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 Best sel ler-írók siker tör té ne te i ben ol vas ha tunk 
ar ról, hogy egy-egy könyv már a meg je lenés 
el ôtt e lfo gyott, és a máso dik k iad ást is percek 

al att e lka p kod ták a bol tok pol ca i ról. Hans-Thi es 
Leh mann munká ját a né met könyv pia con is szokat -
 lan vár a ko zás elôz te meg, s enn ek je lei már 1998 
ôs zé tôl ér zé kel het ôk vol tak1. A fe l fo ko zott ér dek -
lô dést (többek kö zött) az is ma gya ráz za, hogy – bár 
az el múlt évek ben igen sok és sok fé le kí sér let szü -
le tett a nyolc va nas-ki lenc ve nes évek szín há zi ten -
den ci á i nak le í rá sára és ér telme zé sé re – a fr ank fur -
ti egye tem Szín ház tu do má nyi Tan szé ké nek ve ze tô 
pro fesszo ra az össze fog la lás és a rends ze res át te -
kin tés igé nyév el kö zel e dett a kor társ szín ház szé -
les pa no rá máj á hoz2. Ily mó don Hans-Thi es Leh -
mann mun ká ja egya ránt nagy  hang súlyt fek tet ar -
ra, hogy kri ti ku san ér té kel ve át te kint se a kor társ 
szín ház ról írt eddi gi elem zé sek et, és hogy a nyu -
gat-eur ó pai fesz ti vá lok és ta lál koz ók leg nép szerûbb 
ren dez ô i nek mun ká it a szín házi kom mu ni káció 
hat va nas évek végé re ki a la kult szo kásr end jé nek 
vál to zá sa fe lôl vizs gál ja.  

A Postd rama tis ches Thea ter középpontjában több 
szem pont ból is a be fog adás áll. „Fe lhasz ná ló ba rát” 
jel le ge a ma gyar nyel ven ol vas ha tó el mé le ti mun -
kák kö zül leg in kább Cul ler 1997-ben az Osi ris Kia -

dónál meg je lent De konst ruk ci ó já hoz ha son lít ható: 
a „pro lóg us nak” ne vez ett (alig negy ven ol da las) be -
vez e tô szer keze tét péld á ul az a disz kur zív játék ha -
táro z za meg, ahogy Leh mann mint egy já ték o san 
rea gál va kö ve ti a té má ban tá jé ko zott ol va só kol -
lekt ív asszo ci á ci óit. Mi köz ben a le írás szint jén jel -
zi a posztd ra mat i kus szín ház leg fon to sabb je gye it, 
rö vid en ki tér a kor társ szính á zel mé le tek há rom leg -
fon to sabb ori en tá ci ós pont já ra és az ál ta luk fe l ve -
tett kér dés cso por tokra: az az a vizs gá lan dó te n den -
ci ák nak a posztmodern áll apo t hoz (Lyo tard), a mé -
di at ár sa dalom szi mul á ci ós va l óság fo gal má hoz, il -
let ve a szín há zi avant gárd hoz fûzôdô vi szo nyá ra. 
A cím vá lasz tást pon to san az mag ya ráz za, hogy a 
lehm an ni meg köze lí tés – a meg tere mt he tô pár hu -
za mok el len ére – el uta sít ja a „posztmodern színház” 
ka te gó riá ját, miv el a lyo tard-i ér te lemben ve tt jel -
zô eg yrészt egy „ál lap o tot” mi nô sít, azaz bi zo nyos 
ér te lem ben a kor szak meg ha tá ro zás igé nyé vel lép 
fel, más részt al ap ve tôen a mo der nitás le zárt sá gát 
deklarálja3. Ez zel szem ben a posztd ra ma tik us szín -
há zat hang sú lyo zot tan az a (szoci o ló gi ai l ag is meg -
vil á gí tott) tény de fi ni ál ja, hogy egy a sok ten den cia 
kö zül (27–29), s így a dra mat i kus szín ház tra díció -
 ja sem a ne gá ció és az elu ta sí tás je gyé ben tûnik fel, 
hi szen „a dr á ma >utá ni< álla pot azt je len ti, hogy [a 
dra ma ti kus szín ház – KG]– egy re gyen gülve és egy -
re in kább a fo gyasz tás tárgy a ként – a „normális” 
szín ház struk túr á ja ként, azaz a kö zön ség jel en tôs 
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1 A könyv 1999 máj u sá ban ke rült könyve s bol ti forga lom ba, és et tôl a hó nap tól kezdve az egy ik leggyak rab ban meg hi vat -
ko zott szín há zel mél e ti és -tör té neti szak könyv lett. 

