
ez detben volt egy la ko ma asz tal rend je a régi 
Gö rög or szág ban. A gaz dag Szkóp asz há zá ban 
zaj lott az ün ne pi ebéd, amely nek sor án Szi -

mó ni dész, a sz ó nok di csô ítô én e kkel tisz tel te meg 
a ház urát. Amint a szo kás elô ír ta, a köl tô nem csak 
a ven dég látó, ha nem a Di osz kú ro szok, Ka sz tór és 
Pol lux di csé ret ét is ze ng te, ami igen cs ak dü hí tette 
Szkó paszt, aki azt hit te, így az ô hír ne ve csök ken. 
Nem sok kal kés ôbb Szi mó nidé szt ki hív ták a te -
rembôl, és oda kinn két titok za tos úri em ber (tal án 
Kaszt ór és Pol lux?) várt rá. Alig hogy ki lé pett az 
ajtón, a ház ös sze om lott, ma ga alá te me tetve az 
összes csa lá dta got és vendé get. A ka tasztró fa vé get 
ve tett az össze jö ve teln ek, és tönk re tet te a dol gok 
rend jét, ame lyet azon ban Szi mó ni dész, aki meg -
men e kült, hely re tu dott ál lí tani. A köl tô ugyan is 
meg mo nd ta a fel is merh e tet len holt tes tek ne vét, s 
így vissza ad ta ôk et a cs a lád jukn ak a te me tés hez. 
Meg je gyezte az ülés rend et, és a ven dé ge ket a he -
lyük alap ján azo no sí ta ni tud ta: a te rem meg ha táro -
zott he lye i vel tár sí tot ta az arc ké pü ket. Gon dol at ban 
vé gig lép delt a so rok kö zött, és em lé ke ze té be idéz -
te a neve ket. 

La s san ki raj zo ló dik az em lé kez et an tik mû vé sze -
té nek ha tásk ö re: ha lál, ká osz és pusz tul ás az eg yik 
ol da lon, eml é ke zet, ér zék(elés) és rend a má sikon. 
Az em lé ke zet ren det te remt az ál tal, hogy ne ve ket, 
az az je leket tár sít a szét szab dalt holt test ek hez, s így 
egé szet for mál ab ból, ami he ter o gén. Be gyóg yít ja a 
se bet, amely et a (töb bet)-nem-tu dás okoz a kul tú -
ra rend jé nek, hi szen a holtt es tek meg nev e zé se nél -
kül nem leh et sé ges rend es te me tés, anél kül pe dig a 
magu k ra ma rad tak gyá szán ak nincs szim bol i kus 
hel ye. Ci ce rót, aki a mnemo tech ni ka ala pí tó le -
gendá ját A szó nok ról cí mû írá sá ban el be szé li, a tör -
té net bôl csak az ér dek li iga zán, hogy Szi mó ni dész 

óta a mne mot ech ni ka az ér te lem ren de zô te vé -
kenysé ge. „Mi vel az eset fi gyel mes sé tet te, va ló szí -
nû leg fel is mer te, hogy elsô sor ban a dol gok el rende -
zé se az, ami sze re pet ját szik az em lé kez et ki tisz tu -
lá sá ban.”1 Mi u tán el fe lej tôdö tt, hogy a ha lot ti kul -
tusz  ból ered, a mne mot ech ni ka pusz tán re to rikai 
techni ká vá vált.2 Az zal, hogy az em lé ke zet et nyel vi 
te ch ni ká vá eg ysze rû sít et ték, épp azokt ól a leh e tô -
sé gei tôl fosz tott ák meg, ame lyek szín házi von at ko -
zásban a le gje len tôs eb bek. El te kintve at tól, hogy a 
szín ház antr o po ló giai gyö ker ei az ün nep lésben, 
pon to sab ban a hal ot tak tiszte le té re rende zett ünnep -
ség ben ta lál ha tók, Cic e ro la pi dáris ta nul sá ga ho -
mály  ban ha gy ja a szín ház má sod ik rendj ét, ne ve -
zete sen (a nyelv mel lett) a tes tek el ren de zé sét.  

