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Alternatív színháztörténet 
A színháztörténet-írás alternatívái1 

A címben szereplő minden egyes kifejezés szemantikailag olyannyira ter-
helt, hogy mielőtt szintaktikai viszonyaikat értelmezhetném, megpróbálom 
egyenként meghatározni őket. A következőkben tehát a színház, a történet-
írás, és az alternativitás problémáit és lehetőségeit vizsgálom úgy, hogy az 
éppen vizsgált fogalom szintaktikai viszonyait is szem előtt tartom. Ennek a 
célnak a megvalósítása számos, a színháztörténet-írással kapcsolatos elméle-
ti és gyakorlati kérdés felülvizsgálatát teszi lehetővé. Először tehát megpró-
bálom meghatározni a színháztörténet-írás tárgyát, aztán a történetírás terü-
letén végbement változásokat szem előtt tartva (át)értelmezni a színháztör-
ténet kiinduló premisszáit , majd megkísérlem bemutatni a színház történeti 
szempontú megközelítésének lehetséges alternatíváit.2 

Színházi történet-írás) 

Az Oxford English Dictionaryben (OED) a „színház" szócikknél található ér-
telmezéseket két csoportba lehet rendezni. Az elsőbe sorolható értelmezések 
a színházzal mint művészeti ággal foglalkoznak, míg a másodikban a min-
dennapi élet b izonyos aspektusai és elemei szerepelnek színházként (lásd 
OED 1983, 261-262.). Az első csoportban a színház fizikai objektumként, azaz 
(konstruált és/vagy természetes, ősi és/vagy modern) épületként, illetve saját 
elemeinek (színpad, közönség, előadás, intézmény és dráma) metonimikus 
helyettesítőjeként határozható meg. A második csoportban a színház jelenté-
se nem korlátozódik egyetlen művészeti ágra, hanem sokkal általánosabb te-
rületre terjed ki. Ez a kiterjesztés a színház szó görög etimológiájára utal, mi-
szerint a színház szó ősi görög meghatározása a 'látni' igéből származik, azaz 
a görögök a színházat egyszerűen „látóhely"-nek nevezték. Feltehetően ezen 
az értelmezésen alapul, hogy a második csoportban a színház figuratívan és 
metaforikusán határozható meg, azaz annak alapján, hogy a mindennapi élet 
bizonyos aspektLisai és eseményei miként „vannak kiszolgáltatva a nézés-
nek". Ebben a csoportban tehát azok a mindennapi jelenségek kapnak helyet, 
amelyek színházként szerveződhetnek, illetve a színház metaforikus haszná-
latán keresztül ismerhetők fel. 
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A múlt század utolsó harmadának színháztLidományában az egyik leg-
gyakrabban idézett színház-meghatározás, amely a színházat aktivitás ként 
és nem épületként3 értelmezte, Eric Bentley-től származott.4 Bentley színhá-
zi minimál definíciója a következőképpen hangzott: „A megszemélyesíti B-t, 
С pedig figyeli" (Bentley 1998 [1964], 123.).5 Bentley meghatározása Л drá-
ma élete című könyvében található (Bentley 1998). Ebben a könyvben Bentley 
először az írott formában megjelenő drámával foglalkozott a d ráma történe-
tének, szereplőinek és jellemeinek, valamint dialógusainak és gondolatának6 

elemzésén keresztül, majd ezután azt a drámát vizsgálta, amely - szerinte -
az imént említett elemek színházban történő előadásából áll. Bentley színház-
megközelítésének térbeli orientációja és kronologikus időrendje van, mely 
az előzetesen megírt szövegtől annak „végső és konkrét megvalósLilásáig" 
(Bentley 1998, 61.), azaz a szövegnek a változó előadásokban való megjelen-
(ít)éséig tart. Ennek a megjelen(ít)ésnek az irányát Bentley a stílussal hoz-
ta összefüggésbe, amit „hagyományosan a költő határoz meg, nem a díszlet-
tervező, vagy a rendező, de még csak nem is a színész: ezeknek alkalmaz-
kodnia kell az írott stílushoz" (Bentley 1998, 66.). Az írás stílusa elsősorban a 
dialógusokra koncentrálódik, hiszen „a színdarabot olyasvalaki írja, aki nem 
óhajt mást, mint a közönséghez szólni, és ez [a közönség] - minden egyéb-
ről lemondva - csakis beszédet kíván hallani" (Bentley 1998, 64.). Ebből kö-
vetkezően Bentley azt állította, hogy amikor színházban vagyunk, „embere-
ket látunk, akik feltehetően festett háttér előtt csapnak össze" (Bentley 1998, 
54.). Bentley-nél tehát a dráma színpadi előadása alárendelődik a drámaíró-
nak, és az előadást a dialógusokat (f)elmondó színész (játéka) uralja, illet-
ve az előre megírt karakterek megszemélyesítése. így Bentley a színházi elő-
adásban alárendeli a vizuális és proximális elemeket az előtérben beszélge-
tő „embereknek". Következésképp Bentley az előadás elemeit hierarchikus 
rendbe szervezi, mivel csak így tudja definícióját a színészre (A) és a karak-
t e r e k ) megszemélyesítésére (B) mint a színházi hierarchia legfontosabb ele-
meire szűkíteni, amelyeket aztán a szituálatlan néző (C) figyel meg. Bentley 
definíciójának rekonstrukciója és a könyvében említett drámák azt bizonyít-
ják, hogy számára az 1960-as évekre jellemző szöveg (és drámaíró)-orientált 
színház vált „természetes", mindent átfogó és kihívások nélküli esszenciává, 
amelyet aztán (a definíció későbbi felhasználói is) a színház általános terüle-
teként terjesztett ki, mintha ez a meghatározás ab ovo érvényes lenne minden, 
a múl tban és a jelenben megvalósult/megvalósuló színházi formációra. 

Az imént vázolt problémák akkor fedezhetők fel egészen nyilvánvaló for-
mában, amikor Bentley definícióján keresztül próbáljuk meg értelmezni Au-
gusto Boai éttermi jelenetét.7 A definíció, úgy tűnik, működik, mivel a színész 
(A) megszemélyesítette a „protagonistát" (B), mialatt valaki, azaz inkább va-
lakik (C) figyelték. Ezt az értelmezést tekintve, Boai kísérlete valóban szín-
háznak minősül. De vajon így vélekedett-e az esemény minden résztvevője? 

211 



IMRE ZOLTÁN 

Valójában a protagonista (B) vagy a fiatalember (?) ette meg az ételt? A fiatal-
embernek (?), a színésznek (A), vagy talán a protagonistának (B) kellett vol-
na fizetnie a valódi ételért egy valódi étteremben? Bentley színházdefiníció-
ján keresztül képtelenség megválaszolni ezeket az egyszerű kérdéseket. Sőt, 
Bentley színházdefinícióján keresztül képtelenség megtalálni a választ a kö-
vetkező kérdésekre is: A valóban megszemélyesítette, színházi terminusok sze-
rint, B-t? A igazából С részére személyesítette meg B-t? С valóban felismerte 
B-t, illetve A-t, vagy csvipán egy éhes, majd jóllakott fiatalembert látott? És vé-
gül, mind A, mind С az eseményre színházként gondolt? Mivel Bentley definí-
ciója nem ad választ ezekre az alapvető kérdésekre, meghatározása csupán a 
szöveg (és drámaíró)-orientált színház bizonyos gyakorlatának leírásához és 
nem a színház ál talános meghatározásához elegendő. Bentley leírása egysze-
rűen feltételezte, h o g y olvasói (és az adott színház nézői) tudják, mi a színház, 
illetve eleve adot tnak vette, hogy olvasói (és az adott színház nézői) nehézsé-
gek nélkül fel tudják ismerni az adott eseményt színházként. Mivel ezeket a 
feltételezéseket Bentley adottságoknak tekintette, nem foglalkozott azokkal a 
politikai, ideológiai és kulturális körülményekkel és viszonyokkal, amelyek-
ben színházat lehet létrehozni és fel lehet ismerni. Következésképp bár Bent-
ley a színházra mint aktivitásra koncentrált, leírása csupán rögzítette a szín-
háznak egyfajta gyakorlatát, és m e g sem kísérelte annak számbavételét, hogy 
pontosan mi teszi a színházat színházzá és nem valami mássá. 

Bentley leírásának elemzése arra is rávilágít, hogy a színház általános de-
finícióját (ha van egyáltalán ilyen) nem egy adott praxis leírásában, illetve a 
színház (előzetesen feltételezett) elemeinek (valamilyen prekoncepción alapu-
ló) minimumra való redukálásában keresendő, hanem azokat a nyomokat, kö-
rülményeket és viszonyokat kívánatos faggatni, amelyek a színház létrehozá-
sakor és felismerésekor működnek. Hiszen Boai kísérlete éppen a színház ér-
telmezése során jelentkező recepció kérdésére hívja fel a figyelmet. Bár Boai 
retorikája (színész, szövegkönyv, előadás) elárulja, hogy számára és társulata 
számára az ét teremben létrehozott esemény színházként értelmeződött, vajon 
az étterem vezetője, illetve a vendégek is színházként ismerték fel ezt az ese-
ményt? Vagy inkább számukra ez valós eseményként jelent meg, semmilyen 
felismerhető jelet n e m tartalmazva, amely megkülönböztette volna a minden-
napi élet más valós eseményeitől? És valójában hogyan lehetséges az, hogy 
egy eseményt színházként és mindennapi cselekvésként is felfoghatunk? 

A felismerés problémájával foglalkozott Umber to Eco is, amikor megpró-
bált olyan egyszerűnek látszó kérdéseknek a végére járni, hogy mitől válik 
„valami" jellé a sz ínpadon, illetve, hogy hogyan ismerhető fel ez a „valami" 
(egy adott) jelként és nem valami másként. A vizsgálathoz az Üdvhadsereg 
által tartott alkoholizmusról szóló nyilvános előadás közben színpadra állí-
tott részegről szóló példát használta. Az Üdvhadsereg által kiállított részeg 
példáját elemezve, Eco arra hívta fel a figyelmet, hogy „abban a pillanatban, 
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amint a közönség elfogadja a mise-en-scène konvencióját, a világ azon részé-
nek minden eleme, amely bekereteződik (a pódiumra kerül), jelentésessé vá-
lik" (Eco 1999, 28.). Eco értelmezésében tehát a közönség által megtapasztalt 
helyzet olyan (színházi) keret8 szerint szerveződött, amelyben a részeg a ré-
szegség - a színre állító intenciója szerint negatív - reprezentációjaként szol-
gált. Az Üdvhadsereg intenciója szerint tehát a részegnek a szerepe az volt, 
hogy az alkoholizmus negatív példájaként funkcionáljon. Azaz explicit mó-
don azt kellett bemutatnia, hogy az alkoholfogyasztás negatív hatást vált ki, 
mialatt implicit következményként demonstrálta a mértékletesség, az alko-
holtól való tartózkodás pozitív hatását. A részegnek morális tiltásként való 
megkonstruálása csak akkor vált lehetővé a nézők számára, amikor ők is tu-
datában voltak annak, hogy a szituáció megszervezését ez a (színházi) keret 
biztosítja. Következésképp az Üdvhadsereg és közönsége között létrejövő je-
lentésközvetítésnek, azaz a részegség (negatív) reprezentációként való kom-
munikálásának a sikere attól függött, hogy mind az Üdvhadsereg, mind a kö-
zönség tudatában volt a keret rendezőelveinek és működésének. Az Üdvhad-
sereg a részeget pellengérre állította, azaz színházi terminusok alapján „ki-
szolgáltatta a nézésnek", de a részegség negatív értelmezéséhez szükség volt 
még arra is, hogy a résztvevők azonos kulturális gyakorlattal és eszköztárral 
is rendelkezzenek, legalábbis az Üdvhadsereg előadásának a végére. 

Ha a keret-elképzelésen keresztül közelítem meg Boai éttermi példáját, ak-
kor azt állíthatom, hogy az étteremben lévők nem hoz(hat)ták létre és nem is-
mer(het)ték fel a színésznek, a karakternek és a nézőnek azt a színházi kere-
tét, amelyben Boai értelmezése megszerveződött. Az étteremben lévők nem 
voltak tudatában annak, hogy ilyen (láthatatlan) színházi keret is elrendezhe-
ti az eseményt.9 Ok az eseményt egy másik keret szerint hozták létre és hatá-
rozták meg: a vendégek és az étterem személyzetének kerete szerint. Követ-
kezésképp legalább két keretet használtak a különböző egyének és csopor-
tok ebben a helyzetben. így az adott éttermi jelenetre, de a mindennapi élet 
eseményeire, sőt a színháztörténet által vizsgált jelenségekre is elmondható, 
hogy az adott esemény/jelenség megtapasztalásának megszervezése és meg-
határozása részben a megfigyelő által felállított kerettől függ, részben pedig 
attól a szemponttól, ahogy a megfigyelő az adott keretet alkalmazza.10 

Boai tehát implicit módon, csupán retorikai alakzatként használta a színház 
hagyományos értelmezését. Eszerint a hagyományos színházi keret olyan tár-
sadalmi konszenzuson alapul, amelyben mintegy előírásként szerepel, hogy 
a keret magába foglal egy csoport egyént, akik tudatában vannak előadói sze-
repüknek, részt vesznek egy előadott, fikcionális világot létrehozó esemény-
ben (az előadásban), miközben (tudatosan) ki vannak szolgáltatva egy má-
sik csoport nézésének. Ez a másik csoport, tudatában van nézői szerepköré-
nek, mialatt a számukra eljátszott fikcionális világgal rendelkező eseményt, 
az előadást nézik. Ami ebben az esetben meghatározó, hogy mindkét csoport 
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tudatában van: amit létrehoznak, és amiben részt vesznek, az maga a szín-
háznak tekintett esemény. Az olasz színházszemiotikus, Keir Elam hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a színház felismerése, bár gyakran természetesnek tű-
nik, mindig az ún. színházi kompetenciára (theatrical competency) épül. Ez a 
kompetencia pedig arra utal, hogy „a színházi események más eseményektől 
bizonyos szervezésbeli és kognitív elvek alapján különböztethetők meg. Eze-
ket az elveket viszont - a kulturális szabályokhoz hasonló módon - el kell sa-
játítanunk." (Elam 1980, 87.) 

