
A lig 15-20 má sod per cig tart ha tott, ám az idô -
tar tam rö vid sé ge el le né re meg ha tá ro zó je len -
tô sé gû volt: Nagy Jó zsef szó ló elôadá sá nak 

csak nem az ele jén, miu tán tán ca köz ben le bon tott 
egy pa ra vá nok ból összeál lí tott fa lat, jel leg ze tes tánc -
lé pé sei vel elin dult a szín pad kö ze pé tôl a ren de zôi 
balol dal arany met szés vo na lá ra he lye zett szék fe lé. 
Miu tán mel lé je ér ke zett, szem befor dult a kö zön -
ség gel, leült, te kin te tét a kö zön ség fe let ti pla fon ra 
sze gez te, tér dét ülô hely zet ben be haj lí tot ta, hogy 
ke zei vel meg fog has sa mind két bo ká ját, majd nagy 
le ve gôt vett, össze szo rí tot ta szá ját, és eb ben a hely -
zet ben né hány má sod perc re meg fe szí tet te egész tes -
tét, vé gül eler nyedt, hogy egé szen más jel le gû moz -
du la tok kö vet kez hes se nek. Ezt a né hány má sod -
per cet az elôadás majd nem más fél órá já ból azért 
eme lem ki, mert – anél kül, hogy a moz du la to kat 
azok je len té sé vel a já ték nak eb ben a stá diu má ban 
azo no sí ta ni le he tett vol na – eze ket a pil la na to kat 
már az ak ció köz ben is a mû meg nyi tá sá nak ak tu -
sa ként vél tem felis mer ni, és mert en nek pél dá ján 
ke resz tül kí sé re lem meg leír ni, a szín pa di mû ese -
té ben mi je lent he ti a meg nyi tást, il let ve mi tör té -
nik ak kor, ami kor meg nyí lás van.  

Eb bôl a 15-20 má sod per ces ak ció ból is kiemel -
ke dik az a 3-4 má sod perc, ami kor Nagy Jó zsef, te -
kin te tét a mennye zet re sze gez ve, meg fe szí tet te min -
den iz mát annyi ra, hogy szin te egész tes te be le re -
me gett, mi köz ben ke zé vel bo káját szo rí tot ta. Sem 
sze mio ti kai lag, sem iko nog rá fiai lag nem ma gya ráz -
ha tó az elôadás nak ezen a pont ján ez a test hely zet, 
sôt, ami kor a ké sôb biek ben há rom szor-négy szer 
kü lön fé le szi tuá ciók ban ugyanez vissza tér, ak kor 
is baj ban va gyunk a moz du lat je len tés ér té ké nek 
meg ha tá ro zá sá val, és túl sá go san is sze mé lyes szim -

bó lum nak mi nô sít ve, a meg fej tés ki ke rü lé sé re va -
gyunk kény te le nek ha gyat koz ni. Csak hogy szám -
ta lan ilyen sze mé lyes szim bó lu mot fe dez he tünk fel 
az elôadás ban, köz tük több olyat is, ame lyek kel 
(szín há zon kí vül szer zett ta pasz ta lá sain kat moz gó -
sít va és az ak ció val össze füg gés be hoz va) va la mi -
fé le je len tés ér tel met mégis csak in du kál hat nánk, így 
azok egy más mel lé il lesz té sé vel meg te remt het nénk 
egy le het sé ges elô a dá sér tel me zés alap ját. Mi vel a 
felis mert moz du la tok, ak ció fo lya mok ese ten ként 
és né zôn ként má sok és má sok le het nek, ráadá sul 
a felis mert ele mek is az elô ze tes ta pasz ta lá sok tól 
füg gôen kü lön fé le je len té se ket ge ne rál hat nak, az 
elô a dá sér tel me zé sek szá ma el vi leg annyi le het, ahá -
nyan né zik. Az ér te lem kép zés nek ez a kar te zi á nus 
mód ja ép pen olyan, mint ami lyet Nietz sche egy 
szö veg ér te lem kép zé sé nek ha zug ság ter me lô ak tu -
sa ként lep lez le. A Túl jón és rosszon 192. passzu -
sá ban azt ír ja, hogy „ami lyen ke vés sé ol vas sa el a 
mai ol va só egy ol dal min den egyes sza vát (vagy ép -
pen szó tag ját) – va ló já ban húsz szó ból vé let len sze -
rûen ki ra gad vagy ötöt, és «ki ta lál ja» az eh hez az 
öt szó hoz fel te he tô leg tar to zó ér tel met –, 
ugyanolyan ke vés sé lá tunk egy fát pon to san és tö -
ké le te sen, le ve lei vel, ágai val, szí né vel, alak já val; 
annyi val könnyeb ben esik ne künk egy nagy já ból 
vett fát oda kép zel nünk.”1 Ám Nagy Jó zsef bár me -
lyik elôadá sát néz zük is, szá mos eh hez ha son ló, 
szá munk ra jel ként ne he zen ér té kel he tô ké pet, moz -
du la tot vagy ak ciót lát ha tunk, legalábbis na gyon 
ke vés rôl de rül het ki, hogy va ló szí nû sít he tôen mi -
lyen jel ér ték kel bír hat. Ha pe dig nem a meg szo -
kott, plá ne nem ele gen dô szá mú je let ve szünk ész -
re egy elôadás so rán, a tu dat le mond az ér te lem -
kép zés le he tô sé gé rôl.2 „Sze münk nek job ban esik, 
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„Csak ne ke res sünk sem mit a fe no mé nek mö gött: ôk ma guk a ta nul ság.” 
Jo hann Wolf gang Goe the

1 Nietz sche, 1995, 72. 
2 Ele gen dô itt csak utal ni ar ra, hogy a Nagy Jó zsef-e lôadá sok ma guk is ér te lem kép zett in terp re tá ciók, ame lyek an nak ered -

mé nyei, hogy Nagy Jó zsef ren de zô-ko reog rá fus ként is és szí nész-tán cos ként is (va la mint a töb bi sze rep lô is), elôadá sait 
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adott al ka lom ra egy már gyak ran lét re ho zott ké pet 
új ra lét re hoz ni, mint azt rög zí te ni, ami a be nyo -
más ban el té rô és új: ez utób bi több erôt igé nyel (…
) az él mény leg na gyobb há nya dát költ jük (…) – 
ha zug ság hoz va gyunk szok va” 3 – eb ben a te kin tet -
ben nincs kü lönb ség al ko tó és né zô kö zött.  

