
Bildung, Nyu gat-Eu ró pa pla to ni kus és
bib li kus vo ná so kat egy aránt hor do zó
kul tu rá lis esz mé nye a 18–19. szá zad
for du ló ján a te tõ pont já ra ér ke zett. For -

má ló dá sa és ki su gár zá sa ré vén nem csak a sa ját,
az az a szû kebb ér te lem ben vett kép zés rend sze rét,
ha nem a tár sa dal mi for ga lom ban cir ku lá ló ér ték -
ská lák ki bon ta ko zá sát, az íté let al ko tás ér vé nyes -
nek te kin tett ten den ci á it is meg ha tá roz ta. Alap ját
a klasszi kus eru dí ció idõ rõl idõ re új ra in terp re tált
és a kü lön fé le ke resz tény ide o ló gi ák szol gá la tá ba
ál lí tott va ri á ci ói al kot ták, meg ha tá ro zó tu do mány -
el mé le ti, mód szer ta ni mo dell jét pe dig a klasszi ka-
fi lo ló gia je len tet te. 

A 19. szá zad má so dik fe lé ben a ki vé te les fi lo -
ló gus-te het ség ként de bü tá ló Friedrich Nietz sche a
klasszi ka-fi lo ló gia fõ ten den ci á i nak és a Bildung
ural ko dó min tá za ta i nak egy más ba ágya zott sá gát
ész re vé te lez ve elõ ször a klasszi ka-fi lo ló gia te rü le -
tén mu ta tott rá az ér tel me zõi gya kor la tok, is me ret -
el mé le ti sé mák, kul tu rá lis meg ha tá ro zott sá gok és
a kü lön fé le ci vi li zá ci ós rend sze rek össze füg gé se i -
re. Ezt kö ve tõ en a 19. szá za di klasszi ka-fi lo ló gia
kri ti ká ja in dí tot ta ar ra, hogy „gon dol ko dói be csü -
le té tõl” ûz ve le lep lez ze a Bildung tu laj don kép pe ni
ho mo lóg ér tel me zõi gya kor la tai ál tal meg ala po zott
és fenn tar tott ha tal mi struk tú rák kul tu rá lis bot rá -
nyát, majd pe dig meg lá tá sa it ki ter jessze az em be -
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Kerényi Kár oly 
mitológusi élet mû ve,
azon be lül is a Carl
Gustav Junggal való
tu do má nyos 
együtt mû kö dés 
egye dül ál ló an össze tett
pél dá ját kí nál ja a
klasszi ka-fi lo ló gi ai 
ku ta tás át ala ku lá sá nak
és a pszi cho a na lí zis
szem pont jai elõtt va ló
meg nyí lá sá nak.

FENY VE SI KRIS TÓF

IDE GEN A BILDUNGBAN
A ha tár át tö rés mint nietzscheánus pra xis 
és Kerényi Kár oly eg zisz ten ci á lis fi lo ló gi á ja

A

Je len dol go zat a 2010 au gusz tu sá ban Ko lozs vá rott a Nem zet kö -
zi Ma gyar ság tu do má nyi Tár sa ság ál tal meg ren de zett ta nács ko -
zá son el hang zott elõ adá som ki egé szí tett vál to za ta. A Jyväskyläi
Egye tem Ma gyar ság tu do má nyi Dok to ri Prog ram já nak hall ga tó -
ja ként kö szö net tel tar to zom ta ná ra im nak, Tuomo Lahdelmának
(JyU), Thomka Be á tá nak és Or bán Jo lán nak (PTE).



ri gon dol ko dás tör té ne té nek leg kü lön fé lébb pszi cho ló gi ai, ide o ló gi ai, ha tal mi, va la -
mint korporeális di men zi ó i ra.1

A Bildung kul tu rá lis min tá za ta i nak le bon tá sá ban és a kü lön fé le mi to ló gi ák ban
rej lõ elem zõ po ten ci ál új ra ér té ke lé sé ben és kri ti kai ki ak ná zá sá ban Nietz sche fel lé pé -
sét kö ve tõ en el sõ sor ban a pszi cho ana li ti kus meg kö ze lí té sek nek ju tott ki emelt sze -
rep. Az utób bi évek el mé le ti iro dal má ban je len tõs fi gyel met ka pott mind ez, azon ban
a klasszi ka-fi lo ló gu si gya kor lat pszi cho ana li ti kus gon dol ko dást tá mo ga tó át ala ku lá -
sá nak a kér dé sét mind ed dig ke vés sé ta nul má nyoz ták. 

Kerényi Kár oly mitológusi élet mû ve, azon be lül is a Carl Gustav Junggal való tu -
do má nyos együtt mû kö dés egye dül ál ló an össze tett pél dá ját kí nál ja a klasszi ka-fi lo ló -
gi ai ku ta tás át ala ku lá sá nak és a pszi cho a na lí zis szem pont jai elõtt va ló meg nyí lá sá -
nak.2 Lé nye ges moz za nat, hogy a sze mé lyi ség, a test, a já ték, a mû vé szet, az ün nep
és a rí tus mi to lo gi kus gyö ke re i nek pszi cho ana li ti kus vo nat ko zá sok iránt nyi tott vizs -
gá la tá ra Kerényinél ugyan úgy a di o nü szo szi prin cí pi um eg zisz ten ci á lis je len tõ sé gé -
nek, mély re ha tó szim bo li ká já nak a tu da to sí tá sá val ke rül sor, akár csak a nietz schei
élet mû bá zi sát je len tõ mû ben, A tra gé dia szü le té sé ben. Szá mos pél dá val iga zol ha tó,
hogy Kerényi je len tõs mér ték ben Nietz sche élet mû vé nek klasszi ka-fi lo ló gi ai kon zek -
ven ci á i ra tá masz ko dott sa ját, új sze rû fi lo ló gi ai meg kö ze lí té se i nek ki dol go zá sá ban,
még pe dig egye dül ál ló for má ban, és el sõ ként a Nietzschét fi lo zó fus ként, ex cent ri kus
zse ni ként s csak má sod-, har mad sor ban ko ra egyik leg ki vá lóbb klasszi ka-fi lo ló gu sa -
ként be mu ta tó nem zet kö zi Nietz sche-re cep ci ó ban.

