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 szín ház el mé let, vagy an nak ár nyé ka [...]. 
Az el mé let már ma gában a látás ak tusá ban 
jelen van.” – Her bert Blau sza vai vi lá go san 

jel zik az Eri ka Fis cher-Lich te ve zet é sé vel im már 
nyol ca dik éve mû ködô ku ta tó csop ort által meg -
való sí tott színháztörténet-írás fô irá nyát. A mun ka 
elsô fázisának ku ta tási ered mé nyeit a Theat e rA -
vantg ar de címû kö tet fogl al ja össze.1 Az eu ró pai 
szín ház 20. száz a di történetének me gírá sá ra vállal -
ko zó proje k tet ugy an is az különbözteti meg a töb -
bi kí sér let tôl, hogy az adott kor szak je len tôs elô a -
dá sa i nak el em zé se és ér téke lé se, az ált a lá nos ten -
den ciák fe l vá zo lása mel lett leg alább ek ko ra hang -
súlyt fekt et a kor szín ház mûvé sze ti dis kur zu sa ál -
tal fel ve tett el mé leti pr ob lé mák ref le xió já ra, il let ve 
an nak tárg ya lá sá ra, hogy az adott mû al kotá sok 
vizsgálata mi lyen új fe lada tok elé ál lít ja a szín ház -
tört é net-írás mi n den ko ri mód szer tanát. Ily mó don 
a ta nul mány gyûj te mé nyek egya ránt ol vas ha tók 
szín ház el mé letk ént és szín ház tö r té net ként; je lez ve 
a két meg kö ze lít és köz ti vis zony dic ho tó mi kus fel -
fo gá sán ak tart ha tat lan sá gát. 

A meg kö zel í tés ala pelve, hogy az írá sok a szín -
házt ör té netet szi gor ú an kult úr tör tén et ként vizsgál -
ják, amely nek el mé le ti hát té rét Er i ka Fisc her-Lich -
te A szín ház mint a kult úr tu do má nyok mo dellje cí mû 
ta nul mánya rö g zí ti.2 Ily mó don az adott kor szak 
szín ház tö r té ne tén ek funda men tá lis kód ja min dig 
a kor kul tu rál is vál to zása i ból rek onst ru ál an dó. Ezt 
tük rö zi a szín házi avant gárddal fog lal kozó könyv 
al címe is. A szín há zi nyelv Ész le lés – Te st – Nyelv-
köz pon tú vizs gá la ta a vál to zá so kat az és zle lé si és 

me gis me rési strukt ú rák 20. szá za di áta la ku lá sá val 
hoz za össze függé s be, ame lyek az olyan tech ni kai 
és kul tu rális új í tá sok ha tás á ra kö vet kez tek be, mint 
a se bes ség (autó), a szi mul tán ész le lés (fo tó, film), 
és a ver bá lis önkifejezés prob lém á i nak for máj á ban 
je lentk e zô nyel vi krí zis. A 20. szá zad szín ház tör té -
ne té nek ilye tén vizs gála ta azonban az zal a kö vet -
kezm énnyel jár, hogy a kor tá rs szín ház mû vész e tet 
hang sú lyo san a foly tono s ság, te hát a szí nhá zi avant -
gárd dal foly ta tott párbe széd hor i zont jáb ól vizsg ál -
ja. A két pa ra digma kö zötti vi szony tag lal á sa tehát 
(er re utal a má sod ik kö tet al cí me) hang súl yo zot -
tan a poszt mo dern vagy posz tava nt gárd kér dé se -
ként je lent kez ik. Ily mó don a 1960-as évek et kö -
ve tô szín há zi ten den ciá k kal fog al ko zó kö tet írá sai 
„abb ól a me gfi gye lés bôl in dul nak ki, hogy »a kul -
tú ra mint szö veg« hosszú ide je köz pon ti me ta fora -
ként mû kö dô e lké p ze lé sét az ötve nes-hatv a nas 
évek tôl kezd ve egyre in kább és radi ká li san vált ja 
fel »a ku l tú ra mint per for mansz« me ta fo rá ja. (19.) 
Ily mó don a kö tet két (egymással össze függô) fe -
jez et re bom lik: a el sô a per for ma ti vitás esz tét i ká já -
val, a máso dik pe dig en nek a tör tén e lem, il let ve a 
tör té net i ség szín padi meg je le níté sé re gya ko rolt ha -
tá sával fog lal ko zik. 

