későn figyelt fel a „genealógia” problémájára. Többek között sem Heidegger – akit 

talán irritált az Adalék… kvázi-empirizmusának látszólagos bornírtsága –, sem pedig 

Eugen Fink nem fordít figyelmet a A morál genealógiájának kérdésére.
205

  

A genealógiai eljárás elsősorban Deleuze és Foucault, kisebb részben Derrida 

és az analitikus morálfilozófiai diskurzus 90-es években lezajlott perspektívaváltása 

nyomán vált önálló kutatási területté a Nietzsche-értelmezésen belül. A genealógia 

nyilvánvalóan egyfajta történet vagy történetírás, mely „a jelen értelmét a múltban 

keresi”, és a genealógiai eljárás egy nem-teleologikus összefüggésrendszerben 

bontakozik ki.
206

 Ennél konkrétabban fogalmaz Eric Blondel, amikor a genealógiát 

„szimptomatológiának” és „szemiotikának” nevezve határozza meg. A genealógiát 

általában a „minden értékek átértékelésének” kontextusában helyezik el az újabb 

értelmezők, és valóban, Nietzsche fő törekvése az Adalék…-ban csakúgy, mint 

korábban már az Emberi, nagyon is emberiben, valamint az „aszketikus ideál” kapcsán 

általában, hogy az abszolút „értékeket” relativizálja, lehetővé téve azok „értékelését”. 

Kérdés persze, hogy Nietzsche mit nevez értéknek. Az egyértelmű, hogy a morális 

értékeket (erényeket) értéknek, újraértékelendő értéknek nevezi. De értéknek nevezi az 

empirikus tudományok hagyományát úgy, ahogy az – a morál összefüggésében – 

Szókratész alakjában nyerte el a maga ideális formáját. Az „aszketikus ideál” 

voltaképpen arra tett kísérlet, hogy a morális értékek egy sajátos körét, a keresztény 

értékeket elkülönítse az általában vett „tudatosság”, azaz a tudomány problémájától. 

Erre jó oka van, ugyanis az intellektuális tisztesség (Redlichkeit) fogalmában olyan 

                                                                                                                                                                
Spannung vorwärts treibt.” KSA 6:316. Ha elolvassuk ezeket az önértelmezéseit, segítségünkre lesz 

megérteni, mit is kell genealógiai alatt elképzelnünk.  

205 (Fink, 1992) 

206 (Bergoffen, 1983) 134. 
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tudományos – és nem morális – értéket azonosít, melyet az „aszketikus ideállal” 

szembeállíthat. 

Deleuze az eredetileg 1962-ben megjelent Nietzsche-könyvét a genealógia 

fogalmának értelmezésével kezdi.
207

 A genealógiát mint a kritikai filozófia nietzschei 

formáját határozza meg, ahol „a kritikai filozófiának két egymástól elválaszthatatlan 

mozzanata van: minden dolgot, illetve bármely érték teljes eredetét értékekre 

vonatkoztatni; ugyanakkor ezeket az értékeket ismét csak vonatkozásba hozni azzal a 

valamivel, ami mintegy eredetüket képezi”.
208

 Majd így folytatja: „a filozófus 

genealógus. A filozófus Hésziodosz. … A genealógia egyszerre jelenti az eredet 

értékét és az értékek eredetét. A genealógia szembehelyezkedik az abszolút 

értékjellemzővel, amint a relatív vagy hasznossági értékjellemzőkkel is. A genealógia 

az értékek differenciális elemét jelenti, amelyből egyáltalában az értékek értéke 

származik.”
209

 Miközben a genealógiát Deleuze is az értékek problémájával kapcsolja 

össze, aközben az a kérdés homályban marad, hogy vajon mi az, amit Nietzsche 

genealógiai vizsgálatnak vet alá. Vagy másként fogalmazva, milyen formában mutat rá 

Nietzsche az értékekre, milyen formában ragadja meg azokat? Vagy harmadszor: mit 

is kell értenünk kritikán? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a továbbiakban. 

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mit vizsgál Nietzsche a genealógia 

eljárásával, akkor két válasz kínálkozik a szakirodalom alapján: az értékeket, illetve az 

ideál(oka)t. Az értékek kapcsán, ahogy arra Deleuze is rávilágított, összemérésről kell 

beszélnünk – a genealógia maga azonban nem összemér, hanem lehetővé teszi azt, 

kiszabadítja az értékeket a működésük közvetlenségéből, hogy összehasonlíthatókká 

tegye azokat: beiktatja, érvényesíti a distancia pátoszát. A kérdés, amelyet tisztáznunk 

kell, így hangzik: milyen viszonyt találunk genealógia és ideál között?  

Nietzsche már A tragédia születésétől fogva egyértelművé teszi, hogy egyik 

legfontosabb témája a test. A test, a „teljes testi szimbolika” vonatkozásában igyekszik 

értelmezni a Dionüszosz főszereplésével zajló attika tragédiát. A testet – vagy ahogy a 

80-as évekből fennmaradt töredékeiben előszeretettel nevezi, az organizmust – 

szervezettségében tudjuk csak felfogni. Az organizmus azonban nem szerveződik 

                                                        
207 (Deleuze, Nietzsche és a filozófia, 1999) 13–16. 

208 (Deleuze, 1999) 14. 

209 Deleuze, 1999 15. 



83 

 

„magától”, a szerveződését Nietzsche „interpretációként” azonosítja. Azaz az 

értelmezés módján zajlik le az organizmus szerveződése. Nietzschénél – hogy itt a 

gadameri kontextus révén próbáljuk megvilágítani az összefüggéseket – az 

„applikáció” nem a „hermeneutikai folyamat része”. Maga a hermeneutikai folyamat a 

pregnáns nietzschei felfogásban egyfajta alkalmazás – mégpedig a „megvalósítás” 

értelmében. Nietzsche értelmezésfogalma alapvetően episztemikus jellegű, és nem 

egzisztenciális. 

Az ideál nem más, mint az „érték”, a tiszta absztrakció közvetítése az 

organizmus megszervezése révén. Ebben rejlik a nietzschei esztétika központi 

mozzanata, vagyis az ideál „orgiasztikus-organisztikus” fogalmában. Az organizmus, 

mint Babett Babichnál láttuk az enkomion elemzése kapcsán, és az ideál mint 

organizmus nyelvileg közvetítődik. Babichnál az enkomion esetében ez természetesen 

az „én” mint ideál, ha tetszik, az Ecce homo főszereplője – de az „én” csak egyike a 

számos ideálnak, melyek a nietzschei szövegekben felbukkannak. Számos ideál van, 

számos alternatív szerveződés, melyek mind „közvetítenek” valamilyen értéket. A 

genealógia egyik értelme az újraszervezés lehetőségének megteremtése a distancia 

közbeiktatása révén: az ideált kiemeli közvetlenségéből.  

Nietzsche minden szervezettséget nyelvi formák analógiájára gondol el, ezért 

az ideált nyelvi eszközökkel tudja csak „értelmezni” – miközben ennek határaira is 

reflektál. A „teljes testi szimbolika” gazdagsága például folyamatosan megkérdőjelezi 

a nyelv primátusát. Éppen ezért álláspontja nem azonos – valójában távolról sem – a 

gadameri „a megérthető lét nyelv” tézisével. A szervezettség önmagában nem jelent 

ugyanis érthetőséget, pusztán értelmezettséget. A nyelv ugyanis nagyobbrészt a 

tudattalanhoz tartozik.
210

 

Az érték tiszta absztrakcióját Nietzsche arra a problémára vezeti vissza, hogy 

az ideál révén közvetített szervezettségek (másként: az ideál révén szervezett 

                                                        
210 Test és tudat viszonyával a szimptomatológia-fejezetben foglalkozunk bővebben. A „társadalom 

tudattalanját” Bacsó – joggal – destruktív elvként értelmezi Nietzsche kapcsán: „a társadalmaknak nincs 

kollektív tudatuk, főként nem tudattalanjuk, ami így funkcionál, az nem más, mint a ressentiment, olyan 

érzület és beállítódás, ami másokat hív maga köré, azokat, akik szintén a gyűlöletben egyesülnek, és 

alkalmatlanok a személyes számvetésre. Nietzsche ebben találta meg azt a tettre képtelen re-aktív 

modern beállítódást, ami soha nem hoz létre értéket, ám annál aktívabb a destrukcióban”. Ld. Bacsó B. 

(2011): „A bizalomról”. ÉS, 2011/23, 10. 
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organizmusok belső rendszere) csak korlátozott rugalmassággal rendelkezik. Az érték 

nem más, mint az organizmus önmagához való viszonya, amelyben az organizmusban 

érvényesülő ideál jelenti a szervező, döntő mozzanatot. Álláspontjára sajátos 

szempontból vethet fényt a disszipatív struktúrák fogalma, melyet Ilja Prigozsin 

Nobel-díjas kémikus alkotott meg a hetvenes években (bár a fogalom olyan 

népszerűségre tett szert, hogy már Prigozsin nevének említése nélkül használják).
211

 

Disszipatív struktúráknak nevezi az élő rendszereket, amelyek hulladékenergia (értsd: 

pl. napfény) felhasználásával képesek bizonyos ideig fennálló rendezettséget 

létrehozni, azaz voltaképpen a káoszban rejlő potenciált kiaknázva hoznak létre ideig-

óráig tartó szervezettséget. Mindemellett Nietzsche elsősorban nem biológiai és 

kémiai rendszerekben gondolkodik (bár a kérdés ezen dimenziója is intenzíven 

foglalkoztatta), hanem a személyiség problémájának összefüggésében.  

A tragédia születésének időszakában Nietzsche még stabil értékhierarchiák 

lehetőségében gondolkodik. Ezt nevezi később „romanticizmusnak”, és ezzel vádolja 

Wagnert – nyilván jogosan abban az értelemben, hogy Wagner maga rögzített 

értékhierarchiában gondolkodik, az viszont más kérdés, hogy ezért jogos-e őt vádolni. 

Maga a vád azonban a Wagner kontra Nietzsche genealógiai-pszichológiai 

elemzésének kontextusában már nem vádként, hanem a szimptomatológia 

diagnosztikus diskurzusának keretében a sajátos wagneri ideál elemzésének igényével 

nyer új formát. 

Az ideál a szervezettség közvetítő alakzata, azaz nem reprezentáció, hanem a 

reprezentáció tárgya vagy formája. Az ideál csak működésében létezik, mint azt már 

láttuk. Homérosz, szól a székfoglaló előadás verdiktje, csak mint áthagyományozott 

ízlésnorma, mint „esztétikai ítélet” létezik. Szókratész sem a „szókratizmus” (akár 

„esztétikai”, akár „morális”) reprezentációja. Az ideálok szerepét, pozícióját talán 

legvilágosabban a kar és Dionüszosz viszonyán tudjuk megmutatni. A kar 

Dionüszoszban átlényegül, átalakul, ám eközben Dionüszosz csak az ő projekciójuk 

formájában létezik mint ideál (a sokszor ismételt és idézett „álomkép hasonlat 

formájában” – azaz mint hatékony, megvalósuló álomkép). A kar mint szervezettség 

önmagához való viszonyát Dionüszosz szervezi, szabályozza. Az attikai tragédia 

                                                        
211 Például Bülent Diken újonnan megjelent nihilizmus-könyvében (Diken, 2009). A disszipatív 

struktúra fogalmához ld. (Prigogine, 1976) 
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jelentősége ebben rejlik, azaz hogy erre a közvetítettségre (mely a genealógiával 

szemben nem reflektált), az organizmus és az ideál viszonyára rámutat. Szókratész 

fellépésével azonban a kar szerepe megváltozik, a közvetítés, a distancia pátoszának 

eme korai, esztétikai megfelelője megszakad. A szókratizmus voltaképpeni problémája 

az, hogy olyan ideál, mely az ideálok ellen fordul, mégpedig nem „egyik vagy másik” 

ideál ellen, hanem magának a szerveződésnek, az organisztikus értelmezésnek a 

lehetősége és struktúrája ellen.  

Ezt Nehamas – bár nem pontosan ebben a formában, de hasonló szellemben – 

szintén tudatosítja, amikor az „ideálellenes” Nietzschét Szókratész mellé állítva 

elemzi. A különbség Szókratész és Nietzsche között azonban – erre Nehamas már nem 

tér ki – az, hogy az ideálképzés Nietzsche filozófiai-esztétikai programjának központi 

mozzanata volt és maradt. Nem véletlen, hogy utolsó két műve az Antikrisztus és az 

Ecce homo, azaz két ideál megformálása. (Nehamas „a perspektivizmus nietzschei 

változatát” azokkal az állításokkal szemben védelmezi, melyek szerint önmagát cáfolja 

meg egy olyan filozófia, mely önmagáról feltételezi, hogy tévedés. Nehamas rámutat, 

hogy Nietzsche nem azt állítja, hogy minden tévedés, hanem azt, hogy minden 

interpretáció, ezért bármi lehet tévedés. Nincsenek szükségszerű igazságok. A 

perspektivitás tézise szerinte annak állítása, hogy minden interpretáció, így lehet 

tévedés is – ezt azonban nem cáfolja meg az a logikai lehetőség, hogy maga ez az 

állítás szintén lehet tévedés. A tévedés lehetősége nem cáfolata a perspektivizmus 

állításának – érvel Nehamas.
212

)  

A genealógia, azaz az ideál vizsgálata egyrészt elkerülhetetlenül 

szimptomatológia alakját fogja ölteni, amennyiben az ideál nem más, mint a szervezet 

szervezettsége. Ez a szervezettség – a szimptomatológiai diskurzus kontextusában – 

vagy „egészséges”, vagy „patologikus” (hogy itt utaljunk vissza Babich felfogására). 

De nem maga az ideál egészséges vagy patologikus – és ennek megértése döntő 

mozzanat. Maga az ideál – a szimptomatológia kontextusában – pusztán a 

tünetegyüttes. Sem az aszketikus ideál, sem Szókratész nem beteg, legfeljebb betegség 

tünete lehet – mindkét ideál egy adott összefüggésben magát az egészséget is 

jelentheti. Sőt ez minden ideálra igaz. A megértés éppen azon múlik, hogy fel tudjuk-e 

                                                        
212 A második könyvében ezzel kapcsolatban Davidsonra hivatkozik, és Davidson igazságra vonatkozó 

értelmezését tulajdonítja Nietzschének – ld. (Nehamas, 1998) az 5. fejezethez írt 57. lábjegyzetét.  
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tárni, hogy minek/kinek az egészségéről van szó, más összefüggésben: hogy mit jelent 

betegség és egészség. 

Az ideált ideálként megérteni – és ez a nietzschei program esztétika 

mozzanatának öröksége – annyit jelent, mint egészségként megérteni. A genealógia 

erre irányul, vagyis az ideált egészségként igyekszik megérteni. Amikor megértjük, 

akkor minek/kinek az egészségéről van szó, akkor elkerülhetetlenül azt is megértjük 

(Nietzsche erre A tragédia születésének első mondatában még a „szemléletileg 

belátjuk” kifejezést alkalmazza), hogy ez nem a mi egészségünk. Ez megfelel a 

distancia pátoszának, és egyben az attika tragédiának mint műfajnak is. 

Ez kijelöli egyúttal az attikai tragédia érvényességének határait is – az a 

görögök számára maga volt az egészség egy adott kontextusban, bennünket azonban, 

méri fel Nietzsche a szomorú helyzetet, akár el is pusztíthat.
213

 Ideál és személyiség 

relációja kapcsán talán Nietzsche legfontosabb belátása így hangozhat: a modern 

felfogás szerint létezik személyiség erőfeszítés nélkül. Az ideál mint értelmezés 

gondolata azonban rávilágít a felfogás cinikus jellegére. 

                                                        
213 A „hatalom akarása” ebben az összefüggésben nem valamiféle „szubsztancia”, hanem az ideál 

viszonya az organizmushoz. Ami ideálként létezik, ami közvetít, az a hatalom akarása, nem pedig az, 

„amit” közvetít, vagy amit megszervez. A hatalom akarása önmagában, forma nélkül ugyanúgy nem 

létezik, ahogy – homlokegyenest ellentétben a mi anyagfogalmunkkal – az Arisztotelész-féle anyag 

sem. 
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Szimptomatológia: Az ideál teste 

 

 

„A betegség erős serkentőszer –  

mármint annak, aki elviselni elég egészséges.”
214

 

Friedrich Nietzsche: Nachlass 

 

 

A nietzschei szimptomatológiáról szólván általában figyelmen kívül hagyják az 

értelmezők azt a kérdést, hogy kinek a testéről és kinek az „egészségéről” van szó 

annak összefüggésében, mintha ez kézenfekvő lenne. Mindeközben Nietzsche újra és 

újra nyomatékosítja, hogy Szókratész, Wagner vagy Jézus esetében nem azt vizsgálja, 

hogy nekik milyen érzéseik vannak (ami, ideálokról lévén szó, különös is lenne), 

hanem hogy „neki”. „»Das Gute ist leicht, alles Göttliche läuft auf zarten Füßen«: 

erster Satz meiner Ästhetik.”
215

 Különös szimptomatológia ez, amelyben a 

pszichológus, az orvos nem egyszerűen saját magát mint eleve és előre adott tárgyat 

vizsgálja, hanem minden önmagát illető ismeretre a vizsgálat révén tesz szert. Maga a 

                                                        
214 KGW 8 18[11] Itt és a továbbiakban a KGW hetedik és nyolcadik kötetében szereplő töredékeket 

értelmezzük. Ezek egy része megjelent magyarul A hatalom akarása címmel kiadott kötetben, amely 

azonban – mint arra Karl Schlechta, valamint Giorgio Colli és Mazzino Montinari munkája nyomán fél 

évszázada fény derült – nem Nietzsche autográf munkája, még csak nem is hiteles rekonstrukció, hanem 

hamisítás. Bár a könyvnek kultúrtörténeti érdekessége bizonyára van, filológiai szempontból 

használhatatlan. Éppen ezért rengeteg kérdőjelet vet fel a magyar kiadása – nem is beszélve a 

fordításról, mely jelentős értékei mellett több tekintetben problémás, értve ez alatt a szóhasználatot és 

annak ingadozását, a nem csekély számú félrefordítást és félreérthető fordítást stb. Mindezek okán az 

alábbiakban – Romhányi Török Gábor fordítását felhasználva – saját fordításunkban idézzük a 

hivatkozott szövegeket. A hivatkozások a szakirodalom bevett eljárását követik: az elöl álló szám a 

Kritische Gesamtausgabe (KGW) megfelelő kötetének számára, a zárójel előtt álló szám a jegyzetfüzet 

sorszámára, a szögletes zárójelben lévő szám a töredék sorszámára utal. 

215 KSA 6:13. Kajtár Mária fordításában: „»Ami jó, az könnyed, az isteni kecses lábakon lebben«: így 

szól Esztétikám első mondata.” <URL = http://szinhaz.hu/multidezo/41376-itt-megvaltozik-a-klima-

nietzsche-es-a-carmen> 
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szimptomatológiai eljárás egyben maga a betegség és/vagy a gyógyítás is, azaz – a 

teleológiai kontextus elutasítás nyomán – nem arról van szó, hogy egy adott test 

utólagos gyógykezelése érdekében állítana fel előzetesen diagnózist, hanem maga a 

test mint szervezet a szimptomatológiai eljárás szervező tevékenysége révén 

formálódik.
216

  

Martin Heidegger érdeme, hogy Nietzschét a naturalista értelmezésektől 

megvédte, és – elsősorban az ösztön, másodsorban a természet fogalmának 

elemzésével – felszabadította a fajelméleti diskurzus „természettudományos” 

zsarnoksága alól. Mindazonáltal az analitikus Nietzsche-értelmezések diskurzusában 

elterjedt álláspontot képvisel az ösztönök „naturalista” felfogása, ahogy a 

„kontinentális” filozófiai diskurzusban is akadnak, akik ezt az álláspontot 

képviselik.
217

 Heidegger nyomában mi itt szeretnénk azzal a javaslattal élni, hogy 

szimptóma és test összefüggésének feltárásakor Nietzsche gondolatmenetét úgy 

rekonstruáljuk, mint a test keletkezésének folyamatát.  

