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Kiss Melinda

„performálom 
magam” 
Interjú Kiss Gabriellával

Kiss Gabriella a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető 
egyetemi docense. A Színháztudományi Tanszék kurzusain német és magyar 

színház- és drámatörténettel foglalkozik, de oktat előadáselemzést és alkalmazott 
színháztudományt is. Továbbá Brecht- és operettkutató, a Theatron színháztudományi 
periodika alapító szerkesztője, az MTA Színház- és Filmtudományi Különbizottságának 
titkára, a Drámapedagógiai Albizottság tagja. Öt önálló kötete jelent meg előadáselem-
zés, szemiotika, kortárs rendezői színház és a nevetés polgári színháza témákban, me-
lyek közül az első és az utolsó középiskolásoknak szánt tankönyv.1 Publikációs listája 
szimpla sortávval tíz oldal, ő fordította magyar nyelvre A dráma története és A perfor-
mativitás esztétikája című köteteket,2 amelyek a kortárs színházi horizontot jelentősen 
meghatározó Erika Fischer-Lichte írásai. 

Magyar, illetve német nyelv és irodalom szakon végzett a Debreceni Egyetemen. Mi vezette a 
színház és a színháztudomány irányába?

Eltekintve attól, hogy én is színjátszóztam középiskolában, és sokszor eltáncoltam magam-
ban a Csárdáskirálynőt, harmadéves voltam, amikor találkoztam Balkányi Magdolna tanárnővel 
a debreceni germanisztikán, aki Dráma és színház kurzust tartott. Az elején csak drámákkal 
foglalkoztunk, később pedig Erika Fischer-Lichte színházszemiotikájának problémafelvetéseit 
boncolgattuk. 

Ezt követően kijutottam egy nyári egyetemre Grazba, ahol egy olyan Dürrenmatt-darab alap-
ján készült előadást láttam, amely csak fényekből, bábokból és formákból állt. Ekkor értettem 
meg, mire volt jó az előző két félév – a színház nyelvén állt össze bennem a rendezés. Aztán 
ötödéven a müncheni egyetem vendéghallgatója voltam színháztudomány szakon, s csaknem 
minden este színházban ültem. 

A diplomakiosztó után viszont elfogott a pánik, hogy – mivel az intézményes képzés befeje-
ződött – buta maradok. Szombathelyi ismerőseimtől hallottam, hogy Bécsy Tamás színháztudo-

1 Bevezetés a színházi előadások világába, Budapest, Korona, 1999; (Ön)kritikus állapot – Az előadáselemzés 
szemiotikai módszerének vizsgálata, Budapest, Orpheusz, 2001.; A kockázat színháza – Fejezetek a kortárs 
magyar rendezői színház történetéből, Veszprém, PEK, 2006; A magyar színházi hagyomány nevető arca – 
Pillanatfelvételek, Budapest, Balassi, 2011; A színház csak ürügy, Budapest, Theatron, 2013. 

2 Erika Fischer-Lichte: A dráma története, Pécs, Jelenkor, 2001.; E. F-L: A performativitás esztétikája, Buda-
pest, Balassi, 2009.



25

KUTATÁS

mány szakot indít Veszprémben. Bár egészen eddig meg voltam győződve arról, hogy már nem 
él, hiszen olyan sok könyvéből kellett szigorlatoznom, megírtam a professzor úrnak, hogy tanulni 
szeretnék. Bécsy elhívott a fogadóórájára, és fél évig bejártam a színházontológia kurzusára az 
ELTE-n. A harmadik óra elején a szó legszorosabb értelmében rám borította az akkor még csak 
kéziratban létező könyvét. S mivel két héten belül referáltam belőle, felfedezte bennem a telje-
sítmény-orientált, jól tanuló kisdiákot: minden órája után beparancsolt a tanszéki szobájába, és 
megkérdezte, mit nem értek. 

A félév végeztével meghívott a veszprémi tanszékre tanítani. Először csak öt, egykor miskolci 
diákot „oktattam”, majd azt az első évfolyamot, amelynek többek között Filó Vera, Gyulay Eszter, 
Schuller Gabriella, Tasnádi István és Tímár András is a hallgatói voltak. Miközben főállásban a 
Szent István Gimnáziumban dolgoztam, velük együtt tanultam az általános és a fischer-lichte-i 
szemiotikát, továbbá az előadáselemzést. S nem utolsósorban nyelvtant kérdeztem a felvételin, 
illetve órarendet csináltam. Bécsy Tamás három ilyen év után ajánlotta fel a tanársegédi állást.

