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A ZARATHUSZTRA ÉS MAGYAR VÁLTOZATAI 

Az irodalmi prototípus fogalma jelentékeny segítség a magyar Zarathusztra-változatok elemzése
kor. A négy magyar filozófiai költemény, melyek a Zarathusztra inspirációjára születtek, eleve igen 
kevéssé volt megközelíthető' a „hatás" vagy átvétel fogalmaival. Az a viszony ugyanis, amelyben egy 
„változat" áll „prototípusáéval, olyan jellegű tudatos újraírását jelenti az eredetinek, amely nyíltan 
viselni is kívánja az eredetivel való majdnem azonosságot. A változat meg akarja ismételni a proto
típus releváns, összefüggő tulajdonságegyüttesét. A „prototípus" így értelmezett fogalmát Hartmut 
Steinecke vezette be a regényelméletbe.1 A négy magyar (és a többi kelet-európai) Zarathusztra
változat tehát e meghatározott viszonyban áll az eredetivel. Egyelőre kommentár nélkül idéznénk 
Steinecke definícióját: „. . . vannak művek, . . . melyek különös módon norma- és struktúraképző-
ként hatnak, különösen példaképszerűnek és utánzásra méltónak tűnnek . . ? Ha tehát egy ennyire 
„különösen" példaképszerű mű áll egy sor más mű kiindulópontján, akkor prototípusról, őstípusról 
beszélhetünk."3 A Zarathusztra esetében a modern ó'stípus maga is korábbi őstípusra, az Újszövet
ségre megy vissza (de ugyanígy nem utasítható el a Korán vagy éppen Zoroaszter szent könyvének 
áttételes példakép-szerepe sem).4 Világos azonban, hogy a prototípust nem az definiálja, hogy ön
maga visszamegy-e más őstípusra, de az, vajon változatai kielégítik a legáltalánosabb követelménye
ket. Jellemző, hogy Steinecke meghatározása milyen óvatos: a „különlegesen" jelzőt hangoztatja, 
mint ami a „nemkülönlegesen" „norma- és struktúraképző" művek hatástörténetétől elválasztja ezt 
a típusú kapcsolatot.5 

Alig képzelhető, hogy lenne a korszakban másik mű, amit oly gyakran választanak prototípusnak 
szerte a világon, mint Nietzsche filozófiai költeményét. Ennek okát csak a tanulmány egésze írhatja 

1 L. Az Erzählforschung kötetben. Kiadta Eberhardt LÄMMERT. Stuttgart. Erschienen im drei
hundertsten Jahr der J.B. Metzlerschen Verlagsbuchhandlung. 

2Uo. 336. 
3Uö. - Igen kedvező példaként lehetne említeni az ún. Bildungsroman műfaját, amelynek teljesen 

nyilvánvaló prototípusa GOETHE, Wilhelm Meistere, uz ún. robinzonádokat (prototi pus: DEFOE, 
Robinson Crusoe), a filozófiai drámai költeményt (prototípus: GOETHE, Faust) stb. A triviális 
irodalomban, napjaink kommerszében e kategória alkalmazása előtt beláthatatlan perspektíva áll
hatna. 

4 A nietzschei filozófiai költemény e „szent" könyvekkel való összehasonlító elemzése már sok 
eredménnyel szolgál. Az, hogy a filozófiai költemény alkalmas a világképek teljes artikulációjára, 
megmutatkozik Günter Härtung egy elemzésében is, ahol a fasizmus irodalmi előzményeit vizsgálva, 
már 1912-ből rá tud mutatni az első olyan Zarathusztra-változatia, amely a „völkisch" világkép 
artikulációjára tett kísérletet. Hermann BURTE, Wiltfeber der ewige Deutsche c. művéről írja: 
„(. . .) ez az első átfogó kísérlet arra, hogy a társadalom egészének képét a völkisch szemlélet 
alapján vázolják fel. Egyúttal ez volt bizonyára Nietzsche első kisajátítása is ilyen célokra, mert a 
könyv az Also sprach Zarathustra felépítését alkalmazza arra, hogy ezen alapmagatartás mintáinak 
rendszerét felállítsa..." (Günter HÄRTUNG, Literatur und Ästhetik des deutschen Faschismus. 
Drei Studien, Berlin, 1983. 58.) 

5 STEINECKE, id. tan. 336. 
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körül. A „Miért? " kérdése természetesen általában is az irodalmi prototípus vizsgálatának legérdeke
sebb részlete. Annak ugyanis mindig rendkívüli oka kell hogy legyen, ha az eredetihez ilyen közel
ségben elhelyezkedő műveket a modernség túlnyomórészt originalitásra törekvő követelményei kö
zött újrafogalmaznak. 

Egy irodalmi prototípus természetesen termékenységét számos oknak köszönheti, mint ahogy az 
irodalmi műfajok a kulturális tartalmak és érintkezés legkülönbözőbb lehetőségeit testesítik meg. A 
legegyszerűbb lehetőség a sikeres irodalmi prototípus újrafogalmazása mindaddig, amíg e siker tart 
(gondoljunk A három testőrtől a Párizs rejtelmeiig a klasszikus romantikus lektűrök prototípusaira. 
Egy másik lehetőség a fejlődésregény prototípusának esetében valósul meg. Goethe Wilhelm Meister 
regényei azért válnak prototípussá, mert a XIX. század művelődési, nevelési és nevelődési folyamat 
viszonylag korán elnyerte Goethénél a maga klasszikus megfogalmazását, sokszoros újraírása ezért 
nem csupán művészi meggondolások, de a német társadalomfejlődés bizonyos állandóságának követ
kezménye is volt A Zarathusztra 1914 előtti négyszeres magyar újraírásának okára csak e tanul
mány egésze kísérelhet meg rámutatni, célszerű azonban e kérdést mindvégig szem előtt tartanunk. 
A prototípus definíciója ugyanis, mint láttuk, éppen a „változat"-nak és az „eredeti"-nek rendkívüli 
és vállalt közeliségére épül. A négy magyar Zarathusztra -változat részletekbe menő ismertetése előtt 
annyit már közvetlenül is beláthatunk, hogy a filozófiai költemény átvétele, újraírása eltér más mű
fajok prototípusának további sorsától: jóllehet a változatok akár minden szempontból is rendkívüli 
közelségbe kerülhetnek az eredetihez, ettől még a változat szerzője saját szellemiségét, világképének 
egészét képes lehet maradéktalanul artikulálni a változatban. Nem annyira irodalmi (műfaji, nyelvi, 
szerkesztésbeli) szempontok indokolják tehát a prototípushoz üyen közelségben álló változatok 
megszületését, hanem az a lehetőség, hogy szerzőik megismételjék a Zarathusztra teljes, filozófiai és 
művészi artikulációját. Az artikuláció közelsége prototípusához tehát - s ez a lényeg - egyáltalán 
nem mond ellent tartalma eredetiségének, egyéniségének. Ez az összefüggés a füozófiai költemények 
változatainál döntő s érdemi különbséget teremt a tisztábban és egyértelműbben irodalmi műfajok 
prototípusai, ilL az azokból kinövő változatok lehetséges viszonylataihoz képest. A filozófiai köl
temény, mint artikulációs lehetőség tehát egyszerre lehet (irodalmilag) sokkal kötöttebb és (gondo
latilag) sokkal szabadabb, mint más műfajok hasonló viszonylatai. 

A filozófiai költemény teljes, de egyben személyes, egyén szerint is meghatározott világképek 
artikulálását teszi lehetővé, így annyi már e bevezető után is világos, hogy a Zarathusztra sokszoros 
újraírása mindenekelőtt e tényre vezethető vissza. 

Ezek után azt kell vizsgálnunk, milyen mértékben épül az egyes változatok gondolati anyaga a 
prototípus tartalmaira. Feltevéseinket két, később egyesülő tézisben foglalnánk össze: 

1. A nietzschei filozófia jelentős tartalmai, motívumai élnek tovább a négy magyar Zarathrusztra-
változat mindegyikében. 

2. A négy változat mindegyikében megjelenő Zarathusz íra-motívumok a nietzschei filozófia vi
szonylagosan teljes lehetséges rekonstrukcióját rejtik magukban. 

A két tézis közül az első kifejtése semmilyen előzetes módszertani megjegyzést nem igényel A 
második már inkább: a mindegyik műben kimutatható motívumok együttesét ugyanis már nemcsak 
a magyar hatástörténetre, de a nietzschei filozófia egészének értelmezésére nézve is tartalmasnak 
véljük. Az e művekben rekonstruálható nietzschei filozófia egyrészt megfelel a kelet-európai Nietz-
sche-kép fő vonásainak, de ezen túlmenően úgy véljük, hogy ez az „olvasat" meglepően adekvát is, 
úgyhogy egy Nietzsche-értelmezés alapozó részeként szerepelhetne. Ez is arra utal, hogy a Zara
thusztra Kelet-Európában nem egyike volt a Nietzsche-műveknek, hanem hosszú ideig a nietzschei 
életmű summáját jelentette. Ennek is megvan persze a maga általános vetülete is: számos, kizárólag a 
Zarathusztrára építő Nietzsche-értelmezés után ugyanis mintha elhalványult volna a Nietzsche-kuta-
tásban annak tudata, hogy a Zarathusztrát Nietzsche is (addigi) életműve igaz, sajátosan didaktikus 
summájának tekintette. Az tehát, hogy Németországtól Keletre e filozófiai költemény ilyen sokáig 
betöltötte az egész életmű reprezentánsának szerepét, ismét olyan tartalmas összefüggésekre utal, 
amelyeknek az életművet közvetlenül is érintő jelentősége van.6 

*L. KISS Endre, A világnézet kora. Nietzsche abszolútumokat relativizáló hatása a századelőn. 
Bp.1982. 



A négy magyar Zarathusztra-valtozat mindegyikében megjelenő releváns, motívumok összessége 
tehát három szempontból nemcsak a rekonstrukcióra, de további vizsgálatra is érdemes. Először 
aláhúzzák a Zarathusztra jelentőségét a nietzschei életművön belül, másodszor láthatóvá teszik a 
magyar (és távolabbról a kelet-európai) Nietzsche-hatás legmozgósítóbb rétegeit, s végül harmadszor 
e rekonstruált együttes láttán feltehetővé válik az a kérdés is, vajon nem fogható-e fel ez az együttes 
a nietzschei filozófia egy lehetséges érvényes összefoglalójának.7 E hármas szempontban már össze
olvad az előbbi két tézis, amelyek egyike e tulajdonságegyüttes létére, a másik pedig a nietzschei 
filozófia értelmezésében betöltendő esetleges helyére vonatkozott. A most részletesebben ismerte
tendő motívumok tehát nem tudatos, értelmező kiválasztás során kerültek egymás mellé, hanem 
mintegy statisztikai-gyakorisági alapon. Ha tehát feltevésünk beigazolódna, és egy egységes filozófiai 
elképzelés rajzolódik ki a négy magyar Zarathusztrában, úgy ez nem egy ilyen egységet kutató szán
dék eredménye lesz, hiszen e motívumok egyetlen kritériuma az volt, hogy az összes magyar Zara-
thusz tra-változatban szerepeljenek és viszonylagosan relevánsak legyenek. 

