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Hist(o)riográfia
A színházi emlékezet problémája

A

színháztörténet-írás kezdete olyan ködbe burkolózik, amely áthatolhatatlan, s valójában nem
oszlik el soha. Egy sûrûn idézett történet szerint Augustus császársága idején, az akkor római
provinciának számító Mauritániában II. Juba király
Theatriké historia címmel tizenhét kötetes munkát
állított össze az antik színházról, amely azonban elveszett. Az utókor csak más szerzôk (például Athenaeus és Julius Pollux) mûveiben található utalásokból tud a létezésérôl és a tartalmáról.1 Az elsô
színháztörténeti kézikönyv hiánya kétszeresen is
szembesít azokkal a problémákkal, amelyek a
színház kutatását érintik, s maga a „hiány” pótolhatatlannak tûnik. Voltaképp már a közvetlen megértés fázisában jelentkezik: Juba nem szembesülhetett azzal a színházzal, amelyet a könyvében szereplô írások, valószínûleg a benne elôadott darabok retorikai-poétikai sajátosságai alapján, értelmeztek és
történeti keretbe illesztettek. Egyrészt tehát a színházi aktivitás (vagyis nem pusztán az elôadás)
rögzíthetetlensége miatt „nincs” a rá irányuló vizsgálódásnak „tárgya”. Az esztétikai tapasztalat alapját
jelentô szöveg (ez esetben viszont már az elôadás
„szövegérôl” van szó), finoman fogalmazva, instabil: olyan tranziens tényezôk alkotják (az emberi
testtôl a proxemikán át a világításig), amelyek lehetetlenné teszik a maradandóságot. Jóllehet az elôadás végtelenül ismétli önmagát, mégsem teljesen
végtelenül, s a (mindenható) jelölt, amelyre az értelmezés jelölô folyamata vonatkozik (vagy inkább
vonatkozna), végsô soron nem létezik. Másrészt,
mivel Juba feltehetôen Kr.e. 50 és Kr.u. 23 között
élt – vagyis akkor, amikor Görögország területe már
jó egy évszázada római uralom alá került, s nemcsak a színpadépítés, de a színházkultúra is alapvetô
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változáson ment keresztül, amely nem elôször történt a periklészi kor óta –, az általa írt (szerkesztett)
könyv fôleg görög és latin szerzôk írásaira támaszkodott, hiszen konkrét tapasztalata nem volt arról
a színházról, amelyrôl beszámolt. A történeti kutatásra gyakorta alkalmazott kifejezéssel tehát „másodlagos forrásnak” nevezhetnénk az anyagot, amit
Juba feldolgozott, ha e szóösszetétel nem viselné
magán egy illúzió nyomát, nevezetesen annak illúzióját, hogy „elsôdleges forrás” egyáltalán létezik. A
másodlagosság többnyire negatív felhangot kap az
„eredeti”, azaz biztos ismeretet nyújtó elsôdlegességhez képest. Az képvisel igazán többletértéket,
ami közvetlenül az eredethez, vagyis magához a forráshoz kapcsolódik. A forrás azonban nem a belôle
eredô dolgok tiszta, önmagában álló kútfeje, nem a
következmények magyarázatául szolgáló entitás, hiszen épp e dolgok vagy következmények mutatják
meg a nyomát, s csak egy gondolkodási séma, az
ok-okozati logika mentén lehet visszatérni hozzá.