Ez a je len ség ugyanazt a ta nul sá got von ja ma ga 
után, ame lyet Hei deg ger rel kez dô dôen töb ben is 
al kal maz nak, ne ve ze te sen azt, hogy men jünk vissza 
a dol gok hoz, a fe no mé ne ket hagy juk ma guk ban 
ér vé nye sül ni, vagy, ahogy a köl té szet rôl va ló szó -
lá sát kez di, a sza va kat ad juk vissza a vers nek.4 
Ugyaner re hív ja fel a fi gyel met Ga da mer, aki szán -
dé kát össze fog lal va azt je len ti ki, hogy a „kér dés 
nem az, hogy mit te szünk, és mit kel le ne ten nünk, 
ha nem az, hogy aka rá sun kon és te vé keny sé gün -
kön túl mi tör té nik ve lünk”.5 Az elôadás meg nyi -
tá sa szem pont já ból azon ban kö zöm bös, hogy fi -
gye lem be vesszük-e az ere de ti in terp re tá ciót, hi -
szen eb ben az össze füg gés ben a sza vak vers nek tör -
té nô és az em lí tett 3-4 má sod per ces je le net 
elôadás nak tör té nô visszaadá sa annyit tesz, hogy 
nem je len té sük fe lôl ra gad juk meg, ha nem, aho -
gyan a je len tést megelô zô tör té nést hang sú lyoz va 
Bult mann is ki fej ti, a szö veg hez va ló vissza nyú lást 
ek ként fo gal maz zuk meg: „mit ad ne kem a szö veg 
ön ma gam lét megér té se le he tô sé géül.”6 Az em lí tett 
3-4 má sod per ces ak ció már csak azért is össze füg -
gés be hoz ha tó ez zel a ki je len tés sel, mert a nietz -
schei húsz szó nak ab ba a ti zen ötös hal ma zá ba so -
rol ha tó, amely egy olyan je let sem tar tal maz, ami 
alap ján az ér te lem kép zés megin dul hat na. 

Az ak ció te hát nem a je len té sé nek kö szön he tôen 
emel ke dett ki a töb bi ak ció kö zül, ám va la mi mégis 
elôidéz te, hogy a töb bi kö zött meg kü lön böz tet hetô 
lett. Va jon mi nek te kint he tô ez a kiemel ke dés: egy, 
az ér zék szer vek szub jek ti vi tá sán ala pu ló pszi cholo -
giz mus,7 vagy pe dig egy azt ki zá ró, azt meg elô zô, 
eset leg azon túl lé pô ese mény ered mé nyé nek? Vagy -

is mi lyen ter mé sze tû tör té nés ként ír ha tó le az, ami 
a kiemel ke dés ál tal meg tör tént, és mi nek ne vezhetô 
az a 3-4 má sod perc, amely az elôadás to váb bi ré -
szé ben és az elôadás ra tör té nô visszaem lé ke zés so -
rán megôr zô dött? A kér dés re a meg nyi tás, il let ve a 
meg nyílt ság fo gal mai nak fel hasz ná lá sá val kí sé re -
lek meg vá la szol ni, ame lye ket azon ban ki ke rül he -
tet le nül megelôz egy má sik fo ga lom, a heideggeri 
ér te lem ben vett igaz ság és ez zel össze füg gés ben a 
mû kö dés fo gal má nak to váb bi rész le te zé se. 

 
A meg nyi tás 

 

H  eidegger a meg nyi tás [ersch ließt] szót a fel -
tá rás [aufsch ließt] szó szi no ni má ja ként hasz -
nál ja, ame lyek egyaránt a zár ni [schließt] szó -

ból ere dez tet he tôk egy „auf” il let ve egy „er” kép zô 
fel hasz ná lá sá val. A fel tá rás, fel tá ru lás, il let ve a meg -
nyi tás sza vak, mint egy be zárt va la mi el len té te ként 
té te le zôd nek, mi ként a lét tel is (mint igaz zal) a lé -
te zô lé té nek el rej tet len sé ge ként ta lál koz ha tunk. 
Ami kor Heidegger azt ír ja, hogy „egy lé te zô lé te a 
lét megér té sé ben ke rül utunk ba”, ak kor a megér -
tést olyan ter mé sze tû nek ne ve zi, amely „olyas mit, 
mint a lét, egyál ta lá ban fel tár [aufsch ließt], vagy 
aho gyan mi mond juk, meg nyit [ersch ließt]. A lét 
csak ab ban a spe ci fi kus meg nyílt ság ban «van» [gibt 
es], amely a lét megér té sét jel lem zi.” 8 Eb bôl pe dig 
egye ne sen kö vet ke zik az, ha a megér tést a je len tés 
elôtt vet tük ész re, ak kor a meg nyi tás is olyas va la -
mi, amely a megér tés ese mé nye ként egy je len tés -
e lôt ti hez ve zet ben nün ket.  

Hogy a meg nyi tás nak el sô sor ban a mû al ko tás 
vo nat ko zá sá ban van sze re pe, azt nem csak a ki fe -
je zet ten mû al ko tá sok ról szó ló, A mû al ko tás ere de -
te címû mun ká já ban tár gyal ja, ha nem a lé te zô és a 
lét tel je sebb össze füg gé sét vizs gá ló Be ve ze tés a me -
ta fi zi ká ba cí mû ben is. Mi vel eb ben a mun ká já ban 
is, a ké sôb biek ben pe dig egy re hang sú lyo sab ban, 

vi lág ban va ló lé tük sze mé lyes ér tel me zé se alap ján al kot ják meg. Vi lág ban va ló lé tük ta pasz ta la tát pe dig nem csak a min -
den na pok ból me rí tik, ha nem an nak alap ját egy fo tó, egy fest mény, egy vers vagy akár egy re gény fél mon da ta is je lent -
he ti, ame lyet al ko tó ként szin tén olyan „ön ké nye sen” vá lasz ta nak és ér tel mez nek, aho gyan a nietz schei húsz szó ból az a 
bi zo nyos öt ki vá lasz tó dik.  