Mikor ismerkedett meg Jákfalvi Magdolnával és Kékesi Kun Árpáddal?3 

Jákfalvi Magdolnával az első felvételin. Meghatározó élmény volt, hiszen rendkívül impulzív 
és határozott fellépésével egy pillanat alatt meg tudta kérdőjelezni azt, amit az abszurd drámáról 
gondoltam. Kékesi Kun Árpáddal talán egy tanévnyitó értekezleten találkoztam, és együtt tuto-
ráltunk egy OTDK-dolgozatot. 

Bécsy Tamás teljes szabadságot biztosított nekünk: ügyként élhettük meg a 90-es évek ma-
gyar rendezői színházának posztdramatikus kanonizációját, színházba vittük a hallgatókat, s az 
adott tantárgyakon belül azt taníthattuk, amit akartunk. Ő pedig harcolt értünk, az egyetemcsi-
nálás „régi motorosaként” iparként űzte a színháztudományt, s csak azt várta el tőlünk, hogy 
szakmailag maximálisan teljesítsünk. 

Soha vissza nem térő, kegyelmi időszak volt, amelynek fénypontjait a májusi konferenciák je-
lentették. Ott váltotta ki az első vitát Kékesi Kun Árpád A reprezentáció játékai című tanulmánya, 
amelyben elsőként fogalmazódott meg az a tézis, hogy Alföldi Róbert, Mohácsi János és Zsótér 
Sándor rendezései is kanonizálásra érdemesek. Ez ma már megkérdőjelezhetetlen közhely, de 
akkor mind a kijelentés, mind az írás nyelvezete botránynak számított. 

Ennek okán elkészítettük a Színház folyóirat posztmodern számát, és elkészítettük első szak-
fordításainkat. Ekkor vált számunkra is bizonyossá, hogy azért értjük egymást, mert a kortárs 
európai színház és színháztudomány leginnovatívabb törekvéseinek horizontjából érdekel minket 
a magyar színház. S ez akkor is így van, ha a franciás, angolszász és német szocializációnak, 
továbbá az egyértelmű alkati különbségeknek köszönhetően mindmáig eltérően artikuláljuk az 
álláspontunkat.

Hogy sikerült az ellentéteket kibékíteni?

Máig sokat és hevesen vitázunk, de a szakmaiság mindenek feletti tisztelete közös platform 
– később persze a család, a gyerekek is kapcsolódási pontot jelentettek. Az a tény például, hogy 
volt tanítványainkkal és kollégáinkkal együtt immár nyolcadik éve dolgozunk abban a színházi 
netfilológiai projektben, amely történeti rekonstrukciók révén a www.philther.hu felületen őrzi meg 
a magyar színházi hagyomány kánonfordító előadásait,4 bebizonyította, hogy nagyon jól tudunk 
élni egymás másságával, jó értelemben, csapatként használjuk egymást.

3 Jákfalvi Magdolna színháztörténész, a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem professzora. Kékesi 
Kun Árpád színháztörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének habi-
litált docense.

4 Vö. Jákfalvi Magdolna – Kékesi Kun Árpád: Digitális színházi kánon. Jelenkor, 2012/6. 621—623.
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Mindhárman a Theatron színháztudományi periodika alapítói közé tartoznak. Hogyan kezdő-
dött ez a fajta munka?

A Theatron 1998-ban jött létre, a Megyeri László vezetésével befogadó-színházként működő 
Thália Színház támogatásával. Ha jól emlékszem, az első négy szám finanszírozását vállalta, ami 
elég volt arra, hogy elkezdjük megtanulni a lapcsinálást. Elkötelezettségből fordítottuk az alap-
szövegeket, személyes kapcsolatok révén könyörögtük ki a jogdíjakat, megpróbáltuk motiválni 
a hallgatóinkat, és persze koncepciókat gyártottunk. Azokat az elméleti horizontokat akartuk 
reprezentálni teoretikus írások és elemzések révén, amelyek (mint a dekonstrukció, posztfeminiz-
mus, szemiotika stb.) mindmáig meghatározzák a színházértést. S meg kellett tanulnunk pályáz-
ni. Aztán az évek során a „Theatron” a Bécsy-iskola olyan fedőnevévé vált, amely egy szakmai 
közösséghez tartozást jelent vagy sugall. 

Milyen volt Erika Fischer-Lichtét először a szövegein keresztül megismerni, majd később vele 
együtt dolgozni? 