Az em léke zet mûvé sze té nek ala pí tó leg en dá jából 
a szín ház mint em lé kez et két fé le el gon do lá sá nak 
le he tô sége köv et ke zik. Az el sô az em lé ke zet nek azt 
a jel leg zet es sé gét eme li ki, hogy ké pes ren det te -
rem teni. Ol yan tár o ló ként funk ci o nál, amely ben 
min den sér tetle nül me gôr zô dik, hogy az tán ké sôbb 
ak tivi zá lód jon. Az em lé kez et nek ez az arc hí vum -
nak is ne vez he tô for má ja ter em ti meg a ha gyo -
mányt, a kon tinu i tást és az iden titá st, s ez ál tal a 
szín ház mint in téz mény kö nnyen az em léke zet 
prob lé má já nak ho ri zont já ba ke rül. El vég re mi mást 
csi nál az iro dalmi szín ház, mint hogy em lé ke zik az 
iro dal mi kán on ba be ke rült dra mat i kus szö vege kre, 
és kö zön sé gé vel együtt konf ront á ló dik a ko rtárs 
szö ve gek kel? Ak ár ré gi, ak ár új drá mák kal, foly a -
ma to san fe lmu tat ja egy cso port ön ma gá ról al ko tott 
bi zo nyos ké pét, pél dá ul a pol gár sá gét, amely a je -
len ho ri zont já ban vi zs gál ja fe lül és kér dô je le zi meg 
ön ma gát. A cs o port kons ti tu tív ér té kein ker esz tül 
szem be sül ön ma gáv al, s ezen ér ték ek folyt o nos sá -
ga ily mód on biz to sít va van. 
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GERALD SIEGMUND 

A színház mint emlékezet 



Ez zel szem ben a szín ház mint em lé kez et el gon -
do lá sá nak má so dik le he tô sé ge ki hasz nálja a szín -
ház kü lön le ges idô szer ke ze tét, s így el ke rüli a meg -
ha tá ro zott tar ta lom egy sze rû szín pa di repr e zen tá -
ci ó ját. Épp az zal fog lalko zik, amit az el sô va riáns 
ig no rál, még pe dig azé rt, hogy a szín ház kü lönl e ges 
esz té ti kai funk ciój á ra kér dez zen rá. Eb bôl ki fo lyólag 
a szín házi av ant gárdn ak azok ra a mozg al ma i ra össz -
pont o sít, am e lyek An to nin Ar ta ud-ra visszate kint -
ve, a hat van as évek óta meg pró bál ták a szín há zat 
ki szaba dí ta ni az ir o dal mi ság bi linc sei közül, hogy 
ön ál ló eszté ti kai je lens ég ként te gyék lát ha tó vá. Az 
emlé ke zet prob lé mája tú llép a tar tal mi rep re zent á -
lás, a tört é net mesé lés szint jén, hogy ma gá nak a rep -
re zen tá ci ónak a le he tô sé gét, az az a szín ház nak mint 
em lé ke zet nek a for má ját raga d ja meg. 

A szín ház spec i fi kus ideje a tisz ta je len. Ami a 
szín pa don lát ható, az csak a kö zön ség jel en lé tében 
lé te zik kö z vet len ha tá sössze füg gés ként. Az el ôadás 
bef e jez tével a ren de zés [In szen i e rung] épp oly gyor -
san szét esik, mint ahogy lét re jött. Esz té tik ai szö veg 
lé vén, nem tá rolha tó, és csak a kö zöns ég, il let ve az 
al kot ók em lék e ze té ben él. Els ô re ez meg le he tô sen 
tri vi á lis nak tû nik, ám a tud at fi lo zó fia sze rint az idô 
fo lya má nak min den egy es je len pil lana ta az em -
léke zés pill a na ta is egyb en, és ez a jel ent ina u tenti -
kus, ir o ni kus és al le go ri kus ka p cso latba hoz za ön -
ma gával. A je len pil la nat üres mar ad, mert az ér -
zé kelés pil lan a tá ban min dig már csak el múlt je len 
le het, és ki zá ró lag en nek az eg yszer már rep reze n -
tált pil lan at nak az eml é kén ker esz tül kap hat ké pet, 
amely így ket tôs ké pet je lent. A pil lan at au ten tikus -
sá ga és egy ér tel mû sé ge, amely bôl a szín ház él, va -
ló já ban (sa ját) le he tet len ség(e). Min dig ab ba a hi -
ány zó el sô kép be rej tô zik, ame lyet az ér zé  ke lés meg -
dupláz. Ami rôl azt hisszük, hogy látj uk, az csak az 
em lék e zet árny ké pe; csa ló ka kép, hi szen em léke 
nem más, mint egy má sik em lék emlé ke ze te. 