3 Nietz sche, 1995, 71–72. 
4 Heidegger, 1994, 191. 
5 Ga da mer, 1984, 11. 
6 Ru dolf Bult mann, Glau ben und Ver ste hen. Bd. 2. J. C. B. Mohr, Tü bin gen, 1961. (3. Aufl.) 221. Idé zi Kul csár Sza bó Er -

nô 2002, 385.  
7 A me ta fi zi kus szem lé let tör té ne té nél lát hat tuk, hogy a szub jek ti vi tás a fe no mé ne ket is me ret el mé le ti út ra te re li, ezért a 

pszi cho lo giz mus nak itt el vi leg fel sem kel le ne me rül nie. 
8 Heidegger, 2001, 31.
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sze re pel ez a prob le ma ti ka, a mû al ko tást és a lé te -
zô lé té nek fel tá rá sát, a fel tá rá st, an nak ese mé nyét 
nem csak hogy össze kap csol ja, ha nem az egyik leg -
fon to sabb té nye zô nek gon dol ja, és a mû al ko tást az 
em ber lét lé nye gi meg nyi tá sa ként ke ze li. Már ko rai 
mun ká já ban is azt ír ja, hogy „a mû vé szet a lé te zô 
lé té nek meg nyi tá sa. A «mû vé szet» szó nak, és an -
nak, amit az meg ne vez ni kí ván, a lét hez va ló ere -
den dôen vissza nyert alap ál lás ból új tar tal mat kell 
ad nunk.”9 Ez az új tar ta lom az él mény- és zse ni -
esz té ti ká val szem ben, ar ról le mond va, azt meg ha -
lad va a Lét és idô fun da men tál -on to ló gi á já nak, majd 
ezt eny hí ten dô a Fe no me no ló gia alap prob lé mái fe -
no me no ló giai konst ruk ció já nak rend szer sze rû sé -
gé rôl a lét gon do lá sa fe lé, rög tön ezután pe dig a lét 
köl tôi mon dá sa fe lé kör vo na la zó dik.  

Ahogy ar ra Heidegger több he lyen is fi gyel mez -
tet, a meg nyi tást nem ért jük meg he lye sen, ha azt 
a lé te zô te vé keny sé ge ként fog juk fel. Sôt, a heideg -
geri for du lat je len tô sé ge ép pen ab ban a felis me rés -
ben ne vez he tô meg, hogy a lét tel szem ben sem mit 
nem a lé te zô csi nál, ha nem a lét ma ga tel je se dik ki, 
amit pe dig a lé te zô tesz, az csu pán az akár ki [das 
man] vi lág ban- va ló- lé té nek kéz he zál ló dol gai kö -
zött tör tén het. En nél fog va a mû al ko tás kreá lá sa az 
igaz ság olyan mû kö dés be lé pé se, amely ön ma gá -
tól kö vet ke zik be a kreá ció köz ben a kreá ció ál tal. 
Az em bert a mû al ko tás avat ja mû vésszé, és az em -
ber nem azért ké szít mû al ko tá so kat, mert mû vész. 
A prob lé ma ép pen az, hogy az em ber azt hi szi, hogy 
az igaz sá got, mint el rej tet len sé get ô hoz za mû kö -
dés be, és ép pen ez az oka an nak, hogy az el rej tet -
len sé get mint ideát egy ol da lúan hang sú lyoz za, ami -
vel per sze az ere de ti leg on to ló giai prob lé ma kört 
ész re vét le nül is me ret el mé le ti vé te szi, ami a mû al -
ko tás ra vo nat koz tat va azt je len ti, hogy az el rej tet -
len sé get a „meg fej tés” ér tel mé ben fel tá ró je len tés 
min den áron tör té nô meg fo gal ma zá sá nak kény sze -
re ként ke ze li. 

Aho gyan ô fo gal maz za, „nem mi elô fel té te lezzük 
a lé te zô el- nem- rej tett sé gét, ha nem a lé te zô (a lét) 
el- nem- rej tett sé ge he lyez min ket egy olyan lé  nyeg -
be, hogy ami kor el kép ze lünk va la mit, min dig bele 

kell il le nünk az el- nem- rej tett ség be és alá kell ren -
del nünk ma gun kat. (…) Se ho va se jut nánk összes 
he lyes el kép ze lé sünk kel, és még csak nem is elô -
fel té te lez het nénk, hogy van már va la mi nyil ván va -
ló, ami hez iga zo dunk, ha a lé te zô el- nem- rej tett sé ge 
nem he lye zett vol na min ket ab ba a meg vi lá gított -
ba, amely ben min den lé te zô fel lép a szá munk ra és 
amely bôl az tán vissza hú zó dik.”10 Mindez kö ze lebb -
rôl azt je len ti, hogy a meg nyi tás egy olyan ak tus, 
amely nek so rán az em ber sem mi kü lö nö seb bet 
nem tesz, csak oda he lyez ke dik, ahol a mû kö dés be 
lé pett igaz ság meg pil lant ha tó, és ébe ren fi gyel, hogy 
az igaz ság mû kö dé sét ész re ve hes se. A mû al ko tást 
te kint ve mindez egy for mán vonat ko zik az al ko tó -
ra és a be fo ga dó ra, hi szen a kreá ció ugyanolyan he -
lyez ke dést kí ván, mint a megôr zés: mind  ket tô a 
jelenvalólét ön ma ga elôt ti fel tá rult sága.11 

A mû meg nyi tá sá nak ter mé sze tét azon ban még 
nem me rí tet tük ki az zal, hogy ész re vet tük, a meg -
nyi tás nem pusz tán a lé te zô te vé keny sé gé nek ered -
mé nye, és hogy a lé te zô csak ab ban az éber sé gé ben 
ak tív, amely a be le he lyez ke dés foly tán elôáll. A mû 
meg nyi tá sá nak ter mé sze té hez az is hoz zá tar to zik, 
hogy ho vá tör té nik ez a be le he lyez ke dés, majd pe -
dig az, hogy ho gyan megy vég be, vagyis „ho gyan 
tör  té nik meg el- nem- rej tett ség ként az igaz ság”.12  