A tan ul má nyok össze vá lo ga tása és sor rendje 
mind két fe jeze t ben ugya nar ról a szer kesz té si elv -
rôl ta nús ko dik. Eri ka Fis cher-Lich te, il let ve Freddie 
Ro kem ír á sai el mé leti sí kon dolg oz zák ki a vizs gá -
lat mun kahi po té zi se it, ame lyeket az adott kor szak 
je len tôs elô adá sa i nak ele m zé se i vel tá maszt ják alá. 
Az ezt kö ve tô munk ák egy részt hosszabb-rö vi debb 
es e tta nulm á nyok fo r má já ban biz o nyít ják a me gál -
la pí tá sok tar tha tósá gát, más részt a leg kü lön bö zôbb 
szín há zi mûfajokban és or szá gokban ta pasz tal ha -
tó jel legze tes sé gek fig ye lem bev é te lé vel ár nyalj ák a 
kia la kult ké pet (pl. Gab ri e le Brands tet ter az írás és 
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a pe rfor mansz vi szo nyát, Wil mar Sa uter a svéd 
avant gárd szín ház egy fe je ze tét dol gozza fel). A 
szín ház tör té net-ír ás ál tal kül ö nö sen meg kö ve telt 
probl é ma o ri en tált ságot (és mód szer ta ni plura liz -
must) bi zo nyít ja, hogy mind két rész ben he lyet kap 
egy-egy, a kor törté nel me és a szín há zi ten denci ák 
kö zött egyért el mûbb meg fe le lést fel té te le zô és el -
méle ti leg ke vés bé re f lek tált, ám rend kív ül alapos 
és poz i tív inf or má ciók ban le nyû göz ô en gazd ag ta -
nul mány (Sa u ter em lí tett mun ká ján kí vül ilyen 
Joachim Fi e bachnak a Scha u büh ne 1970 és 1980 
kö zöt ti tör té net ét fel dol gozó ír á sa). 

„A pe rfor ma tiv i tás új faj ta esz té ti kájá nak ki a la -
kul á sa” Eri ka Fis cher-Lich te ese téb en több szörös 
je len tô ség gel bír. A ta nul mány ma xi mál i san tel je -
sí ti a 1960-as, 1970-es év ek prer for mansz kultú rá -
já nak (Her mann Nitsch, Ma ri na Ab ra mo viç és Jo -
seph Beu ys egy-egy pro duk ci ó ja ál tal ké pvi selt) 
rend kí vül mély elem zé sév el szemb en tá maszt ha tó 
va la mennyi kö ve tel ményt, ám leg al ább ennyi re je -
len tôs az, ahogy a né met szín ház tu do mány tör té -
neté ben kor szakos je lent ô sé gû és a ne vé hez fû zô -
dô sze mio ti kai el mé let re ref lektál. Ha a mun kát 
„egy szín ház szemi o ti kai ész önk ri tiká ja ként” olvas -
suk, az ala p ve tô en struk tu ra lis ta be ál lí tód á sú je lel -
mél et köz pon ti kategóriái új rad e fi ni á lá sá nak le he -
tü nk ta núi. A szín há zi je len tés kép zôdés sze man -
tikai, szin takti kai és prag ma tik ai di men zi ó ja 
(Morris), és ez zel összefü gés ben a szí nész/sze rep/né -
zô vis zony ren dsze ré ben ar ti kul á ló dó te at ra li tás 
ugyan is a 1970-es évek szín házi di s kur zu sá nak ho -
ri zont jában (épp az elôb bi ek ben tá r gyalt folyt o nos -
ságból kö vet ke zô en) nem meg kér dô je le zôdik, ha -
nem át ér té ke lôd ik. Fis cher-Lich te hang súly el tol ó -
dás ról besz él, ami a kul túr a fo ga lom vál to  zá sá ban 
gy ö ke re zik. A 1980-as évek ele jén ki dol goz ott 
szem i o ti kai el mé let a kul tur á lis rend sze re ket – és 
így az azok fö lött hi perk ód ként mû ködô kul tú rát 
– eg yrészt az em be ri világ je lent é ses sé ge, más részt 
a je len tés kép zôdé st szabá lyo zó kó dok sta bi lit á sa 
felôl de fini ál ta. Mil ton Sin ger elmé le te sze rint azon -
ban a kul tú ra nem szi lárd ar te faktu mok össze füg -
gés rendsze ré ben, han em sok kal in kább ún. cul tu -
ral per for mance-ok ban jön lét re és man i fesz tá ló dik, 
melynek kö vetk ez té ben el sô sorb an a je len tés  kép -
zô dés re fe ren ciá lis és per for ma tív funk ci ó já nak vi -