2 Utól ag e könyv meg je lené se (is) indo kol hat ja, hogy az Eri ka Fis cher-Lich te ve zet é sé vel mûkö dô és a frank fur ti egye te men 
fo lyó ku ta tá sok kal élénk kom mu ni kác i ót foly ta tó ku ta tóc so port „le mon dott” az „ez red ford u ló kü szö bén álló szí nház zal” 
fog lal ko zó, és a 20. század sz í nház tör té ne tét fel dolgo zó pro jek tet „be fe je zô” ta nul mánygyûjte mény meg írás á ról. (A pro -
jekt el ké szült két mun ká já ról lsd. The at ron, 1999/1. 91–93.) 

3 „A le giti má ció me ta nar rat ív ap pa rá tus á nak ela vu lá sa egy b eesik a me taf i zi kus fi lo zó fiá nak (...) a vál sá gáv al. Az el bes zé lô -
funk ció el vesz ti mûköd te tô it: a nagy hôst, a na gy ve szé lyek et, a nagy utazá so kat és a nagy célt. Szét osz lik az el be szélô, 
és eg y ben de no tat ív, elô író, le író stb. nyel ve lem ek fel hô i ben, ahol min den el em a ma ga gya kor la ti sui gen e ris vegy ér té -
kév el mo zog. Ez ek nek a fel hôk nek a keve re dé si pontj a i ban élünk mind annyi an.” Jean-Fran co is Lyot ard: A poszt mo dern 
ál la pot. Bp., Szá zad vég, 1993. 8. 



ré szén ek el vá rá sáb an, áb rá zo lás mód jai sok fé le sé -
gé nek alapj a ként, dra ma turg i á já nak kvázi-au to ma -
ti ku san mûkö dô nor má jak ént to vább él.” (30).  

A dra ma ti kus disz kur zus alapv e tô en a (Der ri da 
im már nor ma képzô sz e re pet be töl tô Ar taud-ér tel -
me zés én ala pu ló) „lo go cent ri kus szín ház” kate gó -
ri á ján ala pul4, s így Leh mann az el múlt év ti ze dek 
szín há zát eg yér telmûen a dr a ma ti kus szö veg és a 
szín házi nyelv vi szo nyá ban be kö vetk e zô para dig -
ma tik us vál to záso k nak a szín há zi komm u ni ká ció 
kül ön bö zô fak to raira gy a ko rolt ha tá sa fe lôl ér té ke -
li. A szín há zi jel hasz ná lat (a drá ma dik tálta) hi e -
rar chi kus voltá nak meg szünte – szem ben a szín -
házi av ant gárd leg in nov a tí vabb sajátosságával – már 
nem annyi ra a szín há zi esz kö zök egyen ran gúsá gá -
nak (s így ren de zôi fo r ma nyelv ek ki a la ku lá sá nak) 
szem pontj á ból, ha nem azért bír je lent ô ség gel, mert 
al ap ve tô en me gkér dô jel e zô dik, sôt szer tefo sz lik az 
eg yfaj ta fik tív koz mosz ábrázolásának a pró zai szín -
házb an ed dig dom i náns igé nye (44). Ily mó don a 
„poszt” jel zô egyaránt vo natk o zik a fikci ó ra és a 
koz mi kus ság ra: az elôbbi a re á li ák, az ér zé kek és a 
test ön ál ló és sa ját lo gi ká já ból építke zô au to nóm 
te at ra lit á sá val szem ben de fi ni áló dik és vá lik e szín -
ház cent ru mává, az utób bi az után zás, a csele k -
mény és a ka tar zis arisz tot e lé szi alapk a te gó riá i nak 
for má ci ó i ként fel fo gott, il letve a való ság mo dell je -
ként mûkö dô dra ma ti kus szöv e gek so rá ra vo nat -
ko zik (20). (Le h mann – Arisz to te lész és He gel ka -
te gó ri ái nak elem zé se so rán – egyér telmûen a szín -
há zi kom mu ni ká ci ó ban be töl tött sze re pe fe lôl vizs -
gál ja a drá mát, ám e meg áll apít á sát a poszt mo dern 
drá ma i rod a lom oly an szöve ge i vel tá masztja alá, 
mint példá ul He i ner Mül ler, Ra i nald Go etz, Ba zon 
Brock, Pe ter Hand ke, Elf ri e de Jel i nek, il letve Da -
rio Fo, Bern ard Maria Koltès, Dea Lo her és Urs 
Wid mer mûvei.) A ha gyo má nyos ér te lem ben vett 
drá ma i ság meg szün te a lo gik us össze füg gés és kon -
 cent rált szerke sz tés mód hiá nya kö vet kez é ben a 
szín há zi jel rend sze rek szub ver zív ere jé nek ad he -
lyet, az az a csel ek mény bizto sí tot ta é rte le mössze -