Mind a négy magyar Zarathusztra-változatban olyan gondolkodási forma jelenik meg, amely vol
taképpen sem a kor filozófiáival, sem mindennapi gondolkodásával, sem pedig költészetével nem 
sorolható egy csoportba.8 Ezek elsősorban negatív meghatározások voltak, e negativitás „önértéke" 
azonban nem lebecsülendő, különösen, ha a deformáció (azaz a kor filozófiai, művészeti és minden
napi artikulációihoz képest érzékelhető releváns eltérés) értelmében fogjuk fel. E gondolkodási for
mára nagy szabadságfok és univerzális távlatok jellemzőek. Az a lelkesedés, amely e prototípus új
bóli megírásainak e nagy számához vezetett, bizonyosan kapcsolatba hozható a gondolkodás e ki
nyíló horizontjainak érzékelésével, az abban való kibontakozás szükségletével, sőt élvezetével.9 

A második közös tulajdonság a hagyományhoz való viszonyban kimutatható megfelelések, ül. 
azonosságok együttese. Mindegyik mű az emberiség örök, s ily módon leginkább a vallási megközelí
tésben artikulált hagyomány folytatásának tartja magát, anélkül, hogy religiózusak lennének akár 
hagyományos értelemben, akár a modern vallásos művészet értelmében. Az egész addigi történelem 
örököseinek vallják magukat e művek, költői emelkedettségben végig is száguldanak a múlt legfon
tosabb állomásain, hogy saját jelenükben újra megtalálják önmagukat. így értendő Oláh Gábor szép 
megfogalmazása, aki „az új, bátor faj"-ról azt írja: belenéz „az idők szemébe, mintha tükörbe néz
ne".1 ° 

Mind a négy magyar Zarathusztra-változat harmadik fontos közös vonása a filozófiai költemé
nyek szemléletének antiantropomorfizmusa.1' Talán különösnek hat ez olyan művekről szólva, 
amelyeknek egyik fő célja éppen az „új ember" megteremtése. Az antiantropomorfizmus az új em
ber világnézetének, általában az új világnézet sajátosságainak kifejtésekor nyeri el jelentőségét. A 
legáltalánosabban ez azt jelenti, hogy az emberi érdekek, vágyak, kívánságok ne homályosítsák el az 
új ember szellemi horizontját. Nemritkán azonban konkrét és tematikus értelmet is kap ez a törek
vés, mint ahogy az egyik legszembetűnőbb példa Fényes Samu Zarathusztra-változatának a vallási 
antropomorfizmusokat felvonultató és bíráló része. Az első két közös jegy mintha máris ellentmon
dásban állana egymással: az egész emberiségre utaló hagyománnyal kialakított, leginkább religiózus-
nak nevezhető viszony és a nemegyszer kifejtetten is valláskritikus anti-antropomorfizmus azonban 
voltaképpen inkább kiegészítik, mint cáfolják egymást. 

7 A mindenkori Zűra/Tzuszrra-változatok legfontosabb jegyei egyben annak is tudományosan 
korrekten rekonstruálható dokumentumai, hogy mint értették Nietzschét az egyes korszakokban. 

8A hagyományos filozófiai diszciplínák e kézzelfogható eltolódását mind történetileg, mind 
szisztematikusan meg lehet magyarázni. 

9E lelkesedést nemcsak az táplálja, hogy Nietzsche újra rendezi az egymástól elválasztott tudás
területeket, hanem az a meggyőződés is, hogy a most kialakuló szellemi tér még nem lezárt és befe
jezett, s a mindenkori Zarathusztra-valtozat szerzője a maga artikulációjával progresszíven részese 
lehet e tér további alakulásának. 

10OLÁH Gábor, Rossz Istenek alkonyata, in Új versek. Bp. 1909. 168. 
1 ' A magyar Zarathusztra-váhozatok talán legcsattanóbb antropomorfizáció-kritikája Fényes 

Samu műve (A bálvány), amelyben a kereszténység, ill. egyáltalán a vallás mint messzemenő ant-
ropomorfizálás jelenik meg, mégpedig többfajta - nemcsak nietzschei - argumentáció alapján. 
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Anélkül, hogy lehetőségünk nyílna arra, hogy ezt a kettősséget mélyebben feltárjuk, jeleznünk 
kell hogy mind a Zarathusztra, mind általában a nietzschei személyiségidealizmus forrásvidékénél 
járunk: a személyiség olyan religiózus keretbe állítása ez, amely a vallásos antropomorfizációnak leg
szélsőségesebb ellenpólusa.'2 

A negyedik közös vonás a négy magyar Zarathusztra-változatban az a tudatos törekvés, hogy a 
létrejövő filozófiai költemény egész világképet foglaljon össze. A szempont közvetlenül mutatja a 
prototípus üyen gyakori újrafogalmazásának talán legfontosabb összetevőjét: Nietzsche filozófiai 
költeménye tette lehetővé egész világképek homogén nyelvezetű megfogalmazását. Ha a szükséglet 
felől közelítünk, s ezt relevánsnak ismerjük el, úgy világos, hogy a kor dinamikus világában e világ
kép-egészek megfogalmazásának műfajául más aligha jöhetett volna szóba. Mind Oláh, mind Fényes, 
mind Boér, mind pedig Nagy Sándor esetében igaz, hogy filozófiai költeményünk maradéktalanul 
foglalja össze akkori világképüket. A Nietzsche-kutatás sokszor tévesztette szem elől, hogy a Zara
thusztra önmaga is mennyire tudatosan vállalta ezt a reprezentatív funkciót, s gyakorlatában kevéssé 
tekintette evidenciának azt a tényt, hogy a Zarathusztra maga is egy egész világkép sajátosan didak
tikus szempontú összegezése volt.'3 , 

A magyar Zarathusztra-változztoknak a prototípusra ugyancsak erősen emlékeztető ötödik közös 
jegye, amit a filozófiai költemény műfaja tesz lehetővé, hogy a változatokban a nietzschei filozófia 
mélystruktúráinak és felszínének kettőssége eltűnik. Minden Nietzsche-mű értelmezése nagy mérték
ben függ attól, hogy hogyan rekonstruálják, milyen mértékben veszik tekintetbe a konkrét megfo
galmazások mögötti füozófiai mélyrétegeket. Egy példa: a David Friedrich Strauss elleni Korszerűt
len elmélkedés iránya kultúrkritikai; olyan kultúrkritikáról van azonban szó, amelynek megértéséhez 
számos metafizikai vagy éppen ismeretelméleti előfeltétel teljességgel elengedhetetlen, amelyeket 
Nietzsche egy másik Korszerűtlen elmélkedésben, a Tragédia születésében, netán a Hagyatékban ma
radt még korábbi írásaiban fejt ki. Ez a probléma, mely az olvasót és az értelmezőt egyaránt nehéz 
feladat elé állítja, a filozófiai költemény műfajában, annak dikciója miatt nem jelentkezik. A filozó
fiai költemény dikciója, nyilván sajátos didaktikus céljai miatt, ugyanis épp azt próbálja megfogal
mazni, ami általában a mélyszerkezet elemei közé tartozik. 

A négy magyar Zarathusztra-\á\tozat hatodik fontos közös jegye az a viszony, amely a filozófiai 
költemények középponti, profetikus alakját, ill. feltételezett reménybeli tanítványait a természethez 
fűzi. Figyelemreméltó módon ezt a kapcsolatot is elsősorban negatívan határozhatjuk meg, mint ami 
mentes a történetileg hagyományozott tartalmaktól, nem romantikus stb. E viszony mélyén a pró-
féta-protagonista sajátos azonosulása áll a természet dezantropomorf, ember nélküli törvényeivel. 
Ezt egyszerre hangsúlyosan modern és hangsúlyosan antik viszonylatként kell értelmeznünk, amely
ben a természetnek egzisztenciális és a létezésnek természeti relevanciája van. További leírás helyett 
álljon itt Oláh Gábor néhány szép megfogalmazása az ő Zarathusztra-változsdából: „a beteg emberi
ségéből eredő cselekvés vagy éppen a ressentiment jelenségeivel (ha terminológiájukkal nem is). A 
emberi egzisztenciát a Földön, mint „Univerzumban száguldó golyó"-n képzeli.1 4 

A négy magyar Zarathusztra-változaX következő közös sajátossága a nietzschei pszichológia és 
emberlátás komplexumainak egyöntetű átvétele. Mindegyikükre az emberi magatartás szenvedélyes 
elemzése jellemző, s szinte automatikusan élnek az identitás, a tudatalatti, az „erőből", ill. „gyenge
ségéből eredő cselekvés vagy éppen a ressentiment jelenségeivel (ha terminológiájukkal nem is). A 
prototípus filozófiai poézisében benne található Nietzsche pszichológiájának summája (természetesen 
nem a diskurzív tudományosság apparátusával kidolgozva) e pszichológia mind azonosulást kiválóan 

12 Pozitíven gyakorolt dezantropomorfizáció jelenik meg Boér Jenő amor fati felfogásában, ahol 
az embert olyan lényként határozza meg, mint akinek akarata „magabiztosan" válik eggyé ,,a min
denség életé"-vel. (L. BOÉR Jenő,Az ember. Kolozsvár, 19-06. 23.) 

13E ponton a Nietzsche-értelmezés alapvető elvi kérdései is aktualizálódnak. Mindenesetre pél
dául Mazzino Montinari legújabb kutatásaiból is tudjuk, hogy az egész mű megszületésében milyen 
közvetlen szerepet játszott Lou Salomé, akinek számára ez az összefoglalás megszületett. 