Ide gen a Bildungban

Nietz sche fi lo ló gi ai prog ram ja sze rint a ku ta tás tár gyát üres váz ként ke ze lõ, az an -
tik vi tás gaz dag kul tu rá lis kon tex tu sá hoz egy sí kú an vi szo nyu ló szem lé le tet egy olyan
fi lo lo gi zá lás nak kel le ne fel vál ta nia, amely szá mol a klasszi ka-fi lo ló gu si te vé keny ség
kul tu rá lis as pek tu sa i val. Vég ered mény ben Nietz sche ez zel egy olyan fi lo zó fi ai hát -
tér meg al ko tá sá ra je lent be igényt, amely a fi lo ló gia mû ve lõ i nek bel sõ mo ti vá ci ó it,
szer te ága zó ku ta tá si te rü le te it an tik min tá ra ké pes len ne össze kap csol ni. Mind azo -
nál tal kri ti ká já ban nem al kal maz olyan in terp re tá ci ós el já rást, amit a Bildung tu do -
mány esz mé nyé nek klasszi ka-fi lo ló gi á ja már ne is mert és hasz nált vol na. A kü lönb -
ség az, hogy a nietz schei gya kor lat nem tart ja tisz te let ben a ho mo lóg struk tú rák lé -
tét ga ran tá ló ha tá ro kat, ha nem transzgresszív tak ti ká val ép pen ezek nek a ha tá rok -
nak a mi ben lét ét fir tat ja.

En nek az új ér zé keny ség nek az el sõ, szé les kör ben is mert té vált ered mé nye A tra -
gé dia szü le té se, amely nek a tét je nem csu pán az új prog ram meg fo gal ma zá sa, ha nem
az új meg kö ze lí tés de monst ra tív pró bá ra té te le is volt. A de monst rá ció tár gya pe dig
nem más, mint a gö rög kul tú ra szer ke ze té ben je lenlé võ Ide gen, a Má sik, a ha tá ro kon
túl ról ér ke zõt rep re zen tá ló Di o nü szosz is ten fi lo ló gi ai esz kö zök kel, de im már az új
fi lo ló gia fi lo zó fi á vá tá gult, meg vál to zott igé nyei sze rint meg konst ru ált alak ja lesz. 

A Nietz sché nél né hány év vel fi a ta labb Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff,
Nietz sche fi lo ló gus ve tély tár sa – egyéb ként a ké sõb bi ek ben Kerényi egyik ta ná ra –
gú nyo san „jö võ fi lo ló gi a ként” aposzt ro fál ja Nietz sche te vé keny sé gét, és egy a tra gé -
dia könyv ben is tár gyalt szim bó lu mot iro ni ku san ki for gat va azt ja va sol ja kol lé gá já -
nak, hogy ala pít son szek tát, fog ja ko csi ja elé pár du ca it és orosz lán ja it, és meg se áll -
jon In di á ig. Az az ki mond ja a dis kur zus rend jé nek fenn tar tá sát sza va to ló íté le tet. „Jö -
võ”, „szek ta”, „pár du cok”, „orosz lá nok” és az eg zo ti kus „In dia”: csu pa olyan kép zet,
ami vel a nyu ga ti homológia a ha tá ro kon kí vü lit, az is me ret lent, a koc ká za tost je lö li.
Hic sunt leones: „itt orosz lá nok van nak” – ez a fel irat állt a Ró mai Bi ro da lom tér ké -
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pe in a ha tá ro kon kí vül esõ, az is me ret len, ezért ve szé lyes nek nyil vá ní tott te rü le tek
fö lött.

A fi lo ló gia mint „eg zisz ten ci á lis tu do mány”

Mint Wilamowitz egy ko ri ta nít vá nya Kerényi ma ga is fon tos nak tart ja, hogy mes -
te ré re em lé kez vén, 1932-ben fel idéz ze ezt a tra gé dia könyv kö rül ki bon ta ko zó,
Wilamowitz és a Nietz sche vé del mé re ke lõ Erwin Rohde kö zöt ti, tu do mány el mé le ti
szem pont ból is je len tõs vi tát.3 Kerényi em lék be széd ében szó ba ke rül „a fi lo ló gia fi -
lo zó fi á ja”4 csak úgy, mint an nak a klasszi ka-fi lo ló gi á nak az ál la po ta, ame lyet
Wilamowitz Nietz sché tõl igye ke zett meg óv ni an nak ide jén: „mi volt a fi lo ló gia,
amely be az em bert be ve zet ték? Szö veg kri ti ka; min den egyéb csak mel lé ke sen já rult
eh hez, amennyi ben a szö veg kri ti ká nak szol gált […] Az óko ri né pek éle té rõl, szo ká -
sá ról, val lá sá ról nem tu dott meg az em ber sem mit. Mód szer, el já rás mód, ér ve lés – ez
volt a jel szó […] a tu dás mel lé kes volt.”5 Kerényi a tra gé dia könyv je len tõ sé gét a
Bildung egé szé re néz ve dön tõ nek tar tot ta: „Nietz sche mû vé nek »A tra gé dia erede-
térõl« sok kal na gyobb ha tá sa volt az ókor tu do má nyon kí vül, mint azon be lül. […] A
nietz schei szel lem behatolóképessége egé szé ben vé ve elég gé hi ány zott az ókor tu do -
mány ból.”6

