
 E l sô pil lan tás ra meg le pô le het, hogy a fi lo zófiai 
ant ro po ló gia a szí nésszel fog lal ko zik. Az a 
tény még meg le pôbb, hogy minded dig több -

nyi re mel lôz te azt.1 A szí nész em be re ket mu tat be. 
Egy em ber meg tes te sít egy má si kat, s a meg tes te -
sí tés ezen a mó don más hol nem for dul elô. A köl -
té szet és a kép zô mû vé szet „ke rü lô uta kon” és „bi -
zo nyos tá vol ság ban”, sza vak kal, szí nek kel, va la -
mint for mák kal, de so ha nem ma gá ban az em ber -
ben tes te sí ti meg az em bert. A min den na pi élet ben 
úgy ta lál ko zunk az em ber rel, „aho gyan van”, 
smink nél kül és anél kül, hogy szín lel ne. Az ef fé le 
köz vet len hoz zá fé rés két ség kí vül hasz nos az ant -
ro po ló gia mód sze re szá má ra, hi szen az ant ro po -
ló gia azt akar ja tud ni, hogy mi ként van, és mi az 
em ber. Eköz ben a szí né szi szi tuá ció olyan bo nyo -
lult, meg ket tô zött egy ség, amely ben a sze rep sze -
rint meg tes te sí tett sze mély el fe di a szí nész meg tes -
te sí tô sze mé lyét. X úr mint Othel lo és Y hölgy mint 
Des de mo na a kép ze let sze mé lyei, és szó sze rint a 
fan tá zia bi ro dal má hoz tar toz nak. Othel lo és Des -
de mo na olyan ké pek, ame lyek a va ló ság je len tô -
sé gé vel bír nak; a va ló sá gos szín ház lá to ga tó és a va -
ló sá gos szí nész kö zé to lak sza nak. Egy olyan kép -
ze let be li világ ké pei, mely vi lág ha son lít ugyan a 
va ló ság ra, ám ma ga nem va ló sá gos. Az ant ro po ló -
gia tel jes va ló sá gá ban akar ja ta nul má nyoz ni az em -
be ri lé te zést. Mu száj eh hez egy olyan szi tuá ciót vá -
lasz ta nia, amely ben ké pek lep le zik el a va ló ság ra 
ve tett pil lan tást – ké pek, ame lye ket no ta be ne a va -
ló ság te remt elô? 

Va ló ban no ta be ne: ezek a ké pek hús sal és vér -
rel, szel lem mel és szív vel áb rá zol nak em be re ket. 
Nem szí nes sík ido mok egy sí kon, és nem is ele ven 
ké pek, moz gó szob rok. Ezek a ké pek em be rek, aki -
ket em be rek tes te sí te nek meg és ru ház nak fel je -
len tés sel. Othel lo és Des de mo na nem in kább és 
nem ke vés bé él, mint X és Y a sa ját lé te zé sé ben, 
meg le het, itt a szer zô dés és a fi ze tés irán ti ag go da -
lom na gyobb te ret tölt be, mint a sze re lem, a fél té -
keny ség (ezek je len tô sé ge át la gos) és mint a sors. 
A szí né szek meg tes te sí tô já té ka te szi le he tô vé, hogy 
ôk ma guk, va la mint a né zôk ré sze sül hes se nek 
Othel lo és Des de mo na sor sá ból. A szí né szek em -
be re ket, kész ka rak te re ket ál lí ta nak elénk. Le vál -
nak ma guk ról, má sok ká vál toz nak. El ját sza nak egy 
má sik lé te zést. Nem húz hat-e eb bôl a hely zet bôl 
hasz not az ant ro po ló giai megis me rés? Mód szer ta -
ni lag nem egye ne sen fel be csül he tet len ér ték-e, hogy 
itt az em be ri eg zisz ten cia mély sé gei ben te szi át lát -
ha tó vá ma gát az zal, hogy átala kul va ön ma gát te -
rem ti? Nem éri-e meg a fá ra do zást, hogy legalább 
szemügy re ve gyük ezt a le he tô sé get? Az em ber 
azzal, hogy be szél, szól ma gá ról, ítél ke zik ön ma ga 
fe lett és áb rá zol ja ma gát, il let ve má so kat és a vi -
lágot, s az zal, hogy kap cso la tot ápol ön ma gá val, 
a tár sa da lom mal, a ter mé szet tel, Is ten nel, ér tel me -
zi ön ma gát. Az ant ro po ló giai elem zés ép pen az em -
ber önér tel me zé sé be ka pasz ko dik, te hát miért 
kerül né el, sôt hon nan ve het né a bá tor sá got, hogy 
ne le gyen te kin tet tel egy olyan vi sel ke dés re, amely -
ben ma ga az em be ri lé te zés ölt ala kot?

HEL MUTH PLESS NER 

A szí nész ant ro po ló giá já ról 
(1948)

1 A prob lé ma szem pont já ból fon to sak: Karl Lö with, Das In di vi duum in der Rol le des Mit mens chen, Mün chen, Drei Mas ken 
Ver lag, 1928. a Pi ran del ló ról szó ló füg ge lék kel. Jürg Zutt, Die in ne re Hal tung, Mo natsch rift für Psy chi at rie und Neu ro lo gie, 
Nr.73., 1929. 358–383. Hans Kunz, Die anth ro po lo gis che Be deu tung der Phan ta sie, Ba sel, Ver lag für Recht und Ge sells chaft, 
1946. Je an- Paul Sart re, L’ima gi na i re psy cho lo gie phé no mé no lo gi que de l’ima gi na ti on, Pa ris, Gal li mard, 1940. és uô. L’être et 
le Né ant, Pa ris, Gal li mard, 1943. (Ma gya rul lásd: A lét és a sem mi [ford.: Se re gi Ta más], Bu da pest, L’Har mat tan, 2006.). 
D. J. van Len nep, Het we zen van de pro jec tie, Diss. Ut recht, 1948. To váb bá Hui zin ga, Bu y ten dijk és Bally a já ték ról szó ló 
mun kái.
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1. Fej lô dé si fá zi sok 
 

 H a a szín ját szás ere de ti leg va ló ban a kul ti kus 
cse le ke det hez tar to zott, s a drá ma a szent cse -
le ke det bôl fej lô dött ki, úgy füg get le ne dé se és 

vég ér vé nyes vi lá gia so dá sa, amely a mo dern szín -
pa do kon és a filmben ment vég be, min den bi -
zonnyal máig ôr zi nyo mait e cse lek vés ala nyán, a 
szí né szen. Az elôadó ál tal meg for mált fi gu ra és az 
elôadó funk ció ja az elôadás cél já hoz, an nak tar tal -
má hoz és for má já hoz iga zo dik. A szá munk ra is me -
rôs szí nész tí pus az iro da lom gyer me ke, a pol gá ri 
kor ked venc cse me té je, a sza ba don al ko tó drá ma -
köl tôk il le té kes tol má csa. A ren de zô ál tal irá nyítva, 
oly kor pó rá zán ve zet ve, egy ma ga va ló sít ja meg a 
köl tôk aka ra tát. Bár a kor íz lés és hogy mennyi re 
vi lá gos szá má ra a köl tô in ten ció ja, kor lá toz za a szí -
nészt sze re pe fel fo gá sá ban, e ha tá ro kon be lül így 
is ele gen dô tér nyí lik ar ra, hogy a sze mé lyes meg -
tes te sí tés ere de ti és el lenáll ha tat lan le gyen. A dön -
tô az ma rad, hogy a szí nész tá masz ko dik a sze repre, 
amely ben egyé ni sé ge egy szer re bon ta ko zik ki és 
tû nik el. A vál to zás mé diu ma to vább ra is a sze mé -
lyi ség. 