Ha a színházat keretként határozom meg, akkor érthető igazán, hogy Boai 
kísérletét hagyományosan színházként miért csak Boai nézőpontjából látha-
tom: ő az egyetlen „hagyományos" nézője az eseménynek, aki tudatában van 
annak, hogy színházat lát. Bár a színház meghatározása az esetek nagy ré-
szében az imént leírt metódust követi, Boai megközelítésének újdonsága az, 
hogy megmutatta, a színházi keretet más összetevők szerint is létre lehet hoz-
ni. Ez viszont azt jelenti, hogy a hagyományosnak tekintett színházi keret 
nem univerzális, nem természetes és nem magától értetődő. Boai kísérlete 
éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy a színház (keretének) létrehozása és fel-
ismerése egyrészt folytonos egyeztetés, másrészt pedig társadalmi konszen-
zus kérdése.11 

Ha azt tekintjük színháznak, amit színházként kereteznek, akkor a kere-
tezés elemeinek kiválasztása végtelen, legalábbis elméletben. Ebből a felfo-
gásból kiindulva fogalmazta meg az amerikai zeneszerző és teoretikus, John 
Cage a színház talán legszélesebb körű meghatározását: „Bármi, ami a fület 
és a szemet rabul ejti" (Cage idézi Kirby és Schechner 1965, 50.). Gyakorlat-
ban azonban a keretezés mechanizmusa konvenciók, szokások, társadalmi 
konszenzusok és intézmények által megszabott. Azaz hagyományosan csak 
az számít színháznak, aminél a keretezés és színházként való felismerése 
egybeesik, és a társadalmi konszenzus által legitimálódik. Viszont a színház 
történetében folyamatosan találunk olyan formációkat - mint Boalé például 

- , amelyek az éppen adott hagyományos(nak tekintett) színházi keretet meg-
próbálják átrendezni, illetve átírni.12 Ez pedig arra utal, hogy (még) a (hagyo-
mányos) színház meghatározásánál (is) azok a társadalmilag, kulturálisan, 
politikailag és történetileg meghatározott feltételezések, elvárások, konszen-
zusok, ideológiák, szabályok, vágyak, célok és ezek viszonyai válnak fontos-
sá, amelyekben bizonyos jelenségek színházként keretezhetők és ismerhetők 
fel. Boai kísérletének értelmezése alapján tehát megkérdőjelezhető az a bizo-
nyosság: tudjuk (és mindig is tudtuk), mi a színház. Ahelyett, hogy elfogad-
nánk a színházat zárt, rögzített és univerzálisan létező entitásként, mely a je-
lenben és a miiltban ugyanúgy megtalálható, azokra a pillanatokra kell kon-
centrálnunk, amikor a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális keretek 
(át)értelmezései lehetővé teszik a színház (keretének a) felismerését. Az esz-
szenciális, végleges, nem kultúraspecifikus színházértelmezés helyett, a kor-

214 



ALTERNATIV SZÍNHÁZTÖRTÉNET 

társ színháztörténeti kutatásokban a hangsúlyt egyrészt arra helyezik, hogy a 
színház hogyan keretezhető és ismerhető fel az adott politikai, gazdasági, társa-
dalmi és kulturális kontextusokban, másrészt pedig arra, hogy az éppen ha-
gyományosínak tekintett) színház kereteit hogyan és miként próbálták/pró-
bálják (át)értelmezni bizonyos előadások és alkotók.13 

Eddig Boai láthatatlan színház-elképzelése annak demonstrálására szol-
gált, hogy a színház nem stabil, nem univerzális, nem zárt entitás, és fogalma 
sokkal szélesebb körben alkalmazható, mint azt néhány színházteoretikus 
véli. Bár Boai az étteremben történt eseményt a hagyományos színház(i néző) 
szempontrendszerén keresztül írta le, az étterem személyzete és az éppen ét-
kező vendégek és Boalék tevékenységét valószínűleg mindennapi „cselekvés-
ként" értelmezték. Boai példája tehát azt a jelenséget is demonstrálja, amely-
re már szociológusok, kulturális antropológusok, etnográfusok, pszichológu-
sok, színház- és performansz-teoretikusok is felfigyeltek. Nevezetesen, hogy 
a nyilvános és a magánélet mindennapi cselekvéseit a színházmodellen ke-
resztül is fel lehet fogni, és kulturális performansznak lehet tekinteni.14 An-
nak ellenére, hogy a kortárs gondolkodásban a színház művészet i formaként 
a mindennapi élet jelenségeitől izolálva jelenik meg, a színház metaforikusán, 
illetve metonimikusan a (színház)művészet határain túlra, a mindennapi élet 
területére is kiterjeszthető, ahogy azt az OED-ben található színház-megha-
tározások is mutatták. 

Az az elképzelés, hogy a világ bizonyos aspektusai színházként és a társa-
dalmi cselekvések performanszként értelmezhetők, nem új, hiszen már elő-
került olyan görög és római gondolkodóknál, mint például Püthagorasz, Pla-
tón, Arisztotelész és Ciceró, illetve közhelynek számított a reneszánsz és ba-
rokk művészetben és mindennapi életben is (lásd Fischer-Lichte 1999, 69-72.). 
Mindenesetre, ahogy azt Marvin Carlson a performanszról írt könyvében ki-
fejtette, „a teatralitás metaforája a mindennapi élet minden egyes olyan terü-
letén megtalálhatóvá vált, ahol saját cselekvéseink és állapotaink megértése a 
cél. Azaz a teatralitás [ismét] bevonult a h u m á n tudományok majdnem min-
den ágába - a szociológiába, az antropológiába, az etnográfiába, a pszicholó-
giába és a nyelvészetbe." (Carlson 1996, 6-7.) 

A h u m á n tudományokban az 1950-es évek második felétől kezdődően (is-
mét) kimutathatóvá vált az a tendencia, amelyben a legkülönbözőbb kul turá-
lis területek elemzésére jelenik meg a színház-metafora. Nemcsak újságírók, 
politikusok, médiaszakemberek és egyházi személyek használják, hanem a 
humán tudományokban tevékenykedők is. Az olyan különböző területekkel 
foglalkozó kutatók, mint Guy Debord, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Gil-
les Deleuze és Felix Guattari munkáit elemezve, az amerikai színház-teoreti-
kus, Elinore Fuchs arra a következtetésre jutott, hogy ezeknek a szerzőknek 
a szövegeiben „a színház nem csupán metaforává, hanem a világkulturális 
narratívák sorozatának strukturális elemévé is vált" (Fuchs 1996,151.). Fuchs 
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elemzése mintegy szemléltette, hogy a színház koncepciójának az alkalmazá-
sa ezekben az írásokban nem a valós(nak tekintett) világ elferdítésének, illet-
ve fikcionalitásának a demonstrálásáról szólt, hanem messze túlment ezen a 
metaforikus használaton, és a szövegeket szervező, illetve szempontrendsze-
reiket meghatározó elvvé lépett elő. Fuchs ezeken az alkalmazásokon keresz-
tül mutatta ki, hogy a színházmodell lefedte a mindennapi élet (majdnem) 
minden aspektusát , s Derridát újraírva, azt hangsúlyozta, hogy ma már „II 
n'y a pas de hors-théâtral" (Fuchs 1996,146.). 

Fuchshoz hasonlóan a német színházszemiotikus, Erika Fischer-Lichte is 
utalt a színház meghatározó jelenlétére nemcsak a mindennapi életben, hanem 
a mindennapi élet jelenségeit vizsgáló tudományos gondolkodásban is. Fischer-
Lichte szerint a színház már nemcsak a kulturális elemzés heurisztikus kategó-
riája, hanem egyben a jövő egyik kulturális modellje is. Szerinte a színház kul-
turális modellként való értelmezése három okra vezethető vissza. Az első ösz-
szefüggésben van azzal, hogy a kulturális kutatások orientációja megváltozott, 
hiszen a kutatók „nem tesznek többé úgy, mintha a valóságot vizsgálnák, ha-
nem inkább arra a jelentésre összpontosítanak, amit az egyének és csoportok 
tulajdonítanak ennek a valóságnak. Ebben az értelemben, azt is mondhatnánk, 
hogy többé nem a lét, hanem a jelentés, illetve a látszat, a színház klasszikus te-
rülete áll az érdeklődés középpontjában" (Fischer-Lichte 1999, 71.). A második 
ok a színház művészetének komplexitásával magyarázható, tehát azzal, hogy 
a színház működése olyan prizmához hasonlítható, amely összegyűjti az adott 
társadalomban megjelenő problémákat, és az így keletkező problémanyalá-
bot még élesebben veri vissza úgy, hogy közben interdiszciplináris értelme-
zői stratégiákat használ. A színház így képes arra, hogy „az interdiszciplináris 
dialógus markáns metszéspontjaként működjön" (71.). A harmadik ok Fischer-
Lichte szerint „valószínűleg kultúránk megismerésének sajátos lehetőségeiben, 
mindenekelőtt a mai kultúra tranzitórikus eseménytere és a színház tranzitó-
rikus, eseményszerű jellege közötti feltűnő hasonlóságban rejlik" (71.). Fischer-
Lichte felhívta a figyelmet arra, hogy a kulturális analízis már használja a szín-
házat és a színházi kategóriákat az analízis során, sőt m é g azt is feltételezte, 
hogy a „teatralitásnak" „lehetséges kultúrtudományi alapkategóriaként törté-
nő bevezetése a színházon kívüli kultúra teátrális aspektusainak interdiszcipli-
náris kutatását célozza meg" (Fischer-Lichte 1999, 78.). 

A teatralitás értelmezésének hagyományában két eltérő megközelítés-
sel találkozhatunk. Az egyik szerint a teatralitás a sz ínház sajátos és speci-
fikus jelenségeit foglalja magába, azaz a dramatikus szövegen kívül min-
den olyan anyagot és jelrendszert, amely a színházban az előadás részét ké-
pezi (lásd Fuchs 1909). A teatralitás másik értelmezése a fogalmat a szín-
ház keretein kívül és hatótávolságán túl, a mindennapi élet látványos(nak) 
és szimbolikus(nak tekintett) eseményeiben határozza m e g (lásd Jevrejnov 
[1908] 1927). Jelen írás szempontjából a második értelmezés kíván figyelmet, 
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amely Jevrejnov 1908-as tanulmányától Elizabeth Burns, Joachim Fiebach 
és Rudolf Münz munkáin keresztül Fischer-Lichte, Michael Quinn, Helmar 
Schramm, valamint Thomas Postlewait és Tracy С. Davis (lásd Postlewait és 
Davis 2003) írásáig terjed.15 A teatralitás elképzelése tehát a színház termi-
nusnak a mindennapi életben történő metaforikus használatából származik, 
és meghatározása a színház művészetként való keretezésén túlra mutat. 

Következésképp a színház terminus lehetséges értelmezése kiszélesedett, 
úgy tűnik, szinte befogadhatatlanná vált, s használata ma jdnem olyan mérté-
ket öltött, mint a reneszánsz, illetve a barokk idején. A színház értelmezésé-
nek ilyetén módon való elterjedéséből csak a vizsgálható jelenségek reduká-
lásával vonhat juk le azt a következtetést, amit Székely György a Színháztör-
ténet-írásunk alapelvei című tanulmányában: „manapság a »színház« szó igen 
szűk értelemben, legfeljebb: »állandó színházépület«, »intézmény« jelentés-
ként használható" (Székely 2001, 3.). Székely megfigyelésével ellentétben, 
meggyőzőbbnek tűnik az az érvelés, hogy ha a színház terminusa nemcsak a 
művészetként értelmezett eseményre vonatkoztatható és a színház mint mű-
vészet meghatározása sem eleve adott, hanem keretezés kérdése, akkor, mint 
azt Erika Fischer-Lichte kifejtette, „nem lehet többé feltételezni a priori kon-
szenzust abban a tekintetben, hogy a színház terminus használata mit jelent, 
így, egy adott műfaj színháztörténetével foglalkozó kutatónak, meg kell hatá-
roznia kutatásának a tárgyát, és a színház szemantikai mezőjének egyik szeg-
mentumaként kell azt elhatárolnia." (Fischer-Lichte 1997, 341.) 

Ha elfogadjuk a fischer-lichte-i érvelést, akkor a meghatározás és az elhatá-
rolás problémáival kerülünk szembe. Amennyiben a színház terminus haszná-
latát a kutató határozza meg és határolja el a többi (színházi és nem színházi) 
jelenségtől, akkor, mint azt a brit színházszociológus, Maria Shevstova meg-
figyelte, „a problematika többé már nem a kutatás tárgyára összpontosít, ha-
nem arra, hogy a tárgy konstrukciója hogyan konstruálódott" (Shevstova 2001, 
131.). A tárgy konstrukciójának a konstrukciójával viszont a metodológia kér-
dése kerül előtérbe, hiszen már nemcsak a pozitivista elveket valló színháztör-
ténetek által adottnak tekintett és „tényként" kezelt kutatási tárgy „feltárásá-
ra", hanem annak létrehozására is használatos. Nevezetesen arról a problémá-
ról van szó, hogy a színházkutatás tárgya a múltból fennmaradt nyomok értel-
mezésén keresztül hogyan re-konstruálható a jelenből úgy, hogy a kutató által 
(ki)használt perspektíva, a választott elméleti horizont és az ilyen módon kiala-
kított kutatási tárgy is folyamatos reflexiók kölcsönhatásában létezzen. 