füg gés felfü g gesz tôd é se el sô sorb an a né zôi be fo ga -
dást vál toz tatja meg.  

Leh man a Gert ru de Ste int ôl köl csönzö tt „lands -
cape play” ak tu sával jel lem zi a posztdr a ma ti kus 
szín házi re cep ció fo lya ma tát: „A mí tosz nem oly an 
törté net, ame lyet bal ról jobb ra, kez de tét ôl a vé gé -
ig ol va sunk, ha nem olyas mi, amit az ol va sás so rán 
ma ga tel jessé gé ben ta r tunk min dvé gig szem elôtt”. 
A Thorn ton Wil der tôl vett idézet5 kü lön ö sen azért 
ta láló, mert vi lá go san jel zi a sz í nhá zi esemé ny má -
sik, a tör té net me sé lésen6 tú li és a posztdr a ma ti kus 
ten denc i ák ban elô tér be kerülô (per for ma tív) ol -
dalát, ráadásul ki vá ló an ér zé kel te ti a lá tás és a hal -
lás mint egy tárg yá ba és ön ma gába fel ed ke zô, belsô 
já tékát. A je lek szi mul tán áram lása, a las sí tás vagy 
a riz ó ma szerû te lí tett ség és gyor sít ás, az akusz ti kai 
és viz u á lis dra mat ur gia eg ya ránt azt ér te lem kép zô -
dés és az érz é ki ész le lés fol ya ma ta köz ti hang sú ly -
elt o ló dást ered mé nye zi. A „lands ca pe pl ay” ugyan -
ak kor jól ér zé kelte ti: az, hogy a je len tésk ons ti tú ció 
ál lan dó su ló „csôd je” stim u lál ja és ak ti vi zál ja az ész -
le lé si me cha nizm ust (196), a fol ya mat új szerûsé -
gé nek csak az egyik ál lo má sa, ugya nis en nek kö -
vet kez té ben ma ga az ész le lés és az ész lelh e tô ség te -
ma ti zál ó dik. Leh mann a perc ep ció ön ref le xív já té -
ka fe lôl kö ze lí ti meg a posztdr a ma tur gi kus ká non 
le ge re deti bb és leg nagy szerûbb al ak já nak, Rob ert 
Wil son ren de zé se it, mely elô a dá sok ban a ten de -
ciák egyért elmûen ant ro pol ó gi ai ho ri zontba ker ül -
nek (129–139), az az a szín ház éppen az élô test 
ma  te ri a lit á sá nak és ész le lés é nek te ma tiz á lá sá val ké -
pes ar ra, hogy az imm a te ri á lis és szi mu la tív mé dia -
 vi lággal szemben új ra de fi ni álha s sa ö nma gát (12). 
(En nek jeg yé ben he lyez ke dik sz em be And rej Wirth 
azon ki jel en té sé vel, mi sze rint a né zô a szín há zi me -
cha nizm us bil lentyûzete le n ne7, hi szen ép pen el -
len  kezô leg, az ô ön ál ló ságá ról van szó: nem egy 
elô re el dön tött ját szmán ak bá bus zerû részese, ha -
nem ô te rem ti meg a saj át szín pa di vi lá gát.) A dra -
ma ti kus né zôi el vá rás ho ri zont át tö rése te hát konk -
rét szín há zeszté ti kai problémákat is felvet: a be foga -
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4 Eb bôl a szem pont ból Lehm ann leg in kább El i nor Fuchs és Ph i lip Aus land er mun ká i ra épít. 
5 Idé zi El i nor Fuchs: The de ath of cha rac ter. Pers pec ti ves on thea t re after mo dern ism. In di a na, Un iv. Press, 1996. 93. 
6 „a szín há zi elô adás min dig tör tén e tet me sél. Más funk ci ói is vann ak, és a tör té net mes é lés kül ön fé le kép pen lát ja el eze ket. 