Nem így volt ez a kul ti kus já ték kez de tén. 
„A pap vagy a töb bi sze rep lô csu pán be mu tat ja a 
szent ha tal mat. Csak így ért het jük meg, hogy a kul -
ti kus cse le ke de tek so rán nél kü löz he tet len a jel mez 
és a maszk. (…) A maszk a kul ti kus cse le ke det ben 
részt ve vô em bert va la mi nek a kép vi se lô jé vé te szi. 
Egy né mely pri mi tív nép masz kos tán cai ban a tán -
co sok a szó szo ros ér tel mé ben re-p re zen tál ják a dé -
mo no kat vagy az is te ne ket és az ép pen be mu ta tott 
ese ményt.”2 Az em be rek he lyet tes ként tûn nek el a 
maszk és a ce re mo niá lis moz gás ál tal meg ha tá ro -
zott szín mû mö gött, amely nek sze re pei nin cse nek 
te kin tet tel az egyé ni sé gek re, és ame lyek szer zô je és 
al ko tó ja Is ten. A masz kos tán co sok cse le ke de te ri -
tuá lis is mét lés. A név te len ség és az elôírt moz gá -
sok ural ják a szín pa dot. 

Az elôadók fesz te le neb bé vál tak a köl tôk ál tal 
al ko tott drá mai szö ve gek ke let ke zé sé vel és kiala -
ku lá sá val. A maszk le hullt, és a szí nész las san a sze -
mé lyé vel lé pett be az át vál to zás ba. Az is mert tí pu -
so kat ter mé sze te sen még so káig el fo gad ták, nem -
csak azért, mert a kon ven ció til tot ta a sza ba don 

kita lált tí pu sok túl zá sait vagy a ha gyo má nyos sze -
re pek új fel fo gá sát, ha nem azért, mert a né zôk sze -
ret ték új ra és új ra lát ni a ha son ló fi gu rát: mint a 
báb szín ház ban a gyer me kek Kas perlt vagy az ör -
dö göt. A tár sa dal mi élet már meg sza ba dult a tra dí -
ció nyo má sá tól, ezt a szín pad nak is kö vet nie, az 
elôadó te rem tô ere jû át vál to zá sai nak le he tô sé gei re 
pe dig vá la szol nia kel lett. Még a mo dern prob lé ma -
drá mák na tu ra liz mu sa (pszi cho ló giai mély sé gei vel 
és az élet igaz ság ról al ko tott esz mény ké pé vel) sem 
jut tat ta el a szí nészt füg get len sé gé nek te tô pont já -
ra. A sze rep vé gül itt is kö töt te a szí nészt. A klasszi -
kus drá mák dek la má ció já nak har sány stí lu sa „meg -
ha la dot tá” lett. Az ala kí tás és a gesz tu sok ter mé sze -
tes sé ge igye ke zett fel szá mol ni a szín pad és a né zô 
kö zöt ti tá vol sá got, de érin tet le nül hagy ta azt, hogy 
a szí nész a sze rep ben lé te zik, s hogy ez zel sze mé -
lye sen a né zô nek tart tük röt. 

Elô ször a filmnek si ke rült fel szá mol nia a tá vol -
sá got, ami kor is elô tér be he lyez te leg sa já tabb le he -
tô sé geit, s így meg sza ba dult a szín pad tól mint pél -
da kép tôl. A ka me rá nak kö szön he tôen ugyanis va -
ló ban nem kel lett tá vol sá got tar ta nia, és a szín pad -
kép rôl köz vet le nül át tér he tett egy arc, egy kéz, egy 
tárgy pre mierplán já ra. Amennyi ben a fo to gráfia 
visszaad ja a va ló sá got, mi köz ben szem lél he tô vé te -
szi az em be re ket és a dol go kat, megerô sí ti va ló ság -
jel le gü ket. Szét fe szí ti a szín pad ke re teit, kiik tat ja a 
dra ma tur giát, és anél kül, hogy el ra gad ta tá sá ra (te -
hát a mû él ve zet fel té te lé re) em lé kez tet né, az ese -
mé nyek kö ze pé be he lye zi a né zôt. A film azt az il -
lú ziót kel ti a szí nész szá má ra, hogy ön ma gát tes te -
sí ti meg. Ezért tu laj don kép pen csak itt for dul hat 
elô, hogy a sze rep egy sze mély szá má ra, akit sárm -
ja avat sztár rá, pusz tán ürügy ar ra és se géd esz kö -
ze an nak, hogy sze re pel hes sen. Doug las Fa ir banks, 
Mary Pick ford, Char lie Chap lin, Heinz Rüh mann 
lé nye gé ben sa ját ma gu kat játsszák. 

A szín pad ez zel szem ben csak szük ség ese tén 
tûr meg erôs szí nészt je len ték te len sze rep ben. Mi -
vel a szín ház je le ne tek bôl épül fel, s épí tô kö vei a 
sza vak, e sza vak nak je len tô ség tel jes nek kell len -
niük ah hoz, hogy iga zol ják az elôadást. A né zô vel 
szem be ni tá vol ság kö te lez. Va la mit elôad nak a né -
zô nek, ami meg kö ve te li a je len lé tét, mert mind az, 
ami rôl szó van, ôrá tar to zik. Ven dég, és a ven dé -

2 Ge rar dus van der Le euw, Phä no me no lo gie der Re li gi on, Tü bin gen, J. C. B. Mohr (Paul Sie beck), 1933. 350. (Ma gya rul lásd: 
A val lás fe no me no ló giá ja [ford.: Bendl Jú lia–Da ni Ti va dar–Ta kács Lász ló], Bu da pest, Osi ris, 2001. 325.) Vö. to váb bá uô. 
We gen en Gren zen, Ams ter dam, H. J. Pa ris, 1932. A drá ma ke let ke zé sé rôl: Her mann Reich, Der Mi mus, Ber lin, Weid mann, 
1903.
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get il lik meg kí nál ni va la mi vel. (A szín re vi tel olyan 
ün ne pély, ame lyet az elôadó szer vez meg, nem pe -
dig a né zô, aki fi nan szí roz za azt. Az a há zi úr, aki a 
sze re pet játssza, nem pe dig az, aki a költ sé ge ket 
áll ja.) Ez zel szem ben a film nem fo gad ven dé ge ket. 
Nem a szó táp lál ja, ha nem a kép, a han gos kép 
(a szí nes, vagy akár plasz ti kus han gos kép); köz vet -
len, nem szín pad ké pek kel köz ve tí tett va ló sá got 
akar nyúj ta ni. Ál ta la nem a rész let, ha nem a tö re -
dék mu tat ko zik meg. A film ese té ben az ott lét illú -
zió já ról van szó. A szí né szen ne le hes sen ész re ven -
ni, hogy tud ja, a né zôk te kin te te rá sze ge zô dik, a 
né zô nek pe dig meg kell fe led kez nie né zô és hall -
ga tó mi vol tá ról. 