A mód szer kér dé se a Bildung vo nat ko zá sá ban jó val na gyobb és át fo góbb je len tõ -
ség re tart szá mot, mint hogy csu pán mód szer ta ni kér dést lás sunk ben ne. A Bildung
meg ha lad ha tó sá ga és a meg ha la dás mi ként je szem pont já ból is az egyik leg fon to sabb
nietz schei meg ál la pí tást idé zi Kerényi Ókor tu do mány cí mû 1934-es szö ve gé ben,
ami kor Nietz sché nek azt a meg jegy zé sét ele ve ní ti fel, mi sze rint „nem a tu do mány
gyõ zel me jel lem zi a 19. szá za dot, ha nem a tu do má nyos mód szer gyõ zel me a tu do -
mány fe lett.”7

Ér de mes minden nek kap csán utal ni ar ra a kép re, amellyel Nietz sche A nem-mo -
rá li san fel fo gott igaz ság ról és ha zug ság ról cí mû, még bá ze li fi lo ló gu si kor sza ká hoz
tar to zó, ám a fi lo ló gia ter ré nu má ról im már ki fe lé mu ta tó és éle té ben pub li ká lat lan
szö ve gé ben a Bildung szer ke ze tét, a me re ven konceptualizált disz cip li ná ris ha tár ki -
je lö lé sek kri ti ká ja ként, a ró ma i ak és az et rusz kok szi go rú geo met ri á val fel osz tott egé -
hez ha son lít ja, ahol az ég négy zet há ló já nak min den egyes rub ri ká ja, akár csak egy-
egy fel szen telt temp lom, kü lön-kü lön is ten sé ge ket ha tá rol kö rül. Nietz sche sze rint
min den olyan tu dós fö lött, aki úgy vé li, hogy az igaz ság ku ta tá sa nem je lent töb bet
a ki zá ró lag az adott disz cip lí na ha tá ra in be lül vég zett tá jé ko zó dás nál, az az a kon cep -
tu á lis is ten sé gek nek a ma guk rub ri ká já ban tör té nõ hó do lás nál, egy pon to san ugyan -
ilyen, római–etruszk min tá ra fel osz tott, matematizált menny or szág függ.

Nietz sche a klasszi ka-fi lo ló gia el ha tá rolt te rü le te i nek fi lo zó fi ai össze kap cso lá sát
s az in ter disz cip li ná ris he te ro ge ni tás ban rej lõ po ten ci ál ki ak ná zá sát sür ge ti. Kerényi
is eb ben az ér te lem ben ír a fi lo ló gi á ról mint egy „sok ol da lú”, „a lét egé szé nek meg -
fe le lõ ér zé keny ség rõl” vagy mint „kü lön bö zõ ér zé keny sé gek há ló za tá ról”, amely
„kü lön-kü lön rend sze rek ben tart ja össze a szel le me ket, akik együt te sen az em be ri -
ség ma ga sabb ön tu da tát al kot ják”.8 Más hol a fi lo ló gi á ról mint a „lé nye gek kel” va ló
érint ke zés tu do má nyá ról szól, és Karl Jaspersnek, a fi lo zó fus Nietz sche nagy ol va só -
já nak Nietz sche-pa ra frá zi sát idé zi, mi sze rint: „csak olyas va la ki vel va ló érint ke zés -
ben, aki ön ma ga, le he tünk és le szünk ön ma gunk ká.”9 És ugyan itt ol vas hat juk azt is,
hogy „Az an tik em ber meg ra ga dott sá ga össze függ az an tik em ber lé nye ges sé gé vel.
Ezért en nek az ókor tu do má nyi ide ál nak az el éré se va ló ban nem pusz tán tu do má -
nyos kér dés: eg zisz ten ci án kat érin tõ kér dés is.”10

Kerényi a fi lo ló gi á ról mint ma gá nak az Ide gen nek, a kí vül rõl ér ke zõ Má sik nak,
az is me ret len nek is a be fo ga dá sá ra kész kö ze gé rõl be szél: „az ide gen lé nyeg nek meg -74
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nyíl ni ké szek va gyunk, mert kí ván juk a lé nye gest. Ezen az úton sa ját lé nye günk höz,
for mánk hoz el jut ni eg zisz ten ci á lis ér de künk. […] az ókor tu do mány szá munk ra el sõ -
sor ban eg zisz ten ci á lis tu do mány: az an tik em be ri lét tu do má nya, mert ez a lét az,
amely, mint az em be ri ség tõl egy szer már meg va ló sí tott le he tõ ség, a leg job ban ér de -
kel. […] Az an tik élet nek nem kül sõ sé ge i ben, ha nem lé nye gé ben va ló meg ér té se a
stí lu son ke resz tül le het sé ges. A mû vé szet […] az élet ér tel me, és a stí lus tu laj don -
kép pen élet stí lus.”11

A fen ti idé zet ben Kerényi a ta nu lá si fo lya ma tot a sa ját lé nyeg hez, a sa ját for má -
hoz va ló el ju tás le he tõ sé ge ként ír ja le. Kerényi ezt az utat a mí to szok szim bó lum-vi -
lá gá nak az ér tel me zé sé ben ta lál ja meg, és az, aho gyan ezt mû ve li, a szim bo li kus
Kerényi ál tal mû köd te tett kon cep ci ó ja, az ins pi rá ló Nietz sche pe ri fé ri kus po zí ci ó já -
hoz ha son ló an, nor ma sér tõ nek mi nõ sül az úgy ne ve zett lo gi kai ra ci o na liz mus kép vi -
se lõ i nek sze mé ben.12