A be le he lyez ke dés he lyét „fény lô tisz tás”- nak 
ne ve zi [Ei ne Lichtung ist]: „a lé te zô mint egész kö -
ze pet te je len van egy nyi tott hely.”13 Vagyis a meg -
nyí lás azért le het sé ges, mert a lét ter mé sze te sze -
rint ren del ke zik egy nyi tott hellyel, amely a „lé te -
zôn túl, de nem tô le el fe lé, ha nem be lô le ere dôen”14 
van. A né met Lichtung szót nyelv tör té ne ti leg a fran -
cia cla i rière szó tü kör for dí tá sá ra ve ze ti vissza, amely 
szin tén tisz tást je lent, és, amely „a ré geb bi «Wal -
dung» [Wald = er dô] és a «Fel dung» [Feld = me -
zô] sza vak min tá já ra van ké pez ve”.15 Azt ír ja, hogy 
a Lichtung fô név a „lich ten” igé re megy vissza, ami 
rit kí tást je lent, a „licht” (rit kás) mel lék név pe dig 
ugyanaz a szó, mint a „leicht” (könnyû). „Et was 
lich ten” azt je len ti: „va la mit könnyû vé, va la mit sza -
bad dá és nyílt tá ten ni, pél dául egy er dôt egy helyen 
sza bad dá ten ni a fák tól. Az így ke let ke zô sza bad va -

 9 Heidegger, 1995, 68. 
10 Heidegger, 1988, 83. (kieme lé sek tôlem, V. T.) 
11 Heidegger, 1989, 267. 
12 Heidegger, 1988, 83. 
13 I. m., 84. 
14 Uo. 
15 Heidegger, 1994, 267.
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la mi a tisz tás.”16 A Lichtung te hát sza bad ság és 
nyílt ság. Mindezt azért lát szik fon tos nak ennyi re 
rész le te sen idéz ni, mert a Lichtung „vi lág lás”-ként 
el ter jedt ma gyar for dí tá sa nem azt a je len tést hor -
doz za, ame lyet Heidegger e ké sei mun ká já ban ezen 
a fo gal mon ért. Mint ír ja, „a Lich te- nek a sza bad és 
a nyílt ér tel mé ben sem nyel vi leg sem tár gyi lag nin -
csen sem mi kö ze a «licht» mel lék név hez, ha az «vi -
lá go s»-at je lent.”17 Bár tár gyi össze füg gés le het a 
tisz tás [Lichtung] és a fény [Licht] kö zött, amennyi -
ben a fény ráesik a tisz tás ra, ám „so ha nem az a 
hely  zet, hogy elô ször a fény te remt tisz tást; (…) a 
fény nek elô fel té te le a tisz tás”.18 „A fény su gár nem 
te rem ti a tisz tást, a nyílt sá got, csak át ha lad raj ta.”19 
A tisz tás te hát van, még pe dig nem azál tal, hogy egy 
ma gya rá zó-ér tel me zô kül sô beavat ko zás ként va la -
mi lét re hoz ta, ha nem – mi ként a tisz tás is az er dô 
össz ké pé re nyit rá lá tást – tisz tá zó nyi tás meg nyi lat -
ko zás ként fog hat juk fel.20 Ezért tû nik jobb megol -
dás nak „vi lág lás” he lyett „fény lô tisz tás”-ként 
megér te ni a Lichtung fo gal mát.21 

En nek fi gye lem bevé te lé vel ért he tô meg va la mi -
vel job ban az is, hogy, ha a Lichtung sza bad dá és 
nyílt tá te vést je lent, ak kor ez a „fény lô tisz tás” „a 
lé te zô fe lôl el gon dol va lé te zôbb, mint a lé te zô. Ezért 
e nyílt kö zé pet nem a lé te zô fog ja kö rül, ha nem a 
vi lág ló kö zép öve zi az összes lé te zôt.”22 A be le he -
lyez ke dés he lye te hát egy olyan tá jék ról nyí lik, 
ahon nan a lé te zô a „fény lô tisz tás” meg vi lá gí tá sá ba 
ke rül het, és ez zel egy olyan lé te zô höz jut hat, amely 
nem ô ma ga (a mû al ko tás), de, amely egyút tal hoz -
zá fér he tô vé te szi azt a lé te zôt is, ami ô ma ga.23         
A tá jék nak ez a meg nyí lá sa te hát ugyanúgy tér-nye -
rés, és ennyi ben új fent lét gya ra pí tás, mint ahogy 
azt a plasz ti kai tér fi zi kai tér tôl tör té nô el kü lö ní té -
sé ben egy ké sôb bi mun ká já ban, a Mû vé szet és tér 
cí mû ben, meg tet te, és a jelenvalólét szín pa di meg -
nyil vá nu lá sá ban ma gam is hang sú lyoz tam.  

Az ed di giek alap ján annyi mond ha tó el, hogy a 
meg nyi tás egy olyan tá jék ra tör té nô he lyez ke dés 
(be tö rés), amely e he lyez ke dés ál tal egy tisz tás hoz 
ér ve olyan rá lá tást biz to sít a lé te zô nek más lé te zôk -
re, köz tük ön ma gá ra, amely ál tal ön nön lé té ben 
saját lé tét is mer he ti fel. Ah hoz azon ban, hogy a 
Lichtung fo gal mát és ve le együtt a be le he lyez ke dés 
he lyét heideggeri ér te lem ben to vább pon to sít has -
suk, még egy ki té telt kell ten ni a Lichtung ter mésze -
té vel kap cso lat ban. Ne ve ze te sen azt, hogy a rá látást 
biz to sí tó he lyez ke dés ál tal csak a lé te zôk vál nak 
lát ha tó vá, a tisz tás nem. Mint ahogy ak kor, ami kor 
az er dei tisz tá son va gyunk, s on nan te kin tünk szét, 
csak az er dôt lát juk egé szé ben, a tisz tást nem, hi -
szen mi ma gunk va gyunk ott, a mi sze münk van 
ott, és ah hoz, hogy a tisz tást is egé szé ben lát hassuk, 
sa ját sze mün ket is kí vül rôl kel le ne lát ni. A „fény lô 
tisz tás” ál tal a lé te zô te hát elô tû nik, ön ma ga azon -
ban rejt ve ma rad: „a meg vi lá gí tó dás, amely ben a 
lé te zô ben ne áll, ugyanak kor ön ma gá ban is el rej -
tés.”24 A meg nyi tás nak ez a ket tôs ter mé sze te kap -
cso lat ba hoz ha tó a lét azon ko ráb ban is mer te tett 
ter mé sze té vel, mely sze rint fel fe dé se fel té te le zi fele -
dé sét. A jelenvalólét jel lem zé se kor is lát hat tuk, hogy 
a fel tá rult ság gal (az ideá val) együtt meg marad egy 
ter mé sze tes el rej tett ség, amely rôl nem kel le ne el fe -
led kez ni, hi szen ép pen ez az a té nye zô, amely nem 
en ge di el bi za ko dot tá ten ni a tu da tot, és en nek ered -
mé nye ként nem hang sú lyoz ná annyi ra a megis me -
rés le he tô sé gét. Mint az ta lán be lát ha tó volt, az au -
ten ti kus fel fe dés a lét fe le dés felis me ré sén ala pul, 
ami az ere de ti el fe dést, a nem-i gaz sá got is fel fe di. 
Az igaz ság ban így fel tá ru ló „nem” majd az elô re fu -
tást vissza ve tô „nem”-ben, vagyis a ha lál ban, „az itt -
 lét ál tal tö ké le te sen so ha sem ural ha tó «sem mis alap -
ban»” tér vissza, (…ezért) tel jes meg vi lá go so dás, 
olyan, amely ab szo lút ma ga mö gött hagy ná a ho -
mályt, mely bôl kiemel ke dik – esze rint nem lé te -