14 Oláhnál az ember helye a kozmoszban egészen hasonló ahhoz az ábrázoláshoz, ahogy ez a 
fiatal Nietzschénél kialakult, akinek írásait Oláh feltehetően nem ismerhette ekkor teljes alapos
sággal. 
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céltételező, mind leíró, mind pedig kritikus arculata felvonul a négy magyar Zarathusztra-vá\tozat 
mindegyikében.15 

Mind a négy magyar változat őrzi a prototípus katartikus irányultságát is (ez nyolcadik kieme
lésre érdemes tulajdonságuk), ami újabb motívumként erősítheti meg azt a feltevést, hogy a Zara
thusztra milyen mértékben őrzi és közvetíti a nietzschei filozófia íegfontosabb tartalmait, de utal az 
„egzisztenciális jelentőség" nagyságrendjére is, ami mondanunk sem kell - minden katarzis magától
értetődő velejárója. E katartikus jelleg további elemzése kimutatná, hogy e filozófiai költemények a 
fogalom hányféle értelmében mondhatók katartikusnak, másfelől napvilágra hozhatná a nietzschei 
személyiségidealizmus önmaga elmozdulásainak állandó élményéből táplálkozó belső világát is.1 * 

Figyelemre méltó következetességgel jelenik meg mind a négy magyar Zaraf/zwszf/a-változatban a 
kozmosszal való azonosulás, az amor fati gondolata is. Ez ugyan szervesen összefügg az imént önálló 
motívumként kezelt „természet", „természethez való viszony" kérdéskörével, azzal egészen mégsem 
azonosítható. Homogén tartalomként fogják fel a magyar szerzők is (s ez művük kilencedik fontos 
közös vonása) a természethez való viszony (természetié« való lét) dezantropomorfizáló pátoszát a 
sorssal való azonosulás etoszávaL Mindkettő elengedhetetlen feltétele a magyar Zarathusz tra-válto-
zatok „új ember"-képének is. Az „új ember" elképzelhetetlen a kozmosszal való ezen egyesülés, az 
amor fati vállalása, ül reflexiója nélkül. Igen sokatmondó példa Boér Jenőnél a következő: „Test
vérem vagy Te, testvérem ő, testvérem az állat, a növény, az ásvány, a sejt és a csillag."17 

A magyar Zarathuszíra-változatok tizedik közös vonása fejlődéspszichológiai. E művek mind
egyike, akár a prototípus, egyben nevelő célzatú mű, olyan, amelyik meg akarja változtatni az olva
só személyiségét. Ennek szerkezeti, stiláris vagy szövegtani részletei részint nagyon is szembetűnó'ek, 
részint azonban igen rejtettek, hiszen a nevelési szándék bizonyos stratégiák megválasztását írja elő 
Boér Jenő a teozófiai hagyományhoz való közelsége magyarázza ezt, elsősorban költői eszközökkel, 
és intuitívan akar hatni. Oláh módszere a súlyos tények, ül. jelenségek mellérendelő felsorakozta
tása, a ténylegesség erejének érvényesítése a mérvadó tényekre való rádöbbentés. Fényes Samu raci
onalizmusát az is egyértelműen bizonyíthatja, hogy sokszor körülményes, részletező a filozófiai köl
temény nyelvi lendületét gyakran meg is akasztó tudományos argumentáció, amíg Nagy Sándor 
(ugyancsak a Zarathusztra megfelelő részeire támaszkodva) parabolaszerű példázatok egymásután
jával kíván hatni az olvasóra, ami egyszerre idézi fel a középkori színjátékoktól az elidegenítő szín
házig az összes parabolákra épülő didaktikus műfaj sajátosságait.18 

Nem kétséges, hogy e tíz alapvető sajátosság egyértelműen bizonyítja, hogy összességük átfogó 
Nietzsche-értelmezés alapjául is szolgálhat. Még egyszer emlékeztetnünk kell arra, hogy e jegyeket 
teljességgel külsőséges szempont alapján gyűjtöttük össze. Azt, hogy mégis rendelkeznek belső ko
hézióval (s ez a belső rendszerezettség a Nietzsche-értelmezések szempontjából is számottevő jelen
tőségre tehet szert) nem szeretnénk arra felhasználni, hogy ezzel helyettesítenénk a nietzschei filo
zófia rekonstrukcióját. Szemünkben ez az egybeesés egyáltalán nem véletlen, de ennek tényét nem 
akarjuk bizonyítékként érvényesíteni 

Mielőtt a magyar Zarathuszíra-változatok részletesebb elemzéséhez fognánk, ki kell térnünk arra 
is, hogy e filozófiai költemény Nietzsche kelet-európai hatástörténetének 1,'ülön is kulcsműve volt. A 
prototípust nemcsak nálunk, de Kelet-Európa több más irodalmában is sokszor írták újra. 

1SA magyar változatok sokat őriznek meg, ül. használnak fel a nietzschei pszichológia tartalma
iból. Boérnél az eudaimonizmus uralkodik, a nietzschei „Isten halott" azzá a felismeréssé alakul, 
hogy: „Az emberi boldogság halott". Oláhnál az emberi emancipáció akarásának pszichológiai vetü
letei tűnnek leginkább szembe. Fényes már tudományosabb, „pozitívabb" megfogalmazásokat is 
beépít művébe: a bűntudat, a „félelem" történelmi jelentőségének vagy akár a (zsidó nép) identitá
sának formájában. Nagy Sándornál a fő értékvonatkoztatási területek válnak a pszichológiai kérdés
feltevések alapjaivá is. 

16 Mind a négy magyar Zarathusztra-változ&t is a legközvetlenebb módon kíván beállítódásválto
zásokat olvasójában előidézni. Ezek a változások náluk is csak katartikus úton mehetnek végbe. 

17Az amor fati és az átfogó dezantropomorfizmus összefüggéséről 1. a 12. jegyzetet. 
18A filozófiai költemény sajátos hatásmechanizmusainak vizsgálata azért ígér számos eredményt, 

mert e műfajban a didakszis konstituáló jelentőségre tesz szert. 
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Az orosz Nietzsche-hütás középponti alakja Gorkij, aki ugyancsak megírja a maga Zarathusz trá-
ját, melynek címe jellemző módon, Az ember.l 9 ösztönzést adott a prototípus (a teljesség igénye 
nélkül) az orosz szimbolizmusnak, Ivanovnak, Belijnek, Brjuszovnak.2 ° A költő-filozófus, a műben 
szereplő próféta-alak, valamint az egyes művekben megfogalmazott új embereszmény hármassága egy 
irányba mutat: a valóságosan majdhogynem emberfeletti feladatok előtt álló kelet-európai értelmiség 
szellemi heroizmusa talált mintára a Zarathusz trában. E modern filozófiai-költészeti-jelenség (min
den esetleges látszat ellenére) drámaian valóságos problémákból nőtt ki. Az eredeti, szellemi heroiz-
mussá növekedő nietzschei személyiségidealizmus végső soron hű megfelelőjévé vált a kelet-európai 
értelmiség emberfeletti missziójának is. Nyilvánvalóan bizonyítja ezt Minszkij filozófiai költeménye, 
Zarathusztra ja, az Éjszaka a Gecsemánén, is. A Krisztussá (!) változott nietzschei Übermensch szem
besül mindazzal, ami a megváltás művét már eleve kudarcra ítéli. A Megváltó ugyan mit sem tud 
válaszolni minderre, a megváltás tervét azonban egyáltalán nem adja feL Ez az alaphelyzet világosan 
példázza az imént mondottakat: a prototípus eredetileg némiképp absztraktabb, klasszikusabb sze-
mélyiségidealizmusát Kelet-Európában nyomban konkrétan értelmezhető társadalmi céltételezés vált
ja feL A magyar Zarathuszrra-változatok annyiban e prototípushoz állnak közelebb, hogy az új vi
szonyok eljövetelét inkább teszik függővé az új ember színrelépésétől, történelmi léptékű keletkezé
sétől, tehát ebben az elvontabb személyiségidealizmust képviselik, amíg például az orosz változatok 
közvetítések nélkül a konkrét társadalmi feladatvállalásokra összpontosítanak. 

A nietzschei messianisztikus individualizmussal való tartalmas azonosulási lehetőséget a Zara-
thusztráX, mint prototípusra többé-kevésbé felismerhetően követő bolgár változatok. A történeti 
elmaradottság meghaladása, az ország átfogó szociális problematikája, a kultúra gyökeres moderni
zációja, a modern nemzeti identitás megteremtése elég és méltó feladatot adtak ennek az értelmiség
nek, s az elvégeznivalókra pillantva a szellemi heroizmus már korántsem látszik öncélúnak.2' 

Zarathusztra-változatnak tekinthető Machar Évszázadok lelkiismerete című költeményciklusa 
a cseh irodalomból. Egyik fő konfliktusa a kereszténység és a (szabad) pogányság szembeállítása, 
amelyben előbbi olyan „méreg"-ként szerepel, ami baljós irányba terelte az egész európai fejlődést. 
Igazi Zarathuszfra-változat ez a mű abban, ahogy a szabad pogányság mellett világtörténeti távlatban 
feltűnik a görögség, a reneszánsz, a francia forradalom és Napóleon együttes kultusza. Ugyancsak a 
nietzschei prototípus nyomdokain kiépülő cselekvési térre utal, hogy Masaryk, a jelentős cseh gon
dolkodó és későbbi politikus útja akkor válik el Macharétól, amikor a keresztény morál megítélésére 
kerül sor. Ezt - nyilván távlati politikai megfontolásokból - Masaryk nem adja fel.2 2 

* 

Boér Jenő Az ember (1906) c. filozófiai költeménye az első, kitűzött feltételeinknek maradék
talanul megfelelő magyar Zarathusztra-változat Eltér a prototípustól abban, hogy valamivel széle
sebb extenzív szociális valóságszférát ölel fel, szinte változtatás nélkül folytatja azonban az eredeti 
antropocentrizmusát, istenemberkoncepcióját, a személyiségidealizmus eredeti intencióit. E fontos 
alapvonásokban talán Az ember áll legközelebb a Zarathusztrához. (Ez azért is lehet így, mert Oláh 
Gábor műve 1909-ben már tartalmazza a magyar költészet legújabb vívmányait, Fényes Samué 
ugyanezt teszi a századelő európai és magyar történeti, politikai és más szellemi tartalmaival, Nagy 
Sándoré pedig már az európai modernség korszakainak reflexióját is magában foglalja.) 

• 
l 9 L. erről, LENGYEL Béla, Gorkij és Nietzsche, Bp. 1979. 
2 0L. erről pl. SZILÁRD Léna, „Apollón és Dionüzosz" (Egy mitologéma orosz sorsa.) Filoló

giai Közlöny 1978. 4. sz. 
2'Elsősorban Szlavejkas, Iavoroe, Christav Milev és Deteljanov Zarathusztra-változataua gondo

lunk, melyek annak ellenére, hogy a nemzetközi köztudatban alig ismerik őket, érvényesen fogal
mazzák meg a prototípus és a kelet-európai értelmiség kapcsolatának változatait. (L. JUHÁSZ Péter-
SIPOS István, A bolgár irodalom története. Bp. 1966.) 