(Színház)történet-írás 

Peter Simhandl Színháztörténet című könyvében azt a célt tűzte maga elé, 
hogy „tömören, áttekinthetően és közérthetően" mutassa be „a dráma és a 
színház fejlődésének alapvető áramlatait" (Simhandl 1998, 7.). Mielőtt azon-
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ban ezt megtette volna, könyvének bevezetőjében, a színháztörténet-írás leg-
alapvetőbbnek tekintett problémáival szembesítette az olvasót. 

A tör ténet í rás [...] á l ta lános problémái mellett a sz ínháztör ténésznek olyanokkal is 
szembe kell néznie, amelyek a maga sajátos tárgyából adódnak . Szigorúan nézve ez a 
tárgy n e m is létezik. Az e lőadás , mint folyamat, amely legalább két, a maga hús-vér való-
jában jelen lévő ember között játszódik le, résztvevőivel együtt tűn ik el, és az e semény eb-
ben a p i l lana tban történetté válik, függet lenül attól, hogy ezelőtt két nappa l avagy kétezer 
évvel zajlott le. C s u p á n többé vagy kevésbé kifejező d o k u m e n t u m o k és beszámolók ma-
radnak f enn belőle: leírások és kritikák, r endezőpé ldányok és díszle tmodel lek, jelmezek 
és kellékek, fényképek és videofelvételek. (Simhandl 1998, 7-8.) 

Simhandl, csakúgy, mint a színháztörténészek többsége,16 a színháztör-
ténet-írást abból a premisszából eredezteti, hogy a színház efemer jelenség. 
A színház múlandóságából következő problémákat a színháztörténészek ál-
talában analógiával szemléltetik, s úgy érvelnek, hogy a színházról való írást 
úgy lehet elképzelni, mint annak a versnek az elemzését, amelynek csak bizo-
nyos sorai maradtak fenn, illetve azokat a kommentárokat és magyarázato-
kat lehetne vizsgálni, amelyeket a vershez fűztek. Ezzel a példával a színház-
történészek azt szándékoznak demonstrálni, hogy míg az irodalomtörténet-
írás tárgya „megvan",17 hiszen a verset újra lehet olvasni, ezzel ellentétben, a 
színháztörténet-írás tárgya, a színházi előadás, eltűnik, s csak néhány fény-
kép, rajz és kritika emlékeztet egykori létezésére. Ebből a színháztörténészek 
gyakran azt a következést vonják le, hogy a színháztörténetnek olyan dol-
gokkal kell foglalkoznia, illetve olyan dolgokra kell épülnie, amelyek „meg-
vannak". így a színháztörténetek gyakran nem mások, mint drámatörténetek, 
épülettörténetek, illetve jelmez- és díszlettörténetek. 

Az iménti analógia az irodalomtörténet-írásból származik. Ha egy másik 
területtől, nevezetesen a történetírástól vesszük az analógiát, és azt feltéte-
lezzük, hogy a történetírás egyének és közösségek cselekedeteinek és esemé-
nyeinek a történetével foglalkozik, akkor azzal a problémával találjuk szem-
be magunkat, hogy az egyéni és közösségi események is a színházi előadás-
hoz hasonlóan eltűnnek. Milyen következményekkel jár ez az eltűnés a törté-
netírás területén? Illetve hogyan módosíthatja a színháztörténet-írás kiinduló 
premisszáját, és értelmezésének lehetőségeit? 

Az egyéni és közösségi események eltűnésének, illetve múlttá válásának 
problematikája a kortárs történészeket arra ösztönözte, hogy i'ijraértelmez-
zék a múlthoz való viszonyt. A német egyiptológus Jan Assmann a korai ma-
gaskultúrák kulturális emlékezetét vizsgálva hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a múlt nem létezhet önmagában, hanem, mint állította, „egyáltalán azáltal 
keletkezik, hogy az ember viszonyba lép vele" (Assmann 1999, 31.). Mivel a 
múltat képtelenség úgy rögzíteni, ahogy az megtörtént, így a múlt tudatosan 
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vagy öntudatlarml az emlékezés és a felejtés szelektív és retrospektív folya-
mata által, reprezentációk létrehozásán keresztül konstruálódik. Bár mindig 
az egyén emlékezik, a múlt társadalmilag is konstruálódik a kollektív emlé-
kezet segítségével. Mivel az egyéni és a kollektív emlékezet visszafelé és elő-
re is aktív, az emlékezet nem csupán újraalkotja a nuiltat, hanem azt is meg-
szervezi, hogy miként tapasztalhatjuk meg a jelent és a jövőt (lásd Assmann 
1999, 35-43.). Bár történtek kísérletek a múlt „autent ikus" rekonstrukciójára, 
a múltat nem lehet összetettségében „autentikus" m ó d o n rekonstruálni, azaz 
úgy, ahogy az megtörtént. A rrailt csakis rekonstruálható, azaz reprezentáció-
kon keresztül újra és újra megszervezhető és elrendezhető a jelenből és a je-
lenben. A múlt így folyamatosan újraalkotott reprezentáció, amely állandóan 
kihasznált a jelen számára, hiszen a múl t rekonstrukciója szolgálhat a jelen és 
a jövő számára megalapozás gyanánt, legitimációként, valamint a jelenben 
lévő hiány kitöltőjeként, illetve annak megkérdőjelezéseként is. Ez viszont 
azt jelenti, hogy a hagyományos (színház)történeti munkákban a történetiség 
atemporális felfogása, mely a jelent térszerűen választja el a múlttól; a múlt 
és a jelen között tételezett hasadékszerű elválasztás elképzelése; a nézőpont 
időbeli és térbeli kötöttségének természetessé tétele; valamint a befogadó/be-
fogadás kérdésének eliminálása mind átértelmezésre szorul.18 Következés-
képp, ha az adott színháztörténeti munka, a fennmaradt nyomokat értelmez-
ve, a jelen horizontjából konstruálja meg a múltat, akkor a történetiségnek a 
jelen és a múlt között létező időbeli dimenziója van, mely éppen hogy össze-
köti, és nem elválasztja a múltat a jelentől. Ebből következően az adott néző-
pont helyhez kötöttsége elméleti reflektálást igényel, hiszen ez az a befoga-
dói nézőpont , ahonnan a retrospektív módon létrehozott és vizsgált (színhá-
zi) jelenség abban a formában megszervezhetővé és értelmezhetővé válik. Az 
elméleti reflektáltság azért lényeges, mert nem tételezhető olyan perspektí-
va, amely a vizsgált jelenséget úgy tudná (újra) létrehozni, ahogy az valóban 
megtörtént. Azaz a perspektíva az, amely megnyitja a horizontot, és látni en-
gedi az általa létrehozott jelenséget, illetve el is takarja azokat a jellemzőket, 
amelyek az adott horizonton kívül esnek, és csak egy másik perspektíva lét-
rehozásával válnak láthatóvá. 

A múl thoz való viszony átértelmezésének következményeként a kortárs tör-
ténészek a hagyományos történetírás számos problémájára hívták fel a figyel-
met. Az amerikai történész, Hayden White is a hagyományos történeti gon-
dolkodás premisszáit (objektivitás, tény mint adottság, múlt önmagáért való 
tanulmányozása stb.) problematikusnak ítélte, s egyúttal ezeknek a premisz-
száknak az átértelmezését javasolta. Megközelítése szerint a jelen történésze 
nem tehet úgy, min tha a „tények" előzetesen adva volnának, hiszen a törté-
nész előzetes kérdései, választott perspektívái, valamint kialakított narrativá-
ja által konstruálódnak. White mindebből arra következtetett, hogy a kortárs 
történész nem magát a múltat, hanem a múlt egyik lehetséges reprezentáció-
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ját hozza csupán létre, mégpedig úgy, hogy „megpróbálja kiaknázni a világ bi-
zonyos látószögét, de nem tesz úgy, mintha a teljes észlelési mező valameny-
nyi adatának kimerítő leírását vagy elemzését nyújtaná - ez a látószög inkább 
egyik mód a sok közül a mező bizonyos oldalainak feltárására" (White 1997, 
59.). Ez a megközelítés viszont a helyesen és a helyes nézőpontból való vizs-
gálódás elképzelésének feladásával jár, hiszen nem létezik egyetlen helyes né-
zet, „ehelyett sok helyes nézet van, s mindegyik sajátos ábrázolási stílust igé-
nyel" (White 1997, 60.). Az ábrázolási stílus igénye a történettudomány, illetve 
a színháztörténet területén is a narrativitás problematikájához vezet.19 

White-nak a narrat ivi tásra vonatkozó megállapításaira építve, Thomas 
Postlewait vezette be a történeti kuta tás és a történetírás megváltozott para-
digmájának alapfelvetéseit a színháztörténeti kutatásba. Postlewait megkö-
zelítése szerint a (színház)történész nem feltárja, h a n e m újfent leírja és értel-
mezi azt, „amit a múl tból származó nyomok kirajzolnak, ilhisztrálnak, fel-
mutatnak, leírnak és értelmeznek" (Postlewait 1999, 58.). Ehhez a (színház)-
történésznek formális és retorikai stratégiákra van szüksége, mivel bizonyos 
konfigurációk módszere i t használja. Az Litolsó kétszáz év történészeinek 
(Comte, Ranke, Dürkheim, Braudel és mások) munká i t elemezve, Postlewait 
arra a megállapításra jutott, hogy bár történtek rá kísérletek, egyik történeti 
megközelí tésmód sem tudta helyettesíteni magát az elbeszélést. Mivel az el-
beszélés, úgy tűnik, nem helyettesíthető, Paul Ricouerre hivatkozva, Postle-
wait javaslata az, hogy „a történészek és a történelemfilozófusok jobban ten-
nék, ha nem vitatnák az elbeszélésnek a történelemben játszott szerepét, ha-
nem megvizsgálnák, hogyan működik - a dokLimentumok eredeti létreho-
zásától kezdve az írás folyamatáig - az elbeszélés a tör ténet tudományban" 
(Postlewait 1999, 63.). Az elbeszélés a tör ténet tudományban épp azért játsz-
hat központi szerepet, mivel, mint azt David Carr megállapította, „az elbe-
szélés s truktúrája áthatja az időtapasztalatot és a társadalmi létezést, füg-
getlenül attól, hogy történészként elmélkedünk-e a múltról vagy sem" (Carr 
1986, 65., idézi Postlewait 1999, 64.). Következésképp „az elbeszélés kohe-
renciát biztosít: a cselekményesítés folyamatát kínálja, amely során a csele-
kedetek értelmes és ér thető interpretációba rendeződnek" (Postlewait 1999, 
63.). Ez viszont egyrészt azt feltételezi, hogy m i n d e n elbeszélés teleologi-
kus, hiszen „mindegyik formát ad az időnek, amely önmagában formátlan" 
(Postlewait 1999, 64.), másrészt pedig azt, hogy „a történeti megér tés egy bi-
zonyos perspektívából történik: a történelem egy jelenbeli tudaton keresztül 
kerül szemlélésre és megértésre" (Postlewait 1999, 64.). Mindebből pedig az 
következik, hogy „az elbeszélés formát ad a megértésnek, és egyfaj ta lehe-
tőséget kínál a múl t eseményeinek a szemléletére" (Postlewait 1999, 66.). így 
sem a történelmet, sem a színháztörténetet nem lehet csak úgy „csinálni", 
feltételezve egyrészt valamifajta „természetes" és „közös" diskurzList, más-
részt pedig valamilyen „általános" befogadói at t i tűdöt és nézőpontot , ahon-
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nan a színháztörténet tárgya mintegy feltárja önmagát . Ezzel a felfogással el-
lentétben a (színház)történész által választott perspektíva és elbeszélésmód 
folyamatos reflektálást és perspektíva-váltást igényel, mivel „csak ide-oda 
mozogva, perspektívát váltva láthatjuk meg a [múlt] kü lönnemű részeit" 
(Postlewait 1999, 66.). 

A hagyományos színháztörténeteket átható ún. tapasztalati tudományos 
módszer2 0 elveit kritizálva jutott hasonló következtetésekre Marvin Carlson 
a The Theory of History című tanulmányában. Carlson kiemelte, hogy „lehet 
ugyan nosztalgiát érezni a múlt egyszerű napjai után, amikor [...] a történé-
szek közös és alapvetően átlátható elmélettel rendelkeztek a kuta tás tárgyát 
és a lebonyolítási procedúrát illetően, de [...] ez a helyzet nem létezik többé" 
(Carlson 1991, 278.). Ebből viszont az következik, hogy megfosztva a közös 
autentizáló diskurzustól, a ma színháztörténésze elméleti kérdésekkel kez-
di vizsgálódását, mivel „reflexivitással és bizonyítással kell elérnie, hogy rá-
találjon saját hangjára és jelentéssel rendelkező diskurzusára a sokhangú és 
sokdiskurzusú világban, ahol egyik hang és egyik diskurzus sem nyilván-
valóan autent ikus" (Carlson 1991, 275.). Ezzel párhuzamosan a színháztör-
ténész többé már nem tarthatja fenn a nyomok hagyományos megközelíté-
sét, miszerint léteznek megbízható, neutrális vagy „objektív", a tényeket tor-
zításmentesen megőrző dokumentumok és „elfogult" ideológiától átitatott, 
torzító szövegek. A helyzet az, hogy „ideológia befolyásol minden szöveget, 
a szövegek keletkezését, megőrzését, értelmezői hagyományát , saját váloga-
tásunkat és olvasatunkat is" (Carlson 1991, 276.).21 Mindeközben a színház-
történésznek arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szövegek keletkezé-
se, megőrzése, válogatása és olvasása bizonyos szituációban történik, azaz „a 
kontextus az ideológiai erők komplex és nem szükségszerűen konzisztens já-
tékaként befolyásolja bármilyen éppen tanulmányozásnak alávetett műalko-
tás vagy dokumen tum létrehozását és értelmezését" (Carlson 1991, 276.). így 
a színháztörténésznek az elmélettel nemcsak a kutatás tárgyának létrehozá-
sakor, perspektívájának kiválasztásánál, illetve a dokumen tumok létrehozá-
sában és értelmezésében kell foglalkoznia, hanem saját d iskurzusának elren-
dezésénél és prezentálásánál is, azaz a színháztörténész és az olvasóközön-
ség viszonyában is. Pontosan azért, mert csak a szigorúan vett elmélet kínál 
lehetőséget a folyamatos perspektívaváltásra és az (ön)reflexióra. 