Mint egy al lego ri kus kép ki ra kós ját ék ban, a múlt 
min dig csak hi r te len meg je le né sei ál tal lé tezik a 
jele n ben, s a je len „maga” is csak jö vôb e li vissz -
hang ja egy so ha nem lét e zô múlt nak. Az el ha lasz -
tódás és is métlés eme fo lyam a tá ban a jel ek el vesz -
tik lá tszó lag „ter mé sze tes” jel en té sü ket, ina ut en ti -
kussá vá l nak, meg vál tozn ak és új kap cso la tok ba 
rende zôd nek, így se gít ve elô az új szü let é sét. A dol -
gok zárt ké pe, ame lyet ol va sunk, és ké pes ek va -
gyunk meg ér te ni, je lent ôs tö rést sz en ved az em lé -
kez et ál tal, me rt mind az, ami rôl azt hi sszük, hogy 

itt és mo st lát juk a szín pa don, mind ig csak utó la -
gos an jön lét re. A test-ké pek nek ez az utól a gos sá -
ga érv é nye sül a sz í nház ban, mi vel a szín ház 
ugyano lyan utó pi kus, ina ut en ti kus és szubsz tan -
ciát nél külö zô, mint a tiszta je len. 

Mi n deb bôl kö vet kez ô leg ve tô dik fel a kér dés, 
hogy mi tör té nik ab ban a pill a nat ban, ami kor a 
nyelv test té vá lik, és a va ló ság ele mei a szín pa don 
be széd és test-ké pek ál tal szim bo li kus is mét lés re 
ke rül nek. Vá lasszal elsô ként a je lel mé let kí nálk o -
zik. Az ant ik re tor i ka sze rint az em lék elsô sor ban 
kép, amely re em lék ez nie kell a szó nok nak ah hoz, 
hogy job ban fel tud ja idéz ni a sza vak kal rög zíte tt 
té nyál lást. Az ér ve lés me ne tét él énk ké pek re fordít -
ja, am e lye ket az után meg ha tá ro zott he lyeken al -
kal maz. Szi mó nid ész hez ha son ló an a szó nok gon -
dol at ban vé gig lép del a ház szo bá inak so rán, és feli -
dé zi a ké pek et, hogy le tud ja ró luk ol vas ni a mö -
gé jük re j tett gon do la tok at, és vissza tu d ja ôket for -
dí ta ni. A me mó ri á nak ez az erede ti fel fo gá sa, amely 
az egy az egy ben tör té nô eml é ke zetre épül, el vész 
az em lé kez et ál tal a repre zen tá ció fe lé ve zetô úton. 
Mi köz ben ugyan is a jel rend sze rek szavakról ké -
pekre cse rél ôd nek, a mem o ri zá lan dó té nyál lás a 
hoz zá tar to zó kép pel együtt ident i tá sát vesz ti. A nyel -
vi je lek és az iko ni kus jel ek kö zött has adás ke let -
ke zik. Az egyik so ha nem vál hat tel jes egé szé ben a 
má sik ká, hi szen kü lön bö zik az anyag is águk. Így a 
kép más nak el vész az ere de tije, am ely belé zá ró dik 
anél kül, hogy va la ha is ki le het ne on nan sza ba dí ta -
ni. A tar ta lom, ame lyet egy sze rû en csak elô ke ll(ene) 
hív ni az ar chí vum ból, nem rep rez en tál tat ik töb bé, 
és je lek ve szik át a he lyét. A has on ló ság hely é be az 
asszo ci á ció lép, a kép zel et be li em lék kép pe dig nem 
utal már szük ség sze rû en egy azt meg elô zô, ered e -
ti leg el gon dolt dol og ra, csak is ön ma gá ra.3 

A szín há zi kép egy oly an, nem je len lé vô, má sik 
kép ha son más a ként fu nk ci o nál, ame lyet ugyan ak -
kor el rejtve ma gá ba zár [ver-birgt]: me g szün tet és 
meg ôriz. 