„Hol a ha tár a far kas és sö tét ség közt a »farkassötétségben«...?”13

Kerényi a szim bo li kus nak mint az esz té ti kai pro duk ti vi tás ki apad ha tat lan for rá sá -
nak a goe thei-schil le ri ha gyo má nyá hoz nyúl vissza. Ez a fel fo gás fel ér té ke li a szim -
bó lu mot az al le gó ri á val szem ben, a ter mé szet, a mû vé szet és a stí lus kér dé se it egy -
más sal szo ros össze füg gés ben ér tel me zi, az em bert pe dig a Carl Gustav Jung-i,
komp le men ter vi szo nyo kon ala pu ló ana lí zis sel is egy be hang zó an egy más sal el len té -
tes erõk nek ki tett, fo lya ma to san vál to zó egy ség nek te kin ti. Itt az „esz té ti kai ne ve lés”
ki emelt sze re pe mel lett, lé nye ges kom po nens ként esik lat ba az ösz tö nök vi lá ga és a
meg is me rõ esz kö zök so rá ban meg je le nik a kép ze let sza bad já té ka is, az az egy a
homológia rend je fe lõl kont rol lál ha tat lan nak, ezért a meg is me rés ter ré nu má ról ki zá -
ran dó nak ítélt, in tu i tív erõ for rás is.14 Kerényi goe thei-schil le ri tra dí ci ó hoz kö tõ dõ
szim bó lum kon cep ci ó ja nem csak sa já tos fi lo ló gi ai pra xi sá ban ér he tõ tet ten, ha nem
olyan ér tel me zõ mód szer ta ni meg ál la pí tá sa i ban is, ame lyek ben a szim bó lu mot az al -
le gó ri á val szem be ál lít va a „sû rí tés”, a „több ré te gû ség” és az örök kön „új já é le dés” le -
he tõ sé gé vel ke cseg te tõ „rej tett élet erõ” fi gu rá ja ként ír ja le.15

Kerényinél a szim bó lum nak ez a fel fo gá sa nyit ja meg az utat az ar che tí pus ku ta -
tás irá nyá ba, a Junggal va ló együtt mû kö dés fe lé,16 de tu laj don kép pen ez te szi le he -
tõ vé A tra gé dia szü le té sé nek fó ku szá ban ál ló Dionüszosz–Apollón ér tel me zés nek a
fi lo ló gi ai szö veg kri ti kán kí vü li össze füg gé sek ben va ló ér té ke lé sét is. Kerényi sze rint
ugyan is nem an nak a fel is me ré se Nietz sche mun ká já nak a va ló di tét je, mi sze rint Di -
o nü szosz és Apol lón ket tõ se egy vol na a „le het sé ges vi lág al ko tó té nye zõk kö zül”.17

Sok kal in kább ar ról van szó, hogy „Apol lón – és min den gö rög is ten – õs kép, ame -
lyet a gö rög ség fel is mert mint me ta fi zi kai for má ját meg élt lel ki és plasz ti ku san szem -
lélt ter mé sze ti va ló sá gok nak”.18

De hogy va ló já ban mi lyen óri á si ak Kerényi igé nyei, és még a re to ri kai meg for má -
lás te kin te té ben is a nietz schei fi lo ló gi ai gya kor lat kö ze lé ben kell el he lyez nünk a
Kerényi ál tal meg hir de tett prog ra mot, azt jól ér zé kel te ti a kö vet ke zõ idé zet is: „A
klasszi ka-fi lo ló gia bár mely ágá ban olyan mér té kig a parusiák tu do má nya, mint
egyet len tör té ne ti tu do mány sem. […] A je len va ló ság a fon tos: a té nyek tö me gé nek
ele ven együtt-tar tá sa, amennyit az ideg rend szer el bír […]. Ilyen je len va ló sá guk –
parusiájuk – az, ami lé tük sa já tos tör vény sze rû ség ének fo na lát ad ja ke zünk be, hogy
ott hon le gyünk köz tük, tá jé ko zód ni tud junk vi lá guk ban, egy egész va lónk ra ki ter je -
dõ, szin te tes ti vé lett ér zé keny ség örö kös biz ton sá gá val.”19

Ér de mes le het ezen a pon ton utal nunk Ernst Cassirerre, aki sze rint az em be ri
kul tú ra min den meg nyil vá nu lá sa, le gyen az tu do má nyos, er köl csi, mi ti kus, val lá si
vagy mû vé szi, re du kál ha tat lan szim bo li kus for mák tól függ. Philosophie der symbol-
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ischen Formen cí mû mun ká já ban a kantiánus ha gyo mány ra ala poz va fej ti ki ezt a né -
ze tet.20 A cassireri ana lí zis cél ja a mí tosz vo nat ko zá sá ban a szim bó lum fel fo gá sá nak
és je len tõ sé gé nek a be lá tá sán túl azon ban ko ránt sem az „új já é le dés le he tõ sé gé nek”
ész re vé te le zé se, a „parusiáról” már nem is be szél ve, ha nem ép pen el len ke zõ leg. A
cél az ész de fi ni tív vá la sza a mí tosz ra mint a ra ci o na li zá lan dó ir ra ci o ná lis uni ver zá -
lis szim bó lu má ra. Cassirer ezért a nietz schei ala pon ál ló Kerényivel gya kor la ti lag el -
len té tes ál lás pon tot fog lal el, ami kor a mí tosz uni ver zá lis jel le gét ma ga is el is me ri
ugyan, ám min dent meg tesz a szim bó lum ki me rít he tet len sé gét a Kerényi-féle kon -
cep ci ó ban sza va to ló, kantiánus szem pont ból „ir ra ci o ná lis nak” mi nõ sí tett elem el szi -
ge te lé sé ért. Amint az a The Myth of the State cí mû ké sei nagy mun ká já nak el sõ ré -
szé ben is nyo mon kö vet he tõ, A tra gé dia szü le té sét ura ló di o nü szo szi biz ton sá gos el -
ha tá ro lás ra ke rül a Bildung gö rög lé nyeg rõl adott meg ha tá ro zá sá ban. A heterológ
min tá zat nem ha tol hat be az „Ál lam ba”, a fo gal mi tisz ta ság és a ma te ma ti kai szel lem
át te kint he tõ geo met ri á val kö rül ha tá rolt dis kur zu sá nak rend jé be.