Hiszek abban, hogy az igazán fontos könyvek, előadások, emberek megtalálják azt, akinek 
sokat jelentenek – sokszor véletlenül, izzadságszag nélkül. Ez a történet is ilyen: véletlenek soro-
zata. Huszonegy éves germanistaként a tanárom döntötte el, hogy pénteken 10 és 12 óra között 
épp Fischer-Lichtével foglalkozzak. Münchenben akkor és ott szintén kötelező olvasmány volt 
(a Sorbonne-on vagy a Yale-en nem lett volna az). Egy véletlennek köszönhetem, hogy Berlinbe 
mentem doktorálni, hiszen elcserélték a pályázatomat – ellenkező esetben az újjáépülő főváros 
helyett Mainzban könyvtározom egy évig, és sohasem kéri rajtam számon Erika Fischer-Lichte 
egyik napról a másikra, hogy megírtam-e a disszertációmat. 

A Semiotik des Theaters három kötete nagyon logikusan és racionálisan van felépítve – 
tkp. kiváló egyetemi tankönyv, különösen olyan valakinek, aki nem Kulcsár Szabó Ernőtől és 
Szegedy-Maszák Mihálytól tanult az egyetemen. Én Lukács esztétikájából vizsgáztam, és Vajda 
Mihály, Heller Ágnes, Fehér Ferenc ihletésére önszorgalomból, nyáron olvastam Gadamert. 

Szóval számomra nagy segítség volt, hogy 
először lekerekített válaszok, kész tézisek ré-
vén tehettem fel magamnak azt a megvála-
szolhatatlanságánál fogva fontos kérdést, 
hogy „mi a színház?”. S ha az ember jól kér-
dező hallgatókkal és őszinte munkatársakkal 
találkozik, továbbá tényleg figyel a színház-
ban, úgyis továbbgondolja azt, amit olvas. Ha 
pedig kellően kreatív és önreflexív, felismeri a 
problémákat. Amúgy Fischer-Lichténél még a 
bekezdések szerkesztése is racionális (ezért is 
lehet szakmányban fordítani), s nem mellesleg 
a germanista szakírás megtanulható módja. A 
jótanuló-típus meg is tanulja.

A dráma történeté-nek köszönhetem, hogy 
– ismét egyértelmű válaszok soraként – meg-
szerettem az előadások történeteként értett 
színháztörténetet. Fischer-Lichte őszintén hisz 
a kutatás és a tanítás humboldti egységében. 
A fordítás során válaszolt minden kérdésemre, 
de a legfontosabb számára a közérthetőség, 

Kiss Gabriella



27

KUTATÁS

az olvasmányosság volt. Talán ennek is köszönhetem, hogy a szakfordításaim modellolvasói 
egyre inkább a hallgatóim. Például mivel a gördülékenység érdekében hétszáz oldalon keresztül 
többször is fel kellett rúgnom a mondathatárokat (s ezért még meg is dicsértek), máig küzdök 
azzal, hogy mikor tartsam be ezt a szakfordítói alapszabályt, és mikor ne. A performativitás 
esztétikája esetében (amire ő kért fel) sem volt ez másképp, igaz: ez esetben ragaszkodott egy 
szakmai kontrollfordítóhoz, a berlini Freie Universität-en doktorált és azóta is ott dolgozó Czirák 
Ádámhoz, aki munkatársam és barátom lett.

Az Ön szakmai észrevételeit hogyan fogadta?

Ahogy a Színház 2011/3. számában olvasható interjúból is kiderül, Fischer-Lichte nem igazán 
fogékony a kritikákra. Én viszont tényleg megértően tudom őt olvasni. Kérchy Vera recenziója 
meg is jegyzi, hogy már-már megható, ahogyan fordítói lábjegyzetekben igyekszem megmenteni 
a szerzőt. Amúgy az elmúlt húsz évben többen is kritizálták ezt a „deffenzív” attitűdöt. Igazuk 
volt – azt hiszem, tíz éve vagyok képes nagyon ritkán, de akkor nagyon egyértelműen kijelenteni, 
hogy ez vagy az ostobaság.

Mennyire követi Fischer-Lichte nyomon a magyarországi színháztudomány alakulását?