Az (ön)reflexióra alkalmat adó elméletnek a sz ínháztudományban való 
alkalmazását egy másik területen vizsgálta Marco de Marinis a Történelem 
és történetírás című tanulmányában. Marinis szerint, mivel a hagyományos 
színháztörténeteket nem élnek az elméleti reflektivitás igényével, alapvetően 
meghatározza ezeket munkákat az ún. „tudattalan metodológia". Ez a meto-
dológia a pozit ivizmus örökségeként „a színházi tény realisztikus értelmezé-
sén (melyet önmagában és maga által létező anyagi entitás alapján gondolnak 
el), és a dokumen tum (amelyre mint természetes, semleges, objektív adatra 
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tekintenek és mint ilyet használják) egyfajta fetisizmusán alapul" (Marinis 
1999, 47.). Mindez kiegészül még azzal is, hogy a hagyományos színháztör-
ténetek egyetértést mutatnak „a színház történetének evolucionista-determi-
nisztikus felfogását illetően" (Marinis 1999, 48.). Ez a felfogás olyan alapve-
tő problémákat generál, mint a „finalizmus" és „a színházi tények szigorú és 
megszorító kategóriák alapján való tanulmányozása és integrálása" (Marinis 
1999, 48.). Míg az előbbi olyan tendenciára utal, „amely a színházi jelensége-
ket annak alapján vizsgálja, amivé csak a későbbiekben válnak, ezáltal min-
den [...] eseményt az egyes műfajok evolutív történetének keretei közé kény-
szerítve" (Marinis 1999, 48.), addig az utóbbi kategóriák „az adott tények 
bizonyos limitált alosztályára jellemző sajátosságainak metasztorikus, ön-
kényes megszemélyesítéséből származnak" (Marinis 1999, 48.). Az előbbi fel-
fogásnak a következménye az, hogy bizonyos színházi gyakorlatokat - imp-
rovizált népi játékok a középkorban, a tizenhatodik századi commedia deli' 
arte, vagy a barokk színház vizuális látványosságai például - egy másik gya-
korlat „előfutárának" tudnak csupán be, mely csak előkészítette a soron kö-
vetkező „nagy" (szövegorientált) színházi korszakot. Az utóbbi felfogásnak a 
következménye az, hogy a színháztörténeti munkákban a dramatikus szöveg 
például olyan zárt, rögzített és egységes entitásként jelent meg, amelyhez ké-
pest az előadás, ha egyáltalán szóba került, akkor csak másodlagos érvényű, 
a szöveg teljességéhez képest romlott derivátumként, azaz a szöveg végte-
len lehetőségeinek részleges megjelenítőjeként értelmeződött.22 Ez a felfogás 
a színháztörténet-írás diszciplínájának egyik alapvető(en téves) premisszájá-
ra épül. Mégpedig arra, hogy a tizenkilencedik század végén induló színház-
történet-írás átvette az addigra az irodalomtörténet-írás által kanonikusnak 
tekintett dramatikus szövegek kánonját, és ezen szövegek színházi környe-
zetének kutatására összpontosította erőfeszítéseit (lásd Carlson 2001 és 1991, 
illetve Postlewait és McConachie 1989). Ennek következtében a színháztör-
téneti munkákba - elsősorban - azok a színházi korszakok kerül(het)tek be, 
amelyek az irodalomtörténet-írás által is elfogadható és kanonizálható szö-
vegeket hoztak létre. Azok a színházi gyakorlatok, amelyek elsősorban nem 
az előre megírt szövegre épültek, illetve nem hoztak létre irodalmilag elfo-
gadható szöveget, csak úgy jelen(het)tek meg, mint az irodalomorientált kor-
szakok előfutárai, illetve összekötői.23 Ennek a felfogásnak a visszavetítése 
következtében a nyugati színház teljes története a színháztörténeti munkák-
ban gyakran szöveg (és drámaíró)-centrikus szószínházként kanonizálódott. 
Ennek a felfogásnak a visszavetítése következtében kanonizálódhatott Bent-
ley szöveg (és drámaíró)-centrikus színház-leírása is úgy, mintha eleve érvé-
nyes lett volna a (nyugati) színház minden egyes megnyilvánulására. 

A színháznak az a felfogása azonban, amelyben a dramatikus szöveg státu-
sza lép a színház elsődleges modelljévé csak a nyugati színház utolsó kétszáz 
évére jellemző, amely dominánssá csupán a tizenkilencedik századi színhá-
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zi realizmus eszméjével párhuzamosan vált (lásd George 1996). Még ekkor 
is azonban, a szöveg (és drámaíró)-orientált színházon kívül a színháznak 
számos más gyakorlata létezett/létezik (utcaszínház, vásári színház például), 
amelyek rendre kimaradtak/kimaradnak a színháztörténeti munkák és kuta-
tások sorából. Ebben az értelemben, a színháztörténetek még ma is a kortárs 
színházi gyakorlatot uraló szöveg (és drámaíró)-orientált színházat tekintik 
a színház általános és univerzális modelljének, és ezt a modellt vetítik vissza 
a nyugati színház teljes hagyományára. így azt feltételezik - tévesen - , hogy 
a nyugati színház egyetlen, a szöveg (és drámaíró)-orientált hagyományból 
áll. Ez a feltételezés viszont egyrészt a nyugati színházban megtalálható vál-
tozatosságot és különbözőséget egyetlen hagyományra szűkíti, másrészt pe-
dig eliminálja a nyugati színház nem szöveg (és drámaíró)-orientált gyakor-
latait. A szöveg (és drámaíró)-orientált hagyomány kizárólagos szerepelteté-
se a színháztörténeti munkákban egyrészt arra az alapvetően problematikus 
felfogásra épül, hogy a dramatikus szöveg az, ami implicit módon rögzíti 
az előadást, hiszen minden egyes előadás a dramatikus szöveg lehetőségeit 
bonthatja csupán ki, másrészt pedig arra a gyakorlati tapasztalatra, hogy a 
színházi eseményből nagyon gyakran csupán a dramatikus szöveg az, ami 
teljes egészében fennmaradt, hiszen maga az esemény eltűnt. 

Ha a színháztörténeti kutatások nem akarnak drámatörténetekké válni, és 
figyelembe kívánják venni a színháztörténeti kutatások lehetséges módszerei-
re, perspektívájára, narratíváira és metodológiájára vonatkozó változásokat, 
akkor a színháztörténet-írás kiinduló premisszája is módosításra szorul: nem 
a színház mulandó, hanem csak az egyes előadások. Mint azt Eugenio Barba 
a néző színházi funkciójáról írott tanulmányában kifejtette, „a színház olyan 
hagyományokból, konvenciókból, intézményekből és szokásokból tevődik 
össze, amelyek elviselik az idő szorítását" (Barba 1999, 25.). Ezek a hagyomá-
nyok, konvenciók, intézmények és szokások akár évszázadokat is átívelhet-
nek, mint a keleti színházban, de a változásra és újdonságra épülő nyugati 
színházban is megtalálhatóak. Mivel azonban a hagyományok, konvenciók, 
intézmények és szokások nemcsak a színházat, hanem a színházi előadást is 
meghatározzák, így az a kijelentés is megkockáztatható, hogy még a színházi 
előadás sem teljesen mulandó. A színházi előadás is tovább él a színházi ese-
ményben részt vevők (írók, színészek, rendezők, tervezők, kisegítő személy-
zet és nézők) jelen gyakorlatában, az egyén és a közösség emlékezetében és az 
írásos, vizuális, kinetikus stb. emlékhelyeken24 és emlékművekben.25 

Ebben az értelemben az emlékezetben, az emlékhelyeken és az emlékmű-
vekben, valamint a jelen gyakorlatában továbbélő színházi hagyomány értel-
mezhető a színház határaként és a színház továbbélésének lehetséges módja-
ként. A színházi hagyomány nemcsak a nemzet(köz)i dramatikus kánon ré-
szének tekintett szöveg(ek)et érinti, hanem összefügg a szöveg(ek) mise en 
scène-jében és a színházi befogadásban megjelenő módszerekkel, elvárások-
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kai és szokásokkal is. Hiszen a színházi hagyomány mind a résztvevők egye-
di emlékeiben, mind a közösség kollektív emlékezetében tudatos vagy nem 
tudatos módon elraktároz(ód)va és nyomo(ka)t hagyva él tovább, előfeltéte-
lezve és megszabva a későbbi produkciós és recepciós taktikákat és stratégiá-
kat. Mivel a színház társadalmi jelenség is, a színházi hagyomány a nemzeti 
identitással is összefügg, és az adott gazdasági, társadalmi, politikai és ideo-
lógiai kontextus által szorosan meghatározott. A színházi hagyományon tör-
ténő bármilyen változ(tat)ás, valamilyen alternatíva megjelenése a kontex-
tus létrehozásában, fenntartásában, illetve megváltoztatásában érdekelt kü-
lönböző csoportok és közösségek reprezentációja és identitása számára je-
lenthet vélt és/vagy valós veszélyt, illetve lehetőséget. Ebben az értelemben a 
színháztörténeti korszakoknak vagy egyes színházi alkotásoknak a színházi 
hagyományon és alternatíváin keresztül történő feldolgozása a színház törté-
neti emlékezetének megőrzésére, illetve megváltoztatására irányuló kísérle-
teket rögzítő írásoknak (is) tekinthetők. 

Mindenesetre sem a színházi hagyomány, sem a nézők egyéni és a közös-
ség kollektív emlékezete, sem az emlékhelyek, sem az emlékművek, sem pe-
dig a jelen színházi gyakorlata nem képes a színházi előadás és a színházi 
esemény teljességének rögzítésére. Mindebből viszont - mint azt Simhandl 
és Marinis is megjegyezte - a színházi előadás hiányának és visszahozhatat-
lanságának metafizikája következik. Míg ez Simhandl számára hátrányként, 
Marinis számára pedig egyenesen problémaként jelent meg, addig ez a hiány 
a kortárs színháztörténeti kutatás egyik alapfeltevését jelenti. Azaz, hogyha 
elfogadható az a feltevés, hogy a múlt színházi előadása és a teljes színhá-
zi esemény mint olyan nem rögzül, illetve, hogy a múltban lezajlott színhá-
zi előadáshoz és a teljes színházi eseményhez mint olyanhoz nem férhetünk 
hozzá, akkor a múlt nyomaiból csak azt tudjLik tanulmányozni, hogy bizo-
nyos egyének és közösségek mit tartottak/tartanak fontosnak és rögzítésre ér-
demesnek a múlt(juk), illetve a jelen(ük) színházából. Mindez pedig arra utal, 
hogy a jelen horizontjából olvasva a fennmaradt nyomokat, csupán az rögzít-
hető, hogy bizonyos egyének és közösségek milyen értelmezéseket és jelenté-
seket rendeltek (színházi) múltjukhoz és jelenükhöz. Az a retorika és elbeszé-
lésmód (legyen az szöveges, fényképes, filmes, videós vagy másfajta) tanul-
mányozható tehát, amelyet az előző korszakok használtak (színházi) múltjuk 
és jelenük megszervezéséhez és értelmezéséhez. Ebből következően pedig 
csak az vizsgálható, hogy bizonyos egyének és közösségek milyen alapfelte-
vések alapján, illetve milyen elvek és szempontok szerint rendezték el és né-
pesítették be (színházi) jelenüket és múltjukat. 