Di o nü szosz szá mos ok ból, kul tu szá ból és a hoz zá kö tõ dõ ri tu á lis gya kor lat ból fa -
ka dó an ki van té ve en nek a faj ta vi szo nyu lás nak, el len tét ben Apollónnal és azok kal
a Ho mé rosz utá ni ha gyo mány ban apollóni je gyek kel fel ru há zott ala kok kal, aki ket
Nietz sche is a di o nü szo szi val el len té tes tar tal mak klasszi kus ha gyo má nyá nak meg -
fe le lõ en lép tet szín re tra gé dia köny vé ben. A Ho mé rosz utá ni Apol lón ugyan is ép pen
a Nietz sche ál tal is kri ti zált gö rög ség kép jel lem zõ i nek leg fõbb tük re, és a tra gé dia -
könyv vo nal ve ze té se sze rint ez zel az apollóni lé nyeg gel szem ben kell a tra gi kus gö -
rög lé nye gi ség nek a nietz schei mû „pesszi mis ta” szel le mé bõl meg szü let nie. Minden -
nek tu da tá ban és mér le ge lé sé vel an nál meg le põbb és diszkurzív szem pont ból is
struk tu rá lis je len tõ sé gû nek te kint he tõ az a Kerényi ál tal adott elem zés, amely ben
Apol lón má sik, sö tét, tra gi kus as pek tu sa ölt tes tet. Az, hogy egy Pla tón Phaidónjához
fû zött kom men tár for má já ban ke rül ki fej tés re ez a min den szem pont ból szub-
verzívnek te kint he tõ Apol lón-in terp re tá ció, azt is je len ti egy ben, hogy itt tu laj don -
kép pen a Kerényit meg elõ zõ kor szak fi lo ló gi ai esz mé nye is meg kér dõ je le zõ dik. Ki -
de rül, hogy ala pos fe lül vizs gá lat ra szo rul nak mind azon el vek, ame lyek re hi vat koz -
va a fi lo ló gi át igye kez tek a Bildung in téz mény rend sze re ál tal sza bott ha tá rok kö zé
szo rí ta ni.

A Hal ha tat lan ság és Apol lón-val lás cí mû, Pla tón Phaidónjának meg ér té sé hez al -
cí met vi se lõ írás Apol lón-ké pé nek egyik fõ meg ala po zó ja az itá li ai et ruszk val lá si ha -
gyo mány Apol lón-alak ja. Kerényi kon cep ci ó ja sze rint – amit egyéb ként a leg utób bi
ar che o ló gi ai és val lás tör té ne ti ku ta tá sok is meg erõ sí te nek –, ugyan is az et rusz kok a
gö rög Apollónnal még egy a ho mé ro szi alak vál to za tá nál ko ráb bi, õsibb és ezért ke -
vés bé dif fe ren ci ált szim bo li kus va ri á ci ó já ban ta lál koz tak. Apol lón Etrúriába
Latiumon ke resz tül Delphoiból ér ke zik. „Itá lia a gö rög is te nek kel még elõbb, a
Homéros elõt ti fo kon ta lál ko zott, és Apol lón sö tét ol da lá hoz so ká ig ra gasz ko dott”21 –
ír ja Kerényi.

Apol lón et ruszk ne ve „Aplu” vagy „Apulu”, és az et ruszk hit vi lág ban – a gö rö gök
Di o nü szo szá hoz ha son ló an – mind vé gig meg ma rad kí vül rõl ér ke zett, el len té tes att -
ri bú tu mo kat hor do zó is ten ség nek. Ide gen ka rak te re, az et ruszk val lá si rend szer kü -
lön bö zõ sé gé nek kö szön he tõ en, azon ban itt ép pen hogy nem meg gyen gí ti, ha nem el -
len ke zõ leg: meg erõ sí ti au to ri tá sát. Giovanni Colonna, nap ja ink je len tõs etruszkoló-
gusa is ki mu tat ja azt a vo nást, ame lyet Kerényi 1933-as írá sa ki fejt, mi sze rint az et -
ruszk Apol lón kul tu szá ban meg egyez het az et ruszk Surival (la ti nul Soranus), aki -
nek, akár csak Aitának, egy má sik et ruszk is ten ség nek, a far kas az att ri bú tu ma. Az et -
ruszk Apol lón, akár csak gö rö gök nél fenn ma radt vál to za ta, el vá laszt ha tat lan Di o nü -
szosz tól, akit az et rusz kok Fufluns és Pacha ne ve ken tisz tel tek mint Apol lón, az az
Apulu test vér ét.22 A gö rö gök egyéb ként ezt a faj ta kö zös sé get synnaoi név vel il le tik,76
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ami azt je len ti, hogy kö zös szen télyt tar tot tak fenn a tisz te le tük re – így volt ez
Delphoiban is, ahon nan az et rusz kok Apol lón kul tu szát ma guk kal hoz ták.23 Kerényi,
Apol lón farkasaspektusát szép iro dal mi igé nyes ség gel fej te get ve, a kö vet ke zõ ket ír ja
mind er rõl: „Soracte he gyén Apollónt egy nek tisz tel ték a Soranus pater-rel [Soranus
atya], aki az al vi lág urá val azo nos, pap jai, a hirpi Sorani – far ka sok nak ne ve zik ma -
gu kat. [...] Itá li á ban Apol lón sö tét, ha lá los is ten: még a veii Apol lón so kat tu dó mo -
so lya is – az »etruszk mosoly« – farkasmosoly. Aki far ka sok kal van kap cso lat ban, az -
zal együtt jár a min dent el nye lõ ha lál fe ke te ség. Ezt je len ti a far kas alak ja, gye re kek
és köl tõk lel ké ben örök re egy be foly va […] Hol a ha tár a far kas és sö tét ség közt a
»farkassötétségben«...?”24

Mi lyen mér ték ben te kint he tõ struk tu rá lis je len tõ sé gû nek a hí res veii Apol lón, az
et ruszk Apulu „so kat tu dó”, ti tok za tos mo so lya? Mennyit nyom a lat ban Kerényi
szá má ra ez a mo soly? Nos, mind er re Kerényi ma ga ad ja meg a vá laszt: „Wilamowitz
fi lo ló gi á já tól a ve ji Apol ló té rí tett el.”25