16 Uo. (kieme lés tôlem, V. T.) 
17 Uo.  
18 I. m., 267–268. 
19 I. m., 269. 
20 Vö. Heidegger, 1988, 135. 
21 Bie mel, 1991, 132. 
22 Heidegger, 1988, 84. 
23 Vö. „A lé te zô csak ak kor le het lé te zô ként, ha e vi lág lás meg vi lá gí tott já ba jut és ab ból ki vá lik. Csak a vi lág lás aján dé koz 

meg min ket a to vább ju tás sal, ah hoz a lé te zô höz, ami nem mi va gyunk és a be já rat tal ah hoz a lé te zô höz, amely mi magunk 
va gyunk. En nek a vi lág lás nak kö szön he tôen adott a lé te zô, és vál ta ko zó mér ték ben en nek meg fe le lôen lesz el- nem-
 rej tet té.” Uo. 

24 Heidegger, 1988, 85.
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zik”.25 „A lét csak ak kor van, ha meg nyílt ság van”26 
mon dat mindezek fi gye lem bevé te lé vel te hát úgy ér -
ten dô, hogy nem csak a sze mio ti kai je len tés, de még 
az azt megelô zô megér tô fá zis is tar tal maz olyan tit -
kot, amelyet nem hogy je len tés adás sal meg ma gya -
ráz ni, de még megér te ni sem le het sé ges tel jesen. 

A meg nyi tás sal kap cso lat ban hát rama radt még 
az a kér dés, ho gyan meg vég be a meg nyi tás, vagyis 
azon túl, hogy a be le he lyez ke dés he lyét kö rülír tuk, 
le het sé ges-e mon da ni va la mit ar ról, hogy mi tör té -
nik ak kor, ami kor meg nyi tás-be le he lyez ke dés van. 
A kér dés tehát az, hogy az igaz ság el- nem-
 rej tett ség ként va ló tör té né se ho gyan tör té nik meg. 
A vá lasz az ed di giek bôl adó dik, ám, mi vel az elôbb 
más ként tet tük fel a kér dést, a vá la szok nem esze -
rint a kér dés sze rint fo gal ma zód tak meg. Ami kor 
ugyanis Hei deg ger nek ar ra a mon da tá ra hi vat koz -
va, hogy „a lé te zô (lét) el- nem- rej tett sé ge he lyez 
min ket”27 egy faj ta lé nyeg be, az a kö vet kez te tés adó -
dott, hogy a meg nyi tás be le he lyez ke dés ered mé -
nye, a hang súly ar ra is te re lôd he tett vol na, hogy ez 
az éber ség gel együtt a lé te zô nek egy faj ta passzi vi -
tá sát is je len ti, amely azon ban ép pen azért nem ta -
ga dás, mert ez zel egyen súly ban és ez zel egy i dô -
ben éber sé get is fel té te lez a lé te zô ré szé rôl. A meg -
nyi tás nak ez az egy szer re ak tív és passzív ol da la 
ered mé nye zi azt, amit Heidegger „len ni- ha gyás”-
 nak ne vez, ami kor a lé te zô a meg nyit ha tó tá jék ra 
he lyez ked ve je len va ló lé té ben a „fény lô tisz tás”- ra 
pil lant va el fo gad ja azt olyan nak, ami lyen, és je len -
va ló lé te ép pen et tôl az el fo ga dás tól mi nô sül je len -
va ló lét nek. Egé szen pon to san ezt ír ja: „a fe no mén, 
az adott eset ben a tisz tás, az elé a feladat elé ál lít 
ben nün ket, hogy be lô le, ôt fag gat ván, ta nul junk, 
azaz hagy juk, hogy mond jon ne künk va la mit (még -
pe dig azért, mert ez a tisz tás) (…) az a va la mi, ami -
ben a tisz ta tér és az eksz ta ti kus idô és min den ben -
nük je len- és tá vol le vô min dent egy be gyûj tô rej tô 
he lyü ket meg ta lál ják.”28 A „len ni- ha gyás” evi den -
cia, „s azt je len ti, ami ön ma gá ból vi lá gít és ma gát 
fény re vi szi; (…te hát) va la mi adás és el fo ga dás”.29 
A meg nyi tás mindezek alap ján be le he lyez ke dés, 
be tö rés, oda hall ga tás, len ni- ha gyás ként lét re ho zás.

A meg nyílt ság 
 

A  meg nyílt ság [Ersch los sen heit] ak kor van, „ha 
egy olyan lé te zô eg zisz tál, amely fel tár, amelyik 
meg nyí lik, még pe dig oly kép pen, hogy e lé tezô 

lét mód já hoz hoz zá tar to zik”.30 Mi vel ez a lé te zô egy 
szí nész is le het, az igaz ság, a mû kö dés és a megnyi -
tás fo gal mai nak kö rül já rá sa után itt az ide je vissza -
 tér ni ah hoz a 4-5 má sod perc hez, amellyel e fe je -
zetet el kezd tem, és amellyel a mû si ke rült sé gét a 
meg  nyílt ság ter mé sze té nek jel lem zé sé vel kö rülír ni 
szán dé ko zom. A feladat na gyon ha son lít Heidegger 
An ti go né-ér tel me zé sé hez,31 a nagy kü lönb ség ter mé -
sze te sen az, hogy a heideggeri meg nyi tást ol vas va a 
Szo phok lész-mû is me re té ben min den ki ren del kez -
het ta pasz ta lat tal, ame lyek alap ján a heideg geri meg -
fo gal ma zá so kat el he lyez he ti, a szó ban for gó szín -
pa di mû vet vi szont csak ke ve sen lát ták. Más részt az 
elôb bi a szó val bá nik, Heidegger kö vet kez te té sei a 
szó ter mé sze té bôl adó dó kö vet kez te té sek, az utób -
bi pe dig kép, még hoz zá fo lya mat sze rûen az, vagyis 
megér té se a mú ló lát vány ál tal kö vet ke zik be. Ezek 
miatt a most kö vet ke zô gon do lat me ne tet el sô sor -
ban nem is a mû meg nyílt sá ga ként, ha nem in kább 
fel té te lei nek le het sé ges meg fo gal ma zá sai ként ér de -
mes csak te kin te ni.  