Körülbelül úgy, mint Brecht tette Heiner Müller életművével: ha találkozunk, megkérdezi, hogy 
van / hogy él a hazai teatrológia. De ez nem érdektelenség. Inkább annak a jele, hogy képtelen 
áthidalni azt a térbeli és időbeli távolságot, amely a nyugat-európai és a hazai tudományos disz-
kurzus között van. Amikor például A performativitás esztétikájának fordítása szóba került, minde-
nekelőtt azt próbáltam vele megértetni, hogy ha Magyarországon valaki lefordít egy könyvet (ki-
véve a Harry Potter-köteteket), nincs rá garancia, hogy az meg is jelenik. Ő nem is figyelt, rögtön 
szerződést küldött. Végül az aggályaimat megelégelő könyvelője mondta ki azt a tézist, amelyet 
én mindmáig egyetlen egyszer hallottam (németül): a szakfordítói tevékenység önmagában ér-
ték, és ők ezt fizetik meg – a kiadás egy másik történet. A Humboldt-ösztöndíjam alatt többször 
magától értetődően állította, hogy szerinte egy olyan publikációs listával, mint az enyém, már 
rég professzornak kellene lennem, miközben Magyarországon sokan az enyémnél hosszabb 
publikációs jegyzékkel megbízási szerződésekből tengődnek. Azt hiszem, a tudományszervezés 
magyarországi keretfeltételei kívül esnek az ő horizontján.

Milyen a németországi színháztudomány helyzete?

Náluk magától értetődő, hogy több színháztudományi tanszék van, amelyek többféle irányt 
képviselnek (bár a diákok ott is küzdenek egy-egy tanszék bezárása ellen). Ezért is irigylem azt, 
hogy Erdélyben két ilyen egyetemi intézet is működik, hiszen lehet profilt alakítani. Szóval az is 
egy más diskurzus.

Beszélgessünk kicsit a könyveiről! Milyen indíttatásból írta meg A kockázat színháza című 
kötetet?

Ez egy tanulási folyamat. Az 1998/1999-es berlini évadban hetente három posztdramatikus 
előadást láttam. 1999 májusában életemben először vettem részt a Berlini Színházi Találkozón, 
és ezzel párhuzamosan elolvashattam Hans-Thies Lehmann akkor megjelent könyvét. Majd 
hazajöttem, és egyfelől a színháztudomány iránt komolyan elkötelezett hallgatókat taníthattam, 
másfelől publikálhattam a Mohácsi-, Schilling- és Zsótér-féle rendezői formanyelvekről írt tanul-
mányaimat. Vagyis miközben megértettem a színház szemiotikáját (és ledoktoráltam), megta-
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nultam megkérdőjelezni a téziseit (és habilitáltam). S persze újra és újra érdekesnek tudtam és 
tudom találni Brecht életművét, Zsótér Sándor rendezéseit és az operett műfaját. Megtanultam 
a színház nyelvein írni, látni, olvasni, összetett rendszereket applikálni magyar jelenségekre. Kö-
vetkezésképp A kockázat színháza (és persze Az önkritikus állapot) mintegy előkészítette az első 
„eredeti” munkát: A magyar színházi hagyomány nevető arcá-t. Ez esetben ugyanis a korpusz (az 
operett, a népszínmű, az Egressy-féle színészetelmélet stb.) olyan sokszínű, és első pillantásra 
annyira idegen a posztdramatikus kérdéshorizonttól, hogy szinte minden alfejezetben új, kvázi- 
önálló szempontokat követelt ki magának. Örülök, hogy pont ezt írtam meg a Humboldt-ösztön-
díj támogatásával, és hogy ezt ajánlhattam a lányomnak.

Mindezek mellett a politikus színházzal is foglalkozik, Ön különböztette meg a magyar színházi 
diskurzusban először a politikus és politikai fogalmát. 5

Magyarországon jelenleg Kricsfalusi Beatrix a legfelkészültebb ebben a témában,6 bár mindig 
megemlíti, hogy magyar nyelven én írtam az első jelentős tanulmányt ezzel kapcsolatban. Amúgy 
teljesen logikus lépés és szakmai minimum volt, hiszen a posztbrechti színházként értett Poszt-
dramatikus színház epilógusában Lehmann nyitja meg ezt a perspektívát. Magánemberként nem 
tartom feltétlenül örömteli jelenségnek, hogy a politikai és politikus színház közötti különbségtétel 
a kettős beszéd reneszánszának köszönhetően ennyire fontos kérdéskörré vált. Az előadáselem-
zés és a színházi nevelés kapcsán viszont megkerülhetetlen. 

Merre tart most a munkássága?

