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BEVEZETŐ
Mivelhogy a század elsó évtizedeiben a

magyar
kultúra egy köre szellemi és személyes
kapcsolatot tartott fenn Georg Simmellel
(1858-1918), s a német filozófus,
szociológus és esszéista e kör fajsúlyos
és formátumos egyéniségeinek munkásságán
keresztül befolyásolta a hazai szellemi fejlődést,
bemutatásának nálunk megvan a maga rituáléja.
Ennek jegyében említtessék meg rögtön, hogy
Lukács György, Popper Leó, Balázs Béla,
Mannheim Károly, Ritoók Emma hallgatták a
berlini
professzor előadásait, illetve vettek részt híres
irodalmi-kulturális szalonná vált otthoni magán-
szemináriumain. Ez az utóbbi forma is jelzi
némi-
leg, hogy a rendes egyetemi tanári státus nem
szabályos katedrafilozófust fed. Simmel tudo-
mányos pályafutása nagyon is viszontagságo-
san alakult: első disszertációját nem fogadták el,
később, habilitációs beszéde alkalmával vitába
keveredett a bizottsággal, ezért védése csak
másodjára sikerült. Előadásai viszont rendkívül
sikeresek voltak, amiért kollégái megfelelőkép-
pen irigyelték is. 1884-től magántanárként,
1900-tól azután a rendes tanári cím birtokosa-
ként tanított a berlini egyetemen, de fizetés nél-
kül. Még szerencse, hogy a felesége, Gertrude
Kinel írónő vagyonos volt. Barátja, Max Weber, a
korszak talán legnagyobb társadalomtudósa
meghívta ugyan a heidelbergi egyetemre, de
ajánlata valahogy nem vált hivatalossá. 1914-
ben a strassbourgi egyetemre hívták, ottani
munkáját azonban a világháború hiúsította meg.
Másfelől mégiscsak sikeresnek bizonyult: több
mint huszonöt könyvet és kétszáz cikket publi-
kált, rajongó tanítványok köre övezte, s már az
említett magyar hallgatók neve is jelzi, hogy nem
akárkiket találhatunk közöttük. Amikor meghalt,
Lukács egyebek között ezt írta róla a Pester
Lloydban: „Georg Simmel kétségtelenül a legér-
dekesebb jelenség volt az egész modern filozófi-
ában. Ezért volt olyan vonzó az ifjabb gondolko-
dói generáció minden igazán filozófus tagja szá-
mára (akik nem csupán okos vagy szorgalmas
szaktudósok a filozófiai szakdiszciplínákban),
hogy jóformán egy sincs köztük, aki ki tudta volna
vonni magát gondolkodásának varázsa alól."
Aztán persze a különböző (akár baloldali társa-
dalomkritikai, akár egzisztenciafilozófiai) irá-
nyokba radikalizálódó gondolkodás, az empiri-
kus szaktudománnyá bontakozó és szilárduló
szociológia, a történelmi megrázkódtatások sora
elfeledtette Simmel életművét. A hatvanas évek
végén azonban újra feltámadt iránta az érdeklő-
dés, s ma már az egész világon (az angolszász
kultúrában is!) valóságos Simmel-reneszánsz
megy végbe. Nálunk 1900-tól 1973-ig semmi
sem jelent meg tőle (csak az eltávolodott, sőt el-
lenségessé vált tanítvány, Lukács György ke-

gyetlen bírálatában lehetett találkozni vele). az
utóbbi húsz évben azonban sűrűsödnek a Sim-
mel-kiadványok: Válogatott társadalomelméleti
tanulmányok (1973), Rembrandt (1986), A ka-
cérság lélektana (1990), Velence, Firenze, Ró-
ma (1990).

