
Dehumanizáció: az elkövető alakja  
(az irodalomban, a filmen, a színpadon és a filozófiában)

Dehumanizáción emberhez méltatlan vagy embertelen bánásmódot értünk, 
azt, amikor bizonyos embereket nem tekintenek „teljes mértékben” embernek, 
sokkal inkább állat- vagy gépszerűnek, amikor megfosztják őket méltóságuk-
tól és/vagy individualitásuktól, s egyúttal kirekesztik őket az emberi élet fontos 
aspektusaiból. Vagyis a dehumanizációnak mindig fizikai, pszichológiai, politikai, 
társadalmi és morális követelményei is vannak. A Dehumanizáció: az elkövető alakja 
(az irodalomban, a filmen, a színpadon és a filozófiában) című kötet azt járja körül, hogy 
mit tudhatunk meg a dehumanizációról akkor, ha nem az áldozat(ok), hanem az 
elkövető(k) alakját helyezzük a középpontba. Az elkövető hangját megszólaltató 
vagy az elkövető nézőpontját megmutató irodalmi művek, filmek vagy színpadi 
alkotások ugyanis különösen éles fénnyel világíthatják meg, hogyan történik a 
dehumanizáció folyamata, s mik ennek a (történelmi, politikai, társadalmi, pszi-
chológiai, morális) lehetőségfeltételei. A bűnös–áldozat binaritáson túl különösen 
a „szürke zóna” (Primo Levi) érdekelt minket, ahol az elkövető és az áldozat közti 
határvonal bizonytalanná válik, vagy ahol a félrenézés, esetleg a tehetetlenség a 
(potenciális) áldozatokat is cinkosokká vagy elkövetőkké teszi.

Számunkat Timár Andrea szerkesztette.
A Szerkesztőbizottság

Dehumanisation: the Figure of the Perpetrator  
(in Literature, Theatre, Film, and Philosophy)

Dehumanisation is the denial of humanness to humans, the representation and/or treatment of 
humans as “less than human”, which has serious social, political, and psychological consequences. 
This issue examines representations of the experience of perpetrators in literature, film, theatre and 
philosophy, hoping to offer a better understanding of the process and the possibility conditions of the 
process of dehumanisation than artistic representations of the victims. Meanwhile, moving beyond 
the victimiser–victim binary, it is especially interested in the “grey zone” (Primo Levi), where the 
boundary between perpetration and victimhood becomes blurred, in the various possible responses 
generated by (representations of) the process of dehumanisation in historical and implied audiences, 
as well as in ethical questions concerning the representation of dehumanisation.

The special issue was edited by Andrea Timár.
The Editorial board

La déshumanisation : la figure du coupable  
(dans la littérature, le film, le théâtre et la philosophie)

La déshumanisation est le déniement de la nature humaines des hommes, la représentation et/
ou le traitement des hommes comme “moins qu’ humains” : un phénomène qui a de sérieueses 
conséquences sociales, politiques et psychologiques. Notre numéro examine la déshumanisation en 
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mettant en relief la figure du coupable dans la littérature, le film, le théâtre et la philosophie, au lieu de 
faire voir les représentations artistiques de la victime. En le faisant, nous espérons faire comprendre 
plus clairement le processus de la déshumanisation et ses conditions historiques, politiques, sociales, 
psychologiques. Au-delà de la binarité victimiseur–victime, nous nous intéressons surtout à la « zone 
grise » (Primo Lévi), où les frontières entre victimisation et être victime deviennent floues, ou bien, 
où les victimes (potentielles), impuissantes ou en détournant leur regard, deviennent complices ou 
coupables.

Les études de ce numéro ont été recueillies par Andrea Timár.
Le Comité de Rédaction
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