2 2L. erről SZALATNAI Rezső, A cseh irodalom története. Bp. 1964. 
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Mint annyi más Zarathusztra-változat, Boér műve is a jelen leírásával indul. A jelen itt is kitün
tetett idő, két teljes „világkorszak" találkozási pontja. Egy világméretű megrázkódtatás lehetősége is 
kirajzolódik e mű horizontján, amelynek okai közül a gyors iparosítás emberi-lelki következményei 
és a kereszténység-utáni korszak egzisztenciális és morális problematikája a legszámottevőbbek. A 
jelen, melyre e „földindulás" árnyai rávetülnek, nemcsak Isten, de az „emberi boldogság" halálának 
korszaka is lesz, ami elementáris egyértelműséggel utal a Boérnál is rendkívül erősen meglevő eudai-
monizmusta.23 A természet önmagában harmonikus, lehetővé tenné az emberi boldogság kibonta
kozását. Ebből a válságként átélt alaphelyzetből Boér is történeti mértékben nézve előre szeretne 
kitörni, gyökeresen új egzisztenciális lehetőségek felvázolásával, s az emberiség világtörténeti kreatt-
vitását igyekezik mozgósítani. Az emberiséget egzisztenciálisan fenyegető lehetőségekkel egy időben 
Az emberben is himnikus magasságokban fogalmazódik meg, hogy a jelen voltaképpan „nagy kor
szak", „nagy idő", amelynek valóra váltása mindenki feladata kell hogy legyen.24 

Boér profetikus alteregója olyan médium, amelyen át az ő új evangéliumának örömhíre éri el a 
földi emberiséget. Az ember „földhözkötött", kozmikus létformája figyelemreméltóan fonódik össze 
itt is az emberi öntudat természeti korlátait végtelenül meghaladó univerzalitásával. Boér szemlélete, 
akár a kor magyar Nietzsche-értelmezésében Schmitt Jenő Henriké, közel áll gnosztikus-teozóflkus 
törekvésekhez, s ez jól érzékelhetően megmutatkozik az „új ember" képében. Az öntudat gnoszti-
kus-teozófikus fogalma az, amelybe, az emberi létezés számos korábbi fejlődési alakzatának betető
zéseként, a nietzschei Übermenschet újrafogalmazza. Kreatívan őrzi meg eközben az eredeti nietz
schei indíttatásokat, az öntudat fejlődésére épített vegytiszta személyiségidealismus szellemében a 
következő, az egész világtörténelmet átfogó korszakolást készíti el: az ember kezdetben emberállat
ként létezett, aki felhőtlen harmóniában élt mind önmagával, mind pedig az őt körülvevő világmin
denséggel. Az emberállat az öntudat még viszonylag alacsonyabb fokán áll, ezért inkább ösztönei 
irányítják. Ez azonban nem akadályozza harmonikus egzisztenciáját a kozmoszban. A történelmi 
fejlődés létrehozta új stádium ezt követően az állatember, egyszerre objektuma és szubjektuma még 
a jelennek is. Az állatember meghatározásaiban Boér kora problematikáját próbálja megragadni. A 
mai ember magas fokú öntudattal rendelkezik, elutasítja jelenét és ezáltal forradalmasító történelmi 
potencialitást hordoz. Épp ez a magas fokú öntudat, létezésének e „szellemi virága" okozza sajátos 
elidegenülését: bármennyire jogosan is utasítja el a „mai" civilizációt, már nem képes azonosulni a 
világ tulajdonképpeni öntudatával, Istennel és eltávolodik az „alkotó élet"-tó'L Az állatember egyben 
pedig az a meghaladandó állapot, amelynek (harmadik stádiumként) Az Emberhez kell továbbfej
lődnie, aki Boér művében az „Übermensch" megfelelője. 

Az ő filozófiai költeménye is megfogalmazza tehát a maga „örömhír"-ét: az új ember, Az Ember 
megteremtésének üzenetét. Az új embert tudatos aktivitás eredményének fogja fel, ami azonban a 
maga részéről a világegyetem, a lét aktivitását is igényeli, mégpedig a lét nagy folyamataival azono
suló módon. Az ember eddigi, ilL jövőbeli fejlődését a gnosztikus gondolatrendszer jegyében az ön
tudat kibontakozásaként értelmezi, ez teszi lehetővé azt is, hogy egész koncepciója megmaradjon 
nemcsak általában religiózusnak, de némiképp keresztény színezetűnek is. Mérhetetlenül sokat 
mond, hogy e gondolati keretbe három tudásterület felvételét tartja elengedhetetlennek: a termé
szettudományok, a (kritikai) filozófia és az új szociális tanok azok, amelyeket e gnosztikus szemé
lyiségidealizmus összefüggésrendszernek asszimilálnia kell.25 Példaszerűen mutatja a kibővítésnek ez 

23Boér beszél például ,,a boldogságot felemésztő kultúrá"-ról (5), s már bevezető nagy kor
diagnózisában elmondja: „Senki sem boldog" (7). 

24A jelent - egyszerűen - „világváltozás"-nak nevezi, amelyben - mint már érintettük, „az 
emberi boldogság halott". 

2 5 Ez a három integrálandó tudásterület ugyanazt a szellemi környezetet világítja meg, amelyben 
Boér a maga új vallását elgondolta. A korjellemző (és egyben a Zarathusztra hatásának, további 
terjedésének szempontjából legfontosabb) vonás éppen az volt, hogy ezek az objektivációk nem fel
tétlenül zárják ki egymást. Az, hogy szellemileg és bizonyos fokig egzisztenciálisan egyesíthetőek, e 
kor és a kultúrák a legnagyobb reménysége volt. 
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a konkrét iránya azt, hogy milyen mértékben nyitottnak bizonyult a filozófiai költemény Nietzsche 
inspirálta műfaja a szó szoros értelemben legeltéró'bb gondolatrendszerek felvételére, ill. azoknak az 
eredeti személyiségidealista elképzelésekkel való egyesítésére. E három terület fontosságának ez a 
nyílt elismerése önmagában is továbbgondolásra érdemes adat mind Boér pályájának értékelésekor, 
mind pedig, mint már említettük, a filozófiai költemény felvevőképességének is artikulációkészségé
nek értékelésekor. Az antropozófiába átcsapó religiózus személyiségidealizmus közvetlen meghosz-
szabbításának tűnhet Boérnak az az elképzelése, hogy az „új vallás", ami a tökéletesen öntudatra 
jutott ember terméke lesz, már nem az ember félelmére, de élethez való bizalmára alapul majd. 
Nem nehéz azonban felismerni, hogy ez az elképzelés a legszélesebb koráramlatok számos változa
tának is mennyire megfelel, a teozófikus-személyiségidealista megfogalmazás tehát a kor egész, az 
emberiséggel önmagát azonosnak tekintő értelmiségének egyik alapvető, a megvalósulás küszöbén 
álló reménységét mondja ki. Isten azonossá válik az élettel, annak alkotó elvével, s ezen a közvetí
tésen át a bibliai történetek új szimbolikába való beépítése is megtörténhetik.2 6 A vallások egymás
utánjában az emberiség kulturális fejlődésének, öntudatának állomásai fejeződnek ki, ezen a szálon a 
gnosztikus indíttatás történetfilozófiai dimenziókat ölt magára. Ez is jól példázza a filozófiai köl
temény integrációképességének határtalanságát: az emberiség múltja a filozófiai felfogású történeti 
teljesség révén ereszként jelenik meg a filozófiai költeményben. A „hatalom" azonos Boérnál tz 
„élet"-tel: az „alkotó hatalomegység" teremti meg az egyes fcmber létalapját is. Boér ezzel igen kö
zel jut a nietzschei „hatalom" autentikusnak tekinthető értelmezéséhez, még akkor is, ha ezt a kö
zelséget nem annyira a fogalmi elemzéseiknek, mint inkább a személyiségidealizmur. belső tendenciái 
kibontakoztatásában megmutatkozó rokonságuknak tulajdoníthatjuk. 

Boér az új ember megteremtését világtörténelmi szükségszerűségnek tartja, amelytől, a szó szoros 
értelmében, az emberiség jövője függ. Itt olyan történetfilozófiai-társadalomszelméleti együttesről 
van szó, amit sem Nietzsche, sem Boér nem fejt ki a maga filozófiai költeményében. Ez akkor is 
kulcskérdés, ha Oláh Gábor vagy Fényes Samu Zarathusztra-víltozatai az új ember történetfilozófiai 
szükségszerűségként, igazi sorskérdésként való feltüntetését történeti, szociológiai vagy akár közvet
lenül politikai tényezőkkel is sokrétűen motiválják. Ugyanilyen gazdag motivációt tételezhetünk fel 
Boérnél. Bizonyosra vehetjük, hogy Boér az új ember sorskérdésként való kimondásával saját 
(személyiségidealista-gnosztikus) nyelvére tesz át számos történelmi társadalmi tapasztalatot. 

Boér Jenő filozófiai költeménye egyike azoknak, melyek nyelvileg is igen közel állnak a proto
típushoz, ö is kísérletet tesz arra, hogy egész nyelvi „rendszer"-t, dikciót és saját fogalmiságot telje
sítsen ki művében, azaz új nyelvet hozzon létre. 

Jellegzetesen utalnak a prototípusra az „íme, itt az igazság!" vagy az „Akinek füle van, hallja 
meg!" fordulatok, ugyanígy a megszólítás, mellyel olvasójához fordult: „örömtársaim az életért!" A 
sajátosan az absztrakt és a konkrét szféra között közvetítő nietzschei nyelvi artikuláció2 7 nála is a 
nyelvi megformálás egyik meghatározó megoldása: „Óriás hegy az ismeretlen!"; „a félöntudat pokoli 
fejedelme"; „az öntudat szellemgerince"; a „belátás posványa". Absztraktnak és konkrétnak ez az 
elegyítése nemcsak a Zarathusztra talán legdöntőbb nyelvi újítása, sőt forradalma, ami a modern 
költészet egész univerzumának egyik ősforrása, hanem éppen ez a nyelvi kifejezésmód az, ami a 
fiatal Ady ebben az időben érlelődő költői forradalmának is meghatározó vívmánya volt. Ha a köl
tői megújulás tartalmi-szemléleti feltételeire gondolunk, könnyű érzékelnünk, milyen nagyságrendek
kel, lehetőségekkel tágította ki ez a lépés a filozófiai költeményben artikulálható összefüggéseket, s 
hogyan vezethetett univerzális artikulációhoz, „világ-költeményekhez". Az absztrakt és konkrét 
között heurisztikus célzattal közvetítő szemlélet kísérletező kedve Boérnál is számos új összetétel
ben ölt testet: „teremtőélet", életgyermekiség", „örökélet", „élethit", „életboldogság", „életala
kulás", „életlényeg", „újéletteremtés", „életbizalom", „mindenségszörnyeteg", „hóhérmindenség", 

16Egyetlen példa a bibliai torténetek „szimbolikus" értelmezésére: az, hogy Ádám és Éva csak 
egyetlen harapást ettek a tudás fájáról, annak „szimbolikus kifejeződése", hogy az öntudat „fejlet
len formában jön a világra" (54). 