Mindezt összefoglalva elmondható tehát, hogy a színháztörténet-írás tár-
gyának nem a nyomok alapján konstruálható „előadásszöveg" tekinthető, 
mint azt Marinis (Marinis 1999, 46.), illetve Fischer-Lichte (Fischer-Lichte 
1997) is szerette volna. Mégpedig azért nem, mert egyrészt az előadásszöveg 
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teljességében nem rekonstruálható, másrészt ped ig az előadásszöveg a szín-
házi eseménynek csupán egyik és nem egyetlen összetevője. Sokkal inkább 
elfogadható az a nézet, amelyet a francia szemiológus, Patrice Pavis képvi-
sel. Pavis szerint, „a színháztudományi kutatások tárgya a színházi tapaszta-
lat (theatrical experience), melyet mind létrehozásának (szerző, színész, ren-
dező, díszlettervező stb.), mind recepciójának (nézők, társadalom, teoretiku-
sok) szempontjából figyelembe kell venni. Olyan tapasztalatról van tehát szó, 
amely egyszerre intellektuális és emocionális, illetve szomatikus és kineti-
kus is" (Pavis 2001, 154.). Pavis megközelítése annyiban kiegészítésre szorul, 
hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni (mint a pozitivista színháztörténet-
írás), illetve fetisizálni (mint a marxista színháztörténet-írás) azt a jelenséget, 
melyre Maria Shevtsova hívta fel a figyelmet. Jean Duvignaud színházszo-
ciológia munkásságát elemezve, Shevtsova azt állította, hogy a színház nem 
csupán esztétikai törvényeknek engedelmeskedő művészeti esemény, hanem 
„szociális (social) (azaz közösségi) és társadalmi (societal) (azaz az adott tár-
sadalomhoz tartozó) jelenség is" (Shevtsova 2001, 130.). Ebben az értelem-
ben a színházi tapasztalat kontextusa nem csupán járulékos és esetleges kül-
sőség, és nem is az adott esemény kizárólagosan meghatározó eleme, hanem 
a színházi tapasztalat létrejöttének és lebonyolításának szerves részét képezi. 
Mindez pedig azért lehetséges, mer t a színház n e m csupán reflektál az adott 
társadalom gazdasági, politikai és kulturális diskurzusaira, hanem aktívan 
vagy kevésbé aktívan formálja is ezeket a diskurzusokat. Azaz a színházi ta-
pasztalat nem csupán olyan folyamatként értelmezhető, amely a szöveg26 és 
az előadás,27 az előadás és a nézők,28 illetve a nézők és a szöveg között zajlik, 
hanem egyrészt olyan strukturális és hierarchikus viszonylatokkal rendelke-
ző intézményként is meghatározható, amely (re)prezentálja a társadalom/kö-
zösség alapfeltevéseit, másrészt pedig olyan jelenségként is felfogható, amely 
az adott társadalom kulturális, történelmi, ideológiai és politikai viszonyai-
ban helyezkedik el. Ebből következően a színháztörténet-írás tárgyát nem le-
het csupán a dramat ikus szövegre redukálni, viszont azt sem lehet feltételez-
ni, hogy a színháztörténet csak az egymás u t án következő előadások törté-
netét tartalmazza. A színháztörténet-írásnak a múl t színházi tapasztalatának 
ez a komplex és multifunkcionális folyamatként, intézményként és jelenség-
ként való értelmezése állhat a középpontjában. A múlt színházaira vonatkoz-
tatva ennek a komplex és multifunkcionális értelmezésnek is figyelembe kell 
vennie azonban azt, hogy „a történész tárgyának a meghatározása a konst-
rukció folyamatának a következménye, melyet a történész haj t végre elmé-
leti premisszái mentén. Következésképp minden egyes színháztörténész sa-
ját kutatási érdeklődése és elméleti alapvetése szerint jelöli ki tárgyát, azaz 
konstruálja meg annak a tárgynak a történetét, melyet szubjektív módon vá-
lasztott" (Fischer-Lichte 1997, 342.). Azaz a kortárs (színház)történész elmé-
leti premisszái és gyakorlati munkája is a (színházi és nem színházi) hagyo-
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mányok mentén rendeződik, és a (színházi és nem színházi) hagyományok 
és alternatíváik közös játékán alapul.29 

(Színháztörténet-írás): hagyomány és alternatíva 

Alternatív létről önmagában nem, csak valamilyen hagyomány mentén le-
het beszélni. A hagyomány és az alternativitás nem kizárja egymást, mint azt 
gyakran feltételezik, hanem éppen ellenkezőleg, értelmezésük egymáson ke-
resztül lehetséges. Hiszen a hagyomány azokban a pil lanatokban rögzül ha-
gyományként , amikor megkérdőjeleződik, illetve az alternatív akkor jut je-
lentőségre, amikor reflektálva a hagyományra, radikálisan vagy kevésbé ra-
dikálisan eltér tőle, azaz kibillenti a hagyomány által használt elemeket és 
megközelítési módokat . Sőt a hagyományon belül is létezik olyan alternativi-
tás, amely nem billenti ugyan ki a hagyományt, csupán nagyon f inom eszkö-
zökkel módosítja azt. Illetve, ennek megfelelően, az alternativitásnak is léte-
zik hagyománya. Következésképp, a hagyomány és az alternativitás fogalmai 
nem zárt és rögzített entitások, hanem viszonylagos, rugalmas keretek, ame-
lyeknek meghatározása az adott szituációtól és egymástól való viszonyaiktól 
függ. Ebből következően először a magyar színháztörténet-írói hagyomány 
alapfeltevéseit elemzem, majd azokat az alternatívákat próbálom m e g bemu-
tatni, amelyeken keresztül a hazai színháztörténet-írás hagyományos alapfel-
tevései átértelmezhetőek. 

Bár történetek kortárs kísérletek a magyar színháztörténet-írói hagyomány 
átértelmezésére (lásd például Р. Müller 2003, Bécsy 2000, Kékesi Kun 1999 és 
Kiss 1999), ennek ellenére a magyar színháztörténeti kutatásokat m é g min-
dig azok az elvek és gyakorlatok határozzák meg, melyek az utóbbi tíz-tizen-
öt évben magyarul megjelent színháztörténeti munkáka t működtet ték. Azaz 
azok színháztörténet-írói elvek és gyakorlatok, amelyek Peter Simhandl Szín-
háztörténetében (1998), John Russell Brown által szerkesztett Képes színháztör-
ténetben (1999), és Kerényi Ferenc által szerkesztett Magyar Színháztörténet 
első (1990) és Székely György által főszerkesztett második (2001) kötetében 
jelentek meg. Mielőtt a színháztörténet-írás alternatíváiról írnék, megpróbá-
lom a kortárs sz ínháztudományban bekövetkezett változások fent bemuta-
tott horizontjából részletesen elemezni az imént említett munkákat, kimutat-
va azokat az elveket és gyakorlatokat, melyeket képviselnek. 

Peter Simhandl Színháztörténete rendelkezik mindazokkal az elvekkel, me-
lyek Carlson, Marinis és Fischer-Lichte szerint a hagyományos színháztörté-
neteket jellemzik. Simhandl az előszóban, a Carlson által elemzett, tapaszta-
lati tudományos módszer segítségével, eleve adottnak tekintett „ tények ren-
dezésén" (Simhandl 1998, 7.) és a színház történetét átfogó metanarratíva 
megalkotásán keresztül empirikus kutatást ígér, mely „a jelenségek gazdag 
készletét rendezi" (Simhandl 1998, 7.). A jelenségek gazdag készletének el-
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rendezéséhez Simhandl a színház történetének metanarratívájául az evolu-
cionista-fejődéselvet választja, és a színház történetét eszerint mutat ja be „a 
színház kezdeteitől" „Robert Wilson képszínházáig". Ezáltal Simhandl fo-
lyamatos, koherens történetként láttatja a színház „fejlődését", melyet a bio-
lógiából kölcsönzött metaforahasználata is elárul. A különböző színházi kor-
szakok „gyökereznek", majd lassú, illetve gyors fejlődés közben „virágza-
nak", hogy aztán sorsukat betöltve „elhaljanak", de csupán azért, hogy haló 
porukból újabb korszak „fejlődjön ki". Bár „a színház gyökereit" a különbö-
ző rí tusokban véli felfedezni, az euro-amerika-centrikus színháztörténetek-
hez hasonlóan a színház kezdetét, Simhandl is a görög színházban látja. Ezt a 
nyugat-centrikus felfogást, az is megerősíti, hogy a kötetben egyetlen fejezet 
foglalkozik a „Távol-Kelet hagyományos színházával", illetve a keleti színház 
csupán akkor kerül Simhandl vizsgálódásainak perifériájára, amikor bizo-
nyos nyugati színházi alkotókra (Artaud, Grotowski, Mnouchkine és mások) 
termékenyítőleg hatottak. Ennek következtében, bár Simhandl könyve a szín-
ház történetét ígéri, válogatásának perspektívája és metodológiája ezt az ál-
talános történetet már a könyv első fejezetében a nyugati színházra szűkíti.30 

Mi több még ez a horizont is tovább szűkül, hiszen az első és második fejezet 
nyugat-centrikus perspektíváját, a harmadik fejezetben - hirtelen - felváltja 
„a német nyelvterület színház[ának vizsgálata] a XX. században", mely az-
tán a negyedik fejezetben („Az avantgárd színháza") ismét visszatér egyfajta 
euro-amerika-centrikus látásmódhoz. Eme utolsó fejezetben azonban újabb 
problémákkal találja szembe magát az olvasó. Egyrészt Simhandl a futuris-
ták színházi elképzeléseit és „Wilson képszínházát" ugyanazon színházi ha-
gyomány (avantgárd) különböző fázisaként konstruálja meg, így azonosítva 
az avantgárd terminusát a lázadással és a kísérletezéssel, másrészt pedig az-
zal, hogy a szerző implicit módon a huszadik századi nyugati színház törté-
netét ezekkel a színházi kísérletekkel teszi egyenlővé, anélkül, hogy a hagyo-
mányos színházi gyakorlatokat is megemlítené.31 Mindehhez járul még az is, 
hogy Simhandl átveszi a hagyományos színháztörténetek azon premisszá-
ját, mely a drámát részesíti előnyben, minek következtében az irodalomtörté-
neti kánon által kialakított, szövegcentrikus színháztörténetet művel. Mind-
ezek mellett, a hagyományos színháztörténetekhez hasonlóan, Simhandl sem 
reflektál saját pozíciójára, nézőpontjára és elbeszélésmódjára, hanem követi 
a tizenkilencedik századi realista regény omnipotens elbeszélőjének mód-
szerét, és a tizenkilencedik századi pozitivista színházkutatás objektív(nek), 
kíviilálló(nak) és érték(elés)mentes(nek látszó) „leíró" stílusát. így bár Sim-
handl a színház teljes történetét ígéri, az általa konstruált történet a német 
színház perspektívájából kialakított euro-amerika-centrikus, a szöveg-szín-
házat előtérbe állító, fejlődéselvű narratíva. 

Bár a Képes színháztörténet szerkesztője, John Russell Brown - Simhandlhez 
hasonlóan - abból indult ki, hogy a színház efemer jelenség - „minden fenn-
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maradó részlet töredékes és sok esetben félrevezető" (Brown 1999, 1.) - , en-
nek ellenére e könyv célja is, hogy „a színház történetét mondja el a kezdetek-
től napjainkig, kiemelve annak legfigyelemreméltóbb eredményeit" (Brown 
1999, 1.). Következésképp, a könyvet átfogó általános meggyőződés, melyet 
a tizenhat szerző is oszt, az, hogy létezik (valahol) a színháznak olyan törté-
nete, amely a szerzők „eltérő nézőpontjaiból" e lmondható úgy, hogy „meg-
marad egyetlen folyamatos és koherens narratíva [...] a kezdetektől napjain-
kig" (Brown 1999, 4.). A folyamatos és koherens narratíva fenntartását Brown 
a perspektíva és a horizont rögzítésével látja megoldhatónak: „ez a színház-
történet brit, európai és angolszász kultúrák szempontjából íródott" (Brown 
1999, 7.). Valóban, a kötetben szereplő tizenhat szerző (tizenöt férfi, egyetlen 
nő) háromnegyede élt és dolgozott a könyv megírása idején Angliában (ki-
lenc) vagy az Egyesült Államokban (további három), és a tizenhat szerző kö-
zül egyik sem érkezett angol nyelvterületen kívülről.32 Bár a szerkesztő - ön-
reflexióról tanúbizonyságot téve - beismeri, hogy „ez a korlátozás időnként 
kockára teheti az elbeszélés hitelét", mindez nem magyarázat arra, hogy a 
könyv címe a színház teljes történetét ígéri bármiféle korlátozás nélkül.33 

A nyugati orientáció nemcsak a választott horizont tekintetében problema-
tikus, hanem abban is, ahogy a szerzők megpróbálják a különböző színházi 
formák és hagyományok változatosságát egyetlen, a kronológia által össze-
fűzött narratívába rendezni. Míg csupán két fejezet (63 oldal a 499-ből) mu-
tatja be a nyugati világon kívül eső színházakat, addig a könyv tizenegy feje-
zete foglalkozik elsősorban az európai színházzal a görögöktől a XIX. száza-
dig, amikor is a horizont hirtelen kitágul, hogy az európai színházi hagyomá-
nyokra épülő amerikai színházakat is magába foglalja. Erre a felfogásra utal 
a szerkesztőnek azon megjegyzése, miszerint a színház története „elsősorban 
európai, később amerikai kontextust kíván, amely aztán fokozatosan kiterjed 
az európai nyelvek és kultúrák által befolyásolt országok felé" (Brown 1999, 
8-9.). Következésképp a könyv megközelítésében a kontextus kiterjesztése 
azért szükséges - tudatosan vagy nem tudatosan - , hogy a nyugati színház 
expanziója bemutathatóvá válhasson. Ezt a kulturális kolonizációt viszont 
úgy prezentálja és értelmezi, mint „szükséges" és „természetes" folyamatot. 