A kép ket tôs. Elsô ként je lekbôl ál ló fel szí nét tár -
ja elénk, am ely ol vas ható és fel fog ha tó, ért el met al -
kot, és l eír ha tó a szerk e ze te. Ám mö göt te egy má -
sik kép rejt ô zik, am ely fels ér ti és fel szakí t ja az el -
sô kép si ma fe lü let ét. Ez a fe le lôs azért a ha tá sért, 
amely nem red u kál ha tó a szín há zi szö ve gek fog al -
mak kal tör ténô, struk tu rál is és sze mi o tikai vizs gá -
la tá ra. A hi ányz ó nak az em lé ke, amely ma ga a je -
len lét, és amely a nyel ven és tes ten ke resz tül a szín -
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pa don ér zé ke lés re és rep re zen tác i ó ra tör ek szik 
anélk ül, hogy meg tud ná ma gát mut at ni, vol taképp 
a me g kö ze lít he tet len nek, az örök re el tor zí tottnak 
és el hag ya tottnak az em lé ke. 

A sz í nház mint em lé ke zet eme más o dik var i án -
sa te hát meg kérdô je le zi azt az egy sze rû össze ha -
son lít ást, mis ze rint „az em lék e zet olyan, mint az 
iden ti tás”. E ha son lat azért nem tart ha tó, mert 
semmit sem árul el a szö vegek im a gi na tív el já rása -
i ról, a hat á suk ról és ar ról, „ho gyan” vi szo nyul nak 
az ôket b efog adó egyén hez. Az em léke zet prob lé -
má ja ma gán ak a rep re zen tác i ó nak a prob lé má ja. 
Mi ke rül egy ál tal án repr e zen tálá s ra a sz í npa don, 
ha az, ami repr e zen tált a tik, csak a rep reze n tá ció 
pil la na tá ban, az az va la mi utó la gos do log ként jön 
lét re? Az em lé ke zet töb bé nem tár ja elénk a múl -
tat úgy, mint ami már me gélt vagy le írt for má ban 
lé te zik, ha nem meg ha tá roz ha tó kez det és vég nél -
kü li nyo mo kat köv et, s így a szín há zi jel ek ha tása 
meg ha lad ja az össze füg gô ér tel em al kot á sát. E 
nyom ok ban az egyén vá gyak ból, él veze tek bôl és 
kép zel gé sek bôl szôtt ér zel mek há ló já ban ta lálja ma -
gát. A fel haszná lt je lek so ka sága, a szín há zi ese -
mény konk rét ér zéki sé ge vesz élyez te ti a je len té sek 
egy ér tel mû rend jét, és a szín pa di je le ket sa ját sza -
ka dék uk ba ta szítja.  

Tar tóz kodni kell te hát at tól, hogy egy kép emlé -
két va la mi lyen po zit ív tar ta lom ra vagy el sôd le ges 
szcéná ra ve zes sük vi ssza. Ez ek ugyan könnyen 
repre zen tál ha tók vol ná nak, de hi á nyoz na be lôl ük 
a szín há zi ké pekre jel lem zô, a rep re zentá l ha tat lan 
ál tali meg ket tô zött ség. Ami re em lé ke zünk, an nak 
nincs „lé te”: a só várg ás hoz és a le he tet len ut á ni 
vágy hoz haso n ló an él ve zet tel és képz el gés sel te li, 
ál lan dó an új tárg ya kat és kons tel láci ó kat ker e sô. A 
tu da ta lat ti vá gyak nak az em lé ke zet nyo ma i hoz fû -
zô dô kapcs o la ta vö rös fo nal ként hú zó dik vé gig a 
Fre ud-fé le pszi cho a na lí zis en is. Fre ud sze rint az 
emlé ke zet, mint ezek nek az egyéb ként hoz zá fér -
het et len em léke k nek a felsz ín re hoz a ta la, min dig 
át- és új ra ír ja azt, ami re em lé kez ni kell. Az em lé -
kezet csak olyan át írá sok ban lét e zik, ame lyek nek 
az ere de tije rég a fe le dés ho má lyába ve szett. Ere -
de ti nél kü li kép, amely em lék ként épp az ért tesz 
„rém isz tô” ha tást a szem lé lôj é re, mert né ma ma -
rad. Ami nem rep rez en tál ható, ar ra em lé kezni kell. 
Ami re em lé ke zünk, az nem teh e tô tel jes egé szé ben 

a rep re zent á ció rész évé. Ez a ki egy en lít het et len ma -
radék te szi ki a szín ház em lé kez e tét és érzé ki sé gét. 