2 7 L. erről KISS Endre, A világnézet kora. Nietzsche abszolútumokat relativizáló hatása a század
előn (Bp. 1982.) c. munkájának elsősorban az Ady-fejezetét. 
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„mindenségteremtés", „mindenségi hatalom", „emberállat", „állatember", „embereszme", „ember
teremtés", „világtavasz", „Krisztus-öntudat", „mintaisten", „intézményszörnyeteg" stb. 

Az absztrakt és konkrét között többszörösen indázó, magas komplexitású együttest is megtalál
juk Boérnál, ennek jelentősége Ady nyelvi fordulatában is felmérhetetlen, benne mintegy összege
ződhetnek az új nyelv lényeges sajátosságai: „Ez a megfoghatatlan szörnyeteg formációból formá
cióba fújt át bennünket a fejlődés szalmaszálán, mint a gyermek a szappanbuborékot"; 

„. . . alkohol tengerén tévelygő élethajónk idegbontó dohányfüstöt okád titokzatos végtelen 
ölébe" stb. 

Boérnál - és ez is mutatja, hogy sikerült változatról van szó - optimálisnak mondható tehát a 
gondolati artikuláció megfelelése a nyelvi-poétikai szférának, a filozófiai költemények esetében a 
legfontosabb kritérium. 

Oláh Gábor Zarathusztra-vához&ta. (Rossz istenek alkonyata, 1909) már címében is félreismer
hetetlenül utal Nietzschére („Bálványok alkonya"). Az esetleges látszat ellenére Richard Wagner 
szellemisége a műben számottevő módon egyáltalán nincs képviselve. A címben szereplő többes 
szám (istene/;) Boérhez képest tartalmas eltolódást jelez, átmenetet a homogénül személyiségidea-
lista-gnosztikus megközelítésből egy sokrétűbb, a szociális-társadalmi valóság elemeit közvetlenebbül 
önmagába felvevő filozófiai költemény útján. A tárgyi szféra ugrásszerűen kitágul, megjelenik a kor 
elvileg összes formáló tényezője, amit egyben a prototípus lokálissá válásának egyik legfontosabb 
előfeltételeként is számon tarthatunk.26 

Akár az imént elemzett Boér, Oláh sem tér el a Zarathusztra-típusú filozófiai költemény alap
vető önértelmezésétől: az ember a történeti jelenidőben két egész világkorszak határán áll, s e hely
zetet majdhogynem minden individuum konkrét létezésében is szükségszerűen átéli, illetve végig
gondolja. A meghaladandó világkorszakban Isten létezése volt meghatározó, amíg a jövendő az „új 
értékek" uralmát rejti méhében. A művet konstituáló sokforrású dinamika a filozófiai költemény 
műfajának újabb, szociológiai természetű jelentőségét világítja meg: Oláh Gábor, a koldusszegény 
fuvaros fia a kálvinista Rómában épp a nietzschei prototípus újrafogalmazásával foglal el olyan szel
lemi helyzetet, amelyből szemlét tarthat múlt és jövő fölött, felelősen szólhat bele az új korszak új 
értékeinek meghatározásába. Olyan oldala ez nemcsak a Zarathusztrának, de a nietzschei gondol
kodás egészének is, amelyet legszívesebben szellemi demokratizálásnak neveznénk.29 Ez a műfaj, ez 
a nyelv tette lehetővé, hogy (ez esetben) Oláh a Föld jó értelemben vett középpontjának, törvény
hozónak, illetve új értékek meghirdetőjének szerepében léphessen fel, mégpedig egészen az eredeti 
nietzschei emberiségért érzett „univerzális felelősség" értelmében. A szellemi termelés szociális átré-
tegeződésének kellően alig felmérhető állomása ez, amely önmaga is átmenetnek bizonyulván, bele
fut az avantgardizmusba. Az egészet célzó művészi artikuláció ilyen demokratizálása nemcsak a 
Zarathusztra, de az egész nietzschei filozófia egyik eddig figyelemre alig méltatott vonása. Különös 
jelentőséget nyerhet ez, ha arra gondolunk, hogy a filozófiai költemény szubjektuma egyáltalán nem 
elmosódó kontúrokkal rendelkező impresszionista személyiség, de éppen értékteremtő és átértékelő, 
szuverén magatartás hordozója, valamint arra, hogy az Übermensch is ebben az értelemben demok
ratikus eszmény. 

A Rossz istenek alkonyata költői prózában íródott, a költő Oláh nem szakítja meg ezt a dikciót 
más műfajokkal, versekkel, monológokkal. A mű tematikus felépítése önmagában is egyértelműen 
szemlélteti, milyen alapkérdések és milyen rendezettségben fogalmazódtak meg Oláh Gábornak a 
létezés egészét artikuláló költeményébe. Az első rész az „alkony" tényét mondja ki, egyben fel
vázolja a mű kereteit. A második rész már a talán legfontosabb tárgyi motívumot is megfogalmazza: 
a „nagyok" és „kicsik" szembeállításával a társadalmi egyenlőtlenség feszítő dilemmáinak ad hangot. 
E kérdés a mű alapvető eudaimonizmusának mond ellent. Az egyenlőtlenség nyomorúságát azért 
érzi elsősorban elviselhetetlennek, mert a „Föld oly sok teret nyújt a boldogsághoz" (!), - azaz, 

28A lokálissá válásnak arra a folyamatára utalunk itt elsősorban, amelynek során a szociális
társadalmi szféra elemei bekerülnek a filozófiai költeménybe. Ezek az elemek hordozzák azt a loka-
litást. amelyről itt elsősorban szó lehet. 

2 9 Erről a modern művészetek világnézetét tekintve oly fontos jelenségről 1. KISS Endre, A sze
cesszió egykor és ma c. munkájának Maeterlinck-elemzését. 

279 



mert - Nietzschével megegyezően - az embert ő is elsősorban boldogságra született és arra érdemes 
lénynek tekinti. Mivel az emberi boldogság olyannyira magátólértetődő (lenne), ezért kell a rossz 
isteneket megdönteni. A nietzschei eudaimonikus személyiségidealizmus ezen a csatornán hatol be a 
társadalom és politika régióiba, de úgy, hogy az eredeti eudaimonista, helyesebben a nyílt eudaimo-
nista alapállás nem változik. A „kegyetlen" isten elleni lázadás nem az elnyomorodás abszolút vagy 
relatív folyamatából nő ki, de abból, hogy az ember „gyönyörű joga", azaz a boldogság hiúsul meg 
a történelem ilyen menetében.30 Ez a tétje a kornak, annak, hogy az új ember megszületésétől, a 
szó szoros értelmében a világ sorsa függ. Oláh Gábor konkretizálja ezt az összefüggést: 1909-ben 
egyenesen nagy háborút jósol abban az esetben, ha ez a vállalkozás nem sikerülne.3 ' A boldogságba 
vetett hit oldja fel végül e fejezet végletek közötti hányódását: a jelen egy sajátos elnyomorodás, 
egyidejűleg szemben a legnagyobb lehetőségek korszaka, „nagy idő". A harmadik részben Oláh 
szemlét tart a társadalom fölött: részint lélektelen és emberellenes mechanizmusnak írja le működé
sét, részint pedig az Aranyborjú kultuszát emeli ki. A már korábban is sokrétűen előkészített egyen
lőtlenség-motívum ebben az összefüggésben közvetlenül mint „az igazi (rossz) Isten" lepleződik le. 
A viszonyok forradalmasítása ily módon az egyenlőtlenség elleni forradalommal egyenlő, ami közel 
áll Nietzsche eredeti, különösebb reflexióra nem szoruló személyiség-idealista elképzeléseihez. A 
negyedik részben az állam jelenik meg Madách és Vörösmarty dikciójára emlékeztetően elidegenült 
gépezetként, amelynek hatalmas mozgását „emberi szívek milliói" működtetik. Az egyes itt kerül 
szembe a mindennel. Ha előbb a társadalom jelent meg az egyenlőtlenség színtereként, most ugyan
ez az állam osztályrésze lesz. Az ötödik rész szárnyalóan írja le az emberben szunnyadó végtelen 
erőket, „az új, bátor faj"-t, mely most áll nembeli erőinek végtelen kibontakoztatásának küszöbén. 
Oláh „Übermensch"-e csupán egy vonásában emlékeztet Jézusra: azzal a Megváltóval tekinti azonos
nak, akit Isten mintegy „elhagy" a keresztfán: a szenvedő' ember megtestesülése.*2 A személyiség-
idealista-eudaimonikus indíttatás egy további és a lehető legnagyobb mértékben aktuális konkretizá
lása következik el a hatodik fejezetben, ahol a szerelem és a házasság emberhez méltatlan formáit 
vonultatja fel. A téma történeti, szociológiai vagy filozófiai aktualitására utalni szükségtelen volna 
most. Azt az összefüggést szeretnénk csak felidézni, hogy az emberi felszabadulás jegyében ez a 
motívum is egyszerre érintett erkölcsi, jogi, szociális stb. szférákat, azaz szerves természetességgel 
vezetett az absztraktnak tűnő személyiségidealizmus eudaimonizmusától a társadalmiság területei 
felé, ami általánosítva újabb fontos feltétele volt az európai Nietzsche-hatás dimenzióinak. Az 
átfogó felszabadulásként értelmezett emberi arculatú szerelem az emberi sorsok személyiségidealista 
stádiumelméletének ugrásait hajtja végre: az Állatemberből Embert, az Emberből Istent csinálhat.33 

A hetedik fejezet a jelen himnusza, a második rész végkicsengésének, a „nagy idő"-nek tárgyiasított 
kifejtése. „Nem éltem hiába" - kiáltja a költő, hiszen ebben a korszakban élhetett, amely ilyen 
közelségbe jutott a boldogság megvalósulásához. A jelen vívmányainak sora izgalmas eszmetörténeti 
dokumentum is, pátoszát az teszi teljessé, hogy a ,,lehetséges" és a „lehetetlen" határai elmosódnak, 
ami azelőtt az ember számára lehetetlennek tűnt, most már megvalósítható. A nyolcadik rész össze
gezés, de egyben a költői nézőpont is radikálisan megváltozik: kozmikus képek láncolata veszi körül 
a sorsában történetileg általánosított egzisztenciáját: a fiatal Nietzsche görög kozmológiai elemeket 
termékenyen felhasználó víziójára emlékeztetően néz immár ,,le" az emberre Oláh Gábor, s - mivel 

3 ° Emlékeztetnénk e ponton arra, hogy a fiatal Marx elidegenedés elleni küzdelme is milyen 
nagy mértékben a veszélyeztetett boldogság motivációból indult ki. 