A világszínházra való kitekintés különösen problematikus a könyv utolsó 
fejezetében, ahol is az alapkérdés az, hogy a világ színpadai hol helyezked-
nek el. Brown megközelítéséből épp az derül ki, hogy főleg (1) azok a társula-
tok és színházi alkotók számítanak, amelyek/akik a nyugati színházi közpon-
tokban léptek fel, illetve (2) azok a nem-nyugatiak, amelyek/akik utat találtak 
a nemzetközi színházi piacra, és nyomot hagytak a nyugati színházi feszti-
válok színpadjain, valamint (3) azok a nem nyugati társulatok/alkotók, ame-
lyek/akik nyugati színházi formákat sajátítottak el. Ebben az értelemben is, a 
Képes színháztörténet a nyugati színházat követi, s valódi célja a nyugat i (típu-
sú) színház „legfigyelemreméltóbb eredményeinek [természetes] ünneplése" 
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(Brown 1999, 1.). Csakúgy, mint Simhandl könyve, illetve a nyugati színház-
történet-írás általában, a Képes színháztörténet is a művészettörténet olyan fel-
fogásához kapcsolódik, mint azt Ella Shohat és Robert Stam kifejtette, amely 
„folytonosan Európát - a legszélesebb értelemben, a kolonizáció által beve-
zetett új-európaiakat is beleértve - tekinti normatív kulturális referenciának. 
Ez az elképzelés a hivatalos történelemfelfogással folyamatos kölcsönhatás-
ban létezik, mely Európát a jelentés különleges forrásaként, a világ gravitáció-
jának középpontjaként, illetve a világ árnyékának ontológiai „valóságaként" 
állítja be. Ez az euro-centrikus történelemfelfogás úgy tekint Európára, mint 
az egyetlen legitim kultúrára, az egyetlen narratívára, az esztétikai teremtés 
egyetlen lehetséges útjára. S mindezt úgy teszi, hogy egyetlen lokális pers-
pektíva válik „központivá" és „univerzálissá" (Shohat és Stam 1998, 27-28.). 
Mi több, Európa terminusa is NyLigat-Európával identifikálódik nemcsak a 
Képes színháztörténetben, hanem a művészettörténet hagyományos elképzelé-
sében és Simhandl imént elemzett könyvében is. 

Simhandl könyvéhez hasonlóan, a Képes színháztörténet narratívája is a fej-
lődéselv mentén rendeződik el. A fejezetekben a fontosabb szerzők, híres 
drámák és előadóik bemutatását követően, az egyetlen, koherens narratíva 
fenntartása progresszív változásokat igényel, amelyet az innováció, az ú jdon-
ság, az eredetiség vezet, és amelyeknek az elrendezése ismét a biológiából 
kölcsönzött metaforák szerepeltetésével történik. így az adott színházi kor-
szaknak „kezdete", a színház történetének „születése", „fejlődése", „arany-
kora" vagy „tetőpontja" van, melyet „hanyatlás" követ, melyet a fejezet vége 
le is zár. Ezek a metaforák nemcsak az adott korszak történetét rendezik el, 
hanem úgy prezentálják a nyugati színház történetét, min t egyetlen, termé-
szetes és töréseket produkáló, de folyamatos fejlődés folyamatát. 

A terminológia összevisszaságot (a dráma, előadás és színház terminusok 
gyakran felváltva használatosak, mintha szinonimák lennének) leszámítva, 
sem a szerkesztő, sem az egyes fejezeteket író szakértők nem tisztázták a 
színház terminusát vagy legalább azt, hogy ők mit értenek ezen. A legmesz-
szebb Brown jutott, aki a bevezetőben az ú j és a populáris művészeti formák-
kal kapcsolatban azt írta, hogy ezeket csak akkor említjük, amikor „a könyv 
fő fókuszában kapnak helyet, ami nem más, mint a színészek által előadott 
nézőknek szóló élő előadás" (Brown 1995, 4.). Brown itt Eric Bentley már em-
lített színházleírását dolgozta tovább, de Bentley-hez hasonlóan, Brown sem 
tisztázta ezeknek a fogalmaknak a jelentését, hanem feltételezte, hogy min-
denki (szerzők és olvasók) számára adottak. Emellett a könyvet nem érintet-
ték meg egy kicsit sem azok az elméleti megközelítések, amelyeket a kortárs 
történettudomány, i rodalomtudomány és részben sz ínháztudomány is al-
kalmazhatónak vél a történeti tárgyú kutatásokban. Simhandlhez hasonlóan, 
Brown könyve is pozitivista elveket követ, irodalomorientált hierarchiát ál-
lít, melynek csúcsára az írott szöveget és szerzőjét helyezi, és marginalizálja 
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a nem nyugat i és írott szöveget nem használó/létrehozó színházakat. Brown 
könyve fenntartja, mi több, meg is erősíti azt a felfogást, hogy a nyugati, ezen 
belül is a nyugat-európai színház története azonos a színház teljes történeté-
vel, amely egyetlen, egységes, bár töréseket produkáló narratíván keresztül 
bemutatható. 

Bár a Kerényi Ferenc által szerkesztett Magyar Színháztörténet 1790-1873 
alapvetően nem a világ színházának történetét kívánja bemutatni , hanem „a 
hivatalos magyar nyelvű színjátszás történetét", ennek ellenére problémafel-
vetését és módszertanát illetően nem tér el sem a SimhandI, sem a Brown ál-
tal képviselt elvektől. Mint azt Székely György bevezetője kifejti, a könyv fel-
adata, hogy a Kelemen László-féle társulat előadásától (1790. október) datált 

„hivatalos magyar nyelvű színjátszás [...] kétszáz éves út ját feltárja és elemez-
ze" (MSZ I. 1990, 7.). A feltárást végző archeológus-színháztörténész pozíció-
jából a múlt „útja" adottnak és (részlegesen, de) megőrzöttnek tételeződik, 
amely az ún. tudományos empirikus módszerrel feltárható. A bevezetőben 
megfogalmazott cél olyan „szintézis" ( M S Z I. 1990, 9.) létrehozása, amely „az 
adatok összefoglalását" nyújt ja és a legújabb kutatások („résztanulmányok") 
eredményeit pedig megpróbálja beilleszteni a „fejlődési folyamatba" (MSZ 
1. 1990, 8.). Mindezt az objektivitás illúziójával, mintha egyetlen, önmagában, 
előzetesen létező színháztörténeti folyamatról lehetne beszélni, és ennek „hi-
teles" és „objektív" rekonstrukciójára tehetnének kísérletet. A könyv fejezet-
címei a „születés-harc-elért állapot-rit a jövőbe" sémát követik, és teleologi-
kus célra, a múlt eseményeinek végleges lezártságára, egységes „útra" és cél-
irányos fejlődésre utalnak. A könyv módszertana a színháztörténeti kutatások 
általános problémáját - miszerint „lehetetlen az előadásonként változó szí-
nészi alakítást hitelesen rögzíteni, de majdnem ilyen lehetetlen egy színházi 
előadást a maga teljességében rekonstruálni" (MSZ I. 1990, 8.) - az „egyetlen 
járható i'itnak" tételezett, az adott korszak tipikusnak m o n d h a t ó „színjátéktí-
pusait" rekonstruálva látja megoldhatónak. Azaz „egy-egy korszak jellegze-
tes színjátéktípusait lehet a rendelkezésre álló adatokból feltárni, tipizálni és 
beilleszteni a fejlődési folyamatba" (MSZ I. 1990, 8.). Következésképp a kézi-
könyv a magyar nyelvű hivatásos színház „fejlődési folyamatát" (le)zárt kor-
szakonként mutatja be, s ezek a korszakhatárok politikai, illetve társadalmi 
események (1873 - Pes t -Buda-Óbuda egyesítése például) mentén állítódnak. 
A magyar színház teljes történetét tehát a társadalomtörténet által fontosnak 
tartott dá tumok alapján próbálják elrendezni a szerzők, mégped ig úgy, hogy 
a múlt színházi eseményei térben és időben elválasztva szituálódnak, amely-
re a jelenből az objektivitás reményében (illúziójában) nyílik rálátás.34 

A Székely György által főszerkesztett Magyar Színháztörténet 1873-1920 
szintén „átfogó képet kíván nyújtani a korszak hazai színházművészetének 
legjellegzetesebb vonásairól, legfontosabb változásairól és a változások ten-
denciáiról" (MSZ II. 2001, 7.). A könyv kezdő korszakhatára adott volt, a záró 
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korszakhatár viszont szintén politikai, történelmi esemény mentén szituáló-
dott, az 1920-as év trianoni szerződése által. A többszerzős kötet szintén a tel-
jesség igényével íródott, és a szerkesztést hasonló elvek vezették mint az első 
kötetét, azaz a teljességre való törekvés, a múlt eseményeinek objektív re-
konstrukciója és egységes, koherens narratíva, még ha ez a többszerzősség-
ből következően néha töréseket is tartalmazott. A kötetekben használt szer-
kesztési elveket Székely György a Színháztörténet-írásunk alapelvei című tanul-
mányában úgy összegezte, hogy míg a Bayer József és P. Kádár Jolán nyomdo-
kain haladó első kötet „a fejlődési folyamatot 1873-ig mutatta be" (Székely 
2001, 1.), addig a 2001-ben megjelent második kötet „az 1873-1920 közti idő-
szakot dolgozta fel [és] a szerkesztés ugyanazokat az elveket alkalmazta, 
mint amelyek az első kötet elkészítésekor hasznosnak bizonyultak" (Székely 
2001, 1.). Mindezen elvek továbbvitele azért (volt) lehetséges, mert Székely a 
magyar színháztörténet-írás „elmaradottságát" nem a Kékesi Kun Árpád ál-
tal felrótt „elméleti reflektálatlanságban" és „a pozitivista elgondolás bűvkö-
réből való kiszakadás elmulasztásában" (Kékesi Kun 1999, 30.) látta, hanem 
abban, hogy „a magyar színháztörténet-írás [...] évtizedeken keresztül elfe-
lejtette végigjárni a felelősségteljes pozitivizmus kihagyhatatlan útját, nem vé-
gezte el kötelező házi feladatát" (Székely 2001, 4. - kiemelés tőlem, I. Z). Kö-
vetkezésképp Székely nemcsak a színház történetében tételez fejlődést, ha-
nem a színháztörténet-írás diszciplínáján belül is. Csak így érthető, hogy Szé-
kely a pozitivista felfogást nem a színháztörténetről való gondolkodás egyik 
lehetőségének, azaz egyik alternatívájának tekintse, hanem a „fejlődés" szük-
séges és kikerülhetetlen fázisaként lássa. Mindenesetre Székely is felhívja a 
figyelmet arra, hogy elérkezett az idő „a nyelv- és i rodalomtudományok szá-
mára felkínált új szemléleti módok és elemző módszerek" sz ínháztudomány-
ba való applikálására, úgy hogy módszereit „a szakterület sajátosságainak fi-
gyelembevételével kell kialakítani" (Székely 2001, 6.). Viszont, amikor a szín-
háztörténet-írás tárgyának („rendkívül bonyolult hatáseszközökkel alkotó 
sajátos társadalmi cselekvés: az előadás, az, amit a néző látott" [Székely, 2001, 

7.]) vizsgálatát újraértelmezhetné, akkor csupán „az eddig is meglévő, de 
(nem elég szakszerűen feltárt) kellőképpen nem hasznosított színjáték-törté-
neti forrásoknak a kutatásba való bevonását" (Székely 2001, 8.) szorgalmazza. 
S bár részletesen kifejti, hogy melyek lennének ezek a források (súgópéldá-
nyok, rendezőpéldányok és zenekari parti túrák-vezérkönyvek anyaga, vala-
mint a „különböző példányokban fennmaradt szerzői-rendezői instrukciók, 
[...] illetve a szereplők szövegeiben közvetve adott utasítások" (Székely 2001, 
8.), említést sem tesz arról, hogy milyen módszerekkel, milyen perspektívá-
ból, milyen elméletek mentén és hogyan lehetne ezeket a nyomokat tanulmá-
nyozni. Ezzel implicit m ó d o n színháztörténet-írásiín/c (?) alapé Íveivé (?) ismét 
azt a pozitivista ún. tudattalan metodológiát avatja, amely így a színháztör-
téneti kutatások egyetlen alapelvévé válik.35 
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Kétségtelen tény, hogy a Magyar Színháztörténet első és második kötetének, 
illetve a kötetek fejezeteit író kutatók munkájának köszönhetően mára a szín-
ház tudomány (elmélet és történet) önálló diszciplínaként jelenhet meg a tu-
dományok között,36 illetve, hogy a hazai színháztörténetnek is sikerült elsza-
kadnia a kizárólagos irodalmi orientációtól, azaz a kutatások középpontjában 
már nem egyedül a szöveg (dráma) áll, hanem a színházi elemek is megjelen-
nek. Mindezek ellenére azonban a magyar színháztörténet-írói hagyomány-
ra is termékenyítőleg hathat a kortárs nemzetközi sz ínháztudomány eredmé-
nyeinek az alkalmazása. Következésképp az Alternatív színháztörténet - A szín-
háztörténet-írás alternatívái a kortárs színháztudomány alapfeltevéseit magáé-
vá téve, a hazai kezdeményezések nyomán haladva (lásd P. Müller 2003, Bécsy 
2000, Kékesi Kun 1999, Kiss 1999, Kerényi 1981 és Székely 1961) és Székely 
fent említett felhívásának eleget téve (lásd Székely 2001) próbál meg a magyar 
színház(történet-író)i hagyomány átértelmezésére kísérletet tenni. 

Az Alternatív színháztörténet egyrészt a XIX. és XX. századi magyar színházban 
a kortársak, illetve a színháztörténet-írói hagyomány által reformnak, avant-
gárdnak, amatőrnek, kísérletinek, progresszívnak, alternatívnak stb. tekintett 
színházak töredékes feldolgozását próbálja megvalósítani. Ebben az értelem-
ben tehát, azoknak a pillanatoknak az újraértelmezésére tesz kísérletet, amikor 
a kortársak, illetve a színháztörténet-írói hagyomány szerint a magyar színház 
hagyományai megváltoztak, illetve amikor a magyar színház hagyományainak 
az átírására és megváltoztatására történt kísérlet, még ha ezek a változtatások 
ideiglenesek maradtak, illetve következmény-nélkülivé is váltak. Másrészt pe-
dig, mivel a múlt csakis a jelenből konstruálható, az Alternatív színháztörténet a 
jelen horizontjából a múlt alternatívnak tekinthető színházi jelenségeit kíván-
ja értelmezni, azaz olyan jelenségek után kutat, amelyeket a kortársak illetve 
a színháztörténet-írói hagyomány eddig nem tartott jelentős színházi esemé-
nyeknek, viszont a jelen perspektívájából ezek az események valamilyen szem-
pontból igen jelentős változást indukáltak a magyar színházi hagyományban. 