 
2. Meg tes te sí tés 

 

 Anév te len masz kos tán co sok és a filmsztár – 
két kü lön vi lág. Az elôb biek a kul ti kus cse le -
ke det elôírá sait kö ve tik, s nem ar ra tö re ked -

nek, hogy a moz du la taik ki fe je zôk le gye nek, ha -
nem me sél nek, s ki fe je zô vé azál tal vál nak, hogy tu -
dó sí ta nak egy ese mény rôl. A filmsztár sa ját ma gát 
játssza, s eh hez a sze rep nyújt hát te ret. Mind ket tô, 
no ha egé szen más irány ból, egy és ugyanazon ma -
ga tar tás le he tô sé gei re mu tat rá: sa ját ele ven tes té -
vel [Leib] tes te sít meg egy fi gu rát. S bár a tár gyi 
nyers anyag gal, a szí nek kel, a for mák kal, a kel mék -
kel, a sza vak kal, a hang zá sok kal va ló elôadás így 
elv ben nem kü lön bö zik a szí nész köz re mû kö dé sé -
vel zaj ló elôadás tól, és bi zo nyos esz té ti kai tör vé -
nyek mind ket tô re egy for mán vo nat koz nak, az 
elôadás, amely nek ma té riá ja a sa ját eg zisz ten cia, 
ar ról árul ko dik, hogy az em ber tá vol sá got tart ezen 
eg zisz ten ciá val szem ben. Az esz té ti ka töb bet gon -
dol ko dik e tá vol ság kö vet kez mé nyei rôl, mint 
amennyit mér té ké rôl és jel le gé rôl az ant ro po ló gia. 
Haj la mo sak va gyunk szem elôl té vesz te ni, hogy a 
min den na pi élet meg kö ve tel te „önura lom”, az ura -
lom a já ték tér ként szol gá ló sze rep fe lett, az át vál -
to zás és a szín le lés ké pes sé ge, ame lyet a kör nye zet 
és a hi va tás töb bé vagy ke vés bé min den em ber re 
ráerôl tet, az elôadó ese té ben ar ra a kép re irá nyul, 
ame lyet az elôadó a né zô szá má ra élet re akar kel te ni. 
Bár mi lyen te vé keny ség ben me rül is el az em ber, 
meg fe led kez het, sôt kény te len meg fe led kez ni ön -
ma gá ról. Csak ön ma ga azon ré szé rôl vesz tu do -
mást, és csak az vá lik le ró la, amely szán dé kai eléré -
sé nek esz kö ze ként kü lö nös önura lom ra és gon do -
zás ra szo rul. A szí nész ese té ben e rész ma gát a szí -
nészt öle li fel, ele ven tes tét és lel két. A szí nész 

ön ma ga esz kö ze, azaz sa ját ma gát ön ma ga ha sít ja 
ket té, de ez zel egy idô ben, hogy a kép ré sze ma -
rad jon, „in nen” ma rad a ha sa dá son: az ál ta la meg -
tes te sí tett fi gu ra mö gött áll. Nem le het e ha sa dás 
rab já vá, mint a hisz té ri ku sok vagy a ski zof ré nek, 
ha nem kont roll alatt tart va a kép sze rû meg tes te sí -
tést, meg kell ôriz nie a ha sa dás sal szem be ni tá vol -
sá gát. A szí nész csak ezt a tá vol sá got tart va ját szik. 

Ért he tô, hogy a né zô azon ér zé sei nek in ten zi tá -
sá ra ve ze ti vissza az elôadó nak a ki fe je zés ben meg -
nyil vá nu ló ha tal mát, ame lyek meg fe lel nek a ki fe -
je zés ké pé nek. Ám a né zô ek kor meg fe led ke zik ar -
ról, hogy a kép mö gött (még ak kor is, ha úgy látja, 
hogy az elôadó eléri a köz vet len ter mé sze tes sé get) 
nem va la mely ér zés, ha nem a kép al ko tás szán dé -
ka áll. A szí nész meg ha tá ro zott szi tuá ción be lül azo -
no sul a fi gu rá val, de nem egye zik meg ve le. Az 
elôadó-in terp re tá tor és a filmszí nész is egy sze rep 
olyan rep re zen tán sa, aki to vább ra is masz kot vi sel. 
A „pri mi tí vek” masz kos tán co sai tól csak ab ban kü -
lön böz nek, hogy a maszk juk nem fá ból van, ha -
nem a sa ját tes tük [Kör per] az. Amint a mes ter sé -
ges maszk le hul lik, az ele ven test ma ga vá lik az al -
ko tás alap anya gá vá. Az elôadó a sa ját ki né ze te mö -
gött éppúgy ész re vét len ma rad, mint a kul ti kus 
tán cos. Csu pán be le ke ve ri a sze rep rôl al ko tott kép -
be a sa ját egyé ni sé gét, vagy átitat ja azt a sze rep rôl 
al ko tott kép pel. A sze rep lô nem at tól jó, hogy egy 
adott pil la nat ban ér zé sei va ló diak, vagy hogy mind -
azt va ló ban megéli, ami a sze rep ben élet re kelt figu -
ra tet tei nek meg fe lel, ha nem at tól, hogy gesz tu sain, 
mi mi ká ján, hang ján ke resz tül ön ma ga és má sok 
szá má ra ké pes meg te rem te ni a mély ség azon il lú -
zió ját, amely nek a fi gu ra tet tei meg fe lel nek. 

Egyet len vál to zat sé má já ba sem erô sza kol ha tó 
be le vagy kény sze rít he tô ki a szí né szi ala kí tás. 
Mind két út nyit va áll szá má ra, s a két út kiegé szíti 
egy mást. Mind ket tôn elô for dul hat, hogy a kép al -
ko tás ki sik lik. A túl szé les gesz tus, egy-egy meg ké -
sett jel üres nek és gé pies nek hat, amennyi ben nem 
il lesz ke dik a kép be. Még a legerô sebb ér zés sem 
ad ha tó át, ha a hang hor do zás és a moz gás nem érinti 
az áb rá zo lás fel szí nét. Az elôadó nak is úgy kell fá -
ra doz nia a kép kom po zí cióért, és hang hor do zá sát, 
já rá sát, gesz tu sait, pil lan tá sát an nak ren del ke zé sé -
re bo csá ta nia, aho gyan a grafi kus nak és a fes tô nek 
kell ural kod nia a ke rü lô uta kon, ame lyek a vo nalak 
és a szí nek esz kö zeit, a be ha tá rolt fe lü let felosz tását 
ír ják elô szá muk ra, és ame lyek ar ra kész te tik ôket, 
hogy rö vi dít se nek, s hogy össze sû rít sék a lé nye get. 
Ezek tôl függ a lá tott, a lát ha tó ban el gon dolt il lú -
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zió já nak meg te rem té se. Egy va ló di in du lat, egy 
ôszin te ér zés se gít sé gé vel az elôadó rá lel het a hi te -
les ki fe je zés re, de ez csak ak kor ér té kes, ha az in -
du lat va ló ban a ren del ke zé sé re áll. A szí nész csak 
ak kor lé te zik, ha ural ko dik ma gán. 