3 ' A z , hogy Oláh Gábor 1909-ben ilyen pontosan érzékel egy világmegrázkódtató háborút, a 
Nietzschéből kiinduló kor- és kultúrkritika szenzibilitására is jó példa lehet. Annál is figyelemre
méltóbb ez, mert Nietzsche, akárcsak Oláh, tökéletesen figyelmen kívül hagyja a tulajdonképpeni 
politikai dimenziókat. 

3 2 Nem nehéz belátni, hogy az így felfogott Jézus-alak mind Nietzsche, mind Oláh valláskritikájá
nak kiegészítő, másik oldalát jelenti. 

3 3Rossz istenek alkonyata, 170. - Az új típusú szerelem jelentősége mint az egész korban, itt is 
felmérhetetlen. A férfi személyiségének mindenoldalú emancipációja új női magatartást is követel. 
Oláh meg is próbálkozik azzal, hogy megfogalmazza ennek az új női magatartásnak a legfontosabb 
vonásait (162). 
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e kozmikus kép egyúttal a földi küzdelmek lezárulását is jelenti - mintegy melankolikusan regiszt
rálja a világűr békéjét: „a nagy, síró gyermek, az Élet" elszunnyad.34 

Oláh, akár Boér, ugyancsak egységes nyelvet hoz létre egységes világartikulációjakor. Ennek fő 
jellemzői szintén követik a filozófiai költemény prototípusának és addigi változatainak sajátosságait: 
az újonnan képzett szavak, összetételek, az ezekből kinövő terjedelmes komplex képek, amelyek a 
fogalmiságnak és az érzékiségnek a Zarathusztra nyelvi forradalmából lassan már ismerősnek tűnő 
sajátos viszonylataiban bontakoznak ki, Oláh nyelvének is legfontosabb sajátosságai. E komplex 
képek e műben is önálló életre kelnek és új összetételek kiindulópontjává válhatnak. Világosan lát
szik Oláh nyelvének tanulmányozásakor az is, hogy a magyar költői kifejezési skála a Boér-művet 
követő néhány évben megtette talán a legnagyobb ugrását. Ady, de a többi nyugatos kifejezésmódja 
már legalább annyira mintát jelent Oláh számára, mint a Zarathusztra eredeti szövege.3 s 

Figyelemreméltók Oláh szóalakításai, ill. szóösszetételei a „gőgölnek", „eltemetett lelkek", „vi
lágvihar", „asszonytárs", „agyvelő-lámpás", „világszeretet", „világfelszabadítás", „embervirág", „kéj
katona", „gyermek-kertek" stb. A nyelvalkotás intellektuális feszültsége és gyönyöre szinte in statu 
nascendi vezet az eredeti kifejezés inverziójához: „A Természet testezte belénk a lelket, a Természet 
lelkezte belénk a testet." 

A nyelvalkotás nietzschei módja már-már elvárható módon vezet az egyre összetettebb komp
lexumok felé, melyek sokszor igen ikerülten, sokszor azonban nem a tárgyhoz szabott egzaktsággal 
indulnak a költőt foglalkoztató bonyolult összefüggések megjelenítésére, költői megértetésére. Lás
sunk néhány példát: „a napok rozoga hídja"; „a lelki töröttség világjárványa"; „a faji korlátok kínai 
bástyafala"; „örök Nap, lesugárzó lángszíve a világnak"; „lángész, lángszív, lángszerelem: a földre 
hullott Napdarabok" stb. Amíg az iménti példák az új nyelvi kifejezésmód Oláh Gábor-i változatá
ban a szemléletmód atomjaiból molekuláris nagyságrendű képleteket alkottak, a most következő 
szövegrészletek már a további ugrást mutatják. Mintegy szemünk előtt válik el ez a nyelv az egyes 
konkrét összefüggésekkel való küzdelemtől és indul meg a költői világlátás összeteuebb együttese
inek ábrázolására: „A bátorság a mi tündéri sarkantyúnk, amit belevágunk az idő szárnyas paripáiba, 
s a lehet és lehetetlen égi határán úgy száguldanak át, mint a Jehova lovai, melyek villamos kocsiját 
mennydörgetik az égben; „Az ős állat-időkből hozzánk szállt rabszolga-sóhaj fekete betűkkel lángol 
még most is az arcokon és a velőkben . . ." stb. 

Korszakunk harmadik magyar ZcrarAuszírű-változatának szerzője Fényes Samu (1863-1937), a 
kor magyar kultúrájának nem kevésbé karakterisztikus, szociológiai és történeti szempontból fontos 
lehetőségét testesíti meg, mint Boér vagy Oláh. (Azt is mondhatnánk, hogy amúgy is összefüggő 
egyéni világképpel rendelkező szerzők vállalkoznak csak egy-egy Zarathusztra-változ&t elkészítésére, 
maga a műfaj mintegy előfeltételezi azt, úgyhogy ennek leszögezése mintegy a tautológia határát 
súrolja.) A szociális problémák iránt fogékony liberális ügyvéd 1907-ben nagyja el szülővárosát, 
Kassát, s érkezik Budapestre. 1908-ban megalapítja az Úttörő c. folyóiratot, amelyben az addigi 
szabadgondolkodó-valláskritikai irányokat a monista materializmus filozófiájával egyesíti. Jelentős 
szerepet játszik a szabadkőműves mozgalomban, 1911-ben megalapítja az Úttörő-Társaságot, majd a 
Szabadgondolkodók Egyesülését. Fényes Samu önálló és respektált szólam a századeleji magyar 
progresszió orkesztrájában. 1907-ben lefordítja a Zarathusztrát magyarra, amely a fordításirodalom 

34Ez a váratlan, a modern természetszemlélettel mélyen összefüggő, Nietzschének nem kevésbé 
megfelelő zárás az új költői-filozófiai kultúra kozmológiai vetületének fontos dokumentuma. 

3 SL. KISS Endre, „Von der »schaffenden Zerstörung« bis zur Methode des »Zarathustra« 
Friedrich Nietzsches Wirkung auf den jungen Endre Ady", in Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philosophica et Sociologica. Tomus XV, 1981. 
Az absztraktnak és konkrétnak itt megjelenő sajátos viszonyát, összefoglalóan, inkább negatívan 
látjuk egzaktan meghatározhatónak: azzal sem a diskurzív-logikai, sem vizuális, sem pedig zenei
ritmikai kapcsolattal, amely a Zarathusztra legfontosabb szemléletalakító eszköze. 
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darabjaként is jelentős állomás a magyarországi Nietzsche-recepció útján. A fordítás elé írt Elő
szóban Fényes Samu nagy személyes hittel és hitellel hirdeti meg Nietzsche és a szocialista moz
galom rokonságának, közös célkitűzéseinek koncepcióját. Hamarosan saját Zaraf/wszfra-változatával 
is a nyilvánosság elé lép. Nem meglepő, ha az ő Zaraf/iMízfrfl-változatának (melynek ismét igen 
jellemzően nietzschei címe: A bálvány) legsajátabb vonása az, hogy Nietzsche és a szocialista moz
galom, ill. gondolkodás közötti kapcsolat legteljesebb magyarországi kidolgozására tesz kísérletet.36 

Fényes tehát e nagy európai szellemi „koalíció" magyarországi szóvivője Nietzsche és a szocializmus 
között, aki ezt a lehetőséget személyesen átélt, eredeti, szuggesztív tartalmakkal váltja valóra. Ez a 
számvetés egyben Ausztria-Magyarország liberalizmusának létproblémájával is érintkezik, így Fényes 
filozófiai költeményében jelentős hangsúlyt kap például egy lehetséges modern zsidó identitás prob
lémája és általában számos felvilágosító mozzanat, melyek szervesen egészítik ki a II. Internacionálé 
marxizmusából, az ateista-szabadkőmíves liberalizmusból következő alapvető orientációkat. 

A Bálvány szociális. 1 irányultságának egyik legfontosabb következménye és legláthatóbb jele az 
„új ember" szociális-társadalmi tartalmakkal való átitatódása ez egyébként minden szocialista 
Nietzsche-interpretáció meghatározó közös vonása is: az „új ember" a jövő proletariátusának válik 
„prototípusává". Boérnél a szociálisan is fenyegetett civilizációra gyógyír az „új ember", Oláh 
Gábor már több konkrét társadalmi-szociális utalással építi fel világképét. Fényes a nietzschei új 
ember-t egy Marx utáni szellemi univerzumban helyezi el. (Azt, hogy a marxizmust a II. Internacio
nálé gondolkodásának vezető tartalmaival azonosítja, elengedhetetlen megjegyeznünk, ennek ellenére 
Fényes szemében Nietzsche Marx utáni jelenségnek számított.)3 7 

Fényes filozófiai költeménye megegyezik mind Boér, mind Oláh művével abban, hogy a gondo
lati anyagot itt is a három időréteg szervezi meg, csakhogy talán még közvetlenebb módon. A há
rom idősík Fényes művében nyomban szerkezeti következményekkel jár: a mű három nagy fejezetét 
különbözteti meg. Az időbeliségre alapuló szerkezet, amelyet végső soron az emberiség történeti 
fejlődése határoz meg, ezzel tartalmi és logikai jelentőségre tesz szert: „. . . Volt", „. . . Van" és 
„Lesz" a három cím, ami maradéktalanul teljessé teszi a filozófiai költemény nietzschei prototípu
sának fejlődését: a három idősík három „könyv"-ként önállósodva alkotja az alapvető történetfilo
zófiai modellt. A múlt kritikájába számos pozitív-tudományos elem szűrődik be: a vallás keletkezé
sét (mások mellett a II. Internacionálé közfelfogásának is megfelelően) túlnyomórészt gazdasági 
motívumokból vezeti le. Kivételt tesz (ő is) Jézussal, akinek áldozatát teljes mértékben méltányolni 
tudja, és akinek tanítását a „szociális kérdés megoldása"-ként interpretálja.38 Az első rész, a 
„Múlt", a középkor elemzésével zárul, amely Krisztus tanításaiból végül is „Bálvány"-t csinál. A 
múlt és jelen határvonalának ilyen konkrét megvonása ugyancsak határozott történetfilozófiai elő
zetesen kitűzött koncepcióra utal: ez ugyanis az „újkor" kezdete, mely a „jelen"-ig tart; a három
elemű történetfilozófiai séma ebben az összefüggésben is konkretizálódik. 