Az Apol lón sö tét ség as pek tu sát még a gö rö gök nél is görögebb for má ban õr zõ et -
rusz kok egyéb ként Nietz sche tra gé dia köny vé ben is fel buk kan nak – ugyan an nak az
össze füg gés nek meg fe le lõ sze rep ben, ami bõl Kerényi is ki in dul sa ját Apol lón-ér tel -
me zé sé ben. Nietz sche mû vé nek ele jén, köz vet le nül Di o nü szoszt és a di o nü szo szi
tra gi kus élet ér zést be ve ze tõ rész ben utal az et rusz kok ra mint ar ra a kul tú rá ra, amely
nem más nak, mint a gö rög lé nyeg re va ló túl sá gos af fi ni tá sá nak kö szön he ti pusz tu lá -
sát. Ugyan is – Nietz sche sza vai sze rint – az et rusz kok nak oly annyi ra si ke rült a ma -
gu ké vá ten ni ük a gö rög kul tú ra mé lyén ki bom ló Ret te ne tet, hogy ma gá ba az efö lött
ér zett me lan kó li á ba men tek tönk re: „A gö rö gök is mer ték és át érez ték a lé te zés ret te -
ne tét és bor zal ma it […] az er dei is ten egész fi lo zó fi á ját, mi ti kus pél da tá rá val egye -
tem ben, ami be a ko mor et rusz kok be le pusz tul tak”26 – ol vas hat juk. Nietz sche
alküónikus iró ni á val ve gyes meg jegy zé se két lá bon nyug szik: ter mé sze te sen tu do -
má sa van az et ruszk és a gö rög val lá si ha gyo mány tör té nel mi leg iga zol ha tó szo ros
kap cso la tá ról, más részt már a ró mai szer zõk is az is mert vi lág leg val lá so sabb né pe -
ként em le get ték az et rusz ko kat, és ezo te ri kus ha gyo má nyu kat, amit Etrusca disci-
plinának ne vez tek, mû ve lõ i vel együtt nagy becs ben tar tot ták.

Kerényinek te hát az orgiasztikus, ki csa pon gó, eksz ta ti kus és min de nek elõtt a gö -
rög kul tú ra mé lyé nek tra gi kus ret te ne te fe lé hí vó Di o nü szosz mel lé si ke rül oda ál lí -
ta nia egy má sik nagy Ide gent, a má sik Apollónt, aki nek ez a komp le men ter as pek tu -
sa ter mé sze te sen nem csak a sa ját alak já ról tar tott fel fo gást vál toz tat ja meg, ha nem
min dent, amit a gö rög ség rõl, és min dent, amit a klasszi ka-fi lo ló gia vizs gá ló dá sa i nak
ter mé sze té rõl ad dig gon dol tak. „Del phoi Sókratést el is mer te. […] Em ber- és esz me -
vizs gá la tá nak rom bo ló ha tá sá ban még va la mi farkas-apollóni vo nás is van...”27 –
mond ja Kerényi Szók ra tész alak já ról, a gö rög lé nyeg má sik nagy apollóni és ad dig
egé szen más kép pen ér tel me zett bá zi sá ról. Majd pe dig a kö vet ke zõ sza vak kal zár ja
fej te ge té se it: „A hal ha tat lan ság gon do la ta egye dül so ha sem apollóni, a min den ség
tit ká nak tel jes bir tok lá sa már zeusi. A ma gunk ban tar tott szel lem ér té ket ér ték nek
tud ni, far kas nak len ni a szel lem te len ség gel szem ben, hattyú nak a szel lem leg fõbb
tisz ta sá ga elõtt: ez ma radt ránk az an tik vi tás ból Apol lón-val lás nak.”28

Nietz sche tra gé dia köny vé ben Di o nü szosz és Apol lón kap cso la tát még el len tét -
ként mu tat ta be, és ma ga is hossza san elem zi a Pla tón ál tal a Phaidónban be mu ta -
tott, Apol lón-him nuszt köl tõ, ha lál ra ké szü lõ Szók ra tész alak ját. A tra gé dia köny vet
fe szí tõ el lent mon dás ok kal és ugyan ak kor azok nak a prob lé mák nak a mély sé gé vel,
ame lyek nek a kö ze lé be ju tott, Nietz sche ma ga is tisz tá ban van. A ne ve ze tes mû höz
fû zött ké sei Ön kri ti ka-kí sér le té ben im már el hi bá zott nak vé li a le írást, amit pá lyá ja
kez de tén Apollónról adott, és azt mond ja, hogy mû vé ben ele gen dõ lett vol na csu pán
Di o nü szoszt sze re pel tet nie, Apol lón nél kül. A kri ti kát Apollónra vo nat ko zó an
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Kerényi is meg erõ sí ti. Di o nü szo szá nak meg for má lá sá nál ugyan ak kor Kerényi még is
sok ban Nietzschéhez ha son ló an jár el, rá adá sul Apol lón-ké pe is hang sú lyo zot tan
egy olyan di o nü szo szi kép zet kör ele me i vel szo ro san érint ke zõ mo tí vum vi lág gal te -
lí tõ dik, amely nek a leg fõbb bá zi sát, akár csak Nietz sche, ma ga Kerényi is a minószi
kul tú rá ban ta lál ja meg: az Ari ad né, a la bi rin tus, Thészeusz és a Minótaurosz tit kai
kö ré szer ve zõ dõ di o nü szo szi ha gyo mány ban. Az a rit ka mí tosz vál to zat, amely a la -
bi rin tus tör té ne tét a Thészeusz ál tal ma gá ra ha gyott Ari ad né és Di o nü szosz is ten
Naxosz szi ge tén tör té nõ egy más ra ta lá lá sá val zár ja, mind Nietz sché nél, mind pe dig
Kerényinél az egész élet mû vet át ha tó, eg zisz ten ci á lis narratívaként van je len. 