Miközben a Homérosz-előadás még teljes mértékben elutasítja az ideál 

kapcsán azt a felfogást, hogy az ideál mint olyan testtel rendelkezhetne, A tragédia 

születésében test és ideál viszonya nemcsak felbukkan, de egyenesen központi 

jelentőségre tesz szert, ami alátámasztja azt a törekvésünket, hogy 

„szimptomatológiai” összefüggésekről beszéljünk. Mindeközben a „szimptóma” 

kifejezés előfordulásai a nietzschei szövegekben a Túl jón és rosszonig szórványosak. 

                                                        
216 A „differencia mozgásának becenevei” (Molnár Miklós): „nyom, differancia, tartalék, pótlék, 

disszemináció, hymen, oltvány, pharmakon, parergon stb.” mellé odaállíthatnánk a nietzschei 

organizmust is.  

217 Az egyik legsarkalatosabb – döntően a nyolcvanas évek második felének írásaira vonatkozó – 

állásfoglalást Rüdiger Bittnernél olvashatjuk: „A feladat, melyet Nietzsche maga elé tűz, egy átfogó és 

hiteles naturalizmus kidolgozása.” (Bittner, 2003, xv.) Ld. még (Eeckelen, 2008), illetve Sarah Kofman 

Heidegger-kritikáját, amelyben Nietzschét „fiziológiai” gondolkodóként jellemzi (Kofman, 1993). „Tág 

értelemben vett” naturalistaként jellemzi például (Janaway, 2007, 34.): „Visszautasítja az anyagtalan 

lélek, teljesen szabad uralkodó akarat, az önmaga számára átlátható tiszta intellektus felfogását, és 

ehelyett a testet hangsúlyozza, az emberi lények állati természetéről beszél, és számos jelenségről az 

ösztönökre, késztetésekre és affektusokra hivatkozva számol be, amelyek fizikai, testi létezésünkben 

lokalizál.” (Janaway ellenében alább látni fogjuk, hogy Nietzsche az ember „állati természetéről” döntő 

pontokon mint kulturális konstrukcióról és teljesítményről beszél.) 
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A szimptóma mint kifejezés csak a Jenseits… szövegében
218

 válik szokatlanul 

gyakorivá,
219

 ám ideál és test viszonya már A tragédia születésében a vizsgálódás 

egyik fő iránya. Daniel W. Conway nyilvánvalóan a szimptóma kifejezés előfordulási 

gyakoriságát tartja szem előtt, amikor a szimptomatológiáról egyenesen mint 

morálfilozófiai projektről beszél.
220

 Arra is tekintettel kell lennünk azonban, hogy a 

test, testi megjelenés problémája már korábban is jelen lévő diskurzust jelent. Ez teszi 

lehetővé, hogy a szimptóma fogalmával Nietzsche egyrészt saját magára utaljon vissza 

az 1886-os előszóban,
221

 másrészt hogy egyáltalán gondolkodásának egyik központi 

terminusává váljék a nyolcvanas évek második felében.
222

  

 

                                                        
218 És az előfordulási gyakoriság A morál genealógiájában csak növekszik: „Éppen itt láttam a vég 

kezdetét, az egy helyben topogást, a szűnnek nem akaró fáradtságot, az élet ellen forduló akaratot, a 

végső betegséget, amely finoman, ám félreérthetetlenül jelzi önmagát: megértettem, hogy az egyre 

mélyebben gyökerező együttérzésmorál, amely még a filozófusokat is megmételyezi és beteggé teszi, 

maga volt európai kultúránk legnyugtalanítóbb szimptómája, amely kultúra maga szintén egyre 

nyugtalanítóbb képet öltött…” (Nietzsche, Adalék a morál genealógiájához, 1996, 13.) 

219
 A korszak jegyzetfüzetei is tele vannak az erre vonatkozó utalásokkal, ezeket a KGW (Kritische 

Gesamtausgabe) hetedik és nyolcadik kötetében találjuk. 

220 (Conway, 1994) 

221 „Und die Wissenschaft selbst, unsere Wissenschaft - ja, was bedeutet überhaupt, als Symptom des 

Lebens angesehn, alle Wissenschaft? Wozu, schlimmer noch, woher – alle Wissenschaft?” Magyarul ld. 

Nietzsche, A tragédia születése, 1988, 5. 

222 „Die radikale Feindschaft, die Todfeindschaft gegen die Sinnlichkeit bleibt ein nachdenkliches 

Symptom: man ist damit zu Vermutungen über den Gesamt-Zustand eines dergestalt Exzessiven 

berechtigt.” [Friedrich Nietzsche: Werke und Briefe: Moral als Widernatur, S. 3. Digitale Bibliothek 

Band 31: Nietzsche, S. 7498 (vgl. Nietzsche-W Bd. 2, S. 966) (c) C. Hanser Verlag] 
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Szimptomatológia a késői jegyzetfüzetekben 

 

 

A késői jegyzetfüzetek anyagában gyakoriak a testre és a szervezetre/szervekre 

vonatkozó gondolatok, amint arra többek között Deleuze is rámutatott Nietzsche-

könyvében. Mint 1885 júniusában fogalmazott Nietzsche egy jegyzetfüzetében: 

„Valójában még ennél is bámulatra méltóbb az emberi test: az ember csak bámulni 

tud, hogy miként vált lehetségessé az emberi test; hogyan képes egészként élni, 

növekedni, és a pillanatra uralkodni az egymástól függő és egymásnak alárendelt, 

ugyanakkor egy bizonyos értelemben egyszerre parancsoló, és akaratát kiteljesítő élő 

lények ilyen csodálatra méltó szövetsége – és láthatjuk, hogy ez nem a tudat révén jött 

létre!”
223

 Az ilyen és ehhez hasonló idézetek kapcsán joggal gondolhatjuk, hogy 

Nietzsche a testet mint „hús-vér valóságot” fogta fel, amely mintegy kézzelfoghatóan 

és mindig jelenlévően adva van számunkra. Az alábbiakban azt szeretném 

megmutatni, hogy ez nem így van.  

A test – mint emberi test – nem egység abban az elvont értelemben, amelyben 

„oszthatatlan” lenne. Az emberi test organizmus, mely egységét nem a rajta kialakuló 

tudatból nyeri. „Ha az Énben van bármi egység, az egészen bizonyosan nem a tudatos 

»Én«-ben, az érzésben, az akarásban vagy a gondolkodásban húzódik meg, hanem 

valahol máshol: a teljes szervezetem fennmaradó, bekebelező, kizáró, figyelmes 

okosságában, amelynek a tudatos énem pusztán eszköze.”
224

 Ez a „figyelmes okosság” 

egyben utal a test szervezetjellegére is: „A test és a fiziológia a kiindulópont: miért? – 

Szubjektumegységünk természetének pontos képzetét kapjuk – vagyis valamely 

közösség uralkodójaként gondoljuk el, nem »lélekként« vagy »életerőkként«, és 

egyúttal az uraltaktól függő uralkodók helyes felfogását, valamint a rangsor és a 

munka felosztásának azon feltételeit, melyek a résznek és az egésznek egyaránt 

feltételét jelentik”.
225
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Az emberi test mint szervezet hierarchikus sokaságot jelent Nietzsche számára, 

amelyben egyaránt részt vesznek az ösztönök, az affektusok és az erők. Nemcsak a 

gondolatok, de az érzések (például a „szép” és a „csúnya”) is
226

 értelmezések, ítéletek, 

mint ezt nyomatékosan többször kifejti már A nem morális felfogott igazságról és 

hazugságról című feljegyzése óta. Ez persze nyitva hagy bizonyos átjárókat a 

redukcionizmus irányába. Másrészt azonban az érzések és affektusok 

interpretációként való értelmezése révén az érzések a biologista-redukcionista 

felfogással szemben a (morális és testi) integritás és a szervezet struktúrájának, 

hierarchiájának reprezentációjává, kifejeződésévé válnak. Nietzschénél nincsen 

„puszta” érzés. Az érzések redukcionista értelmezése (akár a retorikában, akár a 

pszichológiában, akár az esztétikában) a nietzschei gondolkodásban azonos értelmű 

azzal, amit a dolgozat utolsó részében cinizmusnak fogunk nevezni. Az érzések 

Nietzsche szerint használják a testünket – ha viszont elfogadjuk a redukcionista 

értelmezést, képtelenné válunk ama kérdés megfogalmazására, hogy ki/mi használja 

azt. 

Az egység forrása minden szervezet esetében az, hogy egy erő a sokaság fölé 

emelkedik: „a lényeg, hogy pontosan írjuk le azt az egységet, amelyben a 

gondolkodás, az akarás, az érzés és minden affektus összegeződik: nyilvánvaló, hogy 

az intellektus pusztán egy szerszám, de kinek a kezében? Nyilván az affektusokéban, 

és olyan sokaság ez, amelyek mögött nem kell szükségképpen egységet tételeznünk: 

elegendő, ha helytartókként fogjuk fel őket.”
227

 Máshol így fogalmaz: „Minden egység 

csak szerveződésként és összjátékként egység: ahogy az emberi közösség is épp ilyen 

módon tekinthető egységnek: ez tehát az atomisztikus anarchia ellentéte; ezáltal uralmi 

képződmény, amely »egyet« jelent, de maga nem egy.”
228

 Az egyik legfontosabb 

nietzschei ideál, Zarathustra kapcsán Hévizi Ottó is úgy fogalmaz, hogy „a törpe” és 

„az embert fölülmúló ember” Zarathustra belső harcát jelenítik meg, harcuk 

„Zarathustrán belül zajlik, ahogyan azt végül is a gondolat dionüszoszi előadásában 

látjuk”.
229
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A „dolog” egysége pedig a szerveződés fölött „ostobaság és zavarodottság”: 

„amikor a dolog »hat«, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyéb, jelenleg felszínen 

lévő vagy háttérbe húzódó tulajdonságát okként fogjuk fel, hogy ezáltal egyetlen 

tulajdonsága lépjen előtérbe”.
230

 Nietzsche gondolkodása szerint tehát a test vagy a 

szervezet egysége a belső hierarchiáján alapszik, amelynek struktúráját egy domináns, 

„leggazdagabb” erő vagy ösztön alakítja ki. Az is egyértelműen kirajzolódik, hogy a 

„test/testület” és „szervezet/szerveződés” metaforái révén olyan eszközöket igyekszik 

kidolgozni, amelyekkel a társadalmi intézmények és szerveződések, valamint az élő 

szervezetként elgondolt emberi test egyaránt értelmezhető. Ebben a vonatkozásban 

követi a klasszikus görög phüszisz-felfogást, mely a hippokratészi elmélet kerete is. 

Heinrich Schipperges összefoglalásában: „A szó, phüszisz, nem annyira a növekedő 

dolgot nevezi meg, mint inkább »a növekedő lényegét« (Arisztotelésznél MET 1014), 

illetve »a növekedés folyamatát« (Platónnál Tim 89b5)… A phüsziszre vonatkozó 

logosz a hippokratészi iratokban a szövetekre, a létrejövésre, a növekedésre 

vonatkozik, de vonatkozik a természeti dolgokra, a lényegre, lelki természetre, a 

természeti vágyra, az ösztönre is. … A phüszisz szolgájaként az orvos egyben a 

nomosz (’szokás, törvény’) tanítója, mestere.”
231

 

A test vagy szerveződés egy bizonyos értelemben feltételezi az alkotót – de 

Nietzsche eljátszik az alkotó nélküli „műalkotás” gondolatával is: „A műalkotás, 

amely művész nélkül jelenik meg, például testként, szervezetként (porosz tiszti 

testület, jezsuita rend). A művész milyen mértékben pusztán előzetes lépcsőfok. Mit 

jelent a »szubjektum« –? A világ mint önmagát megszülő műalkotás – –”.
232

 A „világ 

mint önmagát megszülő műalkotás” azonban nem szakad el az ideál kérdéskörétől. Az 

alkotó, amelyről itt szó van, nem a zseni, a „teremtő” művész. Az alkotót Nietzsche 

„típus”-nak nevezi, illetve „törvényhozónak”, amit máshol funkcionálisan az 

„ösztönnel” azonosít: „A törvényhozó (vagy a társadalom ösztöne) kiválaszt bizonyos 

mennyiségű állapotot és indulatot, amelyek tevékenységéhez szabályos teljesítmény 
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kapcsolódik…”.
233

 Ez a kölcsönös funkcionális behelyettesíthetőség azt jelenti ebben 

az összefüggésben, hogy a „bizonyos mennyiségű állapot és indulat” értelmezése 

valamilyen motívumot, teremtő típust igényel. Itt Nietzsche visszatér ahhoz a 

„központi személyiségproblémához”, amely a Homérosz-előadás óta jelen van 

gondolkodásában. 

Egy másik ponton az egységet, a tudatban megjelenő egységet „látszatnak” 

nevezi Nietzsche, amely „roppant bonyolult” tartalommal bír.
234

 Ugyanebben a 

töredékben így folytatja: „A test jelensége a gazdagabb, érthetőbb és felfoghatóbb 

jelenség: módszertani elsőbbséget biztosítva neki, anélkül, hogy végső jelentőségéről 

bármit kijelentenénk” (majd eljátszik a gondolattal, hogy nem zárható ki a fiziológiai 

és pszichikus centrum egybeesése, ami megalapozhatja a naturalista/fenomenalista 

értelmezési dichotómiát).
235

 A test tehát módszertani elsőbbséggel bír, bonyolult, és 

egysége egy alkotó függvénye. Az alkotó vonatkozásában pedig látjuk, hogy 

elsősorban nem a művészről van szó. Ezzel Nietzsche mintegy esztétikájának határait 

is kijelöli, amennyiben a művész pszichológiáját a „játékösztön” problémájával 

azonosítja, és a teremtést egy átfogóbb összefüggésbe emeli, amelynek a művész csak 

egyik lehetséges megvalósulási formája.
236

  

A szerveződés nem „kauzális” rendszerként jön létre, hanem olyan 

hierarchikus összességként, melyet Nietzsche nyelvszerűnek nevez: „– minden 

mozgást gesztusként kell felfognunk, egyfajta nyelvként, amelynek révén az erők 

megértik egymást. Az élettelen világban nincs félreértés, a kommunikáció 

tökéletesnek tűnik. A tévedés az organikus világban jelenik meg”.
237

 A mozgás mögött 

csakúgy, mint a hierarchia mögött, valamilyen motívum: egy affektus vagy ösztön áll. 

Nem csoda, hiszen a hierarchia, mint erre Deleuze rámutatott, nem statikus, hanem 

dinamikus elgondolás Nietzschénél. A művész esetében például a játékösztön a 

szervező elv, amelynek folytonosan győznie kell a többi ösztön felett ahhoz, hogy a 

művész alkosson. A szervezőelvek és ösztönök lehetőségei szinte kimeríthetetlenek – 
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ahogy a beszéd maga is kimeríthetetlen és sokértelmű. A görög klasszika nagyság 

éppen abban áll, hogy benne a lehetséges ösztönök egymás mellett, mégpedig nem a 

csöndes nyugalom, hanem az agonális dünamisz világában létezhettek. Az „ideál 

eredete” kapcsán írja, hogy „a legmagasabb rendű típus: a klasszikus ideál – mint 

minden vezető ösztön jólsikerültségének kifejeződése”.
238

 Azaz a klasszikus ideál 

egyedülálló jellege abban áll, hogy benne minden vezető ösztön a maga tökéletes 

formájában tudott kifejezésre jutni. „A gondolat abban a formában, melyben 

megjelenik, sokféle jelentéssel bíró jel”
239

 – mert egyszerre utal a mögötte húzódó 

sokaságra, és egyben a sokaság hierarchikus struktúrájában rejlő lehetőségekre. Ezek a 

lehetőségek a jelek szintjén, azaz a – „keletkezővel” vagy „létrejövővel” 

szembeállított – létező szintjén az ideálban szilárdulnak meg időlegesen.  

Az ideál értelmezése a késői jegyzetfüzetekben egyrészt alapvető pontokon tér 

el attól, ahogyan korábban viszonyult Nietzsche az ideál kérdéséhez, másrészt azonban 

az ideál mint „egy ösztön vagy erő uralmának kifejeződése” sok mozzanatot megtart a 

korábbi kontextusban megszerzett és rögzített értelméből. Miközben Rüdiger Bittner 

már idézett megfogalmazása szerint Nietzsche programja egy hiteles és következetes 

naturalista elmélet kialakítása volt, azt látjuk, hogy egyrészt az egyes ösztönöket, 

affektusokat és erőket nem ismerhetjük meg közvetlenül, hanem kizárólag közvetett 

módon, másrészt pedig maguk az ösztönök, affektusok és erők az értelmezéstől 

függnek.  

A közvetítést az „ideál” végzi, amennyiben az ideál organizációjában fejeződik 

ki a vezető ösztön. Így például a „Keresztény” ideájában „a természet elleni küzdelem 

… egyetlen típussá áll össze: ebben pedig elsődleges lesz a sorvadó test 

ingerelhetősége, ám az idegességet és az inspirációt másként értelmezik”
240

 – a típus 

maga az ideál és annak megvalósulása. Magunk is ideált reprezentálunk: „Az 

emberfajta, melynek szószólója vagyok: nem be nem teljesült ideáloktól szenved, 

hanem a beteljesültektől! – szó szerint attól a ténytől, hogy az általunk reprezentált 

ideált, amelynek kapcsán oly sokat gondolkodunk, mi magunk is enyhe lenézéssel 
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kezeljük”.
241

 Ez a reprezentáció azonban nem válik „egységgé”, hanem megőrzi 

sokaság jellegét: „A test iránymutatása nyomán, mint mondtam, látjuk, hogy életünket 

számos – értéküket tekintve meglehetősen egyenlőtlen – intelligencia összjátéka, azaz 

a folyamatos és ezerirányú behódolás és parancsolás – morális kifejezéseket 

alkalmazva: számos erény szüntelen alkalmazása – teszi lehetővé.”
242

 

Az ideál „talán a bennünk megtestesült értelmezés, a mi perspektivikus 

nézőpontunk”
243

 – ami arra utal, hogy az ideál sajátos viszonyban áll az „értelmező 

szubjektummal”. Ezt a sajátos viszonyt számos ponton megerősíti és értelmezi 

Nietzsche, egy helyen úgy fogalmaz, hogy az értelmezés megelőzi a szubjektumot: 

„»Minden szubjektív« - mondjátok: de ez maga is értelmezés,  mivel a szubjektum 

nem valami eleve adott, hanem hozzátoldott, mögé vetített fikció. – Szükséges-e 

egyáltalán, hogy értelmezőt tételezzünk az értelmezés mögé? Még ez is fikció, 

hipotézis.”
244

 A kérdés nem is az, hogy vajon az értelmezés vagy a szubjektum a 

„korábbi”, hanem az, hogy milyen és mire irányuló értelmezés során jöhet egyáltalán 

létre a szubjektum. Itt nyomatékosítanunk kell, hogy nem az objektum és a szubjektum 

viszonyáról van szó, hanem az értelmezés és a szubjektum viszonyáról. Nietzsche 

jegyzetfüzetei alapján úgy fogalmazhatunk, hogy az értelmezés során jön létre a 

szubjektum, amelynek a tárgy csak egy módusza. „Egyedül a szubjektum bizonyítható: 

a hipotézis, hogy csak szubjektumok léteznek – hogy a „tárgy” pusztán az egyik 

szubjektum másikra gyakorolt hatása … a szubjektum módusza”.
245

 Hogy milyen 

tárgyak és milyen értékrendek fejeződnek ki a szubjektumban, azaz hogy milyen 

„ideált reprezentálunk”, az attól függ, hogy milyen ösztön vagy erő szervezi az 

organizmusunkat, testünket.  