A fen tiek hez ha son ló megál la pí tá sok kal nem egy 
bi zo nyos elôadói stí lus párt ját fog juk, ha nem rá ta -
pin tunk a szí né szi szi tuá ció ele ve né re. Mind az exp -
resszív, az ak ció ban egé szen felol dó dó, ki fe je zô, 
túl sá go san har sány, mind a jó zan, a szá raz, a tökéle -
tes és a ma gá tól ér te tô dôen ter mé sze tes stí lus hozzá -
tar to zik a be mu ta tás azon for má já hoz, amely mint -
egy átugor ja, ki szo rít ja a kép fel szí né rôl az elôadót, 
aki az il lú ziót kel ti. A be mu ta tás hoz a klasszi kus 
dek la má ció, a com me dia dell’ar te stí lu sa, de egy 
olyan szín ház mû vé szet bi zo nyos sze mé lyes for mái 
is hoz zá tar toz nak, amely ön ma gá val ját szik, ön ma -
gá ra fi gyel (adott eset ben imp ro vi zá ció ba megy át) 
vagy ép pen el len ke zô leg, a sze rep rôl al ko tott kép 
tár gyi la gos sá ga a ma rio nett sze rû sé gig fo ko zó dik, 
mint azok a for mák, ame lyek el lenáll nak az elôadó -
nak és a hoz zá tar to zó be mu ta tás nak. A ma ga mód -
ján mindegyik igaz. Hi te les ség, nagy ság, ha tás vagy 
szép ség te kin te té ben egyik sem elôbb re va ló a má -
sik nál. Az em ber mindegyik ben egy szer re köz vet -
le nül és köz vet ve, ter mé sze te sen és mes ter sé ge sen 
nyil vá nul meg. Ezért e for mák egy szer re mon da -
nak va la mit a szí nész rôl, an nak mû vé sze té rôl, és 
az em be ri ter mé szet rôl. A meg tes te sí tés ado má nya -
ként a szí né szi te vé keny ség ben vá lik nyil ván va ló -
vá, hogy az em be ri ter mé szet ké pes be mu tat ni ön -
ma gát, s a meg tes te sí tés sel vá lik lát ha tó vá, hogy az 
em be ri lé te zés be mu tat ha tó. 

 
3. A kép al ko tás ter ve 

 

 J og gal kü lön böz tet jük meg a szí nészt mint szub -
jek tu mot az ál ta la ját szott fi gu rá tól mint ob jek -
tum tól, ha nem té veszt jük szem elôl azt a tényt, 

hogy en nek az ob jek tum nak egy olyan szub jek -
tum nak kell len nie, amellyel a szí nész a já ték alatt 
azo no sul. A mû vé szi elôadó ese té ben a kép al ko tás 
sa já tos ter ve ze te elô zi meg ezt az azo no su lást, s a 
szí nész a sze re pe ala kí tá sa kor eh hez a váz lat hoz 
iga zo dik. E terv azt kö ve te li meg a szí nész tôl (s játé -
ka ezen ala pul), hogy vá lasszon ki egy sze mélyt, 
aki vé a sze rep ben kell vál nia. Aho gyan az imént 
jel zett stí lus for mák ta nú sít ják, rop pant vál to za tosan 
vé gez he ti el a ki vá lasz tást. Ho gyan le het sé ges, hogy 
e mû vé szi fo lya mat, amely nek is mer jük a szö veg 
visszaadá sa, a be széd, a be széd és a moz gás kö zötti 

meg fe le lô koor di ná ció so rán (a kép al ko tás ter vé -
rôl nem is szól va) fel me rü lô ne héz sé geit, olyan 
ered mény hez ve zet het, amely ké pes meg te rem teni 
az em be ri mi volt il lú zió ját? S mindegy, hogy az 
illúzió ter mé sze tes sé gét, hi te les sé gét, nagy sá gát, ha -
tá sát vagy szép sé gét ma gasz tal juk. Más kép pen fel -
té ve a kér dést: ha nem len ne az em ber ben „va la -
mi” a szí nész bôl már ter mé szet tôl fog va, láb ra tud -
ná-e ál lí ta ni a fi gu rát, felis mer het né-e a ne ki ját -
szott fi gu rá ban egyik ol da lát, ön ma ga egyik 
le he tô sé gét, egy em bert egy esz me fé nyé ben? Eb -
ben a te kin tet ben nem kell-e, hogy már ele ve az le -
gyen, aki vé te szi ma gát? Ha a szí nész ala kí tá sá nak 
ha tó kö re ad dig ter jed, amed dig csak le het sé ges, 
nem fe di-e fel min den bi zonnyal konk ré tan az em -
be ri konfi gu rá ci ót? 

Itt a fi gu ra ál tal élet re kel egy em ber, s nem ar -
ról van szó, hogy a pusz ta alak csak em lé kez tet az 
em ber re. Az árny já ték, a báb- és ma rio nett szín ház 
bá ja (a rajz filmet se fe lejt sük el) ab ban áll, hogy a 
pusz ta fi gu rá kat az em ber pusz ta he lyet te sí tô i ként 
mu to gat ja, mind azok rep re zen tán sai ként, ami csak 
él és mo zog a föl dön. Rep re zen tál ni a fi gu ra és az 
áb rá zolt tá vol sá ga miatt ne he zebb, de annyi ban 
könnyebb, hogy az élet hû em ber szem lá to mást el -
ma rad – a rep re zen tá ció kü lö nö sen nagy tá vol sá -
got hi dal át, mi köz ben ját szik ez zel a tá vol ság gal. 
Nem cso da, hogy a mi ci vi li zá ciónk ki jó za no dott 
rea lis tái nál a gye re kek és a „pri mi tí vek” könnyeb -
ben kö ve tik ezt a kép ze lô erô höz in té zett fel szó lí -
tást. Ráadá sul a bá bok, a ma rio net tek és a szak rá -
lis maszk já té kok ro ko nok: a maszk já té kok pon to -
san megál la pí tott sor rend je a kí vül rôl moz ga tott fi -
gu rák me cha niz mu sá val ro kon ki fe je zé si for ma. 
Amint az em ber vagy az em ber hez ha son ló lé nyek 
sze re pé be bújt va ló sá gos em ber szín pad ra lép, a 
né zô vel kap cso la tos hely zet annyi ban vál to zik, 
hogy könnyeb ben meg te remt he tô az át vál to zás illú -
zió ja: a fi gu ra tá vol sá ga at tól, amit áb rá zol, cse ké -
lyebb lesz. A hoz zá fé rés ne he zebb, a szí nész mégis, 
ami kor csak akar, vissza lép het a meg tes te sí tés sel 
meg mu ta tott alak fe lé. Az a nyil ván va ló ta pasz ta -
lat, hogy a va ló sá gos sze mélyt va ló sá gos elôadó ala -
kít ja, a né zô és az áb rá zolt sze mély kö zé fér kô zik, 
így a fi gu rá tól va ló, lát szó lag le csök kent, a filmsztár 
ál tal meg sem mi sí tett, ha tár ese tet je len tô tá vol ság 
új ra kép zô dik, de ter mé sze te sen ma gá ba az em ber -
be he lye zô dik át, s úgy buk kan fel, mint az em ber -
nek ön ma gá hoz va ló vi szo nya. 