A színháztörténet-írás alternatívái pedig ezen a - részben öröklött, részben 
újrakonstruált - korpuszon belül keresi a színháztörténet-írás alternatíváit, 
azaz a hagyományos színháztörténet-írás módszertani és metodológia alap-
feltevéseinek átírását és az irodalomelméletben, a szociológiában, az antro-
pológiában és más tudományágakban már meghonosodot t elméleti iskolák 
(szemiotika, dekonstrukció, befogadás-elmélet, új-historizmus, kultiiratudo-
mány stb.) módszereinek a hazai színháztörténet-írásban való alkalmazását. 
Ezt a metodológiát alapvetően a metanarratíva hiánya jellemzi (lásd Fischer-
Lichte 1997, 342-343.), és az interdiszciplinaritás (lásd Shevtsova 2001, Pavis 
2001 - kritikáját lásd Case 2001) elveinek a megjelenése hatja át.37 

Bár átfogó és összefoglaló jellegű munka még nem készült a hazai alternatív 
színházakról,38 az Alternatív színháztörténet - A színháztörténet-írás alternatívái 
sem kecsegtet azzal a reménnyel, hogy az alternatív(nak tekinthető) színhá-
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zak teljes történetét mondja el a kezdetektől napjainkig. Mi több, még azt sem 
állítja, hogy az elemzett színház/alkotó teljes repertoárjának a bemutatását -
valamifajta egységként szemlélve - képes lenne elvégezni. Mégpedig azért 
nem, mert az Alternatív színháztörténet - A színháztörténet-írás alternatívái nem 
tételez olyan metanarratívát, amelyből az alternatív(nak tekinthető) színhá-
zak/alkotók története folyamatos és koherens narratíva mentén, valamilyen 
egységelvet feltételezve, és a fejlődésmodellt alkalmazva bemutatható lenne. 
Az „egészre törekvés" helyett, az Alternatív színháztörténet - A színháztörténet-
írás alternatívái tudatosan a lineáris-kronologikus fejlődés-elvet felfüggesztve, 
f ragmentumok mentén, mikro-történetekként39 próbálja re-konstruálni a fo-
lyamatos törésekkel m ű k ö d ő hagyományt és ennek pillanatnyi alternatíváit. 
Az „egységre törekvés" már csak azért is lehetetlen vállalkozás, mert ezt a 
színháztörténetet sok szerző, sok szempontból közelíti meg. Minden egyes 
szerző maga határozza m e g azt a perspektívát, metodológiát és az általa ki-
alakított tárgyat is, mely a tárgyra való reflektáltságot és a szerző saját meto-
dológiájára és helyzetére való önreflexiót is biztosítja. A reflektáltság mentén 
az Alternatív színháztörténet - A színháztörténet-írás alternatívái mindezt úgy 
teszi, hogy egyrészt lehetőleg megjelenjenek benne az alternatív(nak tekint-
hető) magyar színházi alkotóknak Magyarországon és külföldön bemutatott 
előadásai, másrészt pedig, hogy az elemzett magyar színházi jelenségek eu-
rópai kontextusban helyezkedjenek el. 

Problémafelvetését és módszertanát illetően tehát az Alternatív színháztör-
ténet - A színháztörténet-írás alternatívái egyrészt kísérletet tesz a nemzetközi-
leg jelenleg fontos szerepet betöltő tudományos irányzatoknak a bevezetésé-
re a hazai sz ínháztudományba, másrészt pedig ezeknek az irányzatoknak a 
segítségével megpróbálja felülvizsgálni a hazai színháztörténet-írói hagyo-
mányt. Következésképp az önálló tanulmányokból álló Alternatív színháztör-
ténet - A színháztörténet-írás alternatíváiról elmondható, hogy nem előadás-, 
nem dráma-, nem épület- és nem díszlet-, illetve jelmeztörténet, hanem az 
alternatív(nak tekinthető) színházi eseményeknek a jelen nézőpontjából tör-
ténő re-konstruálásában érdekelt. Metodológiáját illetően pedig kijelenthető, 
hogy nem tételez szakadékot a múlt és a jelen között, nézőpontjai reflektáltak 
és helyhez kötöttek, valamint nem törekszik a(z amúgy is elérhetetlen) teljes-
ségre - még elméleti szinten sem. 

1 Az Alternatív színháztörténet - A szín-
háztörténet-írás alternatívái c ímű kutatás az 
Új Magyar Irodalomtörténet címet viselő pro-
jekt része (lásd erről Szegedy-Maszák 2003). 
A már elkészült szövegek a következő helyen 
tekinthetők meg: www.btk.elte.hu/ohit/alter-
nativ_szinh.htm 

2 A sz ínház tör téne tnek mint diszciplí-
n á n a k a történetét lásd R. W. Vince Theatre 
History as Academic Discipline című tanulmá-
nyában (Vince 1989). 

3 Ez az ér te lmezés , bár nagyon elter-
jedt gyakorlatot követ, kizárja a színház töb-
bi elemét, azaz a színészeket, az előadást, a 
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nézőket stb. és viszonyaikat. Sőt ez az értel-
mezés gyakran úgy használ ja a fizikai ob-
jektum megnevezését , mint annak a jelen-
ségnek a szimbolikus helyettesitőjét, amely 
á l ta lában é p p ebben a fizikai objektum-
ban real izálódik. A sz ínházat fizikai objek-
tumként meghatározó felfogás található pél-
dául Staud Géza Magyar Színházlexikon című 
könyvében (Staud 1976, 345.), valamint az Új 
Magyar Lexikonban (ÚML 1962, 240.), a Magyar 
Értelmező Kéziszótárban (MÉK 1972,1291.) és a 
Magyar Larousse-ban (ML 1994, 745-746.) is. 

4 Bentley könyve 1964-ben jelent meg, 
magyarul 1998-ban Főidényi F. László fordí-
tásában. 

5 Erre a definícióra épültek a színházsze-
miotika (Eco 1999, Elam 1980, de Marinis 1987, 
Fischer-Lichte 1982 és 1995, és Aston és Savona 
1989) és a színházfenomenológia (State 1985, 
Wilshire 1989) alapművei, valamint a szín-
házkri t ika (Wardle 1992, Nightingale 1998), 
illetve a színházi kurzusok (Wilson 1985) tan-
könyvei is. 

6 Az itt felsorolt kategóriák mind Bentley-
től származnak. 

7 Augus to Boai brazil sz ínházrendező, 
színházelmélet-író, tanár és politikus említet-
te a következő példát, amikor a „Theatre of 
the Oppres sed" (Elnyomottak Színháza) el-
méletéről és gyakorlatáról beszélt egy 1995-
ös manchesteri előadásában. „Buenos Airesbe 
mentem. Mint mindig, most is utcaszínhá-
zat aka r t am csinálni. [...] Ebben az időben 
az argent in törvény szerint egyetlen argen-
tin sem halhatott meg éhezés következtében. 
Argentinként , ha az ember rendelkezett sze-
mélyi igazolvánnyal, akkor elvileg joga volt 
hozzá, hogy bemenjen bármelyik étterembe, 
és azt rendeljen, amit szeretett volna, kivéve 
bort és desszertet. [...] Az elkészített előadás 
középpontjában fiatal férfi állt, aki felkeresett 
egy éttermet. [...] A jeleneteket úgy próbál-
tuk, ahogy majd az utcán szerettük volna elő-
adni. Aztán valakinek bril iáns ötlete támadt: 
»Figyeljetek, ahelyett, hogy az utcán adnánk 
elő ezeket a jeleneteket, miért nem megyünk 
ebédidőben egy zsúfolt étterembe?« [...] A kö-
vetkező nap pontosan ezt tettük. Bementünk 
egy elegáns étterembe, protagonis tánk, aki 
nem volt sem erőszakos, sem agresszív, han-
gosan a következőket rendelte: »Sült húst bur-

gonyával és két tojással, de semmi esetre sem 
szeretnék bort vagy desszertet.« Amikor az 
étel megérkezett, szívvel-lélekkel befalta az 
egészet, ahogy szerepe megkívánta . Ezen 
mindenki , még az étterem vezetője is neve-
tett. Ez volt az első felvonás. A második felvo-
nás alatt senki sem nevetett. A második felvo-
nás akkor kezdődött, amikor a fiatalember a 
számlát kérte. Amikor a számla megérkezett, 
megnézte, [...] aztán felmutatta személyi iga-
zolványát, s felállt, hogy induljon. Az étterem-
vezető megkérdezte, ki fogja kifizetni a szám-
lát. A színész erre azt válaszolta: »Fogalmam 
sincs, de azt tudom, hogy én nem. A törvény 
megengedi.« Az étteremvezető ki akarta h ívni 
a rendőröket, amire mi előzőleg számítottunk, 
s bele is írtuk a forgatókönyvünkbe. Ekkor az 
ügyvédet játszó színészünk figyelmeztette az 
étterem vezetőjét, hogy ha kihívja a rendőrö-
ket, a rendőrök őt viszik el, mert a törvény a 
fiatalembert védi. Majd elmondta a törvény-
re vonatkozó információkat. [...] Ezt vita kö-
vette, amelyhez számos jelenlévő hozzászólt. 
[...] Végül mindenki bekapcsolódott, mivel 
valós szituáció volt számukra , nem pedig elő-
adott színdarab." (Boai in Delgado és Heritage 
1996, 22-23.) 

8 A fenti példában Eco a keret-koncepció-
ját abban az értelemben használta, amelyet 
az amerikai szociológus, Erving Gof fman 
alakított ki Frame Analysis című könyvében. 
Goffman úgy érvelt, hogy „az esemény meg-
határozása együtt épül fel az eseményt megha-
tározó elvekkel - legalábbis a társadalmi ese-
ményeknél - és saját szubjektív részvételünk-
kel. A keret kifejezését használom akkor, ami-
kor ezekre az általam azonosítható alapvető 
elvekre utalok." (Goffman 1974, 11.) Goffman 
felfogása szerint a keret nem szilárd és objek-
tív entitás, mint a festmény fából készült, szi-
lárd kerete, hanem a szó etimológiáját alapul 
véve úgy tekinthető, mint azoknak az erőknek 
a szimbolikus reprezentációja, amelyek meg-
határozzák az adott esemény megtapasztalá-
sát. A keret kifejezés tehát azokra a taktikákra 
és stratégiákra vonatkozik, amelyeket a részt-
vevők használnak az adott helyzet megszerve-
zésére és meghatározására. így a keret haszná-
latként, a felfedezés pozíciójaként és a kognitív 
folyamatok értelmező formájaként és retorikai 
alakzataként képzelhető el. 
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9 Boai szándékosan választotta ezt a gya-
korlatot, amelyet elméleti írásaiban „láthatat-
lan sz ínháznak" nevez. A láthatatlan színház-
ban, mint azt Boai manchesteri előadásában is 
kifejtette, „az elképzelés, hogy nem tudjuk és 
nem figyelmeztetnek: egy színész (actor) [A] 
jelenlétében vagyunk, mind ig arra ösztön-
zött, próbáljak olyan színházi formákat találni, 
amelyben a néző (spectator) [С] „spect-actor-
rá" [А, С és talán В is] válhat" (Boai in Delgado 
és Heritage 1996: 24.). Boai itt magyarra lefor-
díthatatlan szójátékkal él, mivel a nézőre vo-
natkozó angol kifejezést (spectator) formálja át 
,spect-actor"-rá, azaz néző/színészre (lásd Boai 
1992). Mindezt pedig Boai láthatatlan színhá-
za úgy éri el, hogy nem hagy semmilyen jelet, 
amelyből a jelenséget sz ínházként ismerhet-
nénk fel, hiszen a láthatatlan színház megva-
lósításához olyan aktív és kreatív néző/színé-
szekre van szüksége, akik beavatkoz(hat)nak 
az események menetébe és alakításába azáltal, 
hogy elképzeléseiket és gondolataikat kifeje-
zik. Boai spect-actorai így befolyásolni tudják 
az adott esemény kibontakozását, és ezzel elő-
kerülhetnek azok a vélemények is, amelyeket 
a hagyományos színház elnyom és (elhallga-
tásra kényszerít. Boai láthatatlan színháza így 
egy adott közösség, illetve társadalom látható 
és lát(hat)atlan, kimondható és kimond(hat)at-
lan társadalmi, politikai és ideológiai viszo-
nyait és határait hozza felszínre, és - a szín-
ház ősi görög etimológiai értelmében - „szol-
gáltatja ki a nézésnek". 

10 Boai kísérlete arra is felhívja a figyel-
met, hogy a színházban, a televízióban, a mé-
diában, illetve a mindennapi életben találha-
tó események nem saját lényegüket tekintve 
különböznek egymástól. Hiszen ezek az ese-
mények, csakúgy, mint a Boai által említett 
éttermi esemény felismerése és értelmezése 
keretezésüktől és a keretezések felismerésé-
től függnek. A keretezés relatív volta azonban 
etikai dimenziókat is előtérbe állít. A kandi 
kamera a lka lmazása során például az ép-
pen filmre vett egyén nincs tudatában annak, 
hogy éppen egy adott valóság-show protago-
nistájaként keretezték. így az egyén olyan cse-
lekvéseket is végrehajt(hat), amelyeket soha-
sem tenne meg, ha tudná, hogy a kamera ép-
pen protagonistaként állítja őt nézők elé, azaz 

„kiszolgáltatja a nézésnek". 