A szervezet szerveződése maga interpretációs folyamat: „Az organikus 

folyamat előfeltételezi a folyamatos értelmezést”.
246

 Az értelmezés során a 

testet/szervezetet alkotó erők és ösztönök hierarchikus viszonyba szerveződnek. Egy 
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ideálhoz való értelmező viszonyunk végzi ezt, mégpedig két szinten. Egyrészt az ideál 

kifejeződik a társadalom mint szerveződés szintjén, amelynek a testünk pusztán 

funkciója. „A társas érzés csak társadalmi intézményekben létezik (melyek egyike az 

emberi test, amelynek egyedi élete a többivel való „együttes érzéssel” kezdődik), és 

annak következménye, hogy egy nagyobb egész saját magát egy másik egésszel 

szemben fenn kívánja tartani…”
247

 – azaz, és ezt fontos nyomatékosítanunk, 

Nietzsche gondolkodásában az emberi test szerveződésének egy elemi szintjén 

társadalmi konstrukció formáját ölti. Ezáltal a testben kifejeződő ideál első szinten a 

társadalom ideálja, mely idomítás révén a tudatos reflexiót megelőzően már a testben 

kifejeződik. Az ideálhoz való viszony azonban tudatos értelmezés formáját is öltheti – 

és ez az, amit a maga tökéletes formájában Nietzsche filológiának, és „szinte 

lehetetlen” feladatnak nevez: „Tudnunk kell egy szöveget szövegként olvasnunk 

anélkül, hogy értelmezéssel kevernénk, ez a »belső tapasztalat« utoljára elsajátított 

formája – olyan, amely talán alig lehetséges…”
248

  

A filológia híján az ideálhoz való tudatos viszonyunk egyrészt appropriáció, 

elsajátítás, amikor az ideálnak mintegy átadjuk magunkat. Ezt Nietzsche 

számtalanszor elemzi – legintenzívebben saját maga és Wagner esetére koncentrálva. 

A Wagnerrel való viszonyának értelmezése kettős szinten zajlik: egy személyesen, 

amelyet a személyes élettörténet reprezentál, és egy ideálison, amelyen mindketten, 

Wagner és Nietzsche is „fogalmi személyként” funkcionálnak. Az elsajátítás (mely 

voltaképpen önátadás – megfelelően annak a nietzschei logikának, amelyben a szeretet 

és az önzetlenség a legnagyobb önzés) vonatkozásában ezt olvashatjuk: „Mindenkinél 

jobban szerettem és csodáltam Richard Wagnert, és ha végül az ízlése nem romlott 

volna úgy meg – avagy nem kényszerült volna szomorúan arra –, hogy néhány 

számomra elviselhetetlen »szellemmel« hozza össze a sors, tanítványaival, a 

wagneriánusokkal, akkor nem lett volna semmi okom arra, hogy még életében búcsút 

intsek neki: neki, a legmélyebbnek és legvakmerőbbnek, és egyúttal napjaink nehezen 

érthető emberei közül a legérthetetlenebbnek, akinek mindenki másnál többet 

köszönhetek.”
249

 Másrészt azonban az ideál képes megjeleníteni a distancia pátoszát 
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is: „Ifjúkoromban szerencsés voltam: egy nagyon ambiciózus ember keresztezte 

utamat. Amikor felismertem, hogy mi is ő, vagyis hogy egy nagy színész, akinek 

semmihez sincs autentikus viszonya (még a zenéhez sem), úgy megémelyedtem és 

megundorodtam, hogy azt hittem, minden híres ember színész volt, és másként nem 

válhattak volna híressé, és azt hittem, hogy amit korábban »művésznek« hívtam, 

abban a színpadias erő játszotta a főszerepet.”
250

 

Nietzsche az ideál szerepét máshol is a „distancia pátoszával” rokonítja, 

amennyiben az értelmezés folyamatában megmutatkozva lehetővé teszi az értékelő 

viszonyt: „Ami Richard Wagnert illeti: még mindig nem gyógyultam fel 1876 

nyarának csalódásából. Hirtelen túl sok tökéletlenség mutatkozott számomra a műben 

és az emberben – otthagytam. Később megértettem, hogy az ember akkor távolodik el 

egy művésztől a legteljesebb mértékben, amikor tisztába jön annak ideáljával.”
251

 

Amikor pedig valaki „tisztában jön” egy ideállal (akár a benne, akár a másban 

kifejeződővel), egyben megteremti a lehetőségét, hogy új ideál keletkezzék. „Egy új 

tökéletesség koncepciója: ami nem felel meg annak, amit mi »logikusnak«, »szépnek«, 

»jónak«, »igaznak« mondunk, magasabb értelemben lehetne tökéletes, mint a mi 

ideálunk.”
252

  

De mi az ideál? Nem más, mint egy szó, egy – deleuze-i kifejezéssel élve – 

„fogalmi személy” neve. Szóként ez a név is megismerésünk határán áll: „Egy szót 

állítunk oda, ahol tudatlanságunk kezdődik – aminél tovább nem láthatunk, például azt 

a szót, hogy »én«, azt a szót, hogy »cselekszik« és azt, hogy »elszenved«: ezek a 

tudásunk horizontját jelenthetik, de nem »igazságok«.”
253

 De mögötte nem olyan 

fikciók állnak, mint az „én” vagy az „ok”, hanem perszonális vetülettel (nem 

szubjektív vetülettel, hiszen bizonyos értelemben minden a szubjektivitásban van) bíró 

értékelések, amelyek ösztönök és erők kifejeződései, amelyek minden más 

kifejezésnél fontosabbak éppen azért, mert nem személytelenek. Ez a perszonális 

vetület azonban nem teleologikus: az ideál értékét nem lehet „szándékain”, intencióin 
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lemérni.
254

 A személytelenítés, deperszonalizáció maga a nihilizmus: „A nagy nihilista 

hamisítás a morális értékek okos kiforgatása útján: a) a szeretet mint 

deperszonalizáció; ugyanígy az együttérzés. b) Csak a deperszonalizált intellektus (»a 

filozófus«) ismeri az igazságot, »a dolgok valódi létét és lényegét«”.
255

 Azaz a 

nietzschei belátás úgy hangzik, hogy megismerésünk határain kétféle szó állhat: az 

úgynevezett metafizikai alapszavak, melyek ugyanakkor a nihilizmus felé vezetnek, 

vagy az ideálokat megnevező alapszavak: a nevek, melyek értelmezésre szólítanak fel, 

az értelmezés folyamatában szervezik az organizmust, és létrehozzák a szubjektumot.  

Az ideál egyúttal „fantazma” is
256

 – amit nem a „puszta fantazma” értelmében 

kell felfognunk, mert a nietzschei kontextusban ez azt jelenti, hogy létrejöhet új ideál, 

ideál teremthető, az organizmus újraszervezhető. Ez az újjászervezés mindig 

korszerűtlennek mutatkozik – ugyanakkor az, ami korszerű, azaz a kifejezett ideál 

mindig a múlt feltételeihez való alkalmazkodás eredménye. Az ideálban kivétel nélkül 

mindig a múlt fejeződik ki a jelenben. A testünkben olyan ösztönök fejeződnek ki, 

amelyek korábbi (természeti és társadalmi) környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodásuk eredményei. „Legelőször is: az ösztönök szintén keletkeztek; semmit 

sem bizonyítanak az érzéken túliról, még az állatról, még a tipikusan emberiről 

sem.”
257

 Ebben rejlik az ideál racionalitása. Az ideál „értelmezés”, ahogy a szervek is 

értelmeznek: „A hatalom akarása értelmez: valamely szerv kialakulása értelmezés: a 

hatalom akarása határokat szab, fokozatokat és erőkülönbségeket határoz meg”.
258

 

Ugyanebben a töredékben később azt írja: „az értelmezés valójában a felülkerekedés 

eszköze”.
259

 Ám azok az ideál formájában kifejeződésre jutott értelmezések, melyek 

egy adott kontextusban hatékony és adekvát eszközök voltak, a kontextus változásával 

„természetellenessé” válnak. A tradicionális Nietzsche-értelmezésekkel szemben 

                                                        
254 KGW 8 7[1] Az intenció Nietzsche szerint akkor vált az értékelés alapjává, amikor megjelent a 

„semminek sincsen értelme” gondolata, amelyből egyenesen következett, hogy „minden értelem a 

szándékban van”. 

255 KGW 8 9[84] 

256 KGW 7 43[1] 

257 KGW 7 34 [81] 

258 KGW 7 44[6] 

259 Uo. 
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azonban a fentiek alapján nem azért, mert már eleve azok lettek volna. 

Természetellenességük csak egy adott perspektívából mutatkozik meg, azáltal, hogy 

vagy 1) a természet változott meg, az ideál pedig változatlan maradt, vagy 2) az adott 

organizmus számára az adott körülmények mellett az adott ideál nem adekvát.  

Itt kell megjegyeznünk, hogy Nietzsche tisztában van az ideál történeti 

értelmezéseinek összemérhetetlenségével – mint arra korábban már utaltunk. Ebben a 

vonatkozásban Foucault nagyon pontosan követi Nietzsche iránymutatásait, amikor 

úgy fogalmaz, hogy egy beszédjelenség kapcsán annak az adott kontextusban tetten 

érhető szükségszerűségét kell bemutatnunk, megértenünk. Ennél is fontosabb azonban, 

hogy az ideálok vonatkozásában azáltal, hogy a perszonalitásra helyezi a hangsúlyt, 

saját magát is a perszonalitás hermeneutikájával értelmezi – és hozza létre. Ebből – és 

a szubjektivitás doktrínájából – viszont elkerülhetetlenül adódik a következtetés, hogy 

az ideálok jelentősége egy bizonyos ponton túl nem univerzalizálható. Az ideálok csak 

mint a közös testet felépítő ideálok egyetemesek – a tudatosan megértett és az 

önelsajátítás folyamatában értelmezett ideálok formájában nem. „Hogy én valakit 

értékelek vagy lebecsülök, az még egy másik embernek nem adja meg ugyanerre a 

jogot – hacsak nem velem egyenrangú és egyenlő. Ezzel ellentétes az újságok 

gondolkodása, amely úgy véli, hogy az emberek és dolgok értékelése »önmagában« is 

valami, amit egy ember úgy használhat, mintha az ő tulajdona lenne. Ez azt 

előfeltételezi, hogy mindenki egyenrangú. – Igaznak lenni annyi, mint 

megkülönböztetettnek lenni…”
260

  

Az ideál értelmezése során az organizmus saját maga ösztöneit is értékeli és 

felméri az ideál vonatkozásában. Az értékelés során az organizmus felvesz egy 

bizonyos hierarchikus struktúrát, és számára fenomenálisan (mint szimptóma) 

megjelenik, hogy mi az, ami ezen ideál reprezentációja révén számára az adott 

körülményeiből megjeleníthető, és mi az, ami nem. Minél több a kiszorított mozzanat 

(ösztön, erő, affektus), annál károsabb számára az ideál. Az pedig, amit „a 

legmagasabb kultúra szimptómájának”, más néven „az erő pesszimizmusának” nevez 

Nietzsche, az Igenmondás formáját ölti „e világ koncepciójára mint a valóban 

megvalósított legmagasabb lehetséges ideálra”.
261

  

                                                        
260 KGW 7 34[121] 

261 KGW 8 10[21] 
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Az eddigiekben azt vizsgáltuk, hogy a kései jegyzetfüzetek anyagában milyen 

értelemben használja Nietzsche az ideál, a test/organizmus és az értelmezés 

kifejezéseket. Mielőtt továbblépünk a szimptóma fogalmának alkalmazása felé, 

érdemes rekapitulálnunk a tanulságokat. Egy megvilágító arisztotelészi párhuzam 

igénybe vételével kívánjuk értelmezni az összefüggéseket. A nietzschei ideált az 

arisztotelészi forma mintájára gondolhatjuk el, mely mintegy átfogja, érzékelhetővé 

teszi az anyagát – Nietzsche esetében a testet. A test értelmezetlen formájában 

anarchikus sokaság. Értelmezetlen test azonban nem létezik, mivel Nietzsche 

álláspontja szerint minden, amit egyáltalán elgondolunk, az nem „önmagában való 

gondolatként” pattan elő az ürességből, hanem – kétféle, egy „tudattalan/testi” és egy 

„fogalmi” tekintetben is – értelmezés. Sőt, a megjelenő gondolat sem „áttetsző”, lévén, 

hogy „abban a formában, ahogy megjelenik, egy gondolat számtalan jelentéssel bíró 

jel, amely értelmezést igényel”.
262

 Az arisztotelészi forma egység. Ezzel szemben a 

nietzschei ideál értelmezés és hierarchia. Az, hogy a 19. századi gondolkodó Nietzsche 

egyáltalán értelmezhető arisztotelészi terminusokban, annak a törekvésének 

következménye, hogy a természetet a létrejövésre és keletkezésre tekintettel, az antik 

phüszisz-fogalom mintájára gondolja el. Nietzsche mindeközben távol tartja magát a 

metafizikai doktrínáktól, és a phüsziszben elgondolt univerzális, a társadalmi-politikai, 

a lélektani és a természeti logoszt egyaránt meghatározó „rend” gondolatával szemben 

az interpretáció, az értelmezés elsődlegességére mutat rá. Erre alább a „Hierarchia: Az 

ideál történelme” című fejezetben térünk ki hosszabban. De vajon meddig terjed az 

archaikus gondolati minták érvényessége Nietzschénél a szimptómák vonatkozásában? 

 

 

                                                        
262 KGW 7 38[1] 
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Test és szimptóma  

 

 

Idézzük fel, milyen összefüggést állapíthatunk meg a hippokratészi orvos és a logosz 

vonatkozásában. Schipperges megfogalmazásában: „A phüszisz szolgájaként az orvos 

egyben a nomosz (’szokás, törvény’) tanítója, mestere.”
263

 A szimptóma ezek szerint 

eredetileg a testi működésben tapasztalható „törékeny, áramló egyensúly” 

megbillenésének jele. Amikor a test részeinek működésében zavar keletkezik, egy 

szimptóma jelzi. Ennek megfelelően a hippokratészi orvos nem abban az értelemben 

„gyógyít”, hogy a betegséget lokalizálja, majd eltávolítja a szervezetből, hanem a 

szervezet működésének egyensúlyát törekszik helyreállítani. Bár Nietzsche is beszél 

gyógyításról, nem helyreállítás, hanem újraszervezés formájában gondja ezt el – a 

gyógyítás eszköze az értelmezés, a megfelelő ideál értelmezése. Helyreállítás 

Nietzschénél per definitionem elképzelhetetlen. A helyreállítás Hippokratésznél 

elsősorban az életvezetés átalakítását jelenti. „Az életmódról című hippokratészi irat 

úgy fogalmaz: »Szokás és természet nem azonos, de összhangban vannak«. A nomosz 

[’szokás’] és phüszisz [’természet’] közötti dialektikus feszültségben álló egészség 

nem következik a természetből, nem belőle ered, hanem mindig pusztán járulékos 

eredmény. A nem természeti (természetfeletti, a természet mögött működő) dolgok e 

toposzai hiánytalanul és megszakítatlanul kimutathatóak egészen a XIX. század 

közepéig.”
264

 Hippokratész maga a jel (szémeion) kifejezést alkalmazza, ezt azonban a 

tradicionális fordítások szimptóma vagy tünet kifejezéssel adják vissza.
265

  

A szimptóma fogalmának egy másik megközelítése alapján szimptóma alatt a 

jelek azon típusát értjük, amelyek esetében a „jelentés” vonatkozhat „természeti 

dolgokra” és „eseményekre”, amelyek az adott szimptómát okozzák.
266

 Ebben az 

értelemben a szimptóma vagy egy tárgyiasított módon felfogott „betegségre” utal, 

                                                        
263 Heinrich Schipperges: „NATUR”, in: Geschichtliche Grundbegriffe: Band 4. 215–244., 217. 

264 Heinrich Schipperges: „NATUR”, in: Geschichtliche Grundbegriffe: Band 4. 215–244., 217. 

265 (Lonie, 1981, 76.) „Az orvosi alkalmazásban a szémeion szimptómát jelent, és az alább említettek 

közül számos esetben valóban a következtetést megalapozó patologikus szimptómára utal 

[Hippokratész írásaiban].”  

266 „Meaning” in: A Dictionary of Philosophy, 1976, 200. 
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vagy pedig „megbetegedésre” mint a szimptóma okára (tehát a jelek Pierce-féle 

osztályozása szerint index). Ebben az értelemben az esztétika szimptomatológiai 

modellje az lenne, ha az egyes műalkotásokat úgy értelmeznénk, mint amelyeket a 

művész egy-egy adott érzelmi állapota okozott. Az egyértelmű, hogy Nietzsche nem 

ilyen értelemben beszél szimptómákról – bár az esztétikai ítéletek genealógiai 

megközelítése kapcsán úgy fogalmaz, hogy maguk a „szép” vagy „visszataszító” 

fogalmak révén megfogalmazott esztétikai ítéletek egy bizonyos értékelő szervezet 

kialakulásának szimptómái.
267

 Emellett, mivel „az értelmezés bizonyos fiziológiai 

állapotok szimptómája” és „affektusaink értelmeznek”
268

 – fejti ki a morális 

értékelések kapcsán, de univerzális érvényességgel Nietzsche –, azt is 

megfogalmazhatjuk, hogy bizonyos értelemben az esztétikai ítéleteink Nietzsche 

szerint fiziológiai gyökerűek, az affektusok irányítják őket. Ezzel azonban, lévén az 

interpretáció a gondolat központi mozzanata, álláspontja nem válik redukcionistává: a 

műalkotásokban nem a „jó érzés fejeződik ki”, hanem értékelése során az affektusoké 

az első szó. A nietzschei kontextusban az affektusok hosszú idő alatt és történeti-

kulturális módon kifejlődött értelmezések. 

A szimptóma kapcsán eddig két meghatározást vizsgáltunk. Az első szerint a 

szimptóma a felbillent egyensúlyra utal mint valami láthatatlanra a látható mögött. A 

második szerint egy lokalizálható betegség okozata. A szimptóma egy bizonyos 

rendellenesség vonatkozásában nyeri el értelmét – ám a rendellenesség fennállhat a 

szimptóma hiányában is, ahogy a szimptóma is megjelenhet a rendellenesség 

hiányában.
269

 Az utak a szimptómától a betegségig és vissza fennálló vagy fenn nem 

álló feltételek és körülmények egész sorától függenek. Mivel a jel és jelentése közötti 

viszony az okság elvén alapszik, nem elegendő azt igazolnunk egy adott szimptóma 

értelmezése kapcsán, hogy kiváltó oka jelen van, hanem az oksági viszonyt is 

igazolnunk kell.
270

  

                                                        
267 KGW 8 10[167]; illetve: KGW 8 11[138] 

268 KGW 8 2[190] 

269 „A szimptómák kifejeződhetnek a betegség hiányában is, és a betegség jelen lehet anélkül, hogy 

bármilyen, vagy éppen a jellemző szimptómákban kifejeződne. Ez ezért van, mert a betegség a 

szimptómák egyik oka. A szokásos szimptómák kiváltásának az a feltétele, hogy a szokásos 

háttérfeltételek is jelen legyenek.” (Encyclopedia of Philosophy, vol. 1-10., vol. 1., 534.) 

270 Mackie, 2006, 543. 
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Nietzsche egyrészt nem osztja azt az elgondolást, hogy a test mint olyan, azaz 

az emberi szervezet valamiféle egyensúlyban lenne – a szervezet, mint fent bemutatni 

igyekeztünk, erők küzdelmének színtere, dünamisza gyökeresen agonális jellegű. 

Másrészt Nietzsche 1) következetesen cáfolni igyekszik az okság koncepciójának 

alkalmazhatóságát, és 2) a testet nem lokalizálható részek rendjeként gondolja el, 

hanem egy regnáló hierarchia kifejeződéseként.   

A nietzschei szimptomatológia fogalmának továbbra is része, hogy a testre 

utal, ám mivel magáról a testről Nietzsche sajátos felfogást alakít ki, a 

szimptomatológiája is további értelmezést igényel.  

A szimptomatológia Nietzschénél az affektusokra támaszkodik: egy-egy elv 

vagy ideál kapcsán a szimptomatológiai beszéd egy irányító, uralkodó affektusra 

hivatkozik. Mindazonáltal ezt a lépést Nietzsche részben módszertani 

szükségszerűségként írja le: „Az »erő« diadalmas fogalma, amellyel a fizikusaink 

megalkották Istent és a világot, kiegészítésre szorul: belső világot kell hozzárendelni 

… Ez elkerülhetetlen: belső történések puszta szimptómáiként kell felfogni minden 

mozgást, minden »jelenséget«, minden »törvényt«, és mindvégig az embert kell 

analógiaként alkalmazni”.
271

  

Ha az eddigi értelmezésünk helyes volt, akkor azt várjuk, hogy Nietzsche a 

szimptómát úgy fogja értelmezni, mint „egy szervezet szerveződésének egy másik 

szervezetben való kifejeződését”. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy szervezetben 

(értelmezés révén) kifejeződő ideál hierarchikus struktúrájának (interpretált) jeleként. 