szo nya ért é ke lô dik át, his zen a fi gyel em már nem 
csak és nem el sô sor ban az áb rá zol ás ra, ha nem a fo -
lyam at sze rûs ég re és a meg mut a tás ra, a je lent és kép -
zôd és té nyé re és mi ként jé re irá nyul. (En nek a meg -
kö ze lí tés nek az er ed mé nye pl. a te st szín ház 20. szá -
za di tör té ne tén ek le írá sa is: Fis cher-Lichte ér ve lé -
se sze rint ugyan is az kü lönb öz te ti meg a re a lista, a 
klasszi kus avant gárd és a poszt mode rn pa rad ig mát, 
hogy a test je lei a min den na pi élet ter mé sze tesnek 
ta r tott em be ri vi lá gára vo nat kozta t va, vagy egy ar -
tisz ti kus, de rö g zí tett sza bály rend szer alap ján bír -
nak-e jel en tés sel, vagy pe dig pusz ta tárgy ként ké -
pe zik ré szét a szín pa di világnak és szerepük nem 
a je len tés, han em az ér zéke k re gyak o rolt ha tás felôl 
de fini á ló dik.)3  

A per form a ti vi tás nak ter mé sze te sen – kü lö nösen 
az ang lo-ame ri kai szak i ro da lom ban – ór i á si ha gyo -
má nya van. Fis cher-Lich te ez esetb en Je an Alter 
szo cio sze mi o ti kai el mé le té re tá masz ko dik.4 En nek 
ér tel mé ben a tra di cio ná li san struk tur a lis ta ka teg ó -
ri á kat (pl. a re fe ren cia pr ob le mati ká ját) a szo ci o -
antro po ló gi ai se gít sé gé vel „men ti meg” a de kon -
struk  ci ó tól (Derrida), a zaz eg yrészt nem kér dô je -
lezi meg az „áb rázo lt” és a „je lent és” kate gó ri á i nak 
rög zít he tô ségét, más részt vi szont nem egy univ er -
zá lisan ér vény es, stat i kus, s ily módon on tolo gi zált 
kód alap ján, hanem a társ a da lom- és kul túr tör té -
net di nami kus vált o zá sá ban rag ad ja meg ôket. A 
je len té ses ség kér dé se ily mó don a unive r se of dis -
course és a ke ret (Goff man)5 ter mi nusa i nak hál ó já -
ban ra gad ha tó meg. Az utób bit fej ti ki Petra Maria 
Meyer Ami kor a szín ház ki hul lik egy ke ret bôl cí mû 
ta nul má nya, mely ben J. Ca ge 4’33’’ cí mû (és ennyi 
id e ig tartó) né ma kon certj é nek pél dáján pon to san 
azt a fo lya ma tot elem zi, ahogy meg vál tozn ak a szín -
házi al ko tás és be fog adás mi ként jét rög zí tô, s ily 
mó don a szín ház foga l mát de fi niá ló té nye zôk. Ez 
a meg kö ze lít és azon ban – a der ri dai „el vá rá sok el -
vá rásho ri zont nél kül” prob lé máj á ra ref lek tál va – 
nem a re cep ci ó tört é net, ha nem sokk al in kább a 
prag  ma tiz mus, il letve a fe no me no lógia fe lôl kö ze -
líti meg a „Mi tör té nik itt egy ál tal án?” és „Mil yen 
fel té tel ek mel lett tar tunk va la mit va ló sá gos nak?” 
kér dés ét, s így rög zíti az ész le lés és ért el me zés felté -
te le it. (Ezt je l zi az is, ahogy az elem zés fi nom kü -
lönb sé get te sz a disz kur zív, a pszi choló gi ai, a kultu -
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rá lis és a medi á lis ke ret kö zött.) Ily mó don a re fe -
renc i a li tás „val a mit val a mi re vo natk oz ta tunk”- vi -
szony rend sze re, a „va la mit va la mi lyen ke ret re vo -
nat kozt at va és zle lünk és ér tel me zünk”- foly a ma ta -
ként de fi ni á ló dik.  