De min dig van egy szto ri. (...) Még a ha gyo mán yos avant gárd is ezt a mintát kö ve ti. Egy tel jes en tes tet len hang egy sö tét 
szín pa don, egy abszolút érte l met len mo no lóg is min dig cse lek ménnyel bír, mi ni mum há rom ese ménnyel: szo kat lan hang -
tör téne tünk el ôször el kezd blab lázni, majd egy ideig blab lá zik és vé gül be fe jezi a blab lázá st.” In.: Je an Al ter: A So ci o  se -
mio tic Th e ory of The at re, Phi la delp hia, Univ. of. Pennsyl vania Pr ess, 1991. 91. 

7 Andr zej Wirth: Vom Di a log zum Dis kurs. Ver such ei ner Synthese der nachbr echts chen The ate r kon zepte. The a ter He u te, 
1980/1. 16–19.



dás sze mio ti zál hat ón tú li tar to mán yá nak el em zé -
sét. A „poszt” elô tag ily mó  don a szín háztudomány 
és kül ö nö sen a szín há zsze mi o ti ka meg áll apí tása i -
ra, kat e gó ri á ria is von at ko zik, és – kis túl záss al – 
pon to san azt az ál la potot rögzíti, amely ben az ed -
dig ki mond ha tat lann ak mi nôs í tett tar tom ány meg -
fo gal mazá sa és el em zé se vá lik el sô rendû fe la dattá. 

„He ves fog fá já som van, össze szor í tom az ök lö -
met, kör me im éle sen bele vá gód nak a hú som ba. 
Két fé le szer e posz tás. Azt je len ti-e ez, hogy a kéz 
geszt u sa a fog sz en ve dé se it áb rá zol ja, azt rep rez en -
tál ja? Vaj on mi mi nek a je le itt?”. Lyo tard az „ener -
ge ti kus sz í nház ra” hoz ott hí res pél dá ja8 pon to san 
jel zi a sze mi oti kát a po sztd ra ma ti kus je l leg bôl fa -
ka dó an éri n tô, le galap vetô bb válto zá sok irá nyát: 
ki elé gí tô en „ér tel mez zük”-e az ér zéke lt fi zi kai és 
ps zi cho fiz i kai ef fektu st, ha a rep reze n tált és de no -
tált ér tel met ke res sük, és nem a jel „je len lé té ben 
kele t ke zô er ôt, ener gi át, in ten zi tást és af fekci ót”9 
pró bál juk meg a be fog adás tár gyá vá tenni. Ki me -
rül-e a „ki ber net i kai gé pe zet” mûköd é se a je lent és 
(bart he si kon text us ban egye dül mér vadó) kog ni -
tiv fo lya ma tok ál tali de sif rí roz á sá ban, vagy pe dig 
sok kal in kább az idô be li ség ér zéki meg ta paszt alá -
sá ban való kö zös rész vé tel te ma ti zálá sa a fon tos? 
Leh mann köny véb en rész le te sen tár gyal ja a poszt -
dra ma tik us ság ezen alapv o ná sa inak a szín házi 
avant gárdban ta lál ha tó gyö ke reit, a szín házi tér- és 
id ô ke ze lés re, a sz í né szi test szer e pé re gya ko rolt ha -
tá sát, az in ter kul tura li tás és a po li ti kus ság új ra defi -
ni á ló dás á nak fo lya ma tát, és nem utol só sor ban az 
olyan, im már ká no nal kotó ren dez ôi nyel vek ben 
meg va ló suló for mác i ó it, mi nt Ro bert Wilsoné, Jan 