Először nézzük meg a morális ítéletek Blondel-féle példáját. Blondel 

megfogalmazásában Nietzsche „azt ajánlja, hogy a morális előítéleteket a mögöttük 

meghúzódó, bennük testet öltő ösztönök és affektusok szimptómáiként értelmezzük, és 

ezáltal a morál naturalista redukcióját javasolja”.
272

 Az eddigiek fényében egyrészt 

egyet kell értenünk a megfogalmazás állításaival, másrészt azonban ez az értelmezés 

nem teljes, mert figyelmen kívül hagyja Nietzsche masszív episztemológiai 

érdeklődését.  

                                                        
271 KGW 7 36[31] 

272 Blondel, 1994, 321. 
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A „morális előítéletek” Nietzschénél a perspektíva függvényei, maguk is 

értelmezések. A morális előítéleteket Nietzsche nyilvánvaló módon számos 

összefüggésben problematizálja – de mindeközben újra és újra nyomatékosítja, hogy a 

problematizálás módja, az előítélet „diagnózisa” perspektíva- és értelmezésfüggő. Más 

szóval, hogy mit látok – vagyok egyáltalán képes felfogni – előítéletnek, az többet árul 

el rólam (elsősorban önmagam számára), mint a morálról általában. Hogy ebben 

egyfajta „szubjektív” fordulat érhető tetten, azt Nietzsche készséggel elismeri – de 

nem a szubjektum tradicionális értelmében.   

Az előítéletek az értelmezési helyzet függvényei – azonban, mint láttuk, 

Nietzsche gondolkodásában a szubjektum utólagos az értelmezéshez képest, sőt talán 

úgy is fogalmazhatunk, hogy az értelmezés során keletkezik. Az előítéletek 

„felismerése” a szubjektum létrejöttének folyamatához tartozik. Az előítéletek az 

„ösztönök és affektusok szimptómái”, ám az ösztönök és affektusok nem dolgok, 

ahogy egy biologista kontextusban dolgok lennének, hanem összetett organizmusok 

„belső” hierarchiájának szervezőelvei, melyek nem fenomenális tartalmuk révén 

adottak, hanem az ideál kifejeződéseként. Az „ösztönök és az affektusok” 

Nietzschénél az értelmező ideál kifejeződései. Éppen ezért Blondel naturalista 

értelmezését úgy fordíthatnánk le a jelen értelmezésünk kontextusára, hogy a morális 

előítéletek a mögöttük meghúzódó, bennük testet öltő ideál adott perspektívából 

értelmezett szimptómái.  

Ezek után Nietzsche kései naturalizmusának határát így húzhatjuk meg: 

„minden álláspont értelmezés, de az én [Nietzsche] értelmezésem a naturalista 

értelmezés”. Ha tehát erről a gondolkodásról azt mondjuk, hogy naturalista, akkor 

önértelmezését a mi értelmezésünkként elfogadjuk. Ez csábító lehet. Ám gondoljuk 

meg, hogy talán éppen Nietzsche az az egyetlen filozófus, aki ezt következetesen 

elutasítja, és úgy fogalmaz, hogy „az ember akkor távolodik el egy művésztől a 

legteljesebb mértékben, amikor tisztába jön annak ideáljával.”
273

 

Ezen a ponton egy fontos megkülönböztetésről kell még beszélnünk. 

Szimptóma és test viszonyát úgy is érthetjük, hogy a szimptóma (pl. Szókratész 

racionalista kritikája) egy fizikai vonás kifejezője (Szókratész csúnyaságáé és annak 

pszichológiai hatásáé), ahol a test a szimptomatológiai módon értelmezett ember teste. 

                                                        
273 KGW 7 34[205] (Porter „stratégiai materialistának” nevezi - [Porter, 2000, 26].)  
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Szimptóma és test viszonyát érthetjük úgy is, hogy Nietzsche a testi 

érzéseinkre/szimptómáinkra kívánja lefordítani az értelmezés során vizsgált tárgyat, 

közvetve magát az értelmezést. Mindkét értelmezés redukcionista, és értelmezésünk 

szerint Nietzsche vonatkozásában mindkettő téves. A szimptóma, szimptomatológiai 

diskurzus Nietzschénél az interpretáció összefüggésébe ágyazódik, és leginkább 

„meta-fora”-ként, átvitelként értelmezhetjük. A szimptóma Nietzschénél két test, 

avagy két „szervezet”, az értelmező és az értelmezett hierarchikusan szervezett 

organizmusa között jelként közvetít, megteremti a kommunikatív érintkezést.  

A szimptóma kétféleképpen működhet: tudattalanul és a tudatosságban. A 

tudattalan szimptóma a dionüszoszi azon működése, amelyben a testek egymással 

beszélnek. Ilyenkor a közös ideál, a kultúra fejeződik ki a testek közös műveleteiben. 

A szimptómák a tudatosság szférájában szintén az ideált fejezik ki, ám ekkor a 

distancia pátoszának beiktatásával. Az attikai tragédia jelentősége pedig – és erről 

szeretnénk beszélni a továbbiakban – abban áll, hogy a dionüszoszit, a testek közös 

nyelvét emeli a színpadra, és teszi a tudatosságban is kifejezetté mint „álomképet 

hasonlat formájában”
274

. Szókratészé pedig abban, hogy a (perszónaként megjelenő) 

ideál elleni támadása nyomán – mondja Nietzsche – a dionüszoszi főszereplő többé 

nem jelenhet meg a színpadon. 

Ám mindeközben Nietzsche megőrzi az értelmezés elsődlegességét az ideálhoz 

képest – az ideál csak az értelmezés elsajátító folyamatában létezik, azt nem előzi 

meg. Az értelmezés pedig annak pregnáns nietzschei értelmében mindig képzés – 

valamivé válás. Gadamernél, az Igazság és módszer bevezetésében olvashatjuk az 

alábbiakat: „A képzés szó felfelé ívelő pályája inkább azt a régi misztikus tradíciót 

éleszti újra, amely szerint az ember lelkében hordja Isten képét, melynek mintájára 

teremtetett, s melyet fel kell építenie magában. A képzés latin megfelelője a formatio, 

s más nyelvekben, például az angolban (Shaftesburynél) ennek felel meg a form és a 

formation. A forma fogalmának megfelelő származékai, például a Formierung 

[formálás] és a Formation [formáció] a németben is sokáig vetélytársai voltak a 

képzés szónak. A forma a reneszánsz arisztotelizmusa óta teljesen elveszti technikai 

jelentését, s tisztán dinamikusan, természetileg interpretálják. Úgy látszik azonban, 

hogy a »képzés« szó győzelme a „forma” felett nem véletlen. Mert a »képzés«-ben 
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benne rejlik a »kép«. A forma fogalma nem tud versenyezni azzal a titokzatos 

kétoldalúsággal, mellyel a »kép« egyszerre jelent képmást és mintaképet.”
275

  

 A Gadamer által e rövid fogalomtörténeti áttekintésben jelzett problémák egy 

kérdés köré épülnek, ez pedig a mintakép problémája. A mintakép melynek eredete 

van (hiszen képmás), mely szellemi (misztikus), melynek belső hatékonysága van (a 

formálás dinamikus külsődlegességével szemben). A mintakép e problémaegésze köré 

épült ki a humanista képzéselmélet, mely legátfogóbban a német kutatóegyetem 

filozófiai megalapozásában és gyakorlati kialakításában jutott szerephez. Ennek a 

humanista képzési gyakorlatnak már Wilhelm von Humboldt nagyjelentőségű 

feljegyzésében két fundamentuma van: az első a klasszikára alapozott humán képzés, a 

másik a gyakorlati bevonódásra épülő természettudományos képzés. Mindkét képzési 

gyakorlat a személyiség fogalma köré épül, ezen belül az első mintaképe a klasszikus 

műveltségű polgár, a másodiké a német kutató-professzor. Döntő mozzanat, hogy a 

jellem fogalma mindenhol elsődleges a megismeréshez képest. Tudás és jellem 

viszonya legalábbis ambivalens – a megismerés egy meghatározott érdeket szolgál az 

első esetben, mégpedig a személyiség kiformálását és megismerését, a második 

esetben pedig előfeltétele a tudományban való részvételnek. Nietzschénél 

határozottabban talán senki sem kelt ki ez ellen a képzéselmélet ellen: első írásai és 

előadásai közül szinte valamennyi a képzés humanista elméletét és gyakorlatát 

támadja. Ide tartoznak a Képzési intézményeink jövőjéről tartott előadások, a 

Korszerűtlen elmélkedések (elsősorban a David Strauss, a hitvalló és író, A történelem 

hasznáról és káráról és a Schopenhauer mint nevelő) és a Homérosz és a klasszika-

filológia című ifjúkori székfoglaló. Ezekben a szövegekben a megismerés és az ideál 

közötti feszültséget taglalja Nietzsche, és a megismerés elsődlegessége mellett foglal 

állást.  

Nem véletlen, hogy J.-F. Lyotard, M. Foucault és J. Derrida képzésre (illetve a 

posztmodern képzésre) vonatkozó írásainak Nietzsche egyszerre hőse és elődje. A 

személyiség problémája ugyanis beágyazott egy ideális társadalmi-politikai 

összefüggésrendszerbe, tulajdonképpen a világpolgári állapot mint transzcendentális 

ideál fogalmi rendjébe. Ez az ideál elsődleges minden megismeréssel szemben. Ezen 
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ideál pozíciójának megingásaként lehetne értelmezni a modern képzés legitimációs 

válságát, melyre talán elsőként és igen hevesen reagált Nietzsche. 

Ahogy arra többek között Valerie Allen és Ares Axiotis rámutatott, Nietzsche 

felfogásában a „képzés” mindig „szenvedés”, és amennyiben a képzést értelmezésként 

értjük, ez azt jelenti, hogy az értelmezés során nem pusztán az értelmezés tárgyát, 

esetleg a jelek rendszerét alakítjuk át, kovácsoljuk a magunk képére, hanem maga az 

értelmezés folyamata olyasmi, ami döntő és meghatározó erővel alakít, formál 

bennünket is mint értelmezőket.
276

 Allen és Axiotis ezt a képzés „önfegyelmező” 

jellegeként azonosítja és mutatja be, összekapcsolva ezáltal a self-fashioning-típusú 

értelmezéseket az antihumanista vagy poszthumanista képzéselméletek 

hagyományával. Úgy fogalmaznak, hogy nietzschénél a képzés olyan interpretációs 

mozgás, mely a passzív affektusok átfordítására épül (ld. a korábban Bacsó Béla által 

is nyomatékosított „perspektivikus nézőpontok átfordításának” problémáját), más 

szóval a passzivitás (a mi kontextusunkban, a test kontextusában a tudattalan) 

tudatosítására. Pathein mathein – azaz a képzés, az értelmezés mindig szenvedéssel 

jár.  

Egy más összefüggésben, melyre majd a szimptomatológia kapcsán utalunk, az 

értelmezés egyfajta extázist jelent, ahogy arra Nietzsche A dionüszoszi világnézet 

kapcsán utal. Az értelmezés során a testi válasz révén túllépünk önmagunk addigi 

határain. Bár erre az Allen–Axiotis szerzőpáros nem tér ki, ám A képzési 

intézményeink jövőjéről szóló szöveg kapcsán itt megfogalmazhatjuk azt is, hogy 

Nietzsche szerint a képzés csak értelmezésként lehetséges, értelmezés nélküli képzés 

nem létezik. Ez azt is jelenti, hogy a „tan”, a doktrína sohasem közvetíthető 

értelmezetlenként, a maga „tisztaságában”. Ez maga a képzés paradoxona: a képzés 

sohasem merülhet ki tárgyában, mert a képzés mint értelmezés mindig a testi reakció 

többletével terhes. Ez egyúttal etikai paradoxon is: a képzés során a „mester” olyan 

végtelen felelősséggel tartozik a tanítványa iránt, mely – lévén, hogy a nyelvet mint 

olyat, a testet mint tudattalant érinti – túllép azon, amiért felelősséget vállalhat. Ezt a 

problémát jártja körül, és törekszik megoldani Nietzsche a Schopenhauer mint nevelő 
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című esszében, amelyben a voltaképpeni nevelőt nem pozitív, hanem negatív módon 

határozza meg.  

Amiről a képzés hagyományos értelmében szó van, az a tapasztalat e 

negativitásából érthető meg. A szubjektivitás egy eltorlaszolt és eltorlaszolandó önben 

jelenik meg. Két jellemzője a zártság és a negativitás mozzanata. Jellemző példa a 

problémára Winckelmann kérdésfelvetése, melynek során a Bildung problémájának 

kulcsmozzanatává az a kérdés válik, hogy mi az utánzás helyes tárgya az etikai célok 

eléréséhez. A cél egy meglévő képesség helyes művelése, a gondolkodás tehát két 

részre oszlik, „erre a természet adta képességre általában, s a benne való oktatásra”.
277

 

Szerencsére, érvel Winckelmann, létezik a szépnek tökéletesen kifejtett formája, a 

görög plasztika, melynek szemlélése képezni tudja a velünk született tehetséget. A 

negativitás mozzanatát itt az elsajátítás lehetősége jelenti, hiszen ahhoz, hogy valamit 

egyáltalán elsajátíthassak, korábban annak híjával kell lennem. A zártságot pedig az 

elsajátítás célszerűsége fejezi ki, hiszen ha a képzés egy elsajátítás során céljához 

érhet, akkor egyben a nevelődés, képződés folyamata egy zárt folyamat.  

Nietzsche mellett talán Lévinas e hagyomány legnagyobb kritikusa, úgyhogy e 

ponton egy rövid gondolat erejéig adjuk át neki a szót. Lévinas szerint minden 

szemlélés, amennyiben a külsőn megragadja a belsővé tétel lehetőségét, amennyiben 

képes „a formájuk mögött rejtőző” dolgokat látni, nem transzcendenciaviszony, és így 

nem a (Lévinasnál a „mondott” gondolatával megragadott doktrínán, tantételen 

túllépő) beszédviszony értelmében vett voltaképpeni képzés. Amit keresünk, az nem 

valamely belső, mely kifejthető. A voltaképpeni képzés etika, ami a negativitás 

rendjében nem ragadható meg. 

Mind a klasszikus személyiség, mind a transzparens szubjektivitás tagadásként 

jelentkezik, amivel szembe kell állítanunk a lévinasi értelemben vett transzcendens 

vágy forrását, a végtelen ideáját.  Ahogy Lévinas fogalmaz: „Pedagógiai vagy 

szellemidéző beszédünk retorika, olyasvalaki helyzetére utal, aki fondorlatosan bánik 

a közelállójával. Ezért lehet a szofista művészete az, amelyhez képest az igazság igaz 

beszéde vagy a filozófiai beszéd meghatározódik. A minden beszédben benne rejlő 
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retorika, melyet a filozófiai beszéd meghaladni igyekszik, ellenáll a beszédnek (avagy 

abba: pedagógiába, demagógiába, szellemidézésbe torkollik).”
278
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Testek a színpadon 

 

Mindabból, amit a szimptomatológia kapcsán eddig láttunk, ilyen formában szinte 

semmi nem jelenik meg A tragédia születésében. Van azonban két olyan probléma, 

ami kifejezetten ebben a struktúrában jelentkezik ott is: a test, a szervezet problémája 

egyrészről, és az, amit fent az ideál kétféle megjelenéseként azonosítottunk 

másrészről: a dionüszoszi testi-szervezeti kommunikáció és az apollóni tudatosságon 

át, szimbolikusan közvetített kommunikáció kettőssége.  

Dionüszosz képi, szimbolikus megjelenése A tragédia születésében Nietzsche 

központi kérdése. Ezt másként úgy nevezhetjük, hogy a szimbolikus (apollóni) 

művészeti forma hatását a testre vagy szervezetre, amellyel lehetővé válik a testben 

kifejezett ideál átalakítása. Ezzel a gondolattal Nietzsche a tradicionálisan 

„szubjektív”, avagy individuális katharszisz-fogalommal egy társadalmi-kulturális 

gondolatot állít szembe. A műalkotás az ember testében kifejeződő ideállal magával 

léphet kapcsolatba, ezáltal éppen arra hat, ami „tudattalan”, és azért fogalmazhat úgy, 

hogy a „teljes testi szimbolika”
279

 útján „az ember nem művész többé – műalkotássá 

lett”
280

. Ami azt jelenti, hogy az embert műalkotásként értjük meg – és ennek 

lehetőségében rejlik A tragédia születésének nézőpontjából az attikai tragédia 

jelentősége. 

 A „természet” fogalmának megjelenése A tragédia születésének szövegében 

alapvető kétértelműséggel terhes. Egyrészt telítve van ez a fogalom azzal, amit később 

Nietzsche a tudomány előítéleteként leplez le: egy deperszonifikált testfogalom 

lehetőségét rejti magában. Másrészt azonban a természet a „megjelenés” 

mozzanatában gyökerezik, ami már itt is élesen szemben áll a korabeli tudomány 

természetfogalmával. Nietzsche azt, ami a teljes testi szimbolikában kifejeződik, egy 

ideállal, Dionüszosszal azonosítja, ahhoz azonban itt nincsenek meg az eszközei, hogy 

ennek értelmezés-jellegét a szövegben következetesen érvényesítse. Mindeközben 

ugyanaz a probléma foglalkoztatja, amely Wagnert is: hogy lehetséges a művészet, a 

                                                        
279 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 35. 

280 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 30. 



111 

 

műalkotás társadalmi hatása. Ezt Wagner kapcsán az „esemény” gondolatára 

koncentrálva elemezzük majd a dolgozatban. Ez az a kérdés, mely Nietzschére szinte 

mágikus hatást gyakorol, a művészben és művében rejlő, társadalmat felforgató 

mozzanat. Nem csoda, hogy Hegellel, aki a művészetet az establishment 

kifejeződéseként fogja fel (és vele együtt a marxista művészetelmélet, lásd különösen 

Lukács tükrözés-elméletét) olyannyira élesen szembehelyezkedik. A korban, mint erre 

Bourdieu rámutat A művészet szabályaiban, ebben az egyszerre szociológiai és 

művészetelméleti írásban, ez a kérdés válik a művészetre vonatkozó diskurzus egyik 

alapkérdésévé.
281

 Bourdieu alapállítása Flaubert nyomán, hogy a művész, a mű és „a” 

művészet ugyanannak a diskurzusnak a terméke – ezért társadalmi „veszélyessége” is 

azonos forrásokból fakad.
282

 Ennek a diskurzusnak az egyik központi kategóriája a 

félelem, a művészet abnormalitását
283

 kísérő „önkéntelen” reakció – ugyanaz, ami az 

őrülettel és a „zabolátlan” erotikával szemben is. Nem véletlen, hogy Nietzschénél 

mindkét utóbbi téma megjelenik. 

A tragédia születésének másik központi gondolata az individuáció kérdése, 

melyet a természettel állít szembe, és ugyanazzal a kettősséggel bír, mint magának a 

természetnek a fogalma. Az individualitása mögött az ember „természet” – ám attól 

függően, hogy ezt a természetet egy biologista naturalizmus kontextusában, vagy egy 

kulturálisan értett természetfogalom kontextusában értjük, az individualitás is mást 

jelent. Ha nem erőltetjük a kései jegyzetfüzetek álláspontját e korai műre, akkor 

valóban észre kell vennünk, hogy itt Nietzsche mintegy nyitva hagyja (felejti) azt a 
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kérdést, hogy természetünk állati jellegű-e, avagy abban a mindenkori kulturális-

emberi lényeg fejeződik ki.  

A szövegben mindkét irány megjelenik. A genealógiai rekonstrukció egy 

alapvetően kulturálisan értett természetfogalmat feltételez: a dinüszosziban nem az 

„állatvilág” tör be a dór kultúrába, hanem egy másik kultúra, és Nietzsche 

görögségképe a Mi, filológusok tanulsága szerint a görög kultúrának éppen arra a 

mozzanatára helyezi a hangsúlyt, hogy képes integrálni különböző kulturális 

forrásokat, ösztönzéseket. Hipotézisként pusztán, ám itt meg kell fogalmaznunk azt a 

felvetést, hogy vajon egy másik kultúrával való találkozás nem rejti-e magában már 

mindig is a dionüszoszi megjelenésének lehetőségét? Nietzsche úgy írja az 

eseményeket, mint amelyek kettős forrásból táplálkoznak: egyrészt a „voltaképpeni 

boszorkányital” kopogtat a dór kultúra kapuján, másrészt „a legmélyebb hellén 

gyökerekből is hasonló ösztönök törnek utat maguknak”.
284

  

A másik irányt illetően Nietzsche „művészi erőforrásokként” azonosítja a 

dionüszoszit és az apollónit, „amelyek magából a természetből törnek fel, emberi 

művészkéz közvetítése nélkül”.
285

 A természet „alkotóként” jelenik meg, melyben a 

két „művészetösztön” mintegy fizikai-biológiai formában működik. Ugyanakkor rá 

kell mutatnunk, hogy az imént idézett mondatban is kulturális jelenségeket azonosít 

Nietzsche, amikor a „legmélyebb hellén gyökerek” kapcsán a delphoi jósdáról ír. 