A ta nul mány gyûj te mény má sod ik ré szé nek kö -
zép pont já ban a tör té ne lem és a szín ház vis zo nya 
áll. Fredd ie Ro kem a franc ia forra da lom leg hír e -
sebb elô adá sa in ak vizs gá lata so rán ar ra kér dez rá, 
hogy a tör té nelmi es e mé nyek színrevitelének re -
cep ciós szo kás a it, az au ten tic i tás és fik ci ona li tás 
kö ve tel mén yét mi és mi ért kü lön böz te ti meg a bár -
mi lyen más tör té net áb rá zo lá sát kí sé rô tôl. Tan ul -
má nyán ak cí me (Per form ing his tory) pon to san ar ra 
az oxi mor on ra ját szik rá, amit a mél tán el hír e sült 
historiographie (de Cer te au) eti mo ló gi á ja rejt magá -
ban: a tört é ne lem és az írás, az az a va lóság és a dis -
ku r zus vis zo nyá ra. A ki fej e zés „nem cs ak a szín pa -
d on fo lyó szín házi elô adás ra vo nat koz ik, hanem 
tör tén el mi tet tek megm u ta tá sára is. E két szfé ra kö -
zött a szín ész tölti be az össze kötô ka pocs sze re pét, 
aki a tör té nel mi tett e ket, es e mé nye ket a ki vi te le zés 
és az elô adás ál tal hozza kö zel a né zôhöz, hi szen 
nem cs ak ‘játs zik’, ha nem ezzel egy ide jû leg ‘meg -
ér t ve vég be visz’ va la mit”. (319.) A mú lt ese mé nyei 
ger jesz tet te szo ciál is ener gi át (Gr e enb latt)6 a szí -
nész ké pes olyan esztétikai és for ra dal mi energi á -
vá alak í ta ni, mely a té mát feld ol go zó kor tá rs pro -
duk ci ó kat a be n ne rejlô lé nyeg es sel, va ló sá gos sal 

kö ti össze. Enn ek kö vet kez té ben jön lét re az au -
tent i ci tásnak egy, a dok u men tari s ta hû ség tôl külön -
bö zô és mi n dig a má ra refl ek tá ló kö vet el mé nye. A 
felve tett kér dé sek re a Peter Weiss-fé le Ma rat/Sa de 
(1964), az Aria ne Mno uch kine-féle 1789 (1970), a 
Bergman-fé le Ma dame de Sade (1989), il let ve Wil -
son ren dezte Dan ton ha lá la elem zé se köz ben kere -
si a vá laszt, míg Christ el We i ler a Marb ur gi Szín -
házi Mû hely egy el ôadá sa kap csán a ho lo ca ust el -
fe le dett áld o za ta i nak és a je len nek a zs i dók em lé -
kez et-já ték ban te ma ti zá ló dó fe szült sé gé rôl, Fri ede -
m ann Kre u der pe dig egy Grü ber-ren de zés ap ro pó -
já ból a klasszik us We i mar és fa siszta mú lt já nak vi -
szo nyá ról ír. 

Míg a kö nyv elsô rés zé ben a perf or man szok rész -
le tes l eír á sa – am i vel már ön ma gá ban nagy szol gála -
tot tett ek az eu ró pai sz í nház tör té net-ír ás nak –, a 
má so dik rész ben a té ma vál asz tás(ok) iga zol ják azt 
a (a szín há zi avantgárd és a posztm o dern kap cso -
lata fel ôl is meg vizs gá lan dó) meg áll apí tást, mely sze -
rint a 20. száz ad szín há záb an az élet tárgyi és nem 
csak tár gyi való sá gá nak val mennyi eleme teat ral i -
zá lód hat. A köt e tet olv as va ped ig sajná l juk, hogy a 
kut a tó csopo rt tagjai bi zony ta lan nak lát ják a kö zös 
munka foly ta tá sát, s így az „ezr ed for duló kü szö bé -
nek szín há zá ról” ír an dó, s a ku tatá st „befe je zô” ta -
nul mányg yûj te mény el ké szül te is bi zonyta lan. 

 
Kiss Gabriella
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