A szí nész sa ját ma ga és a né zô szá má ra ön ma -
gá hoz va ló vi szo nyá ban tes te sí ti meg a sze rep ben 
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meg for mált sze mélyt. E vi szony ban azon ban a szí -
nész és a né zô csak megis mét li az em ber ön ma ga 
és a má sok kö zöt ti, a min den na pok ban is fennál -
ló tá vol sá gát. Ez a tá vol ság (mi köz ben já ték ra csá -
bít és lá tens já ték ka rak te rét vé gig megôr zi) ala poz -
za meg a min den na pok ko moly sá gát. Mert vé gül 
is mi más len ne a min den na pok ko moly sá ga, mint 
a tár sa da lom ban fel vál lalt sze rep nek va ló el kö te le -
zô dés? Ter mé sze te sen ez utób bi já ték nem be mu -
tat ni akar, s csak a ját szó tár sa kat, azaz az em ber -
tár sa kat is me ri. A tra dí ció, amely be be le szü let tünk, 
le ve szi ró lunk azt a ter het, hogy a tár sa da lom ban 
be töl tött sze re peink hez ma gunk nak kell jen el ké -
szí te nünk a kép al ko tás ter vét. En nek el le né re ön -
ma gunk és a vi lág vir tuá lis né zô je ként úgy kell te -
kin te nünk a vi lág ra, mint szín pad kép re. Így tesz a 
köl tô, a fi lo zó fus, a tör té nész, a szo cio ló gus, és min -
den ki, aki úgy ér tel me zi az em bert mint je len sé get. 

A lé te zés megin gat ha tat lan egy sé ge, s hogy az 
em ber fel fog ja az em be ri élet ve ze tés sze re pé ben 
való lé te zést, meg kö ve te li az em ber tôl, hogy ér tel -
mes össze füg gés be il lesz ked jen. Ez az össze füg gés 
ha tá roz za meg a tár sa da lom ban és a tár sa da lo mért 
be töl tött összes po zí ciót, funk ciót és „te kin télyt”. 
Vagyis a tár sa dal mi mun ka min den ko ri rend sze re 
nem ke vés bé ha tá roz za meg a sze re pet, mint an -
nak ér té ke és rang ja. A szel le mek kel és dé mo nok -
kal va ló kap cso lat miatt más sze rep osz tás ural kodik 
a kö zép ko ri ke resz tény Eu ró pá ban, s megint más 
a mi mo dern tár sa dal munk ban, amely már nem 
kö tô dik szo ro san a val lás hoz. Más volt a hát te re és 
más ha tal mak moz gat ták a pri mi tí vek és a klasszi -
kus an tik vi tás ön megér té sét, mint Iz rae lét a pró fé -
ták ko rá ban. A kö zép kor az üdv tör té net, a ti zen -
ki len ce dik szá zad a ha la dás fe lôl néz ve ala kí tot ta 
ki, míg a kom mu niz mus dog ma ti zál ta az em ber 
szem lé le tét. Ab ban, hogy mi ként és ho gyan ér ti 
meg ma gát az em ber, a tár sa dal mi sze rep osz tás 
legalább annyi ra je len tôs, mint az, ami hez az em -
ber a meg él he tés gond já ban ért – ez jel lem zi a min -
den tör té ne ti vál to zás kö ze pet te fo lya ma to san 
fennál ló em be ri lét mó dot. Az em ber lé té ben a lé -
tet ér tel me zi. Lé té nek ér tel me van, azaz va la mit 
elôad a ját szó tár sá nak, s le gyen az a leg sze ré nyebb, 
sze re pet ját szik. El játssza, hogy ô „va la ki”, hogy ô 
„va la mi”. 

Az em ber hi va tá sá ból vagy tiszt sé gé bôl ere dôen 
a rep re zen tá ció3 kü lön fé le tár sa dal mi kö rül mé nyei 
kö zött vá lik „elôadó vá” egy tö meg elôtt vagy a nép -
gyû lé sen: bi zo nyos ál la mi ren dez vé nye ken ural ko -
dó vá, a há bo rúk ban had ve zér ré, lo vag gá, a bí ró sá -
gi tár gya lá son vé dô vé és ügyésszé, hi va ta los ok ból 
kö vet té, a szer tar tás ce leb rá lá sa kor pap pá. Rep re -
zen tá lás ra csak azo kat je lö lik ki, akik „egy bi zo -
nyos” sze re pet ját sza nak, s akik nek a nyil vá nos ság 
kö rei ben kell fo rog niuk, il let ve az elôtt fel lép niük. 
Hi szen an nak tu da ta, hogy rep re zen tál nak, együtt 
jár a kü lön bö zô cso por tok kal, ren dek kel, osz tá -
lyok kal, hi va tá sok kal, és a min dig más kép pen stili -
zált szer tar tá si rend hez kap cso ló dó kö te les sé gek 
min det át jár ják. Az em ber, le gyen bár mi lyen sze -
rény po zí ció ban is, tag ként fe le lôs sé get érez a cso -
por tért, s anél kül, hogy er re hi va tal ból uta sí ta nák, 
a cso por tért te szi, amit tesz. Messze me nôen itt is a 
tra dí ció ve szi le az egyén vál lá ról a kép al ko tás meg -
ter ve zés nek a ter hét, a be mu ta tás kö ve ti a rí tus szi -
go rú sza bá lyait, amely még gyak ran kö tô dik a val -
lá sos elôadá sok hoz. Va la kit ala kít… ráadá sul jól 
vagy rosszul is mu tat hat. A fi gu ra azon ban már kész 
van, s an nak, aki ala kít ja, csak élet re kell kel te nie. 