E visszatérés azonban nem felkeresés, hiszen a forrás nem lehet állandó (elsôdleges), csakis posztulált (másodlagos): konstrukcióban létezik, ilyenformán pedig felkereshetetlen. Nietzsche Ursprung-fogalmát interpretálva Foucault megállapítja: „Az […
] eredet kutatása feltételezi, hogy amit meg akarunk
találni, az már »létezett«, valamit keresünk, ami önmaga képével tökéletesen »azonos«, ami annyit tesz,
hogy jelentéktelennek ítélünk minden idôközben
elôforduló eseményt, minden cselt és képmutató
cselekedetet; azt jelenti, hogy minden álarcot csak
azért veszünk le a dolgokról, hogy végül egy elsôdleges azonosságot leplezzünk le. És mit tapasztal a
genealógus, ha gondosan figyeli a történelmet,
ahelyett, hogy hinne a metafizikában? Azt, hogy a
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dolgok mögött »valami egészen más van«: távolról
sem idôtlen és lényegi titok, hanem az a titok, hogy
semmiféle lényegük nincs, vagy lényegüket lépésrôl lépésre tôlük idegen erôk ülepítik rájuk.”2 Az
ülepítés során az eredetet, a forrást eltömíti és eltakarja mindaz, ami rárakodik és fölötte letisztul. Csak
az látható (csak az van), ami „másodlagos” – az abban való kutatás csak gondolati úton, csak feltételezések által érkezhet el a forráshoz. Ha rendelkezett is volna Juba elsôdleges tapasztalattal az antik
színházról, akkor is csak másodlagos, azaz értelmezett formában fért volna hozzá, s amit közvetíteni
tudott volna, azok nem átmentett források, hanem
(leülepedett) következtetések lettek volna. Juba azonban csak mások írásaira hagyatkozhatott – hiszen
egy elmúlt kor bármely színházi elôadása mint forrás végképp nem létezik –, de nemhogy azoknak,
még az ô írásának is nyoma veszett, s ez a tény szükségképp az áttételesség tudatára, s annak reflektálására kényszeríti az utódait.
Miközben ugyanis a színháztörténet mint a kultúrtörténeti kutatások speciális válfaja a 16. századtól egyre nagyobb népszerûségnek örvend, gyakran
megfeledkezünk arról, hogy történeti tudásunk nagy
része (ha nem az egésze) írott emlékekbôl, illetve
közkézen forgó színháztörténeti munkákból származik. Még a manapság megjelenô átfogó színháztörténetek esetében is kettôs vállalkozás figyelhetô
meg: az írásos emlékek (újra)feldolgozását majd minden esetben kiegészíti a korábbi színháztörténetekben felhalmozott ismeretek átvétele. A közkeletû eljárás szerint egyrészt „rögzített életmegnyilvánulásnak” (Dilthey)3 tekintenek minden írásban fennmaradt emléket, amely (mint vélik) közvetlen hozzáférést biztosít a rekonstruálható történései által feltérképezhetô múlthoz, másrészt (egyszer már bizonyítottan) helytállóként és igazként fogadnak el számos
olyan értelmezést, amelyet nem ritkán közhelyszerû formában örökítenek át egyik munkából a másikba. Az utóbbi években (nem csak magyar nyelven)
megjelent kézikönyvek jó részének tanulsága szerint
a színháztörténet-írás még ma is annak a pozitivista elgondolásnak a bûvkörében történik, miszerint

a múlt tanulmányozásából nyert ismereteink bôvítése képezi a fô feladatot, vagyis (ennek szükséges
és elegendô feltételeként) a már feltárt eseményeket
és összetevôket ki kell egészíteni az eddig még feltáratlan dolgokkal. A színháztörténeti diskurzus így
fôleg metodológiai problémák kikristályosítása, applikációja és vitája mentén alakul, vagyis a „hogyan
(milyen területek megvilágítása, milyen eszközök alkalmazása által) ismerhetô meg a történetiség?” kérdését próbálja többnyire implicit, azaz nem reflektált módon megválaszolni a legtöbb kutatási eredményként megjelenô mû. Az „újraírt” színháztörténetekben tehát azon elôfeltevés látszik körvonalazódni, hogy a vizsgálat tárgya és annak kontextusa
stabil és változatlan, az újraírás aktusát pedig az teszi szükségszerûvé, hogy folyamatosan növekednek
az ismereteink. A „mit jelent egyáltalán a történetiség és a történeti megértés?” kérdése, amely a történelemtudomány és -filozófia esetében Nyugat-Európában és Amerikában már a hetvenes évektôl kezdôdôen termékeny viták kiindulópontjává vált, a
nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójáig jószerével
fel sem vetôdött, s így alakító erejûnek sem bizonyulhatott a színháztörténeti diskurzusban.