A színész filozófiájához című esszé természe-
tesen szintén nem szakfolyóiratban jelent meg,
hanem egy németországi kulturális hetilap, a Der
Morgen közölte 1908 decemberében. Amikor a
magyar olvasó, ha történetesen nem hivatásos
filozófus, elriad a szöveg elvontságától, sűrűsé-
gétől és bonyolultságától, egyszersmind azon is
eltűnődhet, hogy milyen volt a század első évti-
zedeinek az a német értelmiségi kultúrája és kul-
turális folyóirat-, mit folyóirat-!, kulturális hetilap-
irodalma, amelyben ilyen esszék „a helyükön
voltak". - A jelentős gondolati teljesítmények
nem annyira tárgyuk felől, mint inkább megalko-
tójuk problémáiból és gondolkodásán belül ért-
hetők meg. A színész filozófiájához címben bizo-
nyos fokig megtévesztő a birtokos szerkezet,
mert hiszen nyilvánvalóan nem a színésznek afi-
lozófiájáról van szó, hanem arról, hogy Simmel
filozófiájában mi a helye a színésznek, hogyan
értelmezhető a színész mint jelenség. A kutatás
ma három szakaszt különböztet meg Simmel
gondolati fejlődésében, s az 1908-ban keletke-
zett esszé éppen a középső és az utolsó korszak
határán, fordulópontján vagy inkább átmeneti
zónájában áll. A filozófust ekkor éri Bergson dön-
tő hatása, s közeledik az úgynevezett életfilozófi-
ához. Felfogása szerint a filozófiának életfilozófi-
ának kell lennie, és azokat az apriori ható
formákat kell kutatni, amelyek által az élet
nyersanyagából teljes élet válik. Az élet
önmagában hordozza a formákat és önmaga
kibontakozása végett mintegy magára méri
azokat. Ezért az életfilozófia Simmelnél
egyszersmind kultúrfilozófia. Simmel a jó
formát, amely az élet saját és maga által akart
formája, szembeállítja a művi, idegen, az életen
kívül maradó formával. Az életet társadalmi-
kulturális struktúrák és szokások, megszilárdult
képződmények - például eszközök, könyvek,
műalkotások - formálják meg. Mind-ezek az
életből erednek, az lép mintegy ki önmagából és
túl önmagán általuk - alkotó módon. Csak az
objektív kultúra kerülőútján, az objektív kultúrát
létrehozva és újra visszahódítva találja meg az
élet a maga szubjektív kultúráját. A kultúra a
lélek útja önmagához, önmegvalósításának
eszköze. De a kultúra formái, miután létrejöttek,
eloldozódnak létalapjuktól és autonóm „több
mint életté" önállósodnak. Önálló értelem biro-
dalmaként és igényeket támasztva lépnek
szembe az élettel. Ám vonatkoztatási pontjuk
mégiscsak az életben van, igazi létezésüket
csak átélésük biztosítja. Ezért tágabb értelem

ben, az élettől való emancipálódásuk ellenére is,
csak az életnek egy dimenzióját alkotják. Abban
a pillanatban, amikor a formák megszületnek az
életből, még megfelelnek neki. De az élet to-
vábbáramlik, új szükségletek és törekvések tá-
madnak benne. A formák viszont ottmaradnak
korábban megszilárdult mivoltukban. Sőt öntör-
vényűen, saját, immanens logikájukat követve
továbbfejlődnek, tekintet nélkül arra, hogy meg-
felelnek-e még az életnek. A partnerek tehát el-
távolodnak egymástól. Az életfolyamatnak és
formáinak szembenállása így antinómiává foko-
zódik. A formák most már nem szolgálják az éle-
telt, hanem beszűkítik és erőszakot tesznek rajta.
Az élet megtörik az ellenállásukon. A történelmi
haladás során így szükségképpen létrejön „a
kultúra tragédiája" - tragédia, mivel az, ami itt
rombolóan lép szembe az élettel, nem kívülről
származik, hanem az élet legmélyebb rétegeiből
és szükségszerűségeiből. Másfelől ez a tragikus
helyzet nem megmásíthatatlan, sőt egyenesen
stimuláló: arra ösztönöz, hogy az élet széttörje a
megmerevedett formákat újak és megfelelőbbek
érdekében. Amint a formák önértéke azzal fe-
nyeget, hogy elfedi önnön elevenségét, az élet
igyekszik újra megteremteni velük szerves egy-
ségét. A történelem az élet két pólusának
harmóniája és diszharmóniája között ingázik.
Ezen a filozófiai alapproblémán belül különös
súlyt kap az individuum szerepe. Az
individualitás szigorúan megkülönböztetendő a
szubjektivitástól. Mert a formák Legyenje mint
valami eleve meglevő kívülről szegeződik
ugyan az embernek, de az erős személyiségek
és korok olyan eszményeket tűznek maguk elé,
amilyenek mindenkori különösségükhöz illenek.
„Törvény nélkül törvény szerint" élnek, jobban
mondva: „individuális tör-vény" szerint. E törvény
az egész életet uralja és minden
részmozzanatban hatékony. Az individuális
norma nem kevésbé kötelező, sőt lehet, hogy
szigorúbb, mint az általános. A különbség abban
áll, hogy engedelmeskedvén neki, nem egy
idegen instanciának rendeljük alá magunkat,
hanem saját legmélyebb lényegünk titkos
rendelését teljesítjük. Az élet ilyenkor nemcsak
nyers valóság, amit azután kívülről kell megfor-
málni, hanem a Legyen síkján is zajlik, elő-
rajzolva magában rejti saját eszményét.