In dul junk ki ab ból, va jon mi le het a ma gya ráza -
ta an nak, hogy ép pen ez a 3-4 má sod perc emelke -
 dett ki a tel jes elôadás ból! Kér dez zük meg Heideg -
gert, va jon mi in do kol ja, hogy ép pen ez a né hány 
pil la nat szá mít vi szo nyí tá si alap nak és nem más! 
És, ha ez a né hány má sod perc ennyi re kiemel ke -
dett, va jon nem ta lál hat nánk-e egy má sik, eset leg 
több vagy hosszabb le fo lyá sú ak ciót, ame lyek 
ugyanilyen po zí ciót ké pez het nek az elôadás ban?  

A le het sé ges vá la szok egyi két alig ha nem a fi lo -
zó fia vé gé rôl írt ké sei elôadá sá ban ta lál hat juk, ami -
kor a meg nyílt sá got az evi den cia fo gal má nak össze -
füg gé sé ben tár gyal ja. Ezek sze rint a spe ku la tív gon -
dol ko dás is és az in tuí ció is a fény lô tisz tás ra, vagyis 
a már mû kö dô nyílt ság ra van utal va – te hát nem 
for dít va: nem a spe ku lá ció és nem is az in tuí ció, 
azaz a lé te zô te vé keny sé ge az, ami a mû kö dést ered -

25 Fe hér M. Ist ván, 1984, 111. 
26 Heidegger, 2001, 31. 
27 Heidegger, 1988, 83. 
28 Heidegger, 1994, 268. 
29 I. m., 268–269. 
30 Heidegger, 2001, 31. 
31 Heidegger, 1995, 74–83.
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mé nye zi –, és ez a ráutalt ság a be le he lyez ke dés által 
ma gá tól ér te tô dô vé te szi azt, amit a tisz tá son mû -
kö dés ként is mer tünk fel. „Az evi dens a köz vet le -
nül be lát ha tó. Evi den tia, így hang zik a szó, amellyel 
Ci ce ró a gö rög   ε′υας γει α-t [evar geia] for dít ja, (…
ami ben) ugyanaz a szó tô rej lik, mint ami az ar gen -
tum (ezüst) szó ban is szól, s azt je len ti, ami ön ma -
gá ban ön ma gá tól vi lá gít és ma gát fény re vi szi.”32 
Az evi den cia ere de ti gö rög je len té se te hát nem „a 
lá tás, a vi de re” ak ció já ra utal, mint ahogy azt a for -
dí tás ré vén Ci ce ro gö rög bôl ró mai ra vál toz tat ta, ha -
nem olyan va la mi rôl szól, ami „vi lá gít és lát szik”. 
Nem a lé te zô ak ció já val ál lunk te hát szem ben most 
sem, ha nem a „je len le vô je len le vô sé gé vel” és „a 
nyílt ba va ló be le tar tóz ko dás sal”,33 ami a lé te zôtôl 
nem ak ciót, ha nem el fo ga dást kí ván. 

A kér dés kör rel még min dig csak ott tar tunk, 
hogy a be le he lyez ke dés sel meg nyi tás tör té nik. A 
kö  vet ke zô kér dés az, mi rôl is mer jük fel a be jára -
tot, hogy ép pen ak kor a be já rat nál va gyunk és nem 
más hol, vagyis hon nan kell kö ze lí te ni, hogy meg -
nyílt ság le gyen. Heidegger er rôl az An ti go né-ér tel -
me zés el sô me ne té nek el sô mon da tá ban, vagyis a 
kez det kez de te ként azt ír ja, hogy „ke res sük azt, ami 
hor doz, és ami az egé szet át hat ja”.34 Az elôb bi, evi -
den ciá ról írt be kez dés nek új ra a meg nyi tás ra vo -
nat ko zó tar tal mát (ame lyet lo gi ku san az elô zô al -
fe je zet ben kel lett vol na el he lyez ni) azért lát szott 
cél sze rû nek eb ben az al fe je zet ben leír ni, és ez zel a 
meg nyi tás ak tu sá ra tett megál la pí tá so kat rész ben 
megis mé tel ni, hogy hang sú lyo sab bá vál has son a 
meg nyílt ság ra irá nyu ló el sô mon da tot kö ve tô má -
so dik: „Tu laj don kép pen nem is kell ke res nünk.” 

Ezek sze rint a meg nyi tást an nak a „kes keny pal -
ló nak”35 a meg ta lá lá sa je len ti, mely ál tal el jut ha -
tunk oda, ami az egé szet hor doz za és ami a tel jeset 
át hat ja, s ha el ju tot tunk oda, ak kor van a meg nyílt -
ság. Ezt pe dig, mint azt ke let ke zé sét te kint ve idô -
ben tá vol esô két kü lön fé le heideggeri gon do lat -
menet bôl is lát hat juk, nem kell ke res ni, evi dens 
mó don ön ma gá tól fel kí nál ja és fény re vi szi ma gát. 
A Heidegger ál tal ér tel me zett An ti go né-kar dal és az 
em lí tett Nagy Jó zsef-ak ció meg je le né si mód já ban 

alap ve tôen el tér egy más tól, amennyi ben az egyik a 
sza va kon, a má sik pe dig moz du la to kon ala pul, ám 
a kulcs te kin te té ben kö zö sek: mind két eset ben az 
egé szet hor do zó té nye zô re kell rá ta lál ni. Az elôb -
bi eset ben egy kulcs szó, az utób bi eset ben pe dig 
egy kulcs moz du lat kí nál ja fel ma gát, vagyis egy szó 
va la mi miatt kiemel ke dett a töb bi szó, il let ve egy 
moz du lat a töb bi moz du lat kö zül. Mie lôtt eze ket 
meg ne vez ném, rö vid ki té rôt szük sé ges ten ni a meg -
nyílt ság ered mé nyét il le tôen. 