Amikor Nietzsche úgy fogalmaz, hogy „művészi örömujjongásban először a görögök 

révén tör ki a természet, a principium individuationis széthasadása először náluk válik 

művészi jelenséggé”, voltaképpen abban a kérdésben, hogy ezt a természetet a fenti 

kettősségre tekintettel hogyan értelmezzük, nem foglal állást.
286

  Azt viszont 

egyértelművé teszi, hogy gondolatmenetének kulcsa Dionüszosz megjelenése a 

színpadon. 

Dionüszosz megjelenésekor „a legnagyobb örömből kicsendülő rémület” 

jelenik meg a színpadon, a kar pedig „kettős hangulatvilágú megszállottak” 

közössége.
287

 A színpad maga nem egyéb, mint a kar e testi-pszichológiai állapotának, 
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álmodó mámorának körülhatárolt világa, amely lehetővé teszi, hogy fiziológiai 

állapotuk „hasonlat” formájában, Dionüszosz ideáljának megjelenésében fejeződjék 

ki. A „szenvedés” jele a tragédiában a kar és Dionüszosz viszonyában mutatkozik 

meg. Ennek egyik feltétele, hogy a néző tisztában legyen azzal, hogy műalkotást lát, 

mivel „mi mindig úgy vélekedtünk, hogy a jó nézőnek, bárki is legyen, mindig tudnia 

kell, hogy műalkotást lát, nem valóságot”.
288

  

Nietzsche A tragédia születésében voltaképpen az attikai tragédiát állítja a – 

fogalmazzunk így – „őstermészet” naturalista formában felfogott ösztönei, és az 

„ember természet” kulturális felfogása közé. Azt állítja, hogy az attikai tragédia tette 

lehetővé, hogy az ember egyáltalán megteremtse a „kulturális természet” fogalmát. 

Úgy fogalmaz, hogy „ez a dionüszoszi tragédia legközvetlenebb hatása, az, hogy 

államot és társadalmat, egyáltalán embert és embert elválasztó szakadékok eltűnnek a 

mindenen úrrá lett egységérzet mellett, ami visszavezet a természet szívéhez”
289

 – és 

ez mindeközben „először … válik művészi jelenséggé”.
290

 A színpad többrétegű 

struktúrája a nietzschei rekonstrukcióban így néz ki: „az attikai tragédia közönsége az 

orkhésztra karában önmagát látta viszont … a kar az »eszményi néző«, amennyiben 

egyes-egyedül a kar lát, egyedül ő látja és nézi a színpad látomásvilágát”.
291

 A 

struktúra tehát, amelyben „a szatírkar eleinte a dionüszoszi tömeg látomása, mint 

ahogy a színpad világa azután a szatírkar látomása”, a tragédia folyamán átalakul, 

mivel „e vízió elég erős ahhoz, hogy vakká és süketté tegyen minden »realitás«, a 

nézőtéri lépcsősorokon körös-körül ülő kultúremberek iránt”.
292

   

Dionüszoszban tehát, aki a kar víziójaként, kivetítéseként annak ősfájdalmát és 

szenvedését fejezi ki, a közönség saját magát ismeri fel. Ez egyben Nietzsche korai 

esztétikájának szimptomatológiai kerete. A tragédia mintegy a kar „természetének” 

kifejeződése apollóni formában. A szenvedés ezért öltheti az ideál alakját. Ezt az ideált 

pedig a közönség saját ideáljaként ismeri fel, amikor a karral azonosul. Dionüszosz és 

az attikai tragédia szereplői így két szenvedés, a kar és a közönség szenvedése közötti 

                                                        
288 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 62. 

289 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 65. 

290 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 33. 

291 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 69–70. 

292 Nietzsche, A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus, 1986, 70. 
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szimbolikus közvetítés funkcióját töltik be – és éppen ez a kommunikációs reláció az, 

amit Nietzsche később a szimptómák fogalmi keretében elemez és kidolgoz.  
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Hierarchia: Az ideál történelme 

 

 

Nietzsche egyrészt azt javasolja, hogy az igazság fogalmát zárjuk ki a filozófiai 

szótárból, más tekintetben viszont azt, hogy értékeljük újra. Első esetben, ha nincs 

abszolút igazság, akkor igazságkérdés sincs. A második esetben Nietzsche fenntartja a 

relatív igazságok létének szükségszerűségét, és feladatként azok eredetének feltárását 

tűzi ki önmaga és hallgatói elé.
293

 Az igazságok eredetének kérdése pedig tudomány és 

művészet viszonyához, végső soron az ideálok kérdéséhez kanyarodik vissza. Az 

igazságok eredetének problémájában a művészi teremtés, azaz a művészet teremtő 

ereje, produktivitása és rendteremtő eredetisége összekapcsolódik azzal a másik 

kérdéssel, hogy a tudomány hogyan képes feltárni a tudat motívumait, miként képes 

belelátni egy eredet genealógiájába, és megismerni azt a hierarchiát, mely a 

művészetben kifejeződik.  

Nietzsche gondolkodásának a kezdetektől fogva különös feszültséget ad a 

művészet fogalmának kettőssége. A tragédia születésében a gondolatmenet 

középpontját alkotja a művészet két formája, a zene és a tragédia, illetve a köztük lévő 

viszony – ugyanakkor Nietzsche nem ahhoz a felvilágosodás kori diskurzushoz 

kapcsolódik, amely a különböző művészeti ágak elhatárolását, hierarchikus 

viszonyainak megállapítását célozta. Az írás problémája mint művészeti probléma 

végigkíséri gondolkodását az 1869-es Homérosz és a klasszika-filológia című 

előadásától az Ecce homóig. A tánc az 1880-as évek egyik fontos témájává emelkedik, 

főként a Zarathustra időszakában és az után kerül fontos helyre a művészeteken belül 

                                                        
293 Ő maga természetesen nem hallgató, hiszen „fülei kicsik”. (Ecce homo. Ford. Horváth Géza, 

Budapest: Göncöl, 1992, 59.) Érdekes párhuzam kínálkozik a hallgatás és hallás gadameri fogalmával. 

A hallgatás mint kitüntetett nyelvi képesség Gadamer hermeneutikájában a nyelvi esemény, sőt 

egyáltalán az esemény előfeltétele. Aki nem tud hallgatni, az mintegy strukturálisan tagad minden 

eseményt, az esemény lehetőségét. Alain Badiou „sötét szubjektivitásnak” nevezi ezt a minden 

újdonság, értelemképződés lehetőségét tagadó nivelláló szubjektivitásformát, ahogy arra a fejezet végén 

majd kitérünk. Nietzschénél az ideálok jelentőségét tagadó tömeg ez a sötét szubjektivitás.  
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is. A művészet mindezen formái, hangsúlyeltolódásaikkal együtt is folyamatosan 

felszínen tartanak egy olyan feszültséget, mely már A tragédia születésében színre lép.  

E feszültség itt még zene és dráma ellentéteként jelenik meg, hogy később 

Nietzsche egyre tudatosabban használja ki az e megkülönböztetés mögött rejlő 

tapasztalati problémát. Már Dionüszosz és Apollón harca mögött is a művészet 

destruktív és teremtő aspektusának összefüggésére látunk rá. E mellett avval 

kísérletezik, hogy a két aspektust egy olyan genealógiai rendben illessze egymáshoz, 

mely egyszerre értelmezi egy műfaj, mégpedig a dráma születését, és egyben az egyes 

előadások, színrevitelek hatását és működését. Egyéb dolgok mellett az itt még nem 

hierarchiaként értelmezett rend összeroskadása, és a még szintén nem hierarchiaként 

értett új rend születése már ebben a könyvben is meghatározó problémái 

gondolkodásának. A gondolat mint a rend felszámolásának és teremtésének 

feszültsége a művészetben tehát már itt megjelenik, és ez lényegesen már csak akkor 

változik meg és formálódik, amikor Nietzsche a rend gondolatát a hierarchia 

dimenziójával ruházza fel.  

Ez pedig voltaképpen 1872–73-ban megtörténik. A David Strauss, a hitvalló és 

író szövegében szembeállítja a kreativitás megértésének két módját. David Strauss és a 

hozzá hasonlók elutasítanak, sőt gyűlölnek minden kreativitást – mondja Nietzsche. 

Velük állnak szemben azok, akik elismerik és megértik azt. A Schopenhauer mint 

nevelőben pedig azokat állítja szembe egymással Nietzsche, akik számára 

Schopenhauer nevelő tud lenni, illetve akik számára örökre érthetetlen és botránykő 

marad. Mind a kreativitás fogalmában, mind pedig Schopenhauer esetében avval 

szembesülünk, hogy a művészi teremtés nem pusztán rendként mutatkozik meg, 

hanem hierarchiaként. A „kreativitás”, illetve adott esetben „Schopenhauer” azon 

képesség neve, mely létrehozza a hierarchiát ember és ember között. Az ideál e 

teremtő képessége szorosan összefügg az igazságkérdéssel.  

A tudomány alkotja az igazságkérdéshez kapcsolódó másik problémakört. 

Nietzsche számos esetben és több aspektusból érinti a tudományt, de gondolatai nem 

nyernek tudományfilozófiai kidolgozottságot, főként kritikai vonatkozásúak, és a 

tudományos gondolkodás alapfogalmait támadják, így az azonosság, az egység, a 

szám, a logika stb. fogalmait. Mégis úgy tűnik, hogy legalábbis egy többé-kevésbé 

határozott irány kijelölhető e gondolatok vezérmotívumai alapján. A továbbiakban a 

naturalizált tudomány terminust alkalmazzuk, mint talán legsemlegesebbet és 
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értelmileg legátfogóbbat, és mint amelyet Nietzsche kései műveiben leginkább 

azonosítani látszik Európával és a legszorosabban összekapcsol a morállal.
294

 A 

naturalizmus nietzschei fogalmát a „nyelvi ösztön”, illetve a „metaforaalkotó ösztön” 

révén fejtjük ki.  

A filológia klasszikus problémakijelölésekor, a Homérosz és a klasszika-

filológia című esszé jól ismert mondatában a helyesen megragadott filológiát a 

filozófiával azonosítja Nietzsche.
295

 Később a „jó filológiát” állítja szembe avval az 

egzegetikai tevékenységgel, melynek során az Ószövetséget a kereszténység az 

Újszövetség felől mint előre utalást és megelőlegezést értelmezi.
296

 Mindezekkel 

szemben azonban ott a rossz filológia és „a filológus” állandó jelenléte műveiben, 

utóbbi mint az értelmetlen, cél és önaffirmáció nélküli aszketizmus mintapéldája.
297

 A 

vállalható és talán egyedül vállalandó tudományt A vidám tudomány 335. 

paragrafusában „Éljen a fizika!” cím alatt egy fizikalista módszertannal látszik 

azonosítani. Más gondolatmeneteiben azonban a tudomány az európai nihilizmus kései 

fejleménye, melynek sajátossága, hogy önmaga ellen fordul. Habár az eddig említett 

megfogalmazások nem zárják ki egymást, ám az ellentétek jelzik a fogalmi 

bonyodalmakat. A filozófia pedig hol azonos a morállal, tehát valami végletesen 

                                                        
294 A „naturalizmus” terminus az alább kifejtendő sajátos nietzschei értelemben szerepel. A többek 

között újabban Kampis György által kifejtett értelemmel szemben ontológiailag nem elkötelezett 

módon, így nem materialista és nem is szűken vett fizikalista jelentésben. Vö.: Kampis György: „A 

tudás egysége és a naturalista alternatíva a filozófiában”, in: Forrai–Margitay (szerk.): Tudomány és 

történet, Budapest, Typotech, 2002. Elérhető a HIK digitális könyvtárában: 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b61/ch06s02.html  

295 „Philosophia facta est quae philologia fuit.”  

296 A kérdést Alan D. Schrift számos tanulmányában és könyvekben világítja meg. Ezen a ponton 

leginkább a következő tanulmányára támaszkodhatunk: „Between Perspectivism and Philology: 

Genealogy as Hermeneutic”, Nietzsche-Studien, Bd 16. (1987), Berlin, de Gruyter, 91–111. A 

genealógiát mint „jó filológiát” megkülönbözteti a perspektíva, illetve az interpretáció fogalmától, és 

szembeállítja a „rossz filológiával”, amelynek mintája a keresztények Ószövetség-értelmezése. 

297 Főként így értelmezi a „filológust” a Mi, filológusok címmel tervezett ötödik korszerűtlen 

elmélkedéshez írott jegyzeteiben. „A tárgyilagos, kasztrált filológus, aki egyébként nyárspolgár és 

kultúrharcos, s emellett tiszta tudományt űz, természetesen szomorú jelenség.” (Nietzsche, Mi, 

filológusok, 2000, 212.) Ezzel szemben több alkalommal pozitív színben említi a filológust, ellenfeleit 

minden ideális ellenségeinek nevezi. 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b61/ch06s02.html
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negatív, hol pedig a legmagasabb rendű gondolkodási, szellemi tevékenység 

megnevezésére szolgál. Ez utóbbi kapcsán talán elég „a holnap és a holnapután 

filozófusai”-nak fordulatára utalnunk.  

A tudomány vonatkozásában Nietzsche egyik legfontosabb állítása, hogy a 

tudomány határai belső határok abban az értelemben, hogy az értéktételezések a 

tudományban kifejeződnek. Ez azt jelenti, hogy a tudomány igazságai is belső 

igazságok – csak a tudomány kontextusában van érvényességük. A kifejeződés vezet 

át bennünket az ideál fogalmához mint e kifejeződés határához. Nietzsche 

naturalizmusának talán legfontosabb mozzanata, hogy úgy véli, az nem tudja 

függetleníteni magát attól az alapítástól, teremtéstől, mely tárgyának, és egyben 

módszerének (ha itt használhatjuk ezt a kifejezést) eredetét alkotja.  

De mit is értünk Nietzschénél teremtés alatt? A fogalomnak van negatív és 

pozitív értelme is. A negatív értelmet a rend felbontása, destrukciója, a káosz 

eljövetele jelöli. A fennálló rendje mintegy beleroskad az alatta húzódó káoszba, 

melyből kiemelkedett. A teremtés pozitív értelme az új rend megszületésében, egy új 

hierarchia, értékelés, egy új rangsor felállásában ragadható meg. A két rend az 

összemérhetőség relációjában áll egymással, ám fontos, hogy Nietzschénél ezen 

összemérés nem valamely perspektívákon túli objektív norma révén történik, hanem 

egy perspektíván belülről. Az összemérés során a saját perspektívát mintegy 

eltávolítjuk a genealógia és a (morál)kritika módszerével. Mindeközben nincs arra 

lehetőségünk, hogy a perspektíván kívülre helyezkedjünk (szemben Szókratész cinikus 

állításával), viszont válhatunk korszerűtlenné. A filológiai tudomány határa, hogy nem 

tud új rendet teremteni a semmiből, ám beviheti az ideálhoz való viszonyba az 

eltérülés, differencia mozgását. „[N]ekünk kell a világ minden törvénye és 

szükségszerűsége legjobb megtanulóinak és felfedezőinek lennünk: fizikusoknak kell 

lennünk, hogy minden értelemben alkotók lehessünk”
298

 – az itt fizikának nevezett 

tudomány feltétele a teremtésnek, mindazonáltal nem azonos vele. Ám nem minden 

korban és időben játszhatja a fizika ezt a szerepet, hanem csak számunkra, európaiak 

számára. 

Nietzsche tudománya nem képes a teremtésre. Viszont el tud jutni addig a 

pontig, ahol láthatóvá válik, hogy milyen ideálokkal kell szembeszállni – így jut el a 

                                                        
298 Nietzsche, A vidám tudomány, 1997, 242., §335. 
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tudomány kritikája az örök visszatérés gondolatának kapujához. Ez a gondolat 

Nietzsche szándéka szerint a nyugati perspektíva „ellengondolata”.
299

 Művészi 

teremtés és naturalizált filológia e koncepciójából következik az is, hogy Nietzschénél 

alig-alig esik szó művészi spontaneitásról, és a zseni fogalmát is úgy használja, hogy 

benne egyben a szubjektumfogalom kritikáját is el kell gondolnunk. Ha Nietzsche 

valakit csodál vagy példaként állít önmaga és hallgatói elé, akkor nem puszta 

zsenialitására, hanem nagyon is meghatározott ideáljára (azaz értelmezés jellegére) 

hivatkozik. Cesare Borgia nem puszta zseni, hanem a reneszánsz virtù és a testiség 

tökéletes elegye. Goethe nem puszta zseni, hanem az a teremtő művész, aki belátta 

(többek között) az epigonalitás gondolatának mélységét. Schopenhauer nem puszta 

zseni, hanem a pesszimista filozófia legteljesebb önreflexiója. És így tovább. Az Ecce 

homo önapoteózisát pedig, a fentebb ismertetett okokból kifolyólag, a zseni 

paródiájaként is érdemes olvasnunk.
300

 

A teremtés rendet alkot, illetve ahogy a Korszerűtlen elmélkedések 

keletkezésének időszakától látja: hierarchiát. Vizsgáljuk meg Szókratész példáját, 

avagy más néven a platonizmust. A platonizmus Nietzsche szerint egy olyan rendet 

vezetett be, melyben a hierarchia csúcsán az igazság áll, az igazság fogalma pedig 

feltételezi a metafizikus „másvilágolást”. Ez fogalmi ellentétekben és a világ 

megkettőzöttségében fejeződik ki. Az igazság abszolút értékét legtökéletesebben a 

tudomány fejezi ki, mondja Nietzsche. Szókratész példája kapcsán pedig úgy érvel, 

hogy sikerének kulcsa meglévő hagyományok és praxisok átértelmezése volt.
301

 

Például az, hogy az arisztokratikus agónt, a nemes versengést úgy értelmezte át, hogy 

az a szellemi versengést, a filozofáló-erotikus versengést fejezze ki. Szókratész tette 

teremtés, a platonizmus megszületése pedig művészi esemény: evvel létrejött a 

                                                        
299 Az örök visszatérés gondolatát (Löwith, 1934) óta számos értelmező tartja Nietzsche legmélyebb, 

legfilozófiaibb gondolatának, melyen „ásónk visszacsorbul”. 

300 Mindazonáltal egy olyan álláspont is védhetőnek tűnne, amely Bernstein-féle „Alávaló Hős” 

eklatáns példáját azonosítani Nietzschében. „Az Alávaló Hős kettős létezésre kárhoztatott: azt a 

szerepet parodizálja, amelyet valójában már eleve játszik, és egy olyan állapotot utánoz, amely saját 

adott állapota.” (Bernstein, 1992, 31.) Nietzsche túlságosan is tisztában van a Hős/Alávaló Hős 

elválaszthatatlanságával, miközben a hős fogalmát a Gracián-féle „Héroe” módján mint integritással 

bíró önképző arisztokratát gondolja el.  

301 Körültekintő elemzést olvashatunk erről: (Nehamas, 2000). 
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világban egy olyan új kezdet, melynek elfogadása vagy elutasítása kizárólagos. 

Létrejött az új rend, az új rangsor, melynek kezdete elé immár nem láthatunk vissza. 

Szókratész és Krisztus neve egy új hierarchia bevezetésének azon teremtő mozzanatát, 

kezdőpontját jelöli, mely naturalizálhatatlan marad az ezt a rendet kifejező tudomány 

számára.  

Mindez nem jelenti azonban, hogy a teremtés problémája csak ilyen 

hiperbolikus értelemben lenne fontos Nietzsche számára, vagy hogy nem 

beszélhetnénk valami újdonság megjelenéséről közvetlenebb, kisebb jelentőségű 

esetekben is. Alább ezt a kérdést is vizsgáljuk. 