A jelent „háromszoros reneszánsz" vezeti be: a „művészi" reneszánsz Firenzében, a „gazdasági", 
amit Kolumbusz felfedezése tett lehetővé, valamint a „vallási" újjászületés, ami a német reformáció 
műve. Az újkor szintén igen erőteljesen konkretizált felvázolása teszi lehetővé a politikai-szociális 
problematika teljes beépítését a filozófiai költeménybe. Tézisszerűen halad végig a vallással kapcsola
tos legfontosabb témákon, s a konkrét kérdésfeltevések alapján még szociológiailag is hű képet 
alkothatunk az akkori közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdésekről (a valláson alapuló erkölcs, 
a hit, a bűnbeesés, a túlvilág, a szeretet, a jótékonyság). Ezeket az értékeket, ill. e vallásra alapított 
tevékenységek és értékelések religiózus vonatkoztatását a jelen számára elfogadhatatlannak nyilvá
nítja, szándéka — mint minden filozófiai költeményé - ebben is közvetlen hatás elérésére irányul. 

• 

36 Fényes - többek között - nemcsak azt emeli ki, hogy mind a szocializmus, mind Nietzsche 
„általánosságban" új embert akart, de konkrét közösségeket is megállapít a tételezett eszmé
nyekben. 

37 Voltak egész kultúrák, ahol Nietzsche Marx-utáni helyzetben lépett fel, de olyanok is, ahol 
Marx-előtti gondolkodónak számít. E helyzet természetesen sokban meghatározza a mindenkori 
Nietzsche-értelmezés hangsúlyait is, s számos további elmélettörténeti, nemegyszer elméleti problé
mához vezet. 

38FÉNYES Samu, A bálvány. Rapszódiák. Bp. 1909.43. 
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Érvel eközben számos tézis tudománytalanságával, az egyház „manipulációjáéval és mindenekelőtt 
a túlvilág-elképzelések kritikájánál jelentős mértékben magával Nietzschével is. Érvelésében ezen
kívül az aufklärista, a feuerbachiánus, az Ausztria-Magyarország „második felvilágosodásá"-ra, a kor 
materialista monizmusára jellemző tartalmak szerves egésszé állnak össze.39 Sokatmondó az osztrák 
oldal második felvilágosodásával való mély megegyezésekről az, ahogy például a jelenkori szerelem 
társadalmi jelenségformáinak leírása után máris a házasság felbonthatóságának gyakorlati kérdéseire 
terelődik a szó, vagy ahogy a jótékonyság jelenségének leírása után az „örök törvények viszony
lagossága" következik összefoglalásként. Fényes „nyitása" a politikai-szociális-társadalmi tartalmak 
felé legalábbis jelzésekben képes a jelen és közelmúlt ideológiai univerzumának teljes sávjait felvenni 
a műbe, ami ily módon szinte önmagától ideológiai vallomássá is válik. A konkrét, egyes motívu
mok beláthatatlan sora magyarázhatja, hogy miért nem térhetünk ki mindegyikükre. Megoldásai 
azonban különösen is érdekesek, mert a személyiségidealista és a társadalmi-szociális értékek és 
meggondolások teljesen fedik egymást: Az ember felszabadítása egyet jelent a kizsákmányolás meg
szűnésével és a világ megszabadításával a ,,bálványok"-tól. Fényes számára ez a lehetőség már a 
közeli jövő ígéretei közé tartozott. Ez az összefüggés is bizonyíthatja a magyar progresszió szellemi 
tartalmai és a forradalmak szoros egymásraépülését. 

Bár Fényes az egyetlen a négy magyar Zarathusztra-változat szerzői közül, aki híven Nietzsché-
hez megfelelő szerkezeti meggondolások alapján költeményeket is beépít művébe, A bálvány még
sem tudja egységgé formálni a tudományos, a történelmi-materialista, a felvilágosító, a pszichológiai 
oknyomozó, a politikai és a szociális szférák tárgyi tartalmait. Ez nem azt jelenti, hogy Fényes 
műve nélkülözné az ihletet és a szuggesztiót, a szó szoros értelmében nem tudja azonban hiánytala
nul „átlelkesíteni" sokrétű tárgyiasságát. Korántsem véletlen, hogy A bálvány legdrámaibb részei 
éppen azok, ahol a prototípus szellemisége a legégetőbb hazai kérdésekkel esik egybe: így a túlvilág 
vagy a bűntudat kritikája, a modern zsidó identitás kérdésének felvetése, a tömeg jelenségének fel
bukkanása, melyet Fényes forrón szeret, történetileg azonban könnyen sebezhetőnek tart. 

* 

Nagy Sándor műve, Az élet művészetéről (1911) ismét újabb lehetőségeit valósítja meg a prototí
pusnak. Nem annyira a filozófiai költemény egységes nyelvi megformálását tartja feladatának, mint 
inkább az egymást követő helyzetek, jelenetek felvonultatását, melyek — s ez a Zarathusztrában 
sincs másképp — az ideáltipizáltan eltérő értékrendszereket és felfogásokat ütköztetik egymással. 
Nagy Sándor tehát elsősorban a példázatszerű jelenetek technikáját veszi át a Zarathusztrából, nem 
pedig a közvetlenül az olvasóhoz-hallgatóhoz irányított költői-prófétai dikciót. Hogy az ilyen egzem-
plárikus jelenetezés milyen jelentőségű az irodalom további fejlődése számára, jól mutathatja a fiatal 
Brecht Nietzsche-élménye, aki sok egyéb motívum mellett éppen a későbbi epikus színház példázat-
szerűén jelenetező technikájának kidolgozásához kapott ösztönzéseket a Zarathusztrából.40 Nagy 
Sándor vállalkozása a későbbiekben tehát nagyon is termékenynek bizonyuló kibontakozás irányába 
mutat. Ezzel szemben, nem kevésbé szuverén nagyvonalúsággal mellőzi a prototípus számos, addig 
teljesen elengedhetetlennek gondolt részletét: nem hirdet meg saját új értékeket, egyáltalán nincs a 

3 9 Uo. 156. Feuerbach filozófiájának nem egy fontos motívuma is megjelenik Fényes Samunál. 
Ez nem csupán Fényes eszmetörténetileg igen fontos Feuerbaehhoz való kapcsolódásának felmuta
tása miatt érdemel nagy figyelmet, de azért is, mert egyben a Feuerbach és Nietzsche közötti ér
demi megfelelésekre is rámutat. L. erről például Ernst BENZ, Nietzsches Ideen zur Geschichte des 
Christentums und der Kirche. Leiden, 1956. mindenekelőtt 160-161 . A monarchiabeli „második" 
felvilágosodásról 1. KISS Endre, A »k.u.k. általános világrend« halála Bécsben c. munkáját 
(Bp. 1977.). 

40Reinhold GRIMM, Brecht und Nietzsche oder Geständnisse eines Dichters c. kötetében (Fünf 
Essays und ein Bruchstück), Frankfurt am Main, 1979. egy szónyi utalást sem találunk Nietzsche 
jelenetező, parabolisztikus technikája és az epikus dráma kapcsolatáról, noha egyébként a gyűjte
mény számos érdekes, eddig figyelemre kevéssé méltatott adatot tartalmaz. 
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műben prófétai alteregó, a dikció csak függő beszédben válik stilizálttá, stb. Az élet művészetéi&i 
szinte mindvégig a kis, parabolaszerű jelenetekre épül. Azzal természetesen, hogy az ábrázolás folya
mata a példázatszerű kis jeleneteken történik, Nagy Sándornak kitűnő' lehetó'sége nyílik a szociális 
és szellemi életvalóság műben való ábrázolására, hiszen a társadalmi élet és a szellemi univerzum 
szinte összes fontosabb típusát felvonultathatja. Emlékezhetünk, hogy e tartalmak bevonása Oláhnál 
vagy Fényesnél a szerzó'i-prófétikus dikció kritikus mérvű megterhelésével volt csak elérhető. Nagy 
Sándor nem az értékteremtés nagyszerűségét teszi átélhetővé az olvasó számára, hanem az értékek 
társadalmi-szociális valóságát járja körül, ami a maga módján Nietzsche művének is összetevője volt. 
Nietzsche a Zarathusztra prototípussá választásának közvetlen gesztusán kívül más utakon is hatott 
Nagy Sándorra, a magyar szecesszió Gödöllői Iskolájának vezető alakjára. Mivel a gödöllőiek teljes 
világképének majdnem maradéktalan szellemi forrása Schmitt Jenő Henrik „ideális anarchizmus "-a 
volt, Nietzsche ezen a közvetítésen keresztül (főképp Puskin, Morris, Tolsztoj társaságában) is jelen 
volt Nagy Sándor gondolkodásában.41 Mivel azonban - eltekintve Az élet művészetéről befejezésé
től - nem az értékteremtés vagy értéknyilvánítás folyamata áll érdeklődése első vonalában, ez a 
Nietzsche-hatás a mű egészét tekintve elmarad a részletesebben is kifejtett, egyéni szemlélettel kitöl
tött értékfilozofikus érdeklődés, ül. a prototípusból átvett jelenetezés mögött. 