Ha az elô zô fe je ze tek ben ar ra a be lá tás ra ju tot -
tunk, hogy a mû meg nyi tá sa va ló já ban az em berlét 
meg nyi tá sa (sôt: ad dig a szél sô sé gig is el me részked -
tünk, hogy alig ha nem a [si ke rült] mû al ko tás az 
egyet  len lé te zô, ame lyen ke resz tül az em ber lét meg -
nyit ha tó), ak kor a mû mû ként a jelenvalólét számá -
ra nyújt le he tô sé get, hogy ön ma gát ön nön (véges, 
idô be li) lé te fe lôl megért se. Heidegger kez de tek tôl 
fog va az él mény esz té ti ká val szem ben ké szíti elô az 
em ber lét lé nye gi meg nyi tá sá nak kér dés körét. Ez 
kö ze lebb rôl azt je len ti, hogy a meg nyi tást nem egy 
szub jek ti vi tá son ala pu ló pszi cho ló giai fo lya mat nak 
te kin ti, ahol a szép ség mint va la mi tárgy sze rû állító -
dik fel, és amit ez alap ján kell fel fed ni, ha nem szá -
má ra a szép ség is lét sze rû, ami az elôb bi vel össze -
 vet ve annyit je lent, hogy a mû höz nem mint je len -
tés sel meg ha tá ro zott tárgy hoz, ha nem idô beli ter -
mé sze té bôl adó dóan an nak lé té hez kí ván va la hogy 
el jut ni. Az él mény elv alap ján ugyanis a szép mint 
tárgy „az, ami felold ja a fe szült sé get, ami meg nyug -
vást hoz”, és az, hogy „a mû él ve zet a hoz záér tôk és 
az esz té ták ki fi no mo dott ér zé ké nek a kielé gí té sé  re 
szol gál-e vagy a ke dély er köl csi feleme lé sé re, a 
lénye get il le tôen már nem kü lönb ség”.36 Ezért 
Heideg ger Hé rak lei tosz lo gosz-fo gal máig vissza -
nyúl va a szé pet a lo gosz gyûj tés [Samm lung] ér te -
lem ben fel fo gott je len tés tar tal má val kö ze lí ti meg, 
amely nek lé nye ge, hogy az el len té tes mi nô sé ge ket, 
a „szét- és egy más el len tö rek vôt (vagyis a har cot) 
együ vé tar to zó ként tart ja össze”.37 Eb ben az össze -
füg gés ben te hát a mû al ko tás nem egy lét fe le dés re 
csá bí tó ki kap cso ló dás, ha nem ál ta la egy olyan tá -
jék ra tör té nô he lyez ke dés, ahol fel tûn het egy harc 

32 Heidegger, 1994, 268–269. 
33 I. m., 269. 
34 Heidegger, 1995, 76. 
35 Heidegger, 1994, 213. 
36 Uo. 
37 I. m., 69.
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ér tel mé ben vett vi ta a lé te zô vel,38 amely ép pen hogy 
nem ki-, ha nem be kap csol ja az em bert egy fel fe dô 
lét ese mé nyé nek le he tô sé gé be. Az pedig, hogy itt 
va ló já ban nem más ról van szó, mint az em ber nek 
a lét be tör té nô be kap cso lá sá ról, ar ra a kér dés re utal, 
hogy va ló já ban ki is az em ber. Ez a be kap cso lás a 
tu laj don kép pe ni meg nyi tás, és a kér dés nek, hogy 
„Ki az em ber?”, ilyen ter mé sze tû meg pil lan tá sa a 
meg nyílt ság. A „Ki az em ber?” kér dés áll te hát min -
de nek kö zép pont já ban, min den ide ve zet, ez a kér -
dés hor doz min dent, ez hat ja át a tel je set, mert az 
em ber „az, aki nek ta nú sí ta nia kell, hogy mi ô”.39 
Így az „Is merd meg ön ma gad” elv sem is me ret el -
mé le ti, pszi cho ló giai vagy ant ro po ló giai pa rancs -
ként áll elô, ami kor egy meg ha tá ro zott lé te zôt kell 
megis mer ni, ha nem a lét kér dés mon da ta ként tû -
nik fel, hogy e mon dat ál tal az em ber nyílt ság ban 
le hes sen, és e nyílt ság ban ta nú sít has sa, hogy mi ô. 

Az em lí tett kulcs szó és a kulcs moz du lat egyaránt 
a „Ki az em ber?” nem is me ret el mé le ti kér dé sé re vá -
la szol. Az An ti go né-kar dal ban Heidegger ezt a kulcs -
szót a  δει νον [dei non] szó ban ta lál ja meg, amelyrôl 
e dol go zat ke re tei kö zött csak annyit jegy zek meg, 
hogy ô ma ga «a leg hát bor zon ga tób ban ott hon ta -
lan»-nak [Un- heim lich] for dít ja, amely legin kább 
azért kü lön bö zik a leg több (pél dául Tren csé nyi-
 Wal dap fel Im re „cso dá la tos”-ként el ter jedt) for dí -
tás tól, mert a szó ép pen azért utal az em be ri lé nyeg -
re, mert egy szer re több fé le, sôt, egy más sal el len té -
tes mi nô sé gû je len tés tar tal mat fog lal ma gá ba (alig -
ha nem et tôl cso dá la tos): egy fe lôl fé lel me tes, 
döb be ne tes, ijesz tô (fé lel met kel tô, erô fö lény re, erô -
szak te vô re, a min dent le bí ró ra vo nat ko zó), más fe -
lôl erôs, ha tal mas (az erôt hasz ná ló ra, ezért cso dá -
la tos ra vo nat ko zó).40 A szín pa di meg nyílt ság felis -
me ré se és átélé se szem pont já ból a feladat már most 
az, hogy be lás suk (il let ve ta pasz ta lás hí ján el -
higgyük: a szín pa don kiemel ke dett 3-4 má sod per -
ces moz du lat ugyanazt a sze re pet tölt he ti be az elô -
adás egé szé ben, mint a Heidegger ál tal ész re vett 
kulcs  szó az An ti go né ban.  