11 Boai nemcsak felhívta a figyelmet erre 
az elméleti problémára, hanem demonstrál -
ta gyakorlati megvalósítását is (lásd még Boai 
1998 és 1999). Boainak a hagyományos színhá-
zat implicit fo rmában elutasító gesztusa arra 
is felhívja a figyelmet, hogy a színház (Bentley 
által és Brook által is) ins t rumentál isnak és fe-
leslegesnek tekintett elemei fontos funkciókat 
tölt(het)nek be a színházi esemény keretezé-
se és felismerése során. Mi több, ezek az ele-
mek a színház eseményének ugyanolyan fon-
tos résztvevőivé válhatnak, mint az előadás és 
a nézők között végbemenő folyamat. Ez azért 
lehetséges, mert a sz ínház nem csupán mű-
vészeti tevékenység, hanem szocio-kulturális 
jelenség is, amelyben a színházba járás ese-
ménye ugyanolyan fontos (ha nem fontosabb), 
mint az, ami a színpadon történik. Társadalmi 
funkciójukon k ívül ezek az ins t rumentál is -
nak tekintett elemek a színházi keret meglé-
tétének a kifejezésére is használhatóak, azaz 
figyelmeztetik a résztvevőket: s z ínházban 
vesznek részt. Ezeknek az e lemeknek a hiá-
nyában könnyen megtörténhet, hogy az ott lé-
vők elmulasztják felismerni, hogy amit látnak, 
illetve amit csinálnak, nem más, mint színház. 
Ezt használta ki szándékosan Boai láthatatlan 
színházának éttermi előadása is. 

12 Az olvasó a sz ínháznak a hagyomá-
nyostól eltérő megjelenéseit Bim Mason Street 
Theatre and Other Outdoor Performance (Mason 
1992), Baz Kershaw The Radical in Performance 
(Kershaw-1999) és The Politics of Performance 
(Kershaw 1992), i l letve Jan C o h e n - C r u z 
Radical Street Performance (Cohen-Cruz 1998) 
című könyveiben találhatja meg bővebben. 

13 A színház terminusnak a bővebb értel-
mezését lásd Imre (2003, 13-27.). 

14 Mivel itt a kul turál is pe r fo rmansz ér-
telmezéséről n e m lesz szó, a te rminus eltérő 
megközelítéseit lásd Jansen 1957, Singer 1959, 
States 1996, Carlson 1996 és Clifford 2001. 

15 Mivel Fischer-Lichte A színház mint kul-
turális modell c ímű tanulmánya meglehetős 
alapossággal és részletességgel elemzi ezeket 
az elképzeléseket, eltekintek ezek bemutatá-
sától (lásd Fischer-Lichte 1999). 

16 Lásd még Székely 2001, Fischer-Lichte 
2001, 13-14., vagy Brown 1999 például. 

17 A „megvan" kifejezést szándékosan tet-
tem idézőjelbe. Ezzel azt próbál tam meg je-
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lezni, hogy, ami megvan, az nem más, mint a 
mű, azaz papír és nyomdafesték. Ez a mű csak 
az olvasás aktusában realizálódik szövegként. 
Lásd Barthes 1996, 67-74. 

18 Lásd erről az irodalomtörténet- írás te-
rületén Kulcsár Szabó Ernő 1995, 5-17. 

19 A nar ra t iv i tás ró l magyaru l bővebb 
szakirodalom ta lá lha tó a Thomka Beáta ál-
tal szerkesztett Narratívak 3. A kultúra narra-
tívái című könyvben megjelent tanulmányok-
ban (Thomka 1999), Whi te 1997-es könyvében, 
va lamint Az elbeszélés módozatai című tanul-
mánykötetben (lásd Józan et al. 2003). 

20 A tapasztalat i t udományos módszer 
olyan - Carlson által problematikusnak tartott 

- modellre épül, mely szerint az elmélet az is-
mert „tények" magyarázatára használatos, il-
letve általa megjósolható a későbbi adatok fel-
fedezésére és megjelenítésére. Azaz „minden 
egyes elmélet abban a reményben halad előre, 
hogy hiteles és megfelelő bizonyíték után, el-
foglalja helyét az elfogadott tények testében és 
további elméleti spekuláció melegágyát képe-
zi" (Carlson 1991, 274.). 

21 A hagyományos színháztörténetek do-
kumen tumfe l fogásának problematikusságá-
ról lásd Marinis 1999. 

22 Ebben a kontextusban megkockáztat-
hatók a következő feltételezések is. Bár a szín-
háztörténet-írásban Aiszkhülosz nevének em-
lítése a drámaíró képzetét idézi, a történetíró, 
Hérodotosz úgy jellemezte őt, mint „aki több 
mozdulatot talált ki, min t amennyi hul lám 
van a tenger vizén". Ebből viszont arra lehet 
következtetni, hogy a kortárs Hérodotosz szá-
mára Aiszkhülosz elsősorban színházi koreo-
gráfusként és nem drámaíróként vált jelentőssé. 
Shakespeare-rel kapcsolatban is hasonló lehet a 
helyzet, hiszen a kortársak közül - az első mo-
dern, (szerzői jogokat követelő és színházi szö-
vegeinek összes kiadását először [1616] megje-
lentető) „author"-nak tekinthető -, Ben Jonson 
tartotta őt elsősorban jelentős drámaírónak az 
1623-ban megjelent Fólió kiadás előszavában. 
Jonsonnal ellentétben, maga Shakespeare vi-
szont egyáltalán nem fordított figyelmet dra-
mat ikus szövegeinek kiadására, ezért nem 
rende lkezünk sem Shakespeare-kézirat tal , 
sem Shakespeare által autorizált nyomtatott 
kiadással. Ez a tény azér t jelentős, mert egy-
részt rávilágít a jelen gyakorlat azon felfogá-

sának hiányosságára, amelyben Shakespeare 
szövegeit - „eredeti", illetve a szerző által auto-
rizált változat megléte ellenére is - zárt és rög-
zített entitásként kezelik. Ezt demonstrálja az 
a fordítói gyakorlat, amelyben a magyar nyel-
vű kiadások nagyon ritkán tüntetik fel, hogy a 
fordító milyen/melyik kiadásból dolgozott, an-
nak ellenére, hogy egy szövegnek több válto-
zata és kiadása is létezik. (Két verziója létezik 
többek között a IV. Henriknek, a Hamletnek, a 
Troilus és Cressidának, az Othellónak, a Lear ki-
rálynak stb. például.) Másrészt ez a tény azért is 
tekinthető jelentősnek, mer t Shakespeare, aki 
nem foglalkozott d rámáinak kiadásával, pon-
tosan nyomon követte szonettjeinek (Szonettek, 
1992-96) és eposzainak (Venus és Adonis, 1593, 
illetve A Luctretia meggyalázása, 1594) publiká-
lását. Feltételezhető tehát, hogy míg a szonett-, 
illetve az eposzírást Shakespeare valószínűleg 
olyan irodalmi munkának tekinthette, amely-
hez nyomtatott változat is hozzátartozik, ad-
dig a d ramat ikus szövegek nyomtatott meg-
örökítését nem. Ebből viszont arra lehet követ-
keztetni, hogy az Erzsébet-kori színházban és 
Shakespeare gyakorlatában a dramatikus szö-
vegnek egészen más státusza lehetett, mint azt 
a jelen színháztörténet-írás szöveg-centrikus 
hagyománya feltételezi (lásd még Shepherd 
1991, illetve Thompson 1991). 

23 Ezt a felfogást n a g y o n pontosan mu-
tatja a haza i színháztörténet-írás, amely a 
magyar sz ínház keletkezését a tizennyolca-
dik század utolsó negyedére teszi. Bár meg-
említi a korábbi színházi jelenségeket (isko-
lai színjátszás, népi szokások, kastélyszínhá-
zak például), ezeket nem tekinti a hivatalos 
(értsd hivatásos) magyar sz ínház részeként. 
Tulajdonképpen itt lenne az ideje a tizennyol-
cadik század előtti nagyon gazdag és szerte-
ágazó színházi hagyománynak (azaz hagyo-
mányoknak) egyenrangú félként való beeme-
lésére a magyar színháztörténetbe. 

24 Az emlékhelyekről lásd Pierre Nora ta-
nulmányát Nora 1999. 

25 A d o k u m e n t u m min t emlékmű értel-
mezésről lásd Marinis 1999. 

26 Itt a szöveg kitágított értelmezését hasz-
nálom, amely szerint minden az előadáshoz 
felhasznál(ha)t(ó) elem (anyag, írott szöveg, 
gondolat, imidzs, mozdulat, fény stb.) szöveg-
nek minősülhet . 
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27 Az előadás terminusa a Marinis-féle elő-
adásszöveg terminusára megy vissza, és „kü-
lönböző típusú jelek, kifejező eszközök vagy 
akciók komplex hálózataként lehet elképzel-
ni" (Marinis 1999, 25.). 

28 A néző(k) te rminust pedig abban az 
ér telemben használom, ahogy azt Eugenio 
Barba is tette a Négy néző című tanulmányá-
ban: „A „néző" kifejezés nemcsak azokra vo-
natkozik, akik az előadás körül gyülekeznek. 
A színész és a rendező is részben néző: aktív 
az előadás létrehozásában, de nem uralja an-
nak jelentését" (Barba 1999, 26.). 

29 A kortárs színháztörténet-írás elméle-
ti hor izont jának és gyakorlati megvalósítá-
sának változásáról bővebb szakirodalom ol-
vasható Jacky Bratton New Readings is Theatre 
History (lásd Bratton 2003) című könyvében és 
a W. B. Worthen és Peter Holland által szer-
kesztett Theorizing Practice - Redifining Theatre 
History (lásd Worthen és Holland 2003) című 
munkában. 

30 A kulturál is hegemónia sz ínház tör té -
n e t i problematikájáról lásd McConachie 1989. 

31 Ennek a felfogásnak a problematikussá-
gáról lásd Woods 1989. 

32 Lásd a Közreműködők felsorolását, 
Brown 1999, VII. 

33 Az angol nyelvű kiadás címe The Oxford 
Illustrated History of Theatre (Oxfordi Illusztrált 
Színháztörténet) és a könyv borítója is azt ál-
lítja, hogy ez „a világszínház páratlan törté-
nete (the unrivalled history of world theatre)" 
(Brown 1995). 

34 A záró korszakhatárról írva a követke-
zőt találhatjuk: „A teljességre való törekvés 
azt sugallta volna, hogy a megírás éveiben 
legyen ez a dá tum. Ettől azonban két okból 
el kellett állni. Eddigi tapasztalataink szerint 
még túl közeliek ezek az évtizedek, inkább a 
szakkritika tárgyát alkothatják, s nem a tör-
ténetírásét. Kevés az idevonatkozó résztanul-
mány." (MSZ I. 1990, 9.) 

35 Mint azt Székely a tanulmány konklú-
ziójában kifejti, „a történetírás mint rekonst-
rukció félreértett és ezért elutasított igényére 
válaszolva. A történész [...] nem rekonstruál-
ni akar, hanem az eddiginél sokkal alaposab-
ban meg szeretné ismerni, »felidézni« a múl-
tat. Az ő számára az »ősrégi szellemeket« az 
eddig talán még felderítetlen, vagy csak fe-

lületesen kezelt, tárgy-specifikus források je-
lentik. Ehhez, persze, nem csak szorgalom, de 
fantázia is kívántatik." (Székely 2001, 11.) 

36 Ennek némiképp ellentmond az, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémián a színház-
tudomány még mindig az irodalomtudomány 
egyik alosztályaként szerepel. 

37 Shevstova szerint az interdiszciplinari-
tás „legjobban a diszciplínák olyan dialógusa-
ként lehetne leírni. Ez a dialógus különböző -
elméleti és metodológiai - tudásformák közöt-
ti folyamatos csereként és kölcsönös befolyás-
ként zajlik, és a horizontok kitágítását és nem 
beszűkítését eredményezi" (Shevstova 2001, 
130.). Pavis is az interdiszciplinaritást olyan 
„kritikai konfrontációként értelmezi, amely a 
társadalomtudományok különböző módsze-
reit és elméleteit használja" a sz ínházi tapasz-
talat elemzésére (Pavis 2001, 154.). Sue-Ellen 
Case a feminizmus és a per formansz kapcso-
latát vizsgálva az interdiszciplinaritást éppen 
azért kritizálta, mert ez valamifajta egységes 
területet és közös tudatot és tárgyat feltétele-
zett. Az interdiszciplinaritás helyett a poszt-
diszciplinaritás bevezetését javasolta, amely 
szerint „a tudományok szervezeti struktúrái 
többé már nem tarthatók fenn, mivel csupán 
a társadalmi és intellektuális erők ideiglenes 
találkozása létezik. Következésképp a kuta-
tók már nem külön területeken működnek, 
hanem anyagok és elméletek ideiglenes kap-
csolódásainál" (Case 2001, 150.). 

38 Az 1990-ben megjelent Felütés - írások 
a magyar alternatív színházról c ímű gyűjte-
mény sem vállalkozott az al ternatív színhá-
zak feldolgozására, inkább forrásmunkaként 
használható, hiszen tanulmányokat , vissza-
emlékezéseket, kiáltványokat és interjúkat 
közölt (Várszegi 1990). Az 1993-ban megje-
lent Fordulatok: Hungarian Theatres 1992 című 
könyv szerkesztői, Várszegi Gábor és Sándor 
L. István is csupán arra vállalkoztak, hogy 
összegyűjtsék, feldolgozzák és közreadják 
„sz ínházművésze tünk utóbbi két évben ta-
pasztalt azon jelenségeit, amelyek ebben az 
átmenetinek tekinthető ví lágkorszakban a 
legtisztábban mutatják a vál tozásnak indult 
magyar színházkultúra irányait" (Várszegi és 
Sándor L. 1993, 9.). 

39 A mikro-tör ténet sz ínháztör ténet i al-
kalmazásáról lásd Fischer-Lichte 1997. 
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