A fenti elemzésben láttuk, hogy Nietzsche a művészi „teremtést” egy rangsor 

kifejeződéseként írja le, mely mindamellett csak az értelmezései révén áll fenn és 

érvényesül. Ez utóbbi pontot nyomatékosítja Foucault is a korábban hivatkozott 

Nietzsche, Freud, Marx című elemzésében. A fent hiperbolikusnak nevezett dimenzió, 

és a művészet hétköznapi, vagy legalábbis közelebbi dimenziója közötti különbség 

fokozati. A tudomány az európai tudat külső kritikáját nem tudja elgondolni, így evvel 

szemben a radikalizálást és önmaga ellen fordítást alkalmazhatjuk a kritika végső 

eszközeiként. Habár egy ideig Nietzsche mintha úgy vélné, hogy az igazság 

problémáján egyszerűen túl lehet lépni, később ráébred, hogy ez nem lehetséges, és 

hogy egyetlen kritikai eszközként az igazság önmaga ellen fordítása áll 

rendelkezésére. Szemben az igazsággal, léteznek olyan rendek és rangsorok, melyeket 

illetően az összemérés és a külső kritika is rendelkezésünkre áll. Ezen utóbbi 

rangsorok kezdetét nevezi Nietzsche szűkebb értelemben vett művészi teremtésnek – 

ahogy azt egy-egy műalkotás kapcsán tapasztaljuk. A helyzet tehát nem úgy áll, hogy 

az egyes műalkotások saját tudományt teremtenének, és számos versengő tudomány 

állna egymással szemben, hanem az egyes műalkotások mintegy megismétlik a nagy 

alapításnak, az európai kultúra kezdetének eseményét. Ez nem valamiféle véletlen, 

hanem az európai kultúra, a bennünket alkotó és létrehozó rend egyik sajátossága. Ezt 

a belátást Nietzsche többek között az epigonalitás elemzésével mutatja meg.
302

  

Schopenhauer és Wagner kultuszát a hetvenes évek második felében felváltja 

Goethe és a klasszikusok újraértékelése. Wagnerrel szemben Goethe válik az érett 

                                                        
302 Történeti kontextusba helyezve tárgyalja a kérdést (Meyer-Sickendiek, 2001) és (Meyer-Sickendiek, 

2004). 
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Nietzsche hősévé az Emberi, nagyon is emberi művészettel kapcsolatos elemzéseiben. 

A műalkotás nem eredetisége után kapja értékét, hanem a benne megjelenő 

hierarchiától, melyet a distancia pátosza jelez. A műalkotás funkciója az, hogy 

„könnyebbé tegye az életet” – hogy affirmatív hierarchiát, rendet teremtsen.
303

 Ez 

pedig nem történhet másként, érvel Nietzsche, mint éppen azon korszak művészetének 

utánzása révén, mely a legmélyebben látott bele a létezés tragikumába. Ebből 

következik, hogy a művész minél inkább el kíván mélyedni a művészetben, annál 

inkább kapcsolódik szellemileg ahhoz a korszakhoz, melyben a művészet 

legteljesebben kibontakozott. Ezáltal a klasszikus örökségen való túllépés feladatát is, 

melyet Nietzsche már a Mi, filológusok töredékeiben meghirdet, ekkor az epigonalitás, 

az ismétlés megvalósításával látja bevégezhetőnek. Bizonyos értelemben a 

Zarathustra maga is ilyen epigon mű, és e gondolat fontosságát Nietzsche nem egy 

helyen hangsúlyozza.
304

 Habár az Így szólott Zarathustra után az epigonalitás kérdése 

már kisebb jelentőségű számára, ennek oka lehet az is, hogy esztétika és művészet 

kikerül gondolkodásának centrumából.
305

 Mindez azonban csak a tematikus 

vizsgálatokra érvényes – az olyan operacionális fogalmai révén, mint amilyen az ideál 

és a személyiség, esztétika és művészet hatása és szerepe továbbra is tetten érhető 

írásaiban. 

 

                                                        
303 Nietzsche, Emberi, nagyon is emberi, 2008, §148. 

304 Paródiaként olvassa például a Zarathustra negyedik részét többek között (Deleuze, 1999) és 

(Schacht 1999). 

305 De talán mégis érvényes marad az, ahogy a Mi, filológusok egyik töredékében fogalmaz: „A 

mintaszerű ókort csak úgy kell tanulmányozni, ahogy egy mintaszerű embert: tehát utánozni azt, amit 

felfogunk belőle, s ha a mintakép nagyon távoli, akkor elgondolkozva az utakon és kitalálva a közbülső 

stádiumokat.” (Nietzsche, Mi, filológusok, 2000, 214., §276. 
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Exkurzus: A történelem egységének kritikája 

 

 

Mint Karl Löwith mondja, „a történelem magyarázata mindenekelőtt és végső soron a 

történelmi cselekvés és szenvedés értelmének megragadására tett kísérlet”.
306

 Ebben 

az értelemben Burckhardt is és Nietzsche is, akik kollegiális viszonyt ápoltak a Bázeli 

Egyetemen, és levelezésük alapján kölcsönösen tisztelték egymást, a történelem 

magyarázatával foglalkozik.
307

 Ebben a meghatározásban azonban ott rejlik Löwith – 

és a történelemfilozófia hegeli örökségének – azon előítélete, hogy a történelem egy. 

Az persze vitatható, hogy a történelem „egy vagy sok”, az azonban már kevésbé 

kérdéses, hogy Nietzsche genealógiája részben éppen azon kritika céljaira jött létre, 

melyet az egységes értelem, tehát a történelem egységes értelme ellen is kifejtett. 

Korai írásában megfelelő eszközök híján a történelem egységét kétséges sikerrel 

támadja Nietzsche. Az egység a műalkotás mintájára nyert egységben újra visszatér 

akkor, amikor látszólag már leszámolt vele – egészen addig, míg az értelmezés 

elsőbbségének és az ideálok és értelmezések pluralitásának formulájában meg nem 

találja a szükséges eszközöket a történelem egységének kritikájához. Amíg a 

történelem egységes, addig értelme is az. Nemcsak az értelem kontinuitását, hanem a 

puszta idői kontinuitást is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy ezzel a – mind Burckhardt, 

mind Nietzsche számára – ijesztő, hegeli egységgel szemben kritikusan 

gondolkodhassunk.  

                                                        
306 Löwith, 1996, 42. 

307 Személyes kapcsolatuk illusztrálásaként Elisabeth Förster-Nietzsche elmeséli a következő történetet. 

Amikor a Párizsi Kommün idején elterjedt a rémhír, hogy a kommünárok felgyújtották a Louvre-t, 

Nietzsche első felindulásában nekiindult, hogy felkeresse Burckhardtot, ám félúton találkoztak. 

Megegyeztek, hogy Burckhardthoz mennek, hogy megvitassák a kialakult helyzetet. Odaérve azonban 

még olyannyira a letaglózó, ám szerencsére téves hír hatása alatt voltak, hogy néhány órán át csak 

sóhajtozva ültek egymással szemben az asztalnál, majd egy idő után Nietzsche felállt, és hazament. 

Mindennek némileg ellentmond az a tény, hogy mind Franz Overbeck, mind pedig Peter Gast kizárja a 

Burckhardt és Nietzsche közötti szorosabb kapcsolatot, melynek vágya Nietzsche részéről meglehetősen 

egyoldalú volt. Vö. von Martin, A. W. O. (41947). Nietzsche and Burckhardt: Zwei geistige Welten im 

Dialog. München: Erasmus. Idézi: Hollingdale, R. J. (2001). Nietzsche: The Man and his Philosophy. 

Cambridge: Cambridge University Press, 52–55. 
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Alább az történelem egységének problémáját három szempontból vizsgáljuk 

meg: a megértés egysége, a történelmi leírás tárgyának egysége, és az idő egysége 

felől. Mint alább látni fogjuk, ezeken a pontokon ütközik Burckhardt és Nietzsche 

gondolkodása. Mindezen vizsgálódásoknak azonban egyetlen tétje van: a kritika 

egységének megteremtése, mely nyomán lehetővé válna, hogy a történelem mint 

értelmezés ne támaszkodjék értelemadó egységre – szubjektumra, a priori 

transzcendentális elvre vagy éppen valamilyen idői kontinuumra. Éppen ezért válik 

különösen fontossá a történelem egységének problémája, hogy gyakran elhallgatva is, 

fő motívumként is mozgassa a történelemről való gondolkodást. Az egység 

problémája segíthet megértenünk azt, hogy milyen közös – Schopenhauer által 

előkészített – pontokat találhatunk Nietzsche és Burckhardt gondolkodásában. 

Mind Burckhardt, mind Nietzsche abban a korban foglalkozott történelemmel, 

melyet általánosan Hegel utáninak szoktak nevezni a hegeli rendszernek a korban 

játszott meghatározó szerepe nyomán.
308

 Ez különösen igaz a történelemfilozófiára, 

hiszen Hegel a par excellence történelemfilozófus, akinél minden értelem saját 

történetével és kibontakozásával esik egybe az abszolút szellemben. A következőkben 

Burckhardtnak a Világtörténelmi elmélkedésekben elfoglalt elméleti álláspontját vetjük 

össze Nietzsche bázeli korszakának álláspontjával és annak fejlődésével. Mindkét 

gondolkodó az uralkodó hegeli állásponttal szemben határozza meg magát – ám 

különbözőképpen. Az alábbi rövid „Exkurzussal” törekszünk bevezetni a dolgozatunk 

utolsó részét, amely az ideál és a történelem kapcsolatát vizsgálja, és amelynek egyik 

tétje annak felmutatása, hogy Nietzsche hogyan kérdőjelezi meg a történelem egységét 

az ideál „többes számú” fogalmára támaszkodva. A különös az, hogy miközben – mint 

fent láttuk – az eszközei már megvannak a Korszerűtlen elmélkedések keletkezésének 

időszakában e lépés megtételére, a következtetéseket azonban nem fejti ki explicit 

módon. 

  

 

                                                        
308 Nietzschét a korszak egyetlen Hegeltől érintetlen filozófusaként mutatja be többek között Alasdair 

MacIntyre, Johannes Hirschberger, Julián Marías, Anthony Quinton és legfőképp Karl Löwith. A 19. 

századi antihegeliánusok szűk körébe olykor még Schopenhauert veszik be. Ld. Tuusvuori, 2000, 44–

182. 



124 

 

A megértés egysége 

 

Hegel szerint a történelem egységes, és megértése feltételezi az egész megértését – „az 

igaz az egész”.
309

 Mivel a történelem Hegel szerint elérte célját, két dolog következhet 

a későbbi történészekre nézve: vagy elvetik, hogy lehetséges az egész megértése, és 

ezáltal megőrzik a teljességre törekvés kihívását, vagy „az egész” mibenlétéről, 

szellemi vagy materiális természetéről való ismereteinket igyekeznek további 

részletekkel gazdagítva teljesebbé tenni.  

Egy radikális Hegeli perspektívából utóbbiak közé sorolható a nietzschei, az 

előbbiekhez pedig a burckhardti válasz. A teljes eltávolodásban szemlélt történelem 

csak megközelítendő fikció Burckhardtnál, a plasztikus erő révén egységgé formált 

történelem és annak értelme viszont maga az elevenen átélt valóság Nietzschénél. 

Innen nézve a dolgot a történelem nietzschei kritikája korántsem teljes A történelem 

hasznáról és káráról szövegének idején. Ez nemcsak a végtelen nagy plasztikus erő 

fikciójára tekintettel igaz, melyre Nietzsche úgy hivatkozik, mint amellyel lehetővé 

válna a történeti megértés horizontjának korlátlanná, voltaképpen teljessé tágítása, de 

igaz a plasztikus erő bármely megnyilvánulására is, hiszen a plasztikus erő 

megnyilvánulási és működési területén belül mindig valamiféle organikus (vagy 

művészi) egész születik, mely megérthető, és azon kívül pedig értelmetlen anarchia. A 

plasztikus erő által körülhatárolt, bekebelezett történelem megértéséhez nincs szükség 

alternatívákra. 

A plasztikus erő az értelmezés Nietzschénél organikus egységet hoz létre, 

amelyen belül a nem merülnek fel egymással versengő szempontok. Ezért kétértelmű 

Tatár György megállapítása, mely szerint „a történelmet az élet szolgálatába állító 

nietzschei plasztikus erő belsejében … a múlt emlékképeit látó és azokat tudásában 

őrző isten egyre jobban eltűnik élettől mámoros társa mögött”.
310

 A szöveg alapján 

ugyanis azt is mondhatnánk, hogy a plasztikus erő által létrehozott organikus egység 

kiszorít magából minden alternatív értelmet. A „dionüszoszi” fogalmának értelme úgy 

                                                        
309 „Az egész pedig csak a fejlődése által kiteljesülő lényeg. Az abszolútumról azt kell mondani, hogy 

lényegileg eredmény, hogy csak a végén az, ami.” Hegel, W. F. (1961). A szellem fenomenológiája. 

Budapest: Akadémiai Kiadó, 18. 

310 Tatár György, 2001, 22. 
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őrzi meg központi szerepét az elméletben, hogy relativizáló ereje imagináriussá válik, 

kívül van a megtapasztalhatóság mezején, és egyúttal univerzálissá válik. A történész 

feladata ismét az egységes történelem megalkotása – ami változott, az csak annak az 

egységnek a természete, melyet el kell érnie, avagy létre kell hoznia. Bár más A 

történelem hasznáról és káráról szövegében is előtérben állnak az „egészség–

betegség”, valamint az „értelmezés” elgondolásai, de az értelmezés testi-organikus 

elmélete még nem jelenik meg. Ezzel párhuzamosan mutatja be Foucault is idézett 

írásában az eredet és a származás megkülönböztetésének folyamatát Nietzschénél.  

Amíg az élet meghatározatlanul általános fogalom maradt Nietzsche 

filozófiájában, és nem kapcsolódott össze az értelmezéssel, addig a történelmi 

megértés pozitivitására vonatkozó kritikája is részleges maradt, hiszen megőrizte a 

megértő szubjektum valamiféle egységét, ami ráadásul még a megértett történelemben 

is megjelenik. A test mint sokaság, és az undor (Ekel) mint az önmagunkkal szembeni 

távolság jelzése azonban már megjelenik. Eugen Fink a „géniusz” fogalmának azon 

mozzanatát, hogy ebben Nietzsche összekapcsolja a megismerőt és a megismerendőt, 

a humanitás győzelmeként írja le Nietzschénél.
311

 Ám ebben a gesztusban voluntarista 

tendencia lehetősége is benne rejlik.  

Az, hogy Burckhardt esetében a történelem egysége központi jelentőségű 

kérdés, talán még ennél is szembetűnőbb. Ahogy Löwith írja róla, nála „a 

történelemnek szerinte bárminemű értelmet a kontinuitás ad, mely minden különös 

történeti értékelés általános mércéje. Ha egy radikális válság a történelmünk 

kontinuitását valóban szétrobbantaná, az a történelem végét jelentené”.
312

 Bizonyos 

értelemben ez hasonlíthat az előzőleg Nietzschénél látott lehetőségre, hiszen olyan 

lehetséges egységek (történelmek) állnak itt egymással szemben, melyeken túl nem lát 

a történész, és amelyeken belül a megértés végbemehet. Ez a megértés azonban nem 

„organikus” jellegű, nem olyan hézagmentes, mint a műalkotások mintájára a 

történész plasztikus ereje által teremtett nietzschei történelem. A kontinuitás fogalma 

mögött nem bukkanunk egységre – a kontinuitás nem egység a történelemben, hanem 

a különféle értelmek keletkezésének és változásának időbeli formája, vagyis egység a 

történelem előtt.  

                                                        
311 Fink, 1992, 38. 

312 Löwith, 1996, 60–61. 
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Az idő kontinuitása, történelmet megelőző egysége csak akkor lehetséges, ha 

az időt az értelemtől elválasztható fogalomnak tartja Burckhardt. Ezt akkor 

fogadhatnánk el, ha a történelem és a történelem értelme elválna egymástól. 

Burckhardt alapállása viszont éppen ez. A történelem, a történelmi események 

értelme, ahogyan azt a Szerencse és szerencsétlenség a történelemben című írásában 

látjuk, nagyon is függ attól a helyzettől, melyből az értelmező történész rátekint az 

események menetére. Ennek fényében azonban újra kell gondolnunk azt, amit a 

kontinuitásról Löwithnél olvastunk. Jobban megfelel Burckhardt intencióinak, ha 

megkülönböztetjük, és egymással szembe állítjuk Löwith azon két állítását, miszerint a 

„történelemnek bárminemű értelmet a kontinuitás ad”, illetve „a kontinuitás … 

minden különös történeti értékelés általános mércéje”. Azzal ugyanis minden további 

nélkül egyet érthetünk, hogy a történeti értékelés mércéje annak kontinuitása. Ebből 

viszont nem következik az első állítás. Sőt, a szöveg egy emelkedett pontján az emberi 

szellem fogalma kerül a képbe, mint amelynek megismerése a kutatás voltaképpeni 

tétje.
313

 Ez a szellem viszont „a jelenségek fölött lebegve s velünk mégis szorosan 

összefonódva, új otthont épít magának”.
314

 Ezáltal megmarad az idealitás szférájában, 

és ami számunkra lehetőségként adott, az a kontinuitásban kibontakozó értelem 

nyomon követése annak tudatában, hogy ez a megismerés mindig korlátos, hiszen a 

teljes megismeréshez „le [kellene] mondani egyéniségünkről”.
315

 Ezt a problémát a 

„honi” és a patriotizmus kapcsán is felveti, ahol megoldásként a világegészben szituált 

honi értelmezését ajánlja fel.
316

  

  

                                                        
313 Burckhardt, 2001, 38. 

314 Uott. 

315 Uott. 

316 Burckhardt, 2001, 21. 
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A leírás egysége 

 

Ami a történelmi leírás lehetséges tárgyát illeti, Burckhardt és Nietzsche között 

szembetűnő az eltérés. Hiszen míg az előbbinél a történelmi folyamatok éppen annak 

révén válnak megragadhatókká, hogy a különféle „erőtényezők” közötti 

kölcsönhatásokat ragadjuk meg általános fogalmakkal, addig Nietzschénél ilyen 

„erőtényezők” csak az érett korszakának gondolkodásában válnak meghatározókká. 

Ugyanakkor Burckhardt erőtényezők alatt intézményeket ért (állam, vallás, kultúra), 

Nietzsche pedig később az ideálok és a testek belső viszonyainak struktúraelemeit 

ragadja meg az erők gondolata révén.  

Burckhardtnál vallás és kultúra elválik egymástól, a vallás a kontinuitás 

egyfajta mintájaként áll szemben a kultúrával, mely egy korszak esetleges, spontán 

eredményeit jelzi, és éppen e spontaneitás révén a két hosszú távú erőtényezővel, a 

vallással és az állammal szemben álló bomlasztó hatásként jelentkezik. Hogy azután 

ezen erőtényezők miként illeszkednek az emberi szellem történetébe, az Burckhardtnál 

homályban marad.  

Burckhardt számára a történelmi egység egy eleve adott centrummal bír: „az 

egyetlen maradandó és számunkra lehetséges középpont: a szenvedő, törekvő és 

cselekvő ember, amilyen ma, amilyen mindig is volt és mindig is lesz”.
317

 Bár ezt az 

embert lényegi törekvések és érdekek határozzák meg, mégis lehetőséget teremt arra, 

hogy a történelem erőtényezői önálló instanciákként tekintsenek rá. Ezáltal a 

történelem tudománya ezen egymással szembenálló erők tudománya lesz, mely 

különböző erőket általános történeti-logikai formák segítségével kezelhetünk.  

Nietzsche számára viszont a történelem egysége a megértésben ilyen eleve 

adott középpont nélkül jön létre. Az egységnek pszicho-antropológiai alapja van, 

amire Nietzsche avval mutat rá, hogy a történeti tudás szükségszerűségénél kezdi 

vizsgálódását, és a történetiről való gondolkodása annak kutatása, hogy miben áll ez a 

szükségszerűség, és ebből milyen következtetések adódnak a történeti tudásra nézve.  

                                                        
317 Burckhardt, 2001, 14. 
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A későbbi szövegekben a „történelem” vagy egyszerűen a „történet” 

egységének kérdése az értékösszemérés átfogó vállalkozásában találja meg a helyét. A 

történet, immár a genealógia alakját öltve, egyetlen tárgy körül forog: a legsajátabb 

fogalmak, ideák eredetének és az őket létrehozó érdekeknek a kibontásán. Itt azonban 

az egységet a plasztikus erő garantálja, mely a leíróban és a leírás tárgyaiban egyként 

van jelen, bár különböző formákat ölt.  