A nyelv és a kép el kü lö nül é se, ame ly dön tô sze -
repet ját szott az em lé ke zet re to ri ká jában, to vább 
erô söd ik a szí nész tes té ben. A szí nész „be szél”, de 
am it a gesz tus ai el mon da nak, az so ha sem fo r dít -
ha tó le egy ér tel mûen. A szín pa don lát ha tó te st nyit -
ja meg az eml é ke zet ka pu ját: afelé a má so dik, egy -
szer re je len- és táv ol lé vô kép fe lé mu tat ja az utat, 
amely az ér zé ke lést kons ti tu álja. A test szí npa di je -
len lé te hat á roz za meg a film és a szín ház kö zöt ti 
dön tô kül önb sé get azál tal, ho gy meg te remti azt a 
nyelv tôl va ló el kü lö nü lést, ame lyet a film il luz ó ri -
kus-kép ze letb e li ké pek kel hid al át. A szín ház a test 
le he tô sé geiv el és jel e né se i vel ope rál: az zal, ami a 
kép ze let be li tü körkép eg é sze mö gött van, ám anél -
kül, hogy e tü kör ké pet „egé szen” ki tud ná ke rülni. 
A szí nész sér tetl en tes te ugyan is min dig az út jába 
ke rül. Jac ques La can úgy ír ja le a test ké p ze let be li 
zárt ké pe mö göt ti ké pe ket, mint „el fá tyo lo zott ar -
cokat”, amel yek „a szimb o li kus ha tá sos ság fél ho -
má lyáb an” szen der eg nek.4 A fe no me no lógus 
Mauri  ce Mer le au-Ponty is eb ben az össze függé s -
ben be szél a te st „(mint lap) két old alá ról vagy két 
szint jé rôl”.5 A szí npa don lát ha tó test te hát szin tén 
ket tôs. Egy részt látj uk azt a zárt te st-ké pet, amellyel 
a szí nész a sze re pét játssza. Má srészt e szer ep-kép 
mö gött ta lál ha tó az a ta paszt a lat, amely a kép ben 
nem kap hel yet, nev e ze te sen a formá l ha tó ság, a fáj -
da lom és a sze xu á lis ener gia amorf ta pasz ta la ta, 
amel yet a szí nész a sze rep megfo r má lá sak or fel -
hasz nál. Ez a má so dik, lá tha tat lan test a szét szab -
dalt tes tek je le né se ként hat a né zôk re a ké pen és a 
cse lekmé nyen ke reszt ül, ám a ha tást nem le het sza -
vak ba fogla l ni. Akk or vi szont fel fog ha tó-e mind az, 
amit a szín pad rep re zent ál, a min den na pi sze rep -
min ták tü kör ké pe ként, vagy nem in kább arr ól van 
szó, hogy a szín ház át lép a tük rön az ért, hogy a 
nézô tér és a szín pad összj á té ká ban képzô dô, jel -
szerû sé gén tú li ta pasz tal at ki rek esz tetts é gé re, he -
te ro gen i tá sá ra és né mas á gá ra em lé kez zen? A Ci ce -
ro ál tal a Szi mó ni dész-le gen da össz efogl a lá sá ban 
fi gyelm en kí vül ha gyott pusz tul ás ta pasz ta la ta, 
amely nél kül sem az eml é ke zet, sem a ne vek és a 
je lek, amel yek kel az em léke zet oper ál, nem lé tez -
né nek, a sz í nház ban ki ját szásra ke rül het. Így azon -
ban a szín ház mint em léke zet nem annyi ra a „tel -
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jes” élet meg er ôsí té se ként, ha nem „a ha lot takk al 
folyt a tott di a lóg us ként” (Hei ner Mül ler) je le nik 
meg: ha lottg ya lá zásk ént, his zen az an tik tra gé di á -
ban min dig is az volt. 