A historiográfia, a történetírás lehetôségei iránt
megélénkülô teoretikus érdeklôdés mindenképp új
horizontot nyithat a hist(o)riográfia, a színháztörténet(-írás) diszciplínája számára. Mint az íráskép is
jelzi, a terminus több latin szót játékba hozó összetettsége miatt magában hordozza a történelemre (historia), a színészre (histrio) és az írásra (gráfia) való
utalást. Az írásos és képi (tehát sajátos módon olvasható) emlékek valójában arra vonatkozóan tartalmazzák a legtöbb utalást, hogy kik és milyen körülmények között játszották az elôadást. Az antikvitástól
kezdve szórványosan, a 18. századtól pedig elég jól
ismerjük néhány olyan kiemelkedô teljesítményérôl
híressé vált színész (például Roscius, Richard Burbage, Michel Baron, Karoline Neuber stb.) nevét,
amelyhez valamilyen speciális játéknyelvi ismérv is
fûzôdik. Ez pedig arra is utalhat, hogy a színész teste éppúgy értelmezhetô szövegnek, a jelprodukció,
az írás egyik formájának4, mint a díszlet, tágabban
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pedig az a hely, ahol az elôadást játsszák, vagyis a
szcenográfia, s annak rajzon, díszletterven, fényképfelvételen látható formája. Ha pedig az írás és a kép
nem más, mint a történetiség emlékezetének két legfontosabb manifesztációja, vagyis a „láthatóvá tett emlékezet” (Jan Assmann), akkor a hist(o)riográfia igen
erôsen indukálja a memória problémáját.
A „bizonyos, hogy szükségünk van a történelemre, de másként van rá szükségünk”5 nietzschei
megállapítása nemcsak a történelemtudomány teóriájának, hanem – a kortárs neurológiai vizsgálódások felismeréseivel együtt – (fôként Németországban) a kulturális emlékezet kutatásának fellendülését is eredményezte. Nietzsche ugyanis a
történelmi tudást konkrét összefüggésbe hozza az
emlékezés és a felejtés aktusával, elvégre az ember
valamit emlékezetébe idézô és emlékezetébôl törlô képessége egymást kiegészítve mûködik: „Aki
minden porcikájában csak történetien [azaz mindig
csak emlékezve, és sohasem felejtve] érzékelne, ahhoz hasonlítana, akit az alvástól való tartózkodásra kényszerítenek”.6 A történelem csak felidézett és
elfelejtett emlékek mindig át- meg átrendezôdô formájában, azaz korántsem változatlan, nem objektív módon létezik. Az emlékezés éppúgy nem egyirányú, ahogy a történetiség sem lineáris folyamat.
Az ember kognitív képességeinek analízise éppen
azt mutatja, hogy az egyén történetisége csak az
emlékeiben létezik.7 Vagyis saját múltunk nem a
hátunk mögött hever, különféle emlékeket hagyva
hátra, hanem fordítva: (szó szerint) megalkotjuk,
mégpedig az emlékeinkbôl. A múlt tehát (a jelenhez képest) nem visszafelé található, nem ott történt meg, hanem elôrefelé (a jövô felôl) történik, s
megképzôdésének módja a folyamatosan bôvülô és
ritkuló emlékekkel együtt változik. Az idegsejtek
mindig másféle összekapcsolódásai, vagyis az emlékek másféle felidézései rendre átrajzolják a róla
alkotott képet. Az emlékezés és a vele együtt történô felejtés során a múlt, a jelen és a jövô idôdimenziói egymással szoros kapcsolatban aktivizálódnak;

az egyénnek és a világnak az idôbeliségbôl következô történetisége, „a jelenvalólét egyik ontológiai
meghatározottsága” (Heidegger) szükségképpen
csak az emlékezetben képes (részlegesen és változó
módon) konstituálódni. Az emlékezet tehát nem
olyan rövid vagy hosszú távú megôrzésre alkalmas
tároló, amelybôl bármikor sértetlenül elôhívhatók
ugyanazok az információk, hanem érzékelt dolgok
olyan virtuális készlete, amelynek elemei a szüntelen emlékezô aktivitások hatására mindig új és
újabb konfigurációkba rendezôdnek.