Most a tanítás és a színházi nevelés érdekel. Nagyon hálás vagyok a budapesti Szent István 
Gimnázium intézményvezetőjének és magyartanárainak, hogy 2014 szeptemberétől újra elkezd-
hettem dolgozni 14-18 évesekkel. Hihetetlen mennyiségű érzelmi energiát adnak a Dráma és 
tánc órák, a projektek, nagyon nagy kihívást jelentenek a versenyfelkészítések, és rengeteget 
tanulok önmagamról, amikor a diákszínjátszókat és -rendezőket segítem. Kifejezetten izgalmas 
azokkal a volt tanítványaimmal dolgozni, akik (mint Bakonyvári Ágnes, Fekete Anikó, Kovács 
Ágota, Romankovics Edit, Sára Eszter, Vági Eszter, Zuti Krisztián) ezen a területen sokkal tapasz-
taltabbak. S nagyon várom a most követező félévet, amikor először taníthatok előadáselemzést 
a KRE Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szakán. Talán ezért is reagálok türelmetleneb-
bül arra a tényre, hogy az egyetemen is egyre nehezebb megszólítani a hallgatókat. Lehet, hogy 
baj, hogy sem nem akarok, sem nem tudok lemondani a felőlük érkező, engem szakmailag meg-
termékenyítő ingerekről. Épp ezért meggyőződésem, hogy más módszerekre van szükség – már 
az sem elég, hogy, ha kell, önmagamat performálva, a fakanálon táncoljam el azt a terminust, 
amelyet például a berlini színháztudományi tanszéken óráról órára olvasott angol, német, francia 
nyelvű szakirodalom feldolgozása során értenek meg a hallgatók. Több gyakorlati (dramaturgiai, 
szakírói) feladatra és közös élményre van igényük, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. 

Mennyire nehezíti meg a munkájukat, hogy Magyarországon BA-szinten csak egy 50 kredit 
értékű modulban lehet színháztudományt tanulni? A mesterképzésre sokféle háttértudással és 
érdeklődéssel érkeznek a diákok – lehet-e, érdemes-e homogenizálni? 

5 Kiss Gabriella: A „kisiklás tapasztalata”. Gondolatok a politikus színházról és a színház politikusságáról. In: 
http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/17. Letöltés ideje: 2014. június 24. 09:28.

6 Kricsfalusi Beatrix: Reprezentáció – esztétika – politika, avagy miért nem politikus a magyar színház. In: 
http://www.academia.edu/5915490/Reprezentacio_-_esztetika_-_politika_avagy_miert_nem_politikus_a_
magyar_szinhaz. Letöltés ideje: 2014. június 24. 09:30.
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Ez nagyon nehéz kérdés. Izgalmas korban és képzettségben különböző emberekkel foglal-
kozni egyszerre, és nagyon termékeny tud lenni, ha képesek artikulálni a másságukat, és ké-
pesek ezt az idegen perspektívát párbeszédbe léptetni a színháztudományéval. Hiszen a teat-
rológia nemcsak kortárs színházi jelenségekre, hanem a kultúra legújabb történéseire is reagál. 
Ugyanakkor ez mégiscsak bölcsészképzés és egy több mint száz éves múlttal rendelkező szak-
tudomány – alapvető dolgokat meg kell tanulni ahhoz, hogy alkalmazni kezdjünk bármit is bár-
mire. Nagy kérdés a homogenizálás, hiszen nem normális az az alternatíva, hogy vagy a nulláról 
kezdjük, vagy megkeserítjük a diákok életét a nagyon szofisztikált szinttel – talán ez is egy olyan 
kizáró ellentét, amelyet „egymásba kellene omlasztani”.  S az is nagy probléma, hogyan lehet 
teret adni az egyéni megnyilvánulásoknak, hiszen húsz-huszonöt emberből tíz várja az egyes 
szám, első személyű figyelmet és segítséget. Ez is az oka annak, hogy a felvételin mindenekelőtt 
arra vagyunk kíváncsiak, van-e a hallgatónak határozott elképzelése arról, mire akarja használni 
ezt a két évet – és minket.

Mennyire követik nyomon az Erdélyben zajló színháztudományi oktatás alakulását?

Nagyon jó kapcsolatunk van Ungvári-Zrínyi Ildikó révén a marosvásárhelyi színháztudomány 
szakkal és a doktori iskolával, Visky András pedig, aki Kolozsvárról jár hozzánk, a Tanszék teljes 
állású docense. De leginkább az olyan hallgatók révén követjük nyomon, mint Ön: az Erdélyből 
idejövő diákoknak (talán mert már volt részük egy BA képzésben) sokkal határozottabb elképze-
léseik vannak. S ezért talán közelebb is kerülnek a célhoz, ami (Bécsy Tamást idézve) az átlagos-
nál mélyebb önismeret, emberismeret és valóságismeret.