A fi gu rá hoz hoz zá tar to zik a ru ha, az ék szer, a hata   -
lom, a mél tó ság jel vé nyei, az összes mû vé szi tol dás 
és ja ví tás, az összes jel zô és nem utol só sor ban a név 
is. „A ru ha fi lo zófiája az em ber fi lo zófiája. Az egész 
ant ro po ló gia a ru ha fod rok ban rej lik.”4 Ám ez zel az 
em ber a vi lág ré szé vé te szi ma gát? A ruház ko dás 
ak tu sa azt je len ti, hogy el for dult ön ma gá tól, hogy 
úgy ál lít ja be ma gát, mint vi lá got? A ru ha nem a be -
 mu ta tás esz kö zei kö zé tar toz na – a be mu ta tás hoz, 
amely ben az em ber nek a kép al ko tás ter vét kö vetve 
kell meg tes te sí te nie ön ma gát? Ké pes-e úgyis „valaki -
 ként” lé tez ni, úgy lé tez ni egy sze rep ben, hogy nélkü -
 lö zi az ef fé le elôadást, áb rá zo lást és ala kí tást? A val -
lás fe no me no ló giá ja cí mû mû vé ben van der Le euw 
em lé kez tet,5 hogy aki va la ha vi selt papi or ná tust, 
tud ja, hogy „a ru ha te szi a fér fit, vagy in kább: ki ve -
szi az em ber bôl a fér fit, hogy csak a mi ni ster, a szolga 
ma rad jon be lô le”. A me zí te len ség miatt fel lé pô szé -
gyen ér zet mu tat rá a ru ha já ru lékos funk ció já ra, 
amely el sô ként te szi az em bert emberré, s oszt rá 
sze re pet. Aki el ve szí ti a ru há ját, az el ve szí ti az ar -
cát, a mél tó sá gát s én jét is. Ter mé sze tesen a lát ható 

3 Vö. eh hez Gren zen der Ge meins chaft (1924) cí mû írá so mat a je len kiadás V. kö te té ben. 7–133. 
4 Ge rar dus van der Le euw, Der Mensch und der Re li gi on, Ba sel, Ver lag Haus zum Fal ken, 1941. 23. 
5 Ge rar dus van der Le euw, Phä no me no lo gie der Re li gi on, Tü bin gen, J. C. B. Mohr (Paul Sie beck), 1933. 350. (Ma gya rul lásd: 

A val lás fe no me no ló giá ja [ford.: Bendl Jú lia–Da ni Ti va dar–Ta kács Lász ló], Bu da pest, Osi ris, 2001. 325.)
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öl tö zet ir re le váns sá lesz, miu tán fel fe dez tük, hogy 
az egyé ni ség le vá laszt ha tó a test rôl, illetve ami kor 
az öl tö zé ket el tá vo lít juk a föl di kö rül mé nyek  tôl, s 
a sze mély ben sôb bé és szel le mi vé te szi ön ma gát. 
Mél tó sá ga egy má sik di men zió fe lé lép. Eb bôl ér ti 
meg az em ber, hogy ál ta la nye ri el tartá sát. Mint 
új já szü le tett, mint maj dan fel tá ma dott ha lad át az 
éle ten: Is ten a ne vén fog ja szó lí ta ni, s a ne vén szólí -
 tot ta. Ám még a vi lág tól el for duló em ber, a szerzetes, 
a re me te, a ma gán zó is sze repet ját szik, amely éppen 
az a ma ga tar tás, amely ke rüli a tár sa dal mat és ta -
gad ja a ru ha vi se le tet. Ô sem csu pasz, ha nem olyan 
meg tes te sí tett eg zisz ten cia, amely lé te zé se mér té -
két, igé nyeit és a kép al ko tás ter vét an nak ob jek tív 
ér tel mé bôl nye ri el, akit meg tes te sít. Ô is ala kít. 

Az em ber az ele ven ha gyo mány ból ve szi a mér -
té ket, az igényt, a kép al ko tás ter vét. A ne ve lés és a 
tár sa da lom ál lan dó el lenôr zé sé nek a mû ve, hogy 
az em ber csak el sa já tí tot ta mindezt. Ha fel lá zad el -
le nük, és kiala kul egy megújí tó szel le mû tár sa da -
lom, ak kor majd új mér ték rôl, igény rôl, kép al ko -
tá si terv rôl lesz szó. Utób biak nem egy kész em ber 
gond jai lesz nek, nem egy kész em ber ve ti fel és vi -
szi vég be ôket. A me zí te len lé te zô csak fé lig em ber. 
S e fé lig em ber nek má sok ban és má sok kal kell meg -
tes te sül nie. A lé te zô hei deg ge ri for mu lá ja, amely -
ben a lé te zô nek a sa ját lé té ben a sa ját lé té re megy 
ki a já ték, olyan vi szony ként szól az em be ri struk -
tú rá ról, amellyel az nem megegye zik – aho gyan azt 
a test és a gon do lat, a lé lek és a szel lem, túl sá go -
san ide jét múlt fo gal mak tól füg gô me tafi zi ká ja ré -
gi on to ló giai mo dell jé nek szár ma zé kai su gall ják –
, ha nem ren del ke zik. Az ezek ben az össze füg gé sek -
ben el há rí tott je len tés csak ak kor fe lel het meg a lét 
ter mi nus nak, ha a ma gá ban zaj ló já ték kap csán, 
amely nek sa ját ma ga a tét je, nem olyas va la mi rôl 
van szó, ami „a tu dat ban” tör té nik. 

Vég ered mény ben a szí né szi ak ció fe lôl úgy ért -
jük meg az em be ri éle tet, mint egy sze rep nek a kép -
al ko tás töb bé-ke vés bé rög zí tett ter ve sze rin ti meg -
tes te sí té sét. Ami kor rep re zen tá lunk, tu da to san tar -
ta nunk kell ma gun kat a terv hez. Nem min den ki 
fog ja úgy érez ni, hogy ren del ke zik az eh hez szük -
sé ges esz kö zök kel; ezek a ké pes sé gek nem min dig 
adot tak. Ám két ség te len, hogy hoz zá tar toz nak az 
em be ri eg zisz ten cia fel té te lei hez. Egyút tal rá mu tat -
nak az eg zisz ten cia ön ma gá tól va ló tá vol sá gá nak 
mind azon meg je le né sé re – az után zás ra és az ala -
kos ko dás ra –, ame lyek a tár sa dal mi rang tól és funk -
ció tól messze me nô kig füg get le nek. Az alat to mos -
ság gal és a bi zal mat lan ság gal jog ta la nul, az ál nok -

ság gal és a ha mis ság gal szük ség sze rûen hoz zuk 
ôket össze füg gés be. A mau va i se foi le het az oka az 
ala kos ko dás nak, s a rossz hi sze mû ség gyak ran uralja 
az em ber vi sel ke dé sét a dip lo má ciai érint ke zés 
során. Az el vál toz ta tott han gon va ló be széd hez 
azon ban rossz szán dék nél kül is hoz zá tar to zik a 
„más nak lát szunk, mint ami lye nek va gyunk” kö re: 
ek kor egy má sik em ber tar tá sát akar juk fel ven ni, 
utá noz ni aka runk va la kit. Az után zás azon ban, 
amely ké pes ség nem min den ki nek áll ugyanazon 
a mó don a ren del ke zé sé re, rá mu tat a meg nyi lat -
kozás le he tô sé gei nek ké pi fel té te le zett sé gé re [Bild -
be ding theit], e le he tô sé gek az után zót ben sô leg for -
mál ják. Az után zó meg vál to zott ma ga tar tá sá nál fog -
va vá lik egy má sik ká. El te kint ve a szí né szi ak cióval 
ro kon mi me ti kus -i mi tá ci ós elôadá sok tól, ame lyek 
fel vi dí ta nak, kü lö nö sen azok az egy bi zo nyos élet -
stí lust után zó ha so nu lá sok az ér de ke sek, ame lye -
ket a hí vek kí ván nak meg an nak je gyé ben, hogy 
ez zel a pél da ké pet kö ve tik. A val lá sos, há bo rús, ál -
la mi élet er re szá mos és meg gyô zô pél dát nyújt. 
Ter mé sze te sen et tôl kezd ve nem ala kos ko dás ról 
van szó. Eb ben az eset ben az em ber egy pél dakép -
bôl me rít irányt és for mát. Az ô min tá já ra al kot ja 
meg ön ma gát. Má sok ál tal vá lik ön ma gá vá. Gon -
do la tai és ér zé sei rend jé nek, had tes té nek, ál lá sának, 
ha zá já nak, osz tá lyá nak, is te né nek, pél da ké pé nek 
és ve ze tô jé nek gon do la tai és ér zé sei, ugyanak kor 
emiatt még nem ke vés bé hi te le sek és nem ke vés bé 
a sa ját jai. A kép mást játsz va ol dó dik fel, ar ra tö rek -
szik, hogy azo no sul jon és eggyé vál jon ve le. 