Ez az az általános filozófiai keret, kontextus,
amelyben A színész filozófiájához című esszé
megkapja a maga valódi és teljes értelmét. Fel-
vethető azonban a kérdés, hogy a színházra való
elméleti reflexió iránt ugyan érdeklődő, de a filo-
zófiatörténeti szubtilitások terhét vállalni nem
kívánó olvasót miért érdekelné egy filozófus obs-
kurus elmélete, főleg, ha inkább kiagyalójáról,
mint magáról a színházról mond valamit. Aligha
meglepő, ha magam azt válaszolom erre a - fik-
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ív - kérdésre, hogy úgy vélem: Simmel írása
ontos állomás a színházról való gondolkodás
örténetében. Úgyis felfogható, minta színházról
aló filozofálás híres-hírhedt művének, Diderot
zínészparadoxonjának korszaknyi idő elteltével
rkező visszhangja. Simmel egy történelmi és

ilozófiatörténeti korszak végén lényegében
zokat az alapkérdéseket fogalmazza újra és

gyekszik megválaszolni új szempontból, ame-
yeket Diderot ugyanezen korszak elején vetett
el és próbált megválaszolni. Mert a Színészpa-
adoxon, a színházra való filozófiai reflexiónak ez
z alighanem legzseniálisabb terméke nem egé-
zen arról szól, amit témájaként nyíltan megfo-
almaz, hogy tudniillik a színészetben sok éles-

átás kell, de semmi érzelem, az érzékenység tel-
es hiánya a színész művészetének alapfeltéte-
e, a színészt az teszi alkalmassá bármely jellem

egformálására, hogy nincs sajátjelleme, a szí-
ész azért lehet minden, mert ő maga semmi stb.
iderot történelmi tette a Színészparadoxonban,
ely írása pszichologista színház felől nézve le-

okozni látszik a színészt, valójában éppen az,
ogy a színészt esztétikai értelemben

ökéletesen emancipált művésznek tekinti, s a
agyományosan alkotóművészeknek elismert
öltővel, szobrásszal, zeneszerzővel helyezi egy
orba, továbbá és ezzel szerves összefüggésben

színészi alakítást műalkotásnak, egységes,
eljes és zárt világnak tekinti, ugyanolyan
rtelemben, mint egy regényt, egy szobrot vagy
gy szimfóniát. Diderot ezzel az elméleti
ordulattal közvetlenül elébement a
zázadforduló nagy színháztörténeti
orradalmának, a színházművészet végleges
mancipációjának, autonómmá válásának.
bból a két elementáris tényből, hogy a színész
utonóm alkotóművész, a színészi alakítás pe-
ig világszerű műalkotás, Diderot számára
esszemenő konzekvenciák adódtak.
indenek-előtt az, hogy a színész alkotó

evékenysége a szó ugyanolyan teljes
rtelmében megformálás, komponálás, mint az
róé, festőé, szobrászé és zeneszerzőé.
ovábbá a figura, amelyet a színész a
zínpadon megteremt, több az ő minden-napi
zemélyiségénél, „hatalmas szellemalak"; vagyis

színész - megint csak a költőhöz, a
zobrászhoz és zeneszerzőhöz hasonlóan -
alami olyasmit hoz létre, ami fölötte áll. Végül
indebből az következik, hogy a színészi alkotás
em vezethető le a színész mindennapi szemé-

yiségéből, nem vezethető vissza a színész ma-
ánszemélyiségére. A végső konzekvenciát eb-
ől így vonhatnánk le: a színészi alakítás mint al-
otói folyamat, és mint „mű" éppen sajátszerű lé-
yegét tekintve nem a színész pszichológiájához

artozik, hanem a művészet, az esztétikum szfé-

rájához, s az utóbbi nem vezethető le az előbbi-
ből, nem vezethető vissza, nem redukálható az
előbbire. Ennek a problematikának az átlátása
Diderot teljesítménye; és egyebek közötte prob-
lematika éles átvilágítását szolgálja a kihívó pa-
radoxonig élezett gondolatkísérlet mint
filozofálási forma; a mű maga pedig a színházról
való gondolkodás történetének alapvető
eredményei közé tartozik. Simmel ugyanezt a
problematikát fogalmazta újra az európai
filozófiai-esztétikai gondolkodás egy későbbi
fázisában és annak kon-