Az egységet A történelem hasznáról és káráról kontextusában a leíró és a leírás 

teremti meg, de nem az értelmezés gondolata. 
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A kritika egysége 

 

Nietzsche történetiség-koncepcióját Burckhardtéval szembesítve arra a következtetésre 

jutunk, hogy míg utóbbi a történelem egységét állandó kérdésként veti fel, addig 

előbbinél az egység adott, és csak ennek minősége a problematikus. Ahogy Fink 

kapcsán láttuk, ebben a korszakában Nietzsche a megértés és annak tárgyak közötti 

belső kapcsolatra támaszkodik, és az igazsággal szemben a teremtés fogalmaira építi 

gondolkodását. Akkor azonban, amikor Burckhardt folyamatosan a megismerő, a 

történész önkritikai attitűdjének fontosságát hangsúlyozza, egyre felszínesebb fényben 

tűnik fel az az elképzelés, mely a megismerő sajátos helyzetét nem teszi külön is 

kérdésessé. Nietzsche történetkritikája megbicsaklik, mihelyt azzal szembesül, hogy A 

történelem hasznáról és káráról fogalmi keretein belül nem képes konzisztensen 

elgondolni alternatív igazságokat, alternatív történelmeket. A történelem egysége 

viszont beláthatóan avval fenyeget, hogy a kritika élét teljességgel elveszi. 

Ezt leginkább akkor láthatjuk, ha rákérdezünk, miben is állna a kritikai 

történetírás értelme. A kritikai történetírás értelme, amennyiben antropológiai alapjára 

helyezve értelmezzünk Nietzsche nyomán, a szabadság növelése oly módon, hogy 

„valamilyen múltat szétzúz és felvált”, hogy ezzel a jelent meghatározó konstrukciókat 

csökkentse.
318

 A kritika egysége egy pszichológiai egység: a történész vagy filológus 

pszichológiai beállítódásaként azonosítja Nietzsche, és a kritika egy nép történeti 

dimenzióján végigvitt kritika. A probléma ebben az összefüggésben az, hogy a 

„szétzúzandó múlt” fogalma alkalmatlan annak a problémának a megragadására, 

melyet később „az értékek átértékelésének” fogalma jelez, mivel a kritika a történelem 

tárgyát folyamatosan rombolja. 

Burckhardt a történelem tanulmányozásából reméli elsajátítani azokat a logikai 

formákat és struktúrákat, melyek a történelmet érthetővé teszik azáltal, hogy hasonló 

körülmények között ismétlődnek. Az számára nem válik kérdéssé, hogy azok a 

fogalmak, melyeket az ismétlődő formák leírásához és egyáltalán megragadásához 

használ, honnan is erednek. Az „erőtényező” fogalmát korlátozott érvényességűként 

mutatja be, de arra nem tér ki, hogy miben is látja ezeket a korlátokat. Ezzel megfelel 

                                                        
318 Nietzsche, A történelem hasznáról és káráról, 2004, 186. Az időbeli horizontok és a történetírás 

három fajtájának összevetéséhez ld. Eugen Fink elemzését, Fink, 1992, 28–29. 
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ugyan a lelkiismeretes történész kritériumának, de a filozófiai igényeknek már 

kevésbé. 

Nietzsche a monumentalitás fogalma alatt értett ideál-gondolatot állítja szembe 

a kritikai történetírás mögött álló destruktív pszichológiai egységgel. A 

monumentálishoz is tartozik pszichológiai egység – de az integratív. Az érett 

korszakának gondolatai felé, melyekben igazságokról és ideálokról beszél, az 

értelmezés-gondolat szerepének növekedése nyit innen utat. Ezen új igazságok kerete 

a perspektíva, melyen egészében érvényesülhet a kritika, ám amely mégsem jelent 

relativizmust, és amelyben ideál és személyiség operatív fogalmai meghatározó 

szerepet játszanak. 
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A hierarchia eseménye 

 

 

 

Induljunk el Oliviero Toscani egy mondatától: „A művészetben a határok áthágása 

kötelesség.”
319

  De vajon miért és mióta? Avagy mindig is úgy lett volna, hogy az 

igazi műalkotások határokat hágtak át és normákat törtek össze? És ha esetleg így is 

lett volna, akkor vajon ezek a normák mindig olyan típusú normák voltak, mint 

amilyenekre ma gondolunk? Vagy – ami nagyon is megeshet – nemcsak művészet és 

transzgresszió, hanem művészet és normák viszonya is változik?  

Nietzsche Richard Wagner Bayreuthban című írásának elején találkozunk a 

következő gondolatmenettel: „Naggyá egy eseményt két dolog találkozása tehet: a 

tettet véghezvivők lelki nagyságának találkozása az eseményt átélők lelki nagyságával. 

Önmagában egyetlen esemény sem nagy; ha egész csillagképek válnak semmivé, ha 

népek pusztulnak el, ha roppant birodalmak alapíttatnak, ha iszonyú erejű háborúk 

iszonyú pusztítást végeznek; az ilyesmit úgy fújja el a történelem egyetlen fuvallata, 

mint valami tollpihét. [...] Amikor cselekszünk, amikor bármilyen apró vagy nagyobb 

szabású tettet viszünk véghez, mindig tett és fogékonyság efféle megfelelésére 

számítunk és törekszünk; aki ad valamit, annak legyen gondja rá, hogy akadjanak a 

kapottak szellemét tiszteletben tartó befogadók.”
320

  

                                                        
319 „In art transgression is duty.” Café Babel 

 <URL = http://www.cafebabel.com/eng/article/23084/censoring-oliviero-toscani.html> 

320 (Nietzsche, 2004) 169. És ugyanennek a problémának bő tíz évvel későbbi megfogalmazása 1885-

ből: „Az a tény, hogy mindenhol szervek formálódnak ki, mint azt a morfológiai fejlődés mutatja, 

bizonyosan szolgálhat az intellektus metaforájaként is, abban az értelemben, hogy valami »új« csakis 

olyankor jelentkezhet, amikor egy egyedülálló erő elszigetelődik az erők egy szintéziséből. Maga a 

gondolkodás ilyen tevékenység, ami elválasztja azt, ami valójában egy. Mindenhol, még a 

gondolkodásban is ott van az illúzió, hogy léteznek sokaságok, amelyek részei összeszámlálhatók. A 

valóságban nincs »összeadás«, nincs »megosztás«, egy dolog két fele nem egyenlő az egésszel.”320 

KGW 7. 40[38] 
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Nagyon különös állítások – „ha népek pusztulnak el”, az nem lenne esemény? 

Vajon mi a történelem, ha „egyetlen fuvallata” képes ilyesmit „elfújni”? De ennél is 

érdekesebb a művész és közönségének kapcsolata, ami a „lelki nagyság” jegyében áll.  

Vajon hogy tehet szert a művész a megfelelő közönségre? Meg kell keresnie – 

vagy talán inkább meg kell teremtenie? A Zarathustra virtuális közönsége, a 

tanítványok keresése, az emberen túli ember gondolata már egyértelműen egy olyan 

álláspontot jelenít meg, amely túl van a tanító-tanítvány viszonyon. Itt azonban még 

úgy tűnik, Nietzsche nem számolt le filozófiailag azzal a lehetőséggel, hogy a művész 

találhat magának megfelelő közönséget. Úgy tűnik, hogy a közönség formálásának 

„transzgresszív fordulata” – elhagyva a klasszikus nevelési, azaz Bildung-koncepciót – 

éppen ez idő tájt megy végbe.
321

  

Önmagában a teremtő művészet gondolata nem lett volna hajmeresztően új 

gondolat a korszakban, de még csak új gyakorlat sem. A művészetnek meg kell 

változtatnia a közönségét, sőt a világot – van-e romantikus művészet, melyet ne 

kísértene meg e gondolat? Azt is könnyű felfedezni, hogy ez a romantikus felszólítás, 

kihívó kijelentés előzménye Marx még kihívóbb kijelentésének, a filozófia 

küldetéséről szólónak A német ideológiából: „A filozófusok a világot csak 

különbözőképpen értelmezték; de a feladat az, hogy megváltoztassuk.”
322

 De akár 

hivatkozhatunk Mao Ce-tungra is, aki egy mondatra rövidítette Marx valamennyi 

tanulságát és tanítását: „A reakciósok ellen fellázadni helyes.”
323

 Nem állítanánk 

olyasmit, hogy e politikai kijelentések közvetlenül következnek a művészetek ilyen 

vagy amolyan értelmezéséből. De nem is függetlenek tőlük: a művészetben zajló 

transzgresszív fordulat párhuzamos a politikum fordulatával. Később ezt Koselleck 

kapcsán igyekszünk megvilágítani, de előbb még Wagnerről. 

Ebben az ügyben pedig alighanem éppen Wagner a legfontosabb példa 

Nietzsche számára. Talán még Baudelaire, akiről így ír az Ecce Homo lapjain: „A 

                                                        
321 Ekkoriban jelenik meg Nietzschénél az az elgondolás, mely a művészetet már nem a művészet 

regionális hagyományán belül kezeli, hanem egy általános társadalmi normarendszer hatékony és 

erőteljes mozzanataként. 

322 Nietzsche – legalábbis levelezésének tanúság szerint – még Lipcsében olvasta Marxot.  

323 Idézi Badiou, An Essential Philosophical Thesis: "It is Right to Rebel against the Reactionaries", 

2005. 
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németek jóindulatúak – Wagner távolról sem volt az… de kellőképpen kifejtettem már 

(a Jón és rosszon túl című művemben), hogy hová tartozik és kikkel áll rokonságban: 

a francia késő-romantikával, az olyan magasan szárnyaló és magukkal ragadó 

művészekkel, mint Delacroix, Berlioz, kik lényükből fakadón betegek, 

gyógyíthatatlanok, a kifejezés megszállottjai, ízig-vérig vituózok… No és ki volt 

Wagner első – s tán utolsó – intelligens tanítványa? Charles Baudelaire, a 

jellegzetesen décadent Delacroix-t is ő értette meg elsőként, egy egész 

művésznemzedék ismert magára benne… Én egyvalamit soha nem tudok 

megbocsátani Wagnernak; hogy lealacsonyodott a németekhez – hogy birodalmi 

német lett… Ahol Németország megjelenik [ahová Németország kiterjeszkedik], ott a 

kultúra elsorvad.”
324

 

Wagner saját közönségteremtő és -formáló mechanizmusait egészen új szinten 

intézményesítette, habár nem önszántából. A bayreuthi színház ugyanis, szemben 

Wagner eredeti terveivel, II. Ludwig sürgetésére egyfajta színházüzemmé vált. 

Wagner eredeti, demokratikus elképzeléseivel szemben egy gigantikus Linderhof-

színház született a király pénzéből, ahol a nézők egymástól elszigetelten foglaltak 

helyet a nézőtéren, eltörpülve a hatalmas színpad előtt, a számukra beláthatatlan 

királyi páholy körül. Az ajtókat az előadás kezdetén bezárták. A zenekar addig sosem 

látott és hallott méreteket öltött. Az előadás ideje az elviselhető határáig kiterjedt és 

négy napon keresztül ismétlődött.  

Wagner ugyanakkor e technológiai szemlélettel szemben, felismerve, hogy a 

görög tragédia feltámasztásához hiányzik az egyik alapvető feltétel, jelesül a nézőkkel 

közös mitológia, úgy döntött, hogy ő fogja megteremteni és a köztudatba adagolni a 

hiányzó mitológiát. A gondolat maga nem új, viszont új intézményformák révén kap 

reprezentációt. Ez a ludwigi politikai-intézményes agresszióval szemben egy 

                                                        
324 Nietzsche, Ecce homo, 1992, 68. 

Úgy tűnik, hogy amennyiben témánk a művészettapasztalat 19. századi fordulata, itt három, a témánk 

szempontjából különösen fontos alkotó kapcsolódik össze egy gondolaton belül („Wagner első – s tán 

utolsó – intelligens tanítványa” – Wagner és Baudelaire mellett Nietzsche nemcsak szerzőként van jelen 

a gondolatban, hanem annak önironikus élét éppen saját magára irányítja). De koncentráljunk Wagnerre 

és a zenedráma bayreuthi műfajára. Kérdés, hogy vajon a nietzschei diagnózis szerint a közönség 

megtalálásáról, avagy inkább megteremtéséről kell-e itt beszélnünk.  
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kifejezetten művészi ambíció, habár nem mentes az agressziótól.
325

 Wagner 

elbirodalmiasodásának bírálatakor Nietzsche nem siklik el e párhuzam felett, hanem 

ismerve Wagner eredeti koncepcióját, képes különbséget tenni a politikai és a művészi 

agresszivitás, illetve transzgresszió között. 

Visszatérve a művészi esemény kérdéséhez, a következővel találjuk szemben 

magunkat. A művészi eseménnyel szemben Nietzsche több követelményt támaszt: 

legyen történelemalakító, hozza létre vagy legalábbis válogassa ki befogadóit, nevelje 

ki vagy teremtse meg tanítványait. Wagner számára szintén fontos a történelmi 

jelentőség, kiemelten fontosak a tanítványok és a közönség formálása. Ezen felül 

Wagner a klasszikus német színház lecserélésén keresztül a színházművészetet magát 

is újra kívánta alapozni. Van egy közös mozzanat kettőjük gondolkodásában, ami 

egyrészt magától értetődő, másrészt azonban ez a magától értetődőség nagyon is új 

keletű. Ez pedig az iskolaalapítás szándéka. A tizennyolcadik századot megelőzően a 

műalkotásnak, a művészi eseménynek nem volt kritériuma, hogy iskolát, vagy 

legalábbis tábort alapítson. Nem volt kritériuma az utóélet, mivel a Tatarkiewicz által 

„Nagy Elmélet”-nek nevezett szépségtan keretei között kézenfekvő volt, hogy a 

műalkotás az örökkévalóság részese, ami által túlélése eleve garantált.
326

 Az egyik 

oldalon ott volt a műalkotás, a másikon pedig a klasszikus történelem.
327

 Ez a viszony 

azonban megváltozik a tizenkilencedik században, és immár a történelem bizonyos 

sajátosságai szolgálnak a művészet és a műalkotás kritériumául. Elsősorban is az, 

hogy a történelmet mint olyat események határozzák meg és befolyásolják, törések 

szabdalják és újrakezdések alakítják át, mely feltételek közepette a műalkotás immár 

annyiban lesz műalkotás, amennyiben ilyen törésekkel, eseményekkel és 

átalakulásokkal tart kapcsolatot.   

Mindenki előtt jól ismertek azok a hiperbolikus gondolatok Nietzschétől, 

melyekben magát cezúraként, a történelem szakadásaként ábrázolja. Ez a gondolat 

                                                        
325 Nietzsche nem zárkózik el az agresszió kérdésétől, ahogy végső soron (ld. Művészet és forradalom 

című írását) Wagner sem, ez azonban a Benjamin-féle „mitikus erőszak”, amely a törvényt összetörő 

„isteni erőszakkal” szembeállítva törvényteremtő (Benjamin, 2004). 

326 (Tatarkiewicz, 2006, 139. skk.) A Nagy Elmélet két alaptézise (bár általában csak az elsőt szokták 

említeni), hogy 1. a szépség egyenlő a proporcionalitással, és 2. a szépség a dolgok természetében 

rejlik.  

327 (Tatarkiewicz, 2006) 
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látszólag ugyanazzal az igénnyel lép fel, mint amit Wagner kapcsán látunk, habár ott 

más funkcióban, más keretek között: jelesül az eseménnyé, mégpedig hangsúlyosan 

történelmi eseménnyé válás igényével.  

Reinhart Koselleck a forradalom fogalmának története kapcsán állapítja meg, 

hogy a fogalom eredetét tekintve transzhistorikus jellegű, azaz a történelmen kívüli, a 

történelem szerkezetét kívülről meghatározó szabályokat jelöl eredetileg, és 

valamennyi lehetséges, és szabály szerint egymásból következő politikai 

berendezkedést felölelte. „A forradalmi folyamatként értett társadalmi emancipáció 

egyelőre kívül maradt a tapasztalatokon.” Koselleck többek között Wieland optimista 

megfogalmazását hozza 1788-ból, mely az angol Dicsőséges Forradalom mintájára 

képzeli el a küszöbön álló forradalmi változásokat. A társadalmi lázongással járó 

gyökeres változások ezek szerint még a tizennyolcadik század végén is 

elképzelhetetlenek, kívül esnek a történetileg lehetséges tapasztalatok körén. A Nagy 

Francia Forradalom hét jelentős változást hozott a „forradalom” szemantikai terében, 

állítja Koselleck. Ezek közül a számunkra legfontosabbak, hogy a forradalom innentől 

nem visszafelé, hanem előre, az ismeretlen jövő felé irányul, illetve hogy megtörténik 

az a lépés, mely „a politikai forradalomtól a társadalmi forradalomig vezet”. És az – 

folytatja Koselleck –, hogy „egy politikai forradalomnak minden ember társadalmi 

emancipációja, azaz magának a társadalomszerkezetnek az átalakítása a célja – ez 

merőben új”.
328

 A forradalom azonban passzív történésből aktív cselekvéssé is vált. 

Ennek eredménye, hogy „a forradalom csinálhatósága csupán belülnézete annak a 

forradalomnak, melynek jövőbeni törvényszerűségeit a forradalmár felismerni véli. 

Condorcet fejtette ki részletesen, hogyan kell a szabadság érdekében a forradalmat 

szítani (produire) és levezényelni (diriger).”
329

 A forradalom legitimálásával pedig 

„elkerülhetetlen volt, hogy a legitim forradalom fogalma történelemfilozófiai 

pártfogalommá alakuljon, hiszen általánossági igényét saját ellentéte, a ’reakció’ és az 

’ellenforradalom’ táplálja”.
330

 És végül „az is világos, hogyan olvasztotta a forradalom 

fogalma 1789 után ismét magába a polgárháború logikáját”.
331

 A Nagy Francia 

                                                        
328 Koselleck, 2003, 88. 

329 Koselleck, 2003, 94. 

330 Koselleck, 2003, 95. 

331 Koselleck, 2003, 95. 
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Forradalom teremtette tehát meg azt a tapasztalati mezőt, melyben 1) lehetővé vált a 

nyílt jövőbe irányuló forradalom fogalma, mely 2) legitimálta saját állandó 

megismétlését az „abszolút forradalom” fogalma révén, és amely 3) magába 

olvasztotta a polgárháború, és a frakciók logikáját. Ha ezt elfogadjuk, akkor máris 

közelebb kerülünk a művészet – nevezzük így – eseményfogalmának a gondolatához. 

Ezt ugyanis nem más, mint a Nagy Francia Forradalom történelmi tapasztalata, 

valamint az azt lehetővé tevő történelmi narratíva megszületése tette lehetővé.
332

 Így 

találnak egymásra a művészet eseménytapasztalatának teoretikusai és a forradalmi 

teoretikusok mint Marx, illetve Mao Ce-tung.  

A közönség a művészet klasszikus paradigmájában eleve adott közönség volt, 

a művészet pedig ezer szállal kapcsolódott az alkalmazott művészetekhez. A 

művészet, a műalkotás nem kereste a maga közönségét. Maga a „közönség” fogalom 

is arról tanúskodik, hogy modern értelemben vett megszületése egyrészről a 18. 

századra tehető (párhuzamosan a politikai közösség fogalmával), másrészről ekkor 

történik meg a közönségtől való elválás, születik meg a magányos művész gondolata. 

A folyamat párhuzamos azzal, hogy a művészet, elsősorban a képzőművészet 

vállalkozássá válik, és megjelennek az első kiállítások, nyilvános művészeti 

események, amelyeken a közönség mintegy „létrejöhet”.
333

 Wagner, Nietzsche vagy 

akár Flaubert kapcsán a következő problémával szembesülünk: a művész, tudatában 

lévén a közönséget megosztó mivoltának, az arra receptívekből saját közönségét 

igyekszik kiformálni. Mindhármuk számára egzisztenciális döntés az, amikor a 

művészet új fogalma mellett döntenek, és szembehelyezkednek a már eleve adott 

közönséggel. De vajon hogyan vált lehetővé, hogy bárki ilyen egzisztenciális döntést 

hozhasson? 