Nietz sche a fi lo ló gi ai esz köz tár ral ope rá ló kul tu rá lis kí sér le te zés, Kerényi vi szont
a kul tu rá lis esz köz tár ral ope rá ló kí sér le ti fi lo lo gi zá lás prog ram ját ál lít ja fel. Jean-Luc
Nan cy Nietz sche fi lo ló gi ai gya kor la tát fa us ti gya kor lat nak ne ve zi,29 Kerényi gya kor -
la tá ról ugyan ak kor már nem mond ha tó el ugyan ez. Nietz sche Apol lón és Di o nü -
szosz alak ját elõ ször még el len té tes nek lát ja, majd az ál ta la adott Apol lón-in terp re -
tá ció vissza vo ná sá val vé li fel old ha tó nak az el len té te zés bõl fa ka dó kö vet ke zet len sé -
ge ket. Kerényi vi szont kez det tõl fog va, Jung ta na i ra is nyi tot tan, az egy más ba fo nó -
dó, egy más tól el szi ge telt for má ban el kép zel he tet len je len ség cso por tok komp le men -
ta ri tá sát hang sú lyoz za ér tel me zé se i ben. Vál lal ko zá sa ik diszkurzív, il let ve disz cip li -
ná ris tét jé nek te kin te té ben mind azo nál tal nincs ér tel me zé se ik kö zött vi ta, kü lö nö -
sen a „gö rög lé nyeg re” és a fi lo ló gia ér tel mé nek a Bildung kri ti ká já val tör té nõ össze -
kap cso lá sá ra vo nat ko zó an nin csen. Mind a ket ten egy olyan diszkurzív tér re, egy -
szer smind moz gás tér re, a kri ti ka és a sza bad ku ta tás te ré re nyúj ta nak be igényt –
más-más ki fu tá si irá nyok kal és el vá rá sok kal per sze –, ame lyet to po ló gi ai ér te lem ben
Michel Foucault heterotópia-fogalmának a be vo ná sá val le het ne ki elé gí tõ en le ír ni.
Már pe dig amennyi ben a dis kur zus ra mint tér re va ló hi vat ko zá sa in kat ér vé nyes nek
fo gad juk el, ér vé nye sek kell le gye nek rá a fi lo zó fi ai to po ló gia fo gal mai is.

A „Dél be tö ré se”

A heterotópia fo gal mát Michel Foucault El té rõ te rek (Des espaces autres) cím mel
egy elõ adás-váz la tá ban ve ze ti be.30 Gon do lat me net ében kí sér le tet tesz egy az ál ta la
„heterotopológiaként” meg ha tá ro zott vizs gá la ti szem pont ki dol go zá sá ra, amely nek
„ta xo nó mi á ját” hat alap elv ben fog lal ja össze. A heterotopológia el sõ alap el ve, hogy
min den kul tú ra lét re hoz heterotópiákat. Mind Nietz sche, mind pe dig Kerényi lé nye -
gé ben ugyan eb bõl a fel té te le zés bõl in dul ki az ál ta luk meg al ko tott Di o nü szosz- és
Apol lón-ké pek mind a gö rög ség re, mind pe dig ko ruk tu do má nyos sá gá ra néz ve meg -
ha tá ro zó struk tu rá lis je len tõ sé gé nek hang sú lyo zá sa kor. Foucault a „vál ság het-
erotópiáit” hoz za fel pél da ként, „pri vi le gi zált, szent vagy til tott he lye ket” ért ve ezen.
A bör tön ben ha lál ra ké szü lõ, Apol lón-him nuszt köl tõ Szók ra tész hely ze te ugyan -
annyi ra vál sá gos, mint ahogy vál sá got old meg és je lez a del phoi jós da Apollónja, fe -
szült sé get te remt far kas-as pek tu sa, és vál sá got, il let ve fe szült sé get te remt és ugyan -
ak kor fel sza ba dít Di o nü szosz, a masz kok, a ki csa pon gás is te ne, aki nek a szín ház a
heterotópiája. 

A heterotópiák le írá sá nak má so dik alap el ve a hu za mo san fenn tar tott het-
erotópiák tár sa dal mi mû köd te té sé nek eset le ges ko ron kén ti vál to zá sa i ra vo nat ko -
zik. Er re Foucault „a te me tõ heterotópiájának kü lön le ges ese tét” hoz za fel pél da -
ként. Itt ele gen dõ Kerényinek ar ra a fel hí vá sá ra em lé kez tet ni, ame lyet a Klasszi ka-
fi lo ló gi ánk és a nem ze ti tu do má nyok cí mû be szélyt le zá ró pél dá zat ként in té zett a
Fi lo ló gi ai Tár sa ság hoz: „A tarentumiak azt a jós la tot kap ták egy szer, hogy jobb lesz
együtt lak ni uk azok kal, akik töb ben van nak, s õk er re fa la ik kö zé be fog lal ták a te -
me tõ i ket. Mi klasszi kus fi lo ló gu sok is azok kal la kunk együtt, akik töb ben van nak.78
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[…] De nem csak a hol tak azok, akik ve lünk van nak: ve lünk van nak azok is, akik
utá nunk jön nek.”31

A har ma dik alap elv sze rint a heterotópia ké pes egy azon re á lis he lyen több fé le
ön ma gá ban össze egyez tet he tet len szer ke ze ti he lyet egy be gyûj te ni. Foucault a szín -
há zat s a szín pad sík lap ján vál ta ko zó szín te re ket, s a még an nál is õsibb pél dát, a
ker tet mu tat ja be ek ként. A szín ház je len tõ sé gé re már az el sõ alap elv kap csán utal -
tam, az er dõ, a kert, Ár ká dia vi lá gán át egé szen az Ál lam böl csõ je ként is szá mon tart -
ha tó Akadémosz-ligetig pe dig Apol lón, Di o nü szosz, vé gül a Szók ra tész ha gyo má -
nyát meg ala po zó Pla tón bi ro dal ma...