Az utóbbi évtizedek „legprovokatívabb” történelemfilozófusai, ha nem is mindig explicit módon,
de amellett érveltek, hogy a történelem emlékek
olyan repertoárja, amely elbeszélésre, történetek
újraírására ösztönöz, hiszen a történelem csak elbeszélt formában, azaz történetekben létezik.8 Hayden White felteszi azt a kérdést, hogy „mi a fikció
szerepe a nem fiktív beszédmódban, vagy az olyan
diskurzusban, amely legalábbis megpróbál nem fiktív lenni. Hiszen mindenki, aki írásban elbeszél valamit, irodalmat ír.”9 A választ a történelmi és az
irodalmi szöveg retorikai teljesítményének összehasonlító vizsgálata adhatja meg10, s eszerint a történetmondás (narrativitás) tulajdonképpen ugyanazon eljárások, szövegalakító erôvel bíró trópusok
alapján mûködik mind a „kétfajta” szövegben, mi
több a „valóság” bármiféle megalkotásának és reprezentálásának is nélkülözhetetlen feltétele.11 A
történelem, sôt történelmek azonban nem azonosíthatók az emlékezettel, sokkal inkább emlékezô
aktivitások olyan (gyakorta különféle) eredményeirôl van szó, amelyek valamelyikét az emlékezô közösség magáénak érzi, újfent felismeri és megerôsíti. A történelem annak a kulturális emlékezetnek
az egyik manifesztációja, amely Jan Assmann szerint a mimetikus emlékezet (az utánzás útján elsajátított cselekvések), a dolgok emlékezete (a tárgyi
világ felismerésének képessége) és a kommunikatív emlékezet (a beszéd és a nyelvi interakció kialakításának képessége) mellett az értelem hagyo-
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mányozásáért felelôs.12 Lényegében a színháztörténet is a kulturális emlékezet megvalósulási formája, de más mûvészetek (például az irodalom) történetétôl eltérô sajátosságokkal rendelkezik. A kérdés a továbbiakban az, hogy mi adja a színházi emlékezet speciális karakterét.
Az irodalmi hagyomány a (re)kanonizálás mnemotechnikai eljárásokon alapuló mûködése által az
emlékezetünkbe idézett szövegek halmaza. Az
irodalmi textus az olvasás aktusának egyik olyan
feltétele (nem pedig tárgya), amely többnyire
nyomtatott formában, s így elvileg bármikor a befogadó rendelkezésére áll. Jóllehet az olvasás aktusát számos tényezô befolyásolja (a kánon, az „elôítéletek”, a megfogalmazódó kérdések stb.), s a befogadó nem „tiszta lapként” találkozik a mûvel, a
szöveg – recepciótörténetének összefüggésrendszerében – kínálja magát az újraolvasásra. A színházi
hagyomány ellenben nem „kéznél-lévô” szövegek
halmaza, hiszen az egykori elôadások – idôben behatárolt folyamatjellegük okán – nem kínál(hat)ják
magukat az újranézésre, bár sok esetben tekintélyes recepciótörténetet hagynak maguk után. Léteznek ugyan „teátrális képzôdménynek” tekintett,
s az irodalmi hagyomány részét képezô (játék)szövegek, ezek azonban nem színházi elôadások, hanem színdarabok szövegei. Azaz olyan dramatikus
szövegek, amelyekbôl adott (és néhány paraméterében számunkra is ismert) körülmények között
színházi elôadások készültek. A színházi hagyomány azonban nem egyenlô a drámatörténettel,
noha évszázadokon keresztül sokan írtak színházról úgy, hogy igazában drámát értettek alatta. A 19.
század második felében jelentek meg az elsô olyan
színháztörténeti munkák, amelyek – az akkor felívelô tudományos paradigma értelmében – a fennmaradt színházi emlékek archeológiai, filológiai kutatását szorgalmazták, s elsôként demonstrálták az
épületek, a szcenika és az elôadás létrehozásában
szerepet játszó összetevôk vizsgálatát. Ennek ellenére azonban még napjainkban is több írás megelégszik a fontosabb színháztörténeti korszakok tárgyalása címén a színházi viszonyok rövid elemzésével és a színpadra került darabok hosszas ismer-

tetésével13, ami az elôadások (ismeretének) hiányából magyarázható ugyan, de elfogadhatónak semmiképp sem nevezhetô. A színházi elôadás produkciója és recepciója ugyanis értelmezések olyan (s
persze nem lineáris, vagyis nem a szerzôtôl a nézôig tartó) sorozata, amely megtöri az értelem (gyakran feltételezett) egységét és közvetíthetôségét, a
dramatikus szöveg egy az egyben történô színpadra
állítását. „A nyelvi jelek és az ikonikus jelek között
hasadás keletkezik. Az egyik soha nem válhat teljes egészében a másikká, hiszen különbözik az
anyagiságuk. Így a képmásnak elvész az eredetije,
amely belézáródik anélkül, hogy valaha is ki lehetne onnan szabadítani.”14 Ha a színháztörténet az
elôadásra kerülô színdarabokból indul ki, akkor
bizonyosan csak olyan belátásokra juthat, mint
egyébként az a fiktív mûvészettörténet jutna, amely
valamiképpen fennmaradt modellek alapján próbálná magyarázni a máskülönben csak utalásokból
ismert festészetet és szobrászatot. Kétségtelen, hogy
a dramatikus szövegek színpadi (újra)értelmezései
a róluk fennmaradt írásos és képi emlékek elemzése révén kitüntetett szerepet játszhatnak a színháztörténet, konkrétan a játéknyelvi változások tanulmányozásában, de a dráma, még ha nem is áll
oppozícióban a színházzal, nem vonatkoztatható
rá közvetlen és egyértelmû módon.