Fabre-é, Jo hann Kresn i ké vagy Ei nar Schle e fé. 
Ugyan ak kor a könyv ta lán leg fon to sabb sa já tos sá -
ga, hogy (hol lá tens en, hol exp li cite rámutatva a 
sze mi o tikai meg köz e lí té sek hat á ra i ra) a hi he tet le -
nül gaz dag és ma gas szín vo nalú le írá sok mint egy 
ön mag uk el len for duln ak, és ma ga a könyv te szi 
fel azt a kér dést, hogy ki mond ha tó-e, és ha igen, 
ho gyan a Manf red Frank-i ki mond ha tat lan (Uns ag -
ba re) di men zi ó ja. 

Leh mann köny ve csak egyet len egy hel yen mu -
tat rá a prag ma tik ai di men zió disz kurz ív te ma ti zá -
lá sá nak egy (még rész le te sebb ki fej tés re vá ró) mód -
szer ta ni me gol dá sára, amikor az an tik vi tás epi fá nia 
fog al má nak érte l me zé sév el az „in ten zí veb bé tett je -
 len lét” áll apo tát pró bálja meg ra gadni (368–370). 
Az a lel ke se dés azon ban, amellyel a Né met Szí nház -
tud o má nyi Társas ág 4. kon fe renc i á ján Eri ka Fi -
scher-Lich te konfe rál ta fel a könyv de bü tá lá sá nak 
is fel fog ha tó nyi tóe lô a dást, tal án pon to san en nek 
a hoz zá áll ás nak sz ólt, amely össz ekapc sol ja a 
kortárs német színhá z tu do mány Frankf urt ban és 
Ber lin ben folyó ku tatá sa it. A né met sz í nház sze mio -
ti kus vez e té sé vel ala kult im már ötö dik posztg raduá -
 lis kut a tóp rogr am („A per for mat i vi tás kul tú rái”) 
kö zép pontj á ban ugyan is a per fo r ma ti vit ás eszté ti -
ká já nak10 és mód szer ta ná nak ki dolg o zá sa áll, mely 
te vé keny ség a XIX. szá zad ele je óta hata l mon lé vô, 
és ha gyo má nyo san az ítélet ak tu sán al a pu ló es z té -
ti káv al szem ben de fi ni áló dó „új esz té tika” jegyében 
és a Gern ot Böh me-i „at mosz fé ra” fo gal máb ól11 ki -
in dul va ke res vá laszt ugya ner re a kér dés re. 

 
Kiss Gab rie l la
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8 Je an-Fran cois Lyo tard: Af firm a ti ve Äs t he tik. Ber lin, 1982. 12. 
9 Je an-Fra n co is Lyotard: i. m. 21. 
10 Eh hez a kér dé séh ez írt ta nul má nyá nak Her mann Nitsch akci ó i val fo g lal ko zó rész le te eb ben a szá munk ban ol vas ha tó.  
11 Gern ot Böh me: At mosp hä re. Es says zur neu en Äst he tik, Frank furt a. M., Suhrka mp, 1995.