A színész teljesítménye olyan belső
ellentmondást hordoz, amely művészetfilozófiai
rejtéllyé teszi. Ahogy megjelenik előttünk,
spontán, a játékos legbenső lényéből
és temperamentumából feltörő meg-
nyilatkozásként, valamilyen közvetlen, önmaga
és a bemutatott sorsok által meghatározott élet
érvényesüléseként hat. A csoda mármost abban
áll, hogy mindez egy más forrásból eredő, más
által megformált tartalmon keresztül jut kifeje-
zésre, olyan szavakon és cselekvéseken át,
amelyek értelmét és összefüggéseit a fenti sze-
mélyes jellegű, öntörvényű érzelem és magatar-
tás mint idegen, szilárd szükségszerűséget eleve
készen találja. Amennyiben tehát a teljesítmény
objektív tartalma és a művész alkotó szub-
jektivitása egyedülálló módon egyszerre függet-
len egymástól és hatja át egymást, annyiban a
szóban forgó teljesítménnyel szemben támasz-
tott eszményi követelménynek mint különös és
korántsem magától értetődően átlátható kép-
ződménynek is ezekből az elemekből és mégis
rajtuk túlról kell adódnia.

A szerep ugyanis, ahogy a költői műben ma-
gában adva van, még nem határozhatja meg ezt
a követelményt, hiszen nyilvánvalóan nem szo-
rul bővebb magyarázatra, hogy egy adott sze-
rep, például a Kaméliás hölgyé, amelyet Sarah
Bernhardt oly tökéletesen alakít, ki nem
elégítően és ellentmondásosan hatna, ha egy
merőben más művészegyéniség, például Duse,
ugyanabban a felfogásban és kivitelezésben
alakítaná, vagy Kainz a maga Hamlet-felfogását
a Salviniéről másolná. Úgy éreznénk, hogy
Marguerite Gautier vagy Hamlet, ezek az
objektív költői ábrázolatok, nem támasztanak
olyan merev köve-

textusában, miközben az alapkérdéseket az élet
és a művészet viszonyának, a kultúrának egy
sokkal konfliktusosabb állapota és látásmódja je-
gyében volt kénytelen újra felvetni. Talán a
felvilágosodáséval szögesen ellentétes
perspektíva, „a kultúra tragédiájának" átélése is
tette, hogy kevésbé lelte örömét a
paradoxonokkal való játékban, mint zseniális
elődje, s inkább a racionalitás síkján
feloldhatatlan ellentétektől való megváltást
kereste: a művészet „kegyelmét".

telményeket, amelyekhez a színésznek egysze-
rűen alkalmazkodnia kell, ellenkezőleg, bármily
furcsán hangozzék is: a kívánatos színészi felfo-
gás a még eszményi követelményként sem ma-
gából a szerepből, hanem a színész művészi ter-
mészetének a szerephez való viszonyából adó-
dik. Amikor azt mondják, hogy a színész vala-
mely szerepet „hamisan" fogott fel, ez vagy
annyit jelent, hogy nem tudott megfelelő
kapcsolatot teremteni saját, ilyen vagy olyan
formában megnyilvánuló művészi szubjektivitása
és a költő objektív alkotása között, vagy pedig
azt, hogy az előbbi egyáltalán nem képes saját
centrumából és a maga teljességével az utóbira
reagálni. A feladatnak az egyes színész sajátos
lényétől való jogos, s egy érvényes eszménytől
meghatározott függőségén kívül ugyan mi más
magyarázhatná, hogy három színész ugyanazt
a szerepet három merőben különböző módon
fogja fel, mégis mindhárman művészileg egya-
ránt meggyőző élményt nyújtanak, s a költői al-
kotást háromféleképpen is egyenértékűen „in-
terpretálják", vagyis egyikük teljesítménye sem
ítélhető helyesnek vagy helytelennek egy olyan
mérce alapján, amely magából a költői műből
egyedül érvényesen kiolvasható? A helyzet ko-
rántsem úgy fest, hogy az egyik oldalon ott a
költő által rögzített objektív feladat, a másikon
pedig a reális színészi szubjektivitás, és a cél
pusztán az, hogy az utóbbi hozzáidomuljon az
előbbihez; nem, e két elem fölé egy harmadik
emelkedik: nevezetesen az a követelmény,
amelyet éppen ez a szerep éppen ezzel a szí-
nésszel - és talán egyes-egyedül csakis vele -
szemben támaszt, az a sajátos törvény, amely
az adott szerepből éppen e színészi sze-
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