A döntő itt a megosztó jelleg – e miatt hívhatunk valamit egyáltalán 

eseménynek. Mindez mintegy időn kívül – Koselleck szavával: metahistorikusan – 

megy végbe: a régi és az új szembekerül egymással, de oly módon, hogy e 

szembenállásukat nem előzi meg „jel” vagy „várakozás”, hiszen a nyitott jövő felől 

kell ezt megértenünk. Bizonyos értelemben már itt megtörténik az, amit Walter 

Benjamin csak a huszadik század első felében fogalmaz meg igényként: a művészet 

                                                        
332 Tengelyi, 2007, 286. 

333 Ld. Bätschmann: Kiállító művészek, ford. Nagy Edina, Budapest: L’Harmattan, m. e. 
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váljon politikaivá. A művészettapasztalat fordulata a 18–19. század fordulóján 

végbemegy – más kérdés, hogy bizonyos következtetéseket csak a 19. század közepén 

vonnak le mindebből. Nietzsche világosan arra utal, hogy a közönség „teremtése” 

lehetetlen vállalkozás – a közönség és a művész viszonyában ugyanis egy ideál 

fejeződik ki, olyasmi, ami bizonyos értelemben mindkettőjüket megelőzi.  

Ezt mondja ki a nietzschei címadás is: Korszerűtlen elmélkedések. 

Schopenhauer vagy éppen Wagner nem egy várt vagy éppen váratlan jövő hírnökei, 

hanem egy bizonyos értelemben időn kívüli események nevei és reprezentációi 

(paródiái, epigonjai). Megjelenésük új időt nyit meg: feltárul, hogy mi a korszerű, 

azáltal, hogy korszerűtlenségük szegeződik vele szembe. Az esemény következtében 

egymással szembe kerül a két oldal: pl. David Strauss és Schopenhauer. A cezúra, az 

igazi művészi esemény, az ideál megjelenésének két oldalán csak rajongók és 

gyűlölők állnak. Akik nem vesznek részt, nem részesei az eseménynek – pl. a 

művészet iránt érzéketlen, ízlés nélküli emberek –, azok nem részesei a történelemnek. 

Ugyanúgy, ahogy a történelmi tapasztalat sem adott mindenki számára.  

A művészet mai fogalmához hozzátartozik ez a feszültség. Azt nem nevezzük 

művészetnek, ami mindenkinek tetszik, ahogy azt sem, ami senkinek sem (habár ezt 

beszédes módon mégis közelebb érezzük hozzá). Az esemény egyedül akkor bukik el, 

ha győz az érdektelenek nivelláló tömege.  

Ez a feszültség ma oly mélyen gyökerező igényeket szül a művészettel 

foglalkozókban, hogy retroaktív módon a művészettörténet, a kritikatörténet egészét is 

mintegy átdolgozza. A huszadik században felértékelődtek az ellenművészek és 

rendhagyó alkotók. Nemcsak a modern művészek gyökérkereséséről van itt szó, mint 

pl. amikor a neoavantgárd mozgalma felkutatja és újraértékeli Szenczi Molnár 

kockaverseit. Az alternatív történetek egész sokasága kerül felszínre, újabb és újabb 

„elrejtett”, „elnyomott”, „meg nem értett” alkotók és mozgalmak centrumba 

állításával. A művészet retrospektív módon feltöltődik e feszültséggel, és a 

szépművészetek, a szép művek klasszikus modelljét felváltják a háttérbe nyomott és 

különös művészek és műalkotások történetei. Ezek azonban sokszor immár teljes 

egészükben beépültek abba a művészettörténetbe, melyben a transzgresszió és 

szubverzió vált irányadó értékké. „Minden ideál feltételezi a szeretetet és a gyűlöletet, 
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a tisztelet és a megvetést. Vagy a pozitív érzés az első mozgató, vagy a negatív. A 

gyűlölet és a megvetés például minden ressentiment ideáljának első mozgatója.”
334

 

Ezek a törésvonalak, azaz az eseményt eseményként, illetve nem eseményként 

felfogó közönség törésvonalai a politikai oldalon a forradalmi, a reakciós és a 

közömbös csoportokat rajzolják ki, míg a szubjektív oldalon – követve e tekintetben 

Badiou terminológiáját – a megbízható, a reakcióképző és a sötét 

szubjektivitástípust.
335

 Avagy a Nietzschétől is ismerős 19. századi terminológiában a 

bohémek, a filiszterek és az érdektelenek csoportjait, a szubjektív oldalon pedig a 

szabad szellemet, a papot és a nivelláló sokaságot.
336

  

 Ha Winckelmann az a teoretikus, akinél az ideál megjelenik a történelemben, 

akkor Nietzsche az, akinél az ideál megjelenése, kifejeződése a történelem feltételévé 

válik. Ezt Heidegger is alátámasztja, amikor az örök visszatérés doktrínájának és 

Zarathustrának az elválaszthatatlanságára utal értelmezésében.
337

 Az ideál rejti 

magában azt a potenciált, amely képes társadalmi szinten szervezni, organizálni. A 

történelem mint dinamika és mint agón az ideálban fejeződik ki. A történelemnek az 

ideál nélkül nincs értelme, üres ismétlődés. Az ideál „közönség” és 

„törvényhozó/alkotó” egymásra találásában áll – azaz az ideál elszakad attól a 

winckelmanni horizonttól, amelyben a műalkotás akár nézője nélkül is az ideál 

                                                        
334 KGW 8. 10[9] (Kiemelések az eredetiben.) 

335 (Badiou, 1997/2006) 

336 Ez az elgondolás Nietzschénél a struktúráját tekintve a bázeli korszaktól az Ecce homóig fennmarad, 

azonban egy vonatkozásban a Zarathustra-könyv idején alapvető fordulat áll be. Zarathustrában 

megjelenik a paródia és az ideák abszolútumigényét felváltó értékösszemérés mozzanata. Heidegger, az 

egyik legpontosabb Nietzsche-olvasó, meggyőződésünk szerint ezért fogalmazott úgy, hogy Nietzschén 

„tönkre ment”. Az az értelmezési eljárás, amelyben az ugyanannak örök visszatérése a létező létének 

neve, az emberen túli ember az ember neve, amennyiben az a létezők létére vonatkozik, és Zarathustra 

eme egymásra vonatkozás neve, az ideálok összemérésének felvetésének fényében megrendül. 

Heidegger: „Kicsoda Nietzsche Zarathustrája?” Gond 23–24., 1999, 21–38. Ugyanakkor 

nyomatékosítsuk, hogy ez az értelmezés nem elsajátító, hanem – utal erre Heidegger – ennek lényegileg 

ellentmondó „nézet-el-térés”. Vö. még Bernstein említett értelmezésével (Bernstein, 1992). 

337 Heidegger: „Kicsoda Nietzsche Zarathustrája?” Gond 23–24., 1999, 21–38. A Nietzsche-

előadásokból pedig az a kép rajzolódik ki, hogy Heidegger központi programja az ugyanannak örök 

visszatérése, valamint a hatalom akarása gondolatának egységként való felfogása, vö. (Behler, 1991, 

18.). 
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szerepét töltheti be, és megelőzi a befogadói reakciót. Nietzsche számára az ideál nem 

létezik e reakciótól függetlenül.
338

 Abban a percben, amelyben az ember képtelenné 

válik arra, hogy az ideált érzékelje és felfogja, elveszti azt a képességét, hogy benne ez 

az alapvetően nyelvi képződmény hatást váltson ki, amikor az ember elveszíti a testét 

és „puszta intellektussá” válik, amely mögött a „puszta érzések” atomjainak káosza 

morajlik, amikor az ideálban immár nem fejeződik ki számára az „ösztönné vált 

kultúra” dünamisza, azaz saját cselekvéseinek lehetőségfeltétele, vagyis abban a 

percben, amikor képtelenné válik az átalakulásra, amikor benne is győzelmet arat a 

sokaság nivelláló ösztöne – számára véget ért a történelem.  

 

*** 

 

Végezetül az összegzés szándékával a következőt fogalmazhatjuk meg. Nietzsche 

számára az esztétika nem alkot elkülönült kutatási- vagy tárgyterületet. A 

Winckelmanntól és a német klasszikától örökölt ideálfogalom, egészen pontosan 

annak radikális újragondolása helyezkedik el esztétikai felfogásának centrumában. 

Mennyire más ez, mint Baudelaire ideál-felfogása, aki „»abszurditásként« utasította 

vissza az »abszolút ideált«, és úgy fogalmazott, hogy »a természetben … csak 

individuumokat látok«”.
339

 Nietzsche a kortárs művészet- és ideálfelfogás cinizmusát 

leplezi le a Baudelaire-féle felfogásban – ahogy arra Heidegger megfogalmazása 

kapcsán már utaltunk. Másrészt nagyon is idevág Sloterdijk felfogása, mely szerint a 

cinizmus, azaz az ideológia külső jelenséggé való redukciója annak a ténynek az 

elfedésén alapszik, hogy az ideológiát maga ez a távolság tartja fenn, élteti.
340

 Az ideál 

megjelenése, vagy éppen megjelenésének hiánya Nietzsche esztétikájának egyik 

súlypontja. A másik pedig a műnek mint értelmezésnek a felfogása. Nietzsche 

                                                        
338 „Daß man die unangenehmen Dinge gern thut – Absicht der Ideale.” KGW 8. 10[10] 

339 Belting, 2001, 156. 

340 Ld. (Sloterdijk, 1987, 3. skk., 387. skk.), (Diken, 2009, 101.).  
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álláspontja szerint, mivel nem létezik az időből kiemelkedő műalkotás (pace 

Koselleck)
341

, nem létezik a történetiségtől magát függetlenítő esztétika sem.  

Mindeközben Nietzsche számára az esztétika nem ontológia, nem definíciós 

gyakorlat, nem „művészetmetafizika”, nem szemlélet, nem értelmezés és nem 

társadalomelmélet. Talán akkor állunk hozzá a legközelebb, ha úgy fogalmazunk, 

hogy a történetileg, értelmezésként létrejött érzékelő organizmus episztemikus 

elméletének egyik legfontosabb fakultása, amelynek jelentőségét az a képessége adja, 

hogy az ideált a maga rétegzett, testi és történeti jellege révén képes kifejezésre 

juttatni, és ezáltal képes az ideál testi-tudattalan és a szimbolikus-tudatos megjelenése 

között kapcsolatot teremteni.  

                                                        
341 „Minden egyes történelmi esemény tartalmaz időbeli minőségeket, mind a lefolyásában, mind a 

recepciójában: ilyenek az állandóság, a folyamatszakaszok, a gyorsulás stb. Ezek a kész műalkotásokból 

hiányoznak.” – és itt lábjegyzetben folytatja a gondolatmenetet: „Az »időből kiemelkedő műalkotás« 

fordulat épp a történeti eseményekkel összehasonlítva nyeri el felülmúlhatatlan értelmét.” (Koselleck, 

2003, 172.) 
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Összefoglalás 

 

 

A dolgozat Friedrich Nietzsche életművében az ideál fogalmának megjelenését, 

funkcióját és kontextusait vizsgálja az esztétikai összefüggésre tekintettel.  

A dolgozat Bevezetője hármas funkciót tölt be. Először az esztétika fogalmát 

vizsgálja, és annak alkalmazhatóságát a nietzschei szövegkorpusz összefüggésében. 

Bemutatja, hogy a szakirodalom erősen megosztott abban a kérdésben, hogy Nietzsche 

szövegeit esztétikai szempontok szerint kell-e vagy lehet-e olvasnunk. Bemutatja, 

hogy bizonyos értelmezők, többek között Alexander Nehamas, az esztétikai 

értelmezést tartják az elsődlegesnek, más értelmezők, többek között Michel Haar, az 

esztétikai értelmezések ellen foglalnak állást. E dilemma hátterében azt az 

ellentmondásos értelmezési módot azonosítja, amely valamilyen előzetes 

esztétikameghatározás birtokában lát neki a nietzschei szövegek értelmezésének. A 

dilemmát elkerülendő a bevezető a módszeres értelmezésekkel ellentétben egy 

analitikus olvasási stratégia érvényesítésére tesz javaslatot. Az analitikus olvasási 

stratégia érvényesítése révén nyitva hagyhatjuk annak lehetőségét, hogy a nietzschei 

gondolkodás az esztétikai gondolkodásunkba radikális változást vezessen be. 

A Bevezető második része („Az ideál mint operatív fogalom”, illetve „Az ideál 

fogalmai”) egyrészt Eugen Fink „operatív” és „tematikus” fogalmak között tett 

megkülönböztetését alkalmazva Nietzsche fogalomhasználatának sajátosságát mutatja 

be. Nietzsche az ideál fogalmát egyrészt operatív fogalomként használja, másrészt 

azonban esetében operatív és tematikus fogalmak nem mereven elkülöníthető 

kategóriákat képeznek, hanem egy olyan fogalomkontinuum két pólusát alkotják, 

melyben kiemelt jelentősége van a „perspektivikus nézőpontok átfordításának”. Ezt 

követi egy rövid áttekintés Nietzsche ideál-fogalmairól, melyeknek elemzésére a 

dolgozat a későbbiekben vállalkozik. 

A Bevezető harmadrészt a módszeres értelmezési módokkal az analitikus 

olvasási stratégia fogalmát állítja szembe Michel Foucault és Reinhart Koselleck 

műveire támaszkodva. A módszer kontextusában a változást egy transzformációs 

szabály írja le – azaz előzetesen birtokában kell lennünk az „esztétika” definíciójának 

ahhoz, hogy megmutathassuk, azt Nietzsche miként transzformálja. Ezzel szemben az 
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analitikus-stratégiai megközelítések a változásokra koncentrálnak, mégpedig olyan 

változásra, amelyet nem nevezhetünk leszűkítő értelemben „pusztán” szerkezeti 

változásnak. Éppen ezért az analitikus olvasási stratégiai megközelítés jobban 

illeszkedik a nietzschei „esztétikafogalom” összefüggéseinek vizsgálatához, mint egy 

módszeres értelmezési eljárás. 

A dolgozat első, a genealógiával és az ideál személyével foglalkozó fejezete 

elsősorban Nietzsche bázeli korszakára koncentrál. Először az idealizációk és a 

személyek összefüggését vizsgálja. Feltárja a nietzschei ideálfogalom kettős gyökerét: 

a szorosan vett esztétikai problematikában gyökerezőt, amennyiben az Winckelmann, 

Goethe és Schiller szemléletmódjára támaszkodik, és a filológiában gyökerezőt, 

amennyiben az az idealizált görögségkép leszármazottja. A fejezet David E. Wellbery 

és Radnóti Sándor elemzései nyomán igyekszik elhelyezni Nietzschét az esztétikai 

problematika három modelljének (előadás-modell, reprezentációs modell, kifejezés-

modell) kontextusában, majd a genealógia és az ideál fogalmainak összefüggése 

nyomán rámutat, hogy az ideál esztétikai problémája központi szerepet játszik 

Nietzschénél a genealógia összefüggésében. 

A dolgozat második, a szimptomatológiával foglalkozó része Nietzsche érett 

korszakát vizsgálva arra helyezi a hangsúlyt, hogy a testtel bíró ideál nietzschei 

felfogását értelmezze. Meghatározza a szimptomatológia releváns fogalmát, majd 

rámutat, hogy a test vonatkozásában Nietzsche nem „általában vett” testről, hanem egy 

adott ideál, máskor egy adott individuum vonatkozásában értett testről beszél. A 

szimptomatológiai diskurzus Nietzschénél egyrészt ennek a testileg felfogott ideálnak 

vagy individuumnak a belső szerkezetét, belső dinamikáját vizsgálja. Másrészt 

azonban annak az elsajátításnak a módját tárja fel, amelynek révén egy adott 

organizmus (test) egy bizonyos hierarchiát, struktúrát az értelmezés során magáévá 

tesz. 

A dolgozat harmadik, az ideál történelmével foglalkozó része azt a problémát 

járja körül, hogy Nietzsche felfogásában az ideál miként jelenik meg a történelemben. 

Ennek során főként a bázeli korszak késői szövegeire, a Korszerűtlen elmélkedésekre 

támaszkodik. A fejezet elemzi azokat az összefüggéseket, melyek Nietzsche felfogása, 

és a kortárs esztétikai gondolkodás között érhetők tetten.  
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Summary 

 

The present paper concentrates on the Nietzschean concept of the “ideal”: its forms, 

functions, and contexts, with respect to its relation to the field of Aesthetics. 

The Introduction has a threefold function. First, it presents an overview of the 

different uses of the concept of Aesthetics, and their applicability to Nietzsche’s 

various texts. It emphasises that the secondary literature is overly divided with respect 

to the question of the ‘possibility’ or ‘necessity’ of aesthetic readings of Nietzsche. On 

the one hand, Alexander Nehamas (among others) made a strong statement according 

to which the aesthetic reading is the most primary in relation to Nietzsche. On the 

other hand, Michel Haar made it clear that in his opinion “Aesthetics” has no 

applicability to the Nietzschean context. Behind this dilemma, the paper detects a 

questionable method that uses its own definition of aesthetics, excluding the 

possibility that the Nietzschean text would apply its own conception of the subject. To 

avoid this dilemma, the Introduction offers an analytic strategy of reading which 

attempts to remain open to the possibility of a radical shift in the meaning of 

Aesthetics.  

The second and central part of the Introduction applies Eugen Fink’s categories 

of the “operational” and “thematic” concepts. Fink characterizes these categories as 

clearly distinct with respect to a certain systematic philosophy. However the 

Nietzschean philosophy is certainly not a systematic one. The paper proposes to read 

Nietzsche in a way that assumes that “operational” and “thematic” could be 

understood as opposing poles of a conceptual continuum. Closing this central part, the 

Introduction offers a short overview of Nietzsche’s concept of the ideal, which is the 

main topic of the dissertation. 

The third part of the Introduction sets up a distinction between methodical 

interpretations and analytic reading strategies, by having recourse to the works of 

Michel Foucault and Reinhart Koselleck. The paper adopts this latter approach. It 

emphasises that in the context of a method, a transformation is defined by having 

recourse to a “rule of transformation”. As a consequence, this method presupposes and 

applies to a prior definition of “Aesthetics” in the process of detecting a later 
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transformation of the concept. The analytic reading strategy, as opposed to this, 

concentrates on the transformation itself: a transformation which we do not need to 

define as “only” structural. In this respect the analytic-strategic reading is more 

applicable to the Nietzschean text than a methodologically defined interpretational 

process.  

The first chapter of the paper concentrates on the texts of Nietzsche’s Basel 

period. It starts by analysing the relationship between the concepts of the ideal and of 

the character/person. It emphasises the double origin of the Nietzschean “ideal”: on 

the one hand, it originates in the aesthetical perspectives of Wincklemann, Goethe and 

Schiller, while, on the other hand, it is a descendant of the “Wissenschaft“ of 

philology, in which Ancient Greeks represent the only true ideal. The chapter attempts 

to establish Nietzsche in the context of the models of aesthetic theory and practice 

introduced by David E. Wellbery (performance theory, representational theory, 

expression theory), and defines the typological differences between Winckelmann’s 

and Nietzsche’s concept, by relying on the analyses of Sándor Radnóti. With respect 

to the relationship between the concept of genealogy and the ideal, the first chapter 

emphasises that the aesthetic problem of the ideal plays a central (though rarely 

discussed) role in the Nietzschean approach of genealogy as well.  

The second chapter of the paper concentrates on the problem of 

symptomatology, based on the writings that belong to the mature period of Nietzsche. 

The main problem this chapter focuses on is the “embodied ideal”. The chapter defines 

the relevance of symptomatology with respect to Nietzsche’s philosophy, arguing that 

in discussions of corporeality, Nietzsche does not refer to a body “in general”, but to a 

body of a certain “character”, “person” or “ideal”. The discourse of symptomatology 

refers to the internal structure of a certain ideal or individual. The process of 

interpretation reflects on the internal structure of the individual or ideal, but at the 

same time it is the same process with which an individual appropriates a certain 

internal hierarchy or structure. 

The third and final chapter of the paper concentrates on the problem of how, 

and under what circumstances can an ideal appear in history, according to Nietzsche, 

concentrating on the second half of the Basel period, and especially on the texts of the 

Untimely Meditations. This chapter also analyses the relationship between Nietzschean 

and contemporary conceptions of aesthetics.  
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