Az em be ri ma ga tar tás min den ilyen meg je le -
nését szem elôtt kell tar ta nunk, hogy a szí né szi ak -
ció ban vi szont lás suk az em be ri lé te zés azon ti pi -
kus kö rül mé nyeit, ame lyek kel az elôadó ját szik. Já -
té ka hozza tu do má sunk ra e kö rül mé nye ket, s a 
szín pad ra vitt fi gu ra meg for má lá sa kor eze ket ele -
mez ve olyan je len tô ség re tesz szert, mint ha egy ant -
ro po ló giai kí sér le tet vé gez ne. A szí nész elôadó ként 
és al ko tó sze mé lyi ség ként fe le lôs azért, hogy esz -
té ti kai ní vót érjen el, és mint min den áb rá zo lás, 
meg tes te sí tô ak tu sa meg fe lel jen bi zo nyos mû vé szi 
kí vá nal mak nak. E kí vá nal mak sze rint a szö veg, a 
be széd, illetve a be széd és a moz gás kö zöt ti koor -
di ná ció ne héz sé geit nem sza bad érez nünk. A szí -
nész nek a kép al ko tás ter vén, ame lyet a fi gu ra összes 
meg nyil vá nu lá sá ban kö vet, min den eset ben ural -
kod nia kell. E terv nek tu da tos nak és kény sze rí tô 
ere jû nek kell len nie, le gyen a meg nyil vá nu lás mód -
ja bár mi lyen, ere de ti vagy tra di cio ná lis, meg gyô zô 
vagy erôl tetett, hi te les vagy mû vi, túl zó vagy ész -



9

re vét len, túl dí szí tett vagy egy sze rû. Er re sincs sza -
bály, így, mint a mû vé sze tek ben ál ta lá ban, nem biz -
tos, hogy az az elô nyös, ha igyek szik el ke rül ni min -
den le het sé ges hi bát. A szí nész re is áll Lie ber mann 
mon da ta: a grafi ka sem rög zít min dent, né hány dol -
got szán dé ko san el hagy [Zeich nen ist Weg las sen]. 
Vég sô so ron az elôadó kép al ko tói ké pes sé gé re van 
bíz va, hogy mit kell el hagy nia ah hoz, hogy a gesz -
tu sok a pil la nat kény sze re foly tán sza bad nak, meg -
gyô zô nek, megin dí tó nak has sa nak. 

Mindazonál tal a szí nész, akár jól, akár rosszul, 
min den eset ben el vál lal ja azt a felada tot, hogy sze -
re pé nek sa já tos fi gu rá ja le gyen. Eb ben a vég le tes 
le he tô ség ben (ame lyet az élet csak ki vé te les ese tek -
ben és ün ne pé lyes al kal mak kor kí nál, to váb bá csak 
azo kat jut tat ja hoz zá, akik nagy sze re pet ját sza nak, 
fô leg a pa pot és az ural ko dót) az, aki em bert áb rá -
zol, az em be ri mél tó ság rep re zen tán sá vá vá lik. Az 
em be ri ség mél tó sá ga az elôadó ke zé ben van. Ám e 
mél tó ság nemcsak ab ban gyö ke re zik, hogy az em -
ber Is ten kép má sa, ha nem ép pen ennyi re ab ban is, 
hogy tá vol sá got tart a szá má ra megada tott Is ten tôl 
va ló tá vol ság tól. Egye dül a mél tó ság ren del ke zik a 
meg tört erô vel, a ha ta lom és te he tet len ség kö zé fe -
szí tett tö ré keny élet for má val. Szel le mi meg nyi lat -
ko zá sai ból ész lel he tô, hogy az em be ri ség fö lénnyel 
ren del ke zik a pusz ta élet fe lett, ám ezért az zal fizet, 
hogy szá mos aka dály ba üt kö zik, s hogy al sóbb -
rendû, mint a pusz ta élet. Ezért múl ja felül Kleist 
A ma rio nett szín ház ról cí mû írá sá ban a med ve a vívót. 
Az em ber az zal, hogy fel fe dez te és ez zel egyút tal 
meg ha lad ta ön ma gát, a pré sen ce à soi eme vég ze tes 
for má já val el nyer te a sza bad sá gát, és el ve szí tet te 
ani ma li tá sa tö ret len biz ton sá gát. A ter mé szet és 
Isten kö zött, akö zött, ami nem egy ön ma ga és 
aközött, ami egé szen ön ma ga, a sa ját ma gát meg -
je le ní tô em ber áll. Nem ren del ke zik sem a ma rio -
nett bá buk kor lát lan pon tos sá gá val, il let ve az ál latok 
ösz tön biz ton sá gá val, sem a té ved he tet len meg va -
ló sí tás tel jes ere de ti sé gé vel. 

Az em ber olyan meg tört ere de ti ség, amely nem 
ren del ke zik ön ma ga fe lett. Nem esik egy be mind -
az zal, ami: ez zel a test tel, ez zel a vér mér sék let tel, 
ez zel a te het ség gel, ez zel a ka rak ter rel, amennyiben 
eze ket, tô lük tá vol tart va ma gát, úgy is me ri fel mint 
a szá má ra adott lé tet. Ezek az adott sá gok az ölé be 

hul lot tak, és tu da tá ban ma rad eset le ges sé gük nek, 
akár ural ja majd ôket, akár nem. Az zal kell él nie, 
ami je van – vagy anél kül, ami je nincs. 