A ne gye dik alap elv az idõ höz kö tött, heterokróniát ered mé nye zõ heterotópiákra,
az ün ne pek re vo nat ko zik. Az ün nep an tik je len tõ sé gé nek és kü lö nö sen idõ ta pasz ta -
la tá nak vizs gá la ta mind Nietz sche, mind Kerényi, mind pe dig ké sõbb a Kerényire is
hi vat ko zó Hans-Georg Gadamer szá má ra alap ve tõ.32

Az ötö dik alap elv a heterotópiákat nyi tá sok és zá rá sok rend sze re ként ír ja le, ame -
lyek el szi ge te lik, azon ban át jár ha tó vá is te szik õket. A labyrinthos mint a ha lál és
ugyan ak kor az új já szü le tés he lye a rit mi kus oda- és vissza for du lás, a tánc
katasztrofikus struk tú rá ja is egy ben, és a szi get is, Di o nü szosz és Nietz sche
Naxoszától Kerényi és szel le mi kö re Szi get-gon do la tá ig33 mind ide so ro lan dók, akár -
csak az et ruszk Apol lón ar cát kü lö nös fe szült ség ben tar tó „farkasmosoly”.

A heterotópiák utol só jel leg ze tes sé ge ként be szél Foucault az il lú zió és a kom pen -
zá ció heterotópiáiról. Nietz sche és Kerényi, mi a latt ki mu tat ják az il lu zó ri kus het-
erotópiák kul tú ra al ko tó je len tõ sé gét, egyet len al ka lom mal sem mu laszt ják el rá mu -
tat ni a „mód szer tisz ta sá gá ban”, a rend, a vi lá gos ság és a de fi ni tív egy ér tel mû ség su -
gár zá sá ban tün dök lõ ala ku la tok kompenzatorikus vo ná sá ra, le gyen szó tu do mány ról
vagy a kulturalitás akár mi lyen rep re zen tán sá ról.

Mit vár ha tunk a Bildung szi go rú, de ta lán túl sá go san is árul ko dó mó don ki üre se -
dett szi go rú sá gú dis kur zu sá nak ef faj ta meg nyi tá sá tól a di o nü szo szi és a farkas-apol-
lóni, az Ide gen, a Má sik elõtt? Kerényi bi zo nyos te kin tet ben Nietz sche disz cip li ná -
ris vá la szát, job ban mond va kér dé sét fo gal maz za új ra, még pe dig a har min cas évek
ma gyar fi lo ló gi ai dis kur zu sá nak cí mez ve, ami kor az Ókor tu do mány cí mû írá sa ele -
jén, amely nek már mind járt az el sõ lap ján Nietz sche fi lo ló gu sok nak szó ló in tel mét
idé zi, fel te szi a kér dést: „Új szín a ma gyar szel le mi élet ben? És ép pen a klasszi kus
ókor szí ne? […] mi ért él jük ezt az új szí nét a ma gyar szel le mi élet nek? Mi ért él jük
nem csak mi, ókor ku ta tók, ha nem a szak tu do má nyon kí vül is ma leg jobb ja ink? Mi ez
az új szín? Mi ez az új iz zás?”34

Az „új szín”, az „új iz zás” for rá sa tu laj don kép pen nem más, mint a heterológia,
a Foucault ál tal is le írt heterotóp te rü let rõl ér ke zõ Ide gen be nyo mu lá sa lesz, an nak
min den diszkurzív kon zek ven ci á já val egye tem ben: „A dé li ter mé szet az an tik vi tás
ér zé ki ha gyo má nyá hoz tar toz hat nék – ha nem vol na még több: az a vál to zat lan vi -
lág va ló ság, amely az an tik em bert nem mint táj, ha nem mint is ten sé gek: erõk és ala -
kok vi lá ga ra gad ta meg. [...] A mû vé szet az élet ér tel me – de együt tes ér tel me an nak,
ami meg ra gad: a ter mé szet nek és a tõ le meg ra ga dott em be ri lét nek. Az an tik em be ri
lé ten át a Dél ér tel me nyí lik meg, idõ fe let ti va ló sá ga ra gad meg ben nün ket. Ezt az új
színt je len ti szá munk ra az ókor tu do mány: a Dél be tö ré sét.”35

A „Dél be tö ré se”, a ha tár át tö ré se új ra és új ra be kö vet ke zik. Nietz sche és Kerényi
a ma guk te rü le tén és ér dek lõ dé sé tõl ve zet ve egy olyan reflektív dis kur zust ala kí ta -
nak ki, amely min den meg elõ zõ dis kur zus nál ra di ká li sabb in ten zi tás sal ér dek lõ dik
ön nön – nem csu pán tu do má nyos, fi lo zó fi ai, fi lo ló gi ai, ha nem mi ti kus és egy ben eg -
zisz ten ci á lis – gyö ke rei iránt, és sa ját alap ja it sem szû nik meg új ra és új ra kri ti kus
te kin tet tel mér ni és „alap ta lan alap nak” te kin te ni. Kri ti ku sa ik sze mé ben vi szont,
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ugyan en nek a tö rek vés nek a kö vet kez mé nye ként, te vé keny sé gük épp a heterológiát
nor ma li zá ló diszkurzív gya kor lat ként mi nõ sül „alap ta lan nak”: a disz cip li ná ris ön kí -
vü let fer tõ zõ, Ál lam-el le nes, ezért el szi ge te len dõ, ki zá ran dó ese mé nyé nek.

Egy archetipikus ta lál ko zás:
A veii Apol lón i. e. 550–520 kö zött 

és Günter Brus 1965-ös Bé csi sé ta cí mû bot rányt és til ta ko zást ki vál tó ak ci ó ja.36
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