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NOTESZ

Jézus életének legszomorúbb, legzavarosabb szakaszáról 
azért tudunk oly keveset, mert fájdalmában maga is hall-
gatott róla, mindaddig, amíg az angyalnak, aki „Jó Mes-
ternek” szólította, ekképp nem válaszolt: „Miért mondasz 
engem jónak? A jóság nincs sehol!”1   

*

Az öngyilkosság, amelyet valaki azért követ el, mert képte-
len a betegségéből való felgyógyulásra vágyakozni, éppen 
olyan dezertálás és hitetlenség, mint amilyen gyávaság az az 
öngyilkosság, amelyet valaki azért követ el, hogy elkerülje 
egy bűn elkövetését.

*

Jól jellemzi egy ember sekélyességét vagy mélységét, hogy 
megengedhetőnek vagy megengedhetetlennek tartja-e az 
öngyilkosságot.

*

1 Vö. Mát 19:16-17; Luk 18:18-19. 
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Tudva tudom, hogy a pozitív visszajelzések csekély száma 
ellenére is megalapítója vagyok a valóban gyógyhatású or-
vostudománynak és a valóban helytálló patológiának. Ezt 
tudva tudom, és várakozásom ellenére abban a szerencsé-
ben volt részem, hogy találkoztam egy felettébb elismert 
emberrel, akit sikerült meggyőznöm erről, s most már ő 
is ezt hiszi. Az elkövetkező évszázadok most már biztosan 
igazolni fognak.

*

Igenis létezik pszichoterápia, persze nem az a csupán kívül-
ről folytatott, fogyatékos fajtája, amilyenként ma ismerjük, 
melyben egy szuggesztív személy idegen akarata hivatott 
véghezvinni azt, amihez az egyén túlságosan gyenge, tehát 
nem heteronóm, hanem autonóm lelki higiénia és terápia, 
amelyben ki-ki a maga diagnosztája, s egyúttal a maga te-
rapeutája is. Az egyénnek egyszerre kell gyógyítania ma-
gát, és a saját orvosának is a bőrébe bújni. Ha ezt valóban 
akarja, az Isten megsegíti. Más segítséget úgyis hiába remél 
bárkitől.

*

…-nak 
Nem szabad személyes ügyként felfogni az öngyilkossá-

gomat, ahogy F. lakásán Te tetted, mert ez Rád vonatkozik, 
ez Téged büntet, vagy a Te speciális balszerencséd. A haj-
lamot is számításba kell venned. De ne gondold, hogy ez 
helyes lenne!

*

Úgy vélem, szellemi képességeim bizonyára olyan jellegű-
ek, hogy bizonyos értelemben minden probléma megoldó-
ja lehetek. Nem hiszem, hogy bármilyen kérdésben sokáig 
téves úton járhatnék. Úgy vélem, megszolgáltam a „Megol-
dó” nevet, mert természetemtől fogva az vagyok.

*

„Nyomorúságos kedélyállapot” mint betegség:
Öngyilkos lehet, aki nem képes a bűnt elkerülni. 
Öngyilkos lehet az, aki nem képes a betegséget elke-

rülni.

*

Amikor a gimnáziumban élveztem a „rajcsúrt”, a káoszt 
élveztem benne.

*

Az az ember, akinek a számára problémát jelent a „vala-
kihez való tartozás”, egyedüllétében nyeri el büntetését. A 
bűnöző éppoly kevéssé vállalja a büntetést, mint az egye-
düllétet.

*

G.-nek2 Nápolyról. Hogy itt kellene lennie. Az író, és az 
emberek, akik nem tudnak írni. Továbbá néhány sor a 

2 Artur Gerberről van szó.
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Farnese Herkulesről. Róla magáról. G. erős. Elméletem a 
betegségről.

Miért írom meg neki mindezt? Kötelességtudatból, 
semmi más okból.

*

Erőltetett egyenességemmel valójában szabadságot akarok 
kicsikarni. Isten helyébe akarok lépni.

*

G. (az atléta): az erő mint etikai célt nélkülöző öncél (így 
keresi G. az alkalmat a sport- és testgyakorlatokra); abban 
vétkezik, hogy valójában cseppet sem gyenge (ezt csak lát-
szólag engedi meg magának) és éppen ezért bukásra van 
ítélve. Mert az erő a jóság folyománya (eszköz arra, hogy a 
jóság meghatározódjék és megjelenjék), sohasem öncél.

*

G.-nek: az idegen befolyás elleni begubódzás azt jelenti, 
hogy nem a személy számít, hanem a fantáziálás. A fantáziá- 
lás van énértem, nem én a fantáziálásért. Ugyanígy állunk 
az igazsággal. Az eredetiség szükséglete tehát gyengeség.

*

A tudományok természete
I. A térbeli-időbeli elemek állandókként szerepelnek:

Földrajz3 – Történelem
II. A tér elszakad az időtől:

Változók megjelenése
a) Térelemek: geometria, kozmográfi a;
b) Időelemek: fi zika.4

*

A Semmi a Valami (a Fény) tükre.

*

Ahogy az akarat, úgy kivetülése, a Mozgás, a Gyermek is 
átmenet a Lét és a Nem-Lét között.

*

A kivetülések egész birodalma létezik. A tapasztalati világ, 
amelyet érzékelünk, Valaminek a Semmire való kivetülései-
ből jön létre, amelyek egy magasabb Élet kivetülései.

*

Megjegyzések Ewald elgondolásaihoz:
Itt a fi lozófi ának talán legnehezebb problémájával van 

dolgunk, amelyet eddig természetesen senki sem mon-
dott ki.

Kant a fi zikai életet éppúgy a látszatok alá rendelte, mint 

3 A földrajz szadisztikus. Az elbeszélés szadisztikus. A szadista va-
lóságosként érzékeli a test szerveit.  – Otto Weininger jegyzete.
4 Kísérleti fizika és matematikai fizika. – Otto Weininger jegyzete.