Az em ber nek ön ma gát meg je le ní tô lé té ben rejlik 
az a tö rés, a ön ma gát ön ma gá tól va ló le het sé ges 
meg kü lön böz te tés azon „sza ka sza”, amely a vá lasz -
tás kény sze ré ben és a tu dás ha tal ma ként je lö li meg 
az em ber lé te zé sé nek kü lö nös mód ját, ame lyet ex -
cent ri kus nak ne vez tünk.6 A lé te zés e mód ja egy -
szer re erény és gyen ge ség. Ex po nál ja az em bert, s 
ez zel olyan kü lö nös ve szély nek te szi ki, amellyel 
az em ber a kul tú ra eliga zí tá sai ban és kom pen zá -
ciói ban kü lön fé le mó don igyek szik meg küz de ni. 
A szín já ték az egyik ilyen mód, amely nek so rán át -
lát ha tó vá te szi ön ma ga szá má ra ezt a szi tuá ciót, s 
ter mé sze te sen csak ké pek ben il let ve a kép ze lô erôre 
tá masz kod va áb rá zol ja azt, va la mint felol dó dik 
ben ne. A sze rep ját szás ad for mát és ér tel met annak, 
hogy ön ma gát meg je le nít se. A rep re zen tá ció juttatja 
el a szí nészt és az elôadót az ön ma gá val va ló vé let -
len egy ség tôl az áb rá zolt tal va ló mû vé szi egy sé gig, 
és azt a já ték ré vén óv ja. A kép al ko tás ter ve, amely -
ben az elôadó ra há rul a sze rep, hogy meg tes te sít -
se az em bert, je len tô ség tel je sen hoz za nap vi lág ra 
az em be ri lé te zés ké pi fel té te le zett sé gét. Ami pe dig 
az em ber ben, Kunz cal szól va „felold ha tat lan, mint -
hogy mély sé gé ben rej lô le be gés”,7 nem más, mint 
a mé dium, amely ben az em ber ön ma gá val va la mint 
az em be rek és a dol gok vi lá gá val áb rá zol va, akar -
va, gon dol kod va és cse le ked ve össze forr, s amely 
a mû vé szi meg tes te sí tés kiin du ló pont ját ké pe zi. 
Mindeh hez bô sé ges uta lást ta lál ha tunk a pro duk -
tív kép ze lô erô kan ti ta ná nál, Pa lá gyi nak a vir tuá lis 
moz du lat ról kiala kí tott fo gal má nál, a szel lem ál ta -
lam ki dol go zott ér zék ta ná ban, Wei zsä cker nek a 
Ge stalt kreis ról szó ló ta ná ban, Leib niz rôl, va la mint 
Ba cho fen és Kla ges ro man ti ká já ról nem is szól va. 

Kö rül te kin tôen kell megítél nünk azt a megala -
po zó vi szonyt, amely a kép al ko tó ele ven ség és a 
töb bi, az em ber ex cent ri kus po zí ci o na li tá sa ál tal 
egyazon ere de ti ség ben le he tô vé tett, il let ve ki kény -
sze rí tett vi sel ke dé si mód kö zött áll fenn. A hei deg -
ge ri ana lí zis ha tá sa, amely a lét ér tel mét az idô i ség -
ben kí ván ta meg je löl ni – s hogy ezt a cél ját elér je, 
egy az em be ri lé te zés struk tú rá ján át ve ze tô meg -
ha tá ro zott utat kö ve tett –, ah hoz a meg gyô zô dés -

6 Elô ször in Die Stu fen des Or ga nis chen und der Mensch (1928), lásd a je len kiadás IV. kö te tét, to váb bá a Macht und mensch -
li che Na tur (1931) lásd a je len kiadás V. kö te tét, 135–234., és a La chen und Wei nen (1941) VI I. kö tet, 202–387. (Ma gya -
rul meg je lent rész le tet lásd: Ne ve tés és sí rás, 5. fe je zet [ford.: Ke le men Pál], Lk. k. t. [Ko lozs vár], 2002/10–11. 23–33.) 

7 Hans Kunz, Die anth ro po lo gis che Be deu tung der Phan ta sie, Ba sel, Ver lag für Recht und Ge sells chaft, 1946. 309.



10

hez ve ze tett, hogy a kü lön bö zô utak egyes sza ka -
szai kö zött egyér tel mû megala po zó össze füg gés fe -
dez he tô fel. Sôt, mi több, olyan szük ség sze rû ség, 
amely a kér dé ses struk tú rá ban exemp lifikál ja a hei -
deg ge ri nyelv vel megigé zett ha nyat lás, gond stb. 
fe no mén jeit. A sem mi és a meg sem mi sí tés, a ha lál -
hoz vi szo nyu ló lét [Sein zum To de], va la mint az 
idô zés [Zei ti gung] mint a vé ges ség eg zisz ten ciá léi, 
ame lye ket Hei deg ger pél da ként hasz nált a létrôl 
szó ló in terp re tá ció ja so rán mint mód szer ta ni kap -
cso ló dá si pon to kat, nem ke rül ték el az ant ro po ló -
gia fi gyel mét.* Mint ha kier ke ga ard -i fo gal mak és 
eg zisz ten ci á lon to ló gi ai for mu lák nél kül nem le het -
ne a mély be ha tol ni! Azon ban az élet rôl al ko tott 
meg ha tá ro zott kép be fo lyá sol ja azon pon tok ki vá -
lasz tá sát, ame lyek kel e fo gal mak a mód szer tan hoz 
kap cso lód nak. Amit mód sze re sen gon do lunk el, 
töb bé nem is mer he tô fel elô ze tes sé gé ben. Az ant -
ro po ló giai ana lí zis nem áll ter mé sze tes szö vet ség -
ben sem on to ló giai, sem eti kai kér dé sek kel. Csak 
azon fel té te lek konfi gu rá ci ó já val van dol ga, ame -
lyek spe cifi ku sak az em be ri vi sel ke dés szá má ra. 

Bár mely kom po nens al kos sa is azon konfi gu -
rá ció egy sé gét, amely ben az em be ri lé te zés meg -
nyil vá nul, egyik sem ké pes el sôbb ség re igényt tart -
va fe lül ke re ked ni ezen az egy sé gen. Az utol só szó 
az er köl csi-val lá sos dön té sé. A fi lo zófiának azért 
kell fel ten nie min dent ar ra, hogy az em ber re ve -
tett pil lan tás fel sza ba dul jon, hogy egy foly ton foly -
vást elavult tör té ne ti as pek tus kö ze pet te fel nô jön 
azon kor lát lan ké pes sé gé hez, amellyel ér tel me zi 
ön ma gát és a vi lág ban a vi lág ra va ló nyi tott sá gát. 
Köz vet le nül és pa ra dig ma ti ku san vet jük egy be a 
fi lo zófiát a szí nész pró teu szi át vál to zó mû vé sze té -
vel, amely ala kot ölt ve hoz za já ték ba az em be ri lé -
te zést. 

 
(Pless ner, Hel muth, Zur Anth ro po lo gie des Schau -
spie lers, in uô. Ge sam mel te Schrif ten VI I. Ausd ruck 
und mensch li che Na tur [hrsg.: G. Dox–O. Marquard– 
E. Strö ker], Frank furt am Main, Suhr kamp, 1982. 
399–418.) 

 
For dí tot ta Be sze Fló ra

*A jel zett fo gal mak for dí tá sá nál a kö vet ke zô mû re tá masz kod tam: Mar tin Hei deg ger, Lét és idô (ford.: Vaj da Mi hály–An -
gya lo si Ger gely–Ba csó Bé la–Kar dos And rás–Orosz Ist ván) Bu da pest, Osi ris, 2001. (a ford.)


	2012-XI-1-2_01
	2012-XI-1-2_2
	2012-XI-1-2_1_9
	2012-XI-1-2_10-99
	2012-XI-1-2_100-280
	2012-XI-1-2_281
	2012-XI-1-2_282