Lac an szeri nt a zárt test-(tü kör)kép szé psé ge 
ero gén és ant i ci pá ló hatá s sal bír. A test ké pen ke -
resz tül raj zo lód ik ki a szub jekt um mint zárt tár -
sada l mi lény, ám e tel jes ség nem fel el meg an nak, 
aho gyan ô a sa ját test ét meg ta pasz tal ja. A sa ját test 
ta pasz ta la tá nak bi zony ta lan sá ga szá mû zet ik a kép 
mö gé, és né mán be le zá ró dik an nak em léke ként. 
Ha a kép ident i fi ká ló ha tás sal bír, imp lik ál ja a kö -
zön ség szín padra sze gez ett kukk o ló te kin te tét. Az, 
akik elô t tem ját szik, min dig én (is) vag yok. Így 
azok a test-kép ek, ame lyek egy részt a szín pa don 
lát hatók, más ré szt a nyelv ál tal ra j zo lód nak ki, dö -
n tô tény e zô vé vá l nak az em lé ke zet szem pont já -
ból. Az emlé ke zet a nyel vi an tic i pá lás és a tér be li 
ér zé kelés összjá té ká ban tör té nik meg. A kö zön -
ség re tett ha tás így iden ti fi ká ló test-képe ken ke -
resz tül jön lét re: ezek ér zé ke lés köz ben meg ny it -
ják az én ha tá ra it oly an képze l gés ált al, amely re 
em lék szünk. 

Fri edri ch Ni etzs che sze rint a tör té ne lem fo lya -
mán a test je len tette az emlé ke zet te rem té se szá -
má ra a leg ink ább kedv elt hátt e ret: „az em ber va la -
mit be le éget az em lé ke ze tébe, hogy az tán ben ne is 
ma rad jon; csak ami vég nél kül fáj, az mar ad meg 
az em lé ke zetü nk ben.”6 A test csak ak kor em lé ke -
zik, ha vala mit be le é get tek: ha je lek kel il le tik, ame -
lyek min dig az én ala ku lásá nak fáj da lmá ra em lé -
kez te tik. A test em lé keze te: az ala kít ha tó sága. A 
szín ház ban a te st az zal a ha tás sal rend el ke zik, hogy 

lát ha tó vá tud ja ten ni sa ját ala kít ha tó ságát. Az erô -
szak eg yik form á ja, ha jel lé vál toz tatj uk a tes tet. A 
szín há zi gya kor lat nak ez az alap ve tô foly a ma ta 
rend  sze rint a kész sze rep mö gé rej ti erô sza kos sá -
gát. Más részt ez azt is je len ti, hogy a sze re pen ke -
resz tül a szí nész egyé ni tör tén el me, sa ját se bei 
éppúgy, mint ko ráb ban el ját szott sze re pei já ték ba 
jönn ek és em lé ke ze tünk be idé zôdn ek. A szín ház 
és a fáj da lom kap csola t ba ke rü lé sé nek min den kori 
le he tô sége ki nyit ja a szín pad zárt tü kör ké pét afe -
lé, ami mö göt te hely ez ke dik el, vala mint meg dup -
láz za és felf or gat ja a ké pek to ta litá sát mint em lé ke -
zetet. Az eml é ke zet nek ép pen eb ben a funk ci ó já -
ban kül ön bö zik a szí npa di kép a mé di a ké pek ára -
da tát ól, amel yek megf e led kezn ek a test rôl és an -
nak tör té nelmé rôl, ezál tal pe dig a leg ke gyet le nebb 
ké pet is ha tás ta lan ít ják. 

A szí nész és a né zô közö t ti em lé ke zô kap csol at 
te hát (kul tu rá lis, tör tén el mi és je le néssze rû-szub -
jek tív) seb ek és sé rü lé sek ál tal jön lét re. A szín ház -
ban a test nem le he tôs é ge i ben ke rül meg mut a tás -
ra, ha nem a szét szab dalt ság je le nése ként új ra em -
lé ke ze tünkbe idé zô dik. A szín ház lé nye ge: az em -
lé ke zet. Ez je len ti a szín ház ala p ja it, de meg is szün -
teti, ha em lé ke zet ben a tov ább-nem-játs zás hatá rá -
hoz ve ze ti. A szín házat em lé ke zet ként szem lélni 
annyit te sz, mint egy részt a törté ne lem, a sze rep és 
a ját ék, más részt a tör té netr ôl va ló lemo n dás, a phü -
szisz és a nem ját szás csa tat e ré nek te kin te ni. 

 
(Th e a ter als Gedächtn is. Thea terschri ft. No. 8. 

1994. 214–235.) 
Ford í tot ta: Ké ke si Kun Ár pád
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 6 Fri ed rich Nie tzs che: Zur Ge ne a log ie der Mo ral. Mü n chen, dtv (21988), 295.