Az élet művészete a jelen végső kérdéseit szinte a kezdet kezdetén megszemélyesíti: az Erkölcs, a 
Gyakorlati Munka, a Művészet és a Bölcsesség allegorikus alakokban kelnek életre. Nagy Sándor 
eljárása így az allegóriák klasszikus változataihoz is kapcsolódik. A „minden értékek átértékelésé"-t 
így nem a szerző-próféta alakja végzi el, de maguk az értékek elevenednek meg s indulnak vándor
útra a szociális valóságban. A megszemélyesített értékek filozofikus körutazása az új és a régi érté
kek összeütközésének, dialógusának természetes keretét alkotják. Az egyes értékeket Nagy Sándor 
leíró módon építi föl a századforduló modern vonulatai alapján. Az Erkölcs, jóllehet elképzelésének 
sikeréről ő sincs teljesen meggyőződve, az emberiség boldogulását elveinek elterjesztésétől várja. A 
Gyakorlati Munka a problémák „anyagi megoldásá"-t, a jólét"-et hirdeti, s az emberiség összmunká-
ját egy Központból irányítaná. A „boldogság" ezek után önmagától válna az emberiség természetes 
áüapotává. A Művészet az individuális alkotásban látja a kiutat, amelynek során az ember hasonla
tossá válhat Istenhez. A Bölcsesség túljutott a múlt és jelen meghaladásán, és most éppen azon van, 
hogy a jövő képét vetítse fel. Az élet művészetéhez szerinte egy vallási jellegűvé váló tudás vezethet 
el. A négy alapérték együttese egyébként a nietzschei összértékelési szempontot teszi ki, a nietz
schei személyiségidealizmus elképzelhetetlen e négy érték együttes, egyidejű érvényesülése nélkül. E 
látszólag a Zarathusztrától távol álló kiinduló helyzetben a kezdet kezdetén már az eredeti, a proto
típusra jeüemző értékszemlélet van jelen. A négy megszemélyesített, s mint mondtuk, a modern 
értékelés legfontosabb vonzásait megtestesítő érték további konkrét, kor jellemző mozzanatokkal 
gyarapodik, amikor választaniuk keü, hogy müyen konkrét alakban jelenjenek meg az emberek 
között. A konkrét alakváltozatok kijelölésekor Nagy Sándor tovább folytatja az értékelési problé
mák aktualizálását, miközben egy Nietzschétől teljesen idegen elemet, az iróniát is alkalmazza. Az 
Erkölcs először Tolsztoj alakját óhajtja magára venni (gondoljunk csak a tolsztojanus Schmitt Jenő 
Henrik mindennél meghatározóbb hatására), „félreértések elkerülése végett", valamint azért, hogy 
ne lépjen ki a zsidó-keresztény mitológia keretei közül, Keresztelő Szent János alakját ölti magára. 
(Hogy e választás mögött is az utalások finoman kidolgozott rendszere húzódik meg, érzékeltetheti, 
hogy a századforduló művészi irányzatainak számos messianisztikus változatában egész Keresztelő 
János-kultusz alakult ki, Ady is előszeretettel nevezi Osvátot a JVyu.gaf-mozgalom Keresztelő Jánosá
nak. Kisebb mértékben természetesen Moreau-Wilde-Strauss Saloméjának Keresztelő Jánosa is jelen 
van ebben a képzettársítási körben.) A Gyakorlati Munka először Marx Károly alakjában lépne az 
emberek elé (utalás ez a szocialista mozgalmakkal rokonszenvező, Szabó Ervinnel baráti kapcsolat
ban álló Nagy Sándor saját fejlődésére), végül azonban ő is változtat, és a szorgos Márta bibliai 
alakja mellett dönt. A Művészet Raffael maszkjában lép fel (vajon a preraffaelitizmus motiválta ezt 
a választást? ), a Bölcsesség Faust Doktor öltözetét ölti fel. 

4 ' A felsorolt szellemi példaképek szerves egységben Schmitt Jenő Henrik életművében jelennek 
meg. Az élet művészetéről talán még puskini hatásokat hordoz legerősebben. 
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Most. már tehát Keresztelő János, a szorgos Márta Raffaello és Faust Doktor négyesére igaz az, 
hogy nem egymástól elkülönülve lépnek fel, hanem mintegy a lehetséges és szükséges emberi eman
cipáció megérzékített ideáljaiként együttesen alkotnak olyan egységet, amely épp a maga összességé
ben a prototípus szellemével nagyon is egyező. Éppen együttesüket és harmóniájukat veszi célba 
Dr. Arcátlan Gáspár, köz- és váltóügyvéd: „. . . ha jól értem: filozófia, művészet, erkölcs . . . 
munka . . . önök együtt utaznak? Ha jól utána gondolok, legokosabb, ha telefonálok a rendőrsé
gért. Mert önök csalók, uraim. Igen, közönséges csalók! . . . az észt az erkölccsel, a művészetet a 
gyakorlati munkával együtt;. . . No már, amióta történelmet ismerek, ezek együtt soha se jártak. De 
nem is járnak . . . a természetnek is vannak törvényei, mert az embereknek is . . ."42 A négy testet 
öltött érték meglátogat egy Kézművest (akinek válasza azon nyomban a kézi munka - gépi munka 
dilemmáját, az akkori művészet és művészeti gondolkodás eme valóságos középpontját aktualizálja), 
egy Grófilét, akinek kultúráról alkotott véleménye ugyancsak telitalálat, egy befutott Festőt (aki
nek olyan sok megrendelése van, hogy már nincs ideje arra, hogy el is gondolkodjon a művészeten), 
egy Papot, akinek (még ekkor is!) Faust Doktor személye és „pogánysága" ellen van kifogása, a 
modern sajtó egy Szerkesztőjét (aki az állandó tele fonalas tól(!) gyakorlatilag a négy érték egyetlen 
szavát sem képes megérteni), egy Teozófust (aki épp az emberiség szenvedésében pillantja meg az 
erkölcshöz elengedhetetlenül szükséges szellemiség előfeltételét). Az eddigiekből is világossá válha
tott, hogy e négy érték együttes mondanivalója, az „élet művészeté"-nek általuk képviselt módo
zatai süket fülekre találnak a meglátogatott, kitűnően kiválasztott és ugyanilyen kitűnően jellemzett 
típusoknál. A megoldást Nagy Sándor ismét hitelesen oldja meg: a „természetes élet" és a „szere
tet" gondolatiságában és gyakorlatában. Ehhez azonban, s ez igazi csattanója az Az élet művészeté-
ró'/-nek, a szerző teljesen kilép műve addigi szerkezetéből és szemléletéből, és egy most már közvet
lenül a prototípusra emlékeztető imádsággal fordul a ,,megnevezhetetlen"-hez. A mindenséggel való 
azonosulás nietzschei gesztusa Nagy Sándornál is az amor fati szenvedélyéhez vezet. Az „öntudat" 
egyre emelkedő szférákba emeli az embert az Univerzumon belül, Schmitt Jenő Henrik tanítása 
közvetlenül fogan meg Az élet művészetéről e záró imádságos részében. Az ilyen életfelfogásban 
eltűnik a „bűn", az ember azonos lesz önmagával. E végső harmónia kivonja magát azonban a ref
lexió alól, a Végtelen élményét nem lehet „felfejteni". 

Összefoglalás helyett: 

A négy önálló magyar Zarathusztra-yáltozat együttes feldolgozása érzékeny hiányokat kísérelt 
meg megszüntetni, melyek íve az eszmetörténettől a poétikáig húzódik, s a magyar irodalomtörté
netírás és eszmetörténet fontos területeit késztették stagnálásra. A munka során további problémák 
jelentkeztek. Az első a nietzschei filozófiai költemény meghatározásának kérdése volt. Azt a megol
dást választottuk, hogy a Zarathusztrút ne mini költeményt, azonban ne is mint filozófiai művet 
vizsgáljuk, hanem éppen elválaszthatatlan kettősségének egységében önálló artikulációs formaként 
fogjuk fel, ami megoldhatóvá teszi, hogy a kor tudományosságának, szellemi életének, összes problé
májának teljes gazdagságát elismerve egy költő vagy egy filozófus egységes nyelvi formába öntött 
egységes világmagyarázatot fogalmazzon meg. Nietzsche Zarathusztrája az egész akkori világ számára 
szolgált például egy ilyen egységes artikuláció számára. Ezért van az, hogy (talán Nagy Sándor kivé
telével, aki azonban e fejlődési sor végén is áll) a változatok valóban messzemenően követik is a 
prototípust. A második nagyobb problémakör annak nyomon követése volt, hogy miként válik alkal
massá a nietzschei személyiségidealista prototípus arra, hogy egyre több más terület képzetanyagát 
felvegye magába. Itt nemcsak kultúrák eltérése játszhatott szerepet (a tisztán személyiségidealista 
megközelítése természetszerűleg inkább a német kultúrában van otthon), de az az eltelt két-három 
évtized is, melyek mindenütt a személyiségidealista álláspontokról való „elmozdulás"-t, és a társadal
mi-politikai-szociális tartalmakkal való kapcsolatfelvételt hozták magukkal, jóllehet az eredeti sze
mélyiségidealista indíttatás minden változatban megőrződött. 

42NAGY Sándor, Az élet művészetéről. Bp. 1911. 14, 60. Uo. 34. 
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Endre Kiss 

ZARATHOUSTRA ET SES VARIANTES HONGROISES 

II y a des ouvrages littéraires ou philosophiques qui suivent strictement un modele quelconque 
ayant une influence particuliére. Ils rédigent de nouveau tout l'ensemble des signes de forme et de 
contenu essentiels de l'ouvrage pris pour modele. L'étude analyse quatre poemes philosophiques nés 
au commencement du XXe siecle qui avaient tous pour prototype le Zarathoustra de Nietzsche. La 
succession d'idées s'occupe d'abord des questions théoriques du rapport entre le prototype et ses 
variantes, ensuite il énumere les dix particularités essentielles qui peuvent étre reconnues dans 
chacun des quatre ouvrages poétiques-philosophiques et qui contiennent dans leur ensemble une 
interprétation actuelle, authentique de la philosophie de Nietzsche au tournant du siecle, dans 
rEurope Orientale et au dedans d'elle, en Hongrie. Aprés la description des signes communs, l'au-
teur analyse en detail les quatre poemes philosophiques créés d'aprés Zarathoustra: l'interprétation 
de Nietzsche par JenőBoér, voisine aux efforts gnostiques-philosophiques, - la Variante de Gábor 
Oláh qui a fait epanouir, dans sa prose poetique, de parmi les idées de Nietzsche, avant tout la 
démocratisation de l'esprit; l'ouvrage de Samu Fényes qui a évolué le Systeme de pensée nietzschéen 
conformément á son matérialisme moniste et á sa mentalité de socialiste et de libre penseur; et la 
Variante de Zarathoustra de Sándor Nagy, qui a imité avant tout les possibilités artistiques inhéren-
tes dans la mise en scéne de l'ouvrage du philosophe allemand. L'étude donne du mérne coup un 
tableau des contenus d'idées, des signes de génre qui prenaient leur origine de l'imitation de Nietz
sche dans les poemes philosophiques en question et des idées, des propriétés de génre qui ont élargi, 
modifié le message original et les conquétes de forme et de langue de Zarathoustra, sans avoir fait 
éclater les cadres de génre de celui-ci, formés par Nietzsche. 