Ami kor Nagy Jó zsef bo káját fog va meg fe szí tett 
test tel a né zô tér fö löt ti mennye zet re né zett, bi zo -
nyá ra nem a fal ra, ha nem azon túl ra ve zet te pil lan -
tá sát, amelyet e 3-4 má sod perc alatt anél kül, hogy 

fe jét a né zô té ri mennye zet irá nyá ba for dí tot ta vol -
na, bár ki kö vet he tett, ha ész re vet te e kö ve tés le he -
tô sé gét. Hiá ba néz te a mennye ze tet, nem azt lát ta, 
mint ahogy en nek meg fe le lôen a né zôi pil lan tás is 
az ég re ve tô dött. Ami a fon tos: nem az ég fe lé for -
du ló te kin tet köz megegye zé sen ala pu ló je len té se 
volt a meg ha tá ro zó, ha nem az a szí né szi in ten zi tás, 
ami a né zôi te kin te tet ve zet te, mert a né zô al kal -
mas ar ra, hogy ve zet ve le gyen. 

Ha csak az ég fe lé tör té nô né zés mint egy sze -
mio  ti kai je len tés ját szott vol na sze re pet, bi zo nyára 
nem tör tént vol na meg a töb bi ak ció kö zü li kiemel -
ke dés, hi szen mi ér tel met ta lál hat nánk ab ban, hogy 
va la ki sa ját bo káit fog va meg fe szí tett test tel az ég fe -
lé néz. Sze mio ti kai lag így egy hiá nyos „meg fej tés” 
jött vol na lét re, hi szen amíg az ég fe lé tör té nô né -
zés ér te lem kép zô tu laj don ság gal bír, ad dig a bo ka -
szo rí tás nem. Ez pe dig az ak ció nak a töb bi akció 
kö zöt ti ész re vét len el ve gyü lé sé hez ve ze tett vol na. 
Hogy a sze mio ti kai je len tés el hal vá nyo dá sa el le nére 
az ak ció mégis kiemel ke dett a töb bi kö zül, an nak 
tud ha tó be, hogy né zô ként az ak ció ba tör té nô (nem 
pszi cho ló giai) be le he lyez ke dés sel kö ze lí tet tem, azaz 
meg nyi tot tam. Ha pe dig ez így van, le mond ha tunk 
a fé lig felis mert sze mio ti kai je len tés rôl, és tel jes egé -
szé ben rá bíz hat juk ma gun kat ar ra a lé te zô re, aki a 
szín pa don vett ész re és tárt fel va la mit. Ôt kö vet ve 
pe dig a né zô tér rôl az lát szott, hogy az ad di gi ak -
ciók hoz, majd a ké sôb biek hez ké pest is – no ha szó -
ló elôadás ról lé vén szó fo lya ma to san egy ma ga volt a 
szín pa don – eb ben a né hány má sod perc ben hi he -
tet le nül egye dül érez te ma gát. Az egye dül lét pe dig 
nem is a fi zi kai egye dül lét re, nem is egy me ta fo ri -
kus, te hát áb rá zolt egye dül lét re vo nat ko zik, hi szen 
ezek más elôadá sok ban is több ször vissza térô ele -
mek vol tak. A va ló di egye dül lé tet a te kin tet által le -
he tett ész re ven ni, ami sa ját né zôi egye dül lé tünk 
kon ti nui tá sá nak fenn tar tá sát is ma ga után von ta. Az 
egye dül lét felis me ré se eb ben az eset ben nem egy 
meg ha tá ro zott em ber egye dül lé té nek, és nem is a 
szín pa di fi gu ra ér zel mi ál la po tá nak felis me ré sét je -
len ti, mint az az áb rá zolt egye dül lét bôl adód hat na, 
ha nem tem po ra li tá sá nál fog va eb ben a je le net ben 
az em be ri lét rôl „mon da tik” ki va la mi. Mert ki is az 
em ber? Az, aki lé té ben egye dül van, és aki nek emiatt 

38 Vö. Szik lai, 1997, 261. 
39 Heidegger, Höl der lin és a köl té szet lé nye ge, in Kö pe czi (szerk.), 1966, 191. 
40 Heidegger, 1995, 77. Az „un- heim lich” for dí tás ma gya rul szó sze rint «nem ott ho nos»-t, «ott hon ta lan»-t je lent, ám a né -

met szó utal az ott hon ta lan ság rossz, hát bor zon ga tó ér zé sé re is, amely az ott hon ta lan ság gal jár együtt. (Heidegger, 1995. 
Jegy ze tek és szö ve gek. 30.)
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nincs ott ho na. Az egye dül lét tel együtt já ró ott hon -
ta lan ság felis me ré sé vel az ak ció nak a töb bi kö zül 
tör tént kiemel ke dé se emiatt kö vet kez he tett be, még -
hoz zá anél kül, hogy tud tuk vagy fon tos nak tar tot tuk 
vol na, hogy en nek a né hány má sod perc nek van-e 
je len té se vagy sem.  

A szín pa di ak ció kiemel ke dé sé nek le he tô sé ge 
te hát ugyanazon a kér dé sen („Ki az em ber?”) és 
ugyanolyan ter mé sze tû vá la szon (a leg hát bor zon -
ga tób ban ott hon ta lan) alap szik, mint aho vá az Anti -
go né-ér tel me zés el sô me ne té ben Heidegger is el jut, 
hiá ba szár ma zik az egyik a ki mon dott és leírt szó -

ból, a má sik pe dig né hány má sod per cig tar tó moz -
du lat sor ból. A szín ház ban te hát a szí nész ként ön -
ma gán kí vül re he lyez ke dett em ber ak ció ja kö vet -
kez té ben és az ak ció meg nyi tá sa ál tal a lét tel jes sé -
gé ben, ez zel együtt sa ját vé ges sé gé hez vi szo nyu ló 
lé té nek ale a to ri kus ha lál tán cá ban is mer ön ma gá ra 
az em ber úgy, hogy az ön ma gán szin tén kí vül re ke -
rült né zô fenn tart ja ve le a kon ti nui tást. A meg nyílt -
ság ilye tén kép pen a szí nész és a né zô szá má ra egy -
for mán a meg nyi tás nak a be le he lyez ke dés, il let ve 
a be tö rés ál tal lét re- ho zott kép zôd mény ben tör té -
nô felis mert lét ala pí tá sa.
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