Jan Assmann úgy véli, hogy a kulturális emlékezetet számos olyan tényezô alkotja-alakítja, amely
túllépi a mimetikus emlékezetnek, a dolgok emlékezetének és a kommunikatív emlékezetnek a hatáskörét: az elsôt például a rítusok, a másodikat az
emlékmûvek, ikonok, síremlékek, templomok stb.,
a harmadikat pedig az írás. Ennek alapján a színházi aktivitás (azon túl, hogy fenomenológiailag köze lehet a törzsi rítusokhoz) olyan rituális szertartásnak (is) tekinthetô, amely felborítja az utánzás
útján elsajátított cselekvések rendjét (a mimetikus
emlékezetet), igen változatos helyszínei megkérdôjelezik a konkrét terek egyértelmûségét és felismerhetôségét (a dolgok emlékezetét), a sok esetben kiindulópontjául szolgáló, újra és újra színpadra vitt
dramatikus szövegek, illetve ezek gyakran kanonizálódó értelmezései pedig meghaladják a kortárs
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Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, Verlag C.H.Beck, 1992. – Az Assmannra való késôbbi hivatkozások alapja is ez a mû, pontosabban ennek bevezetô fejezetei.
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(legfeljebb három-négy generációra érvényes) kapcsolatfenntartás körében megvalósuló kommunikatív emlékezetet. Gerald Siegmund állítása, miszerint a színházi „emlékezet problémája magának
a reprezentációnak a problémája”15, épp a színpadi elô-állítás (Darstellung) szubverzív, azaz sohasem identikus formában ismétlô és az értelem
egy(értelmû)ségét kibillentô jellegébôl érthetô meg.
A színház kijátssza az emlékezet révén többé-kevésbé azonosítható, vagyis újfent felidézett dolgok állandóságát, legyen szó bevett játékmódról, színésznézô viszonyról, térrôl vagy interpretációról. Vagyis a jelenben ütközteti az emléket és a reményt, a
tapasztalatot és az elvárást, a múltat és a jövôt.16
Assmann szerint a korai társadalmakban a kulturális koherencia megôrzésének két formája elôször a rítus, majd a szöveg, a hagyomány átörökítéséért pedig elôbb az ismétlés, késôbb az értelmezés a felelôs. A rítus útján biztosított koherencia kizárja, az értelmezés viszont megengedi, sôt (a hagyomány életben tartásának feltételeként) igényli is
a variációt. A megôrzés és megújítás, az antikváció
és innováció komplex problémája épp a hagyományteremtés értelmezô aktusainál kerül elôtérbe.17 A színház az (egyik) létkarakterét jelentô
ismétlés tényében megôrzi a rítust, hiszen a „beiktatásnak” újra és újra meg kell történnie, hogy jelen
lehessen, ugyanakkor viszont az ismétlés a kontingens tényezôk kiküszöbölhetetlensége miatt szükségképp variációra van „kárhoztatva”. A színház
mint rítus és szöveg léte az iterabilitás, amely implikálja a mindig változó értelmezést. A színházi
emlékezet tehát nem olyan kulturális archívum,
amelybôl egymást követô idôpontokban (jelenekben) ugyanazon formában kerülnek elô a (múltban)
belékerült dolgok. A bevitel-raktározás-elôhívás
rendszere, amely az emlékezés folyamatának tradicionális, biológiailag azonban nem igazolható elgondolását képezi, kiváltképp nem igazolható a
színház esetében. Az adott jelen ugyanis mindig
módosítja, nem pedig egyszerûen feleleveníti a múltat, s egyben át is rajzolja a hagyomány képét. A
heideggeri kérdés, miszerint „miért éppen a »múlt«,

vagy helyesebben szólva, a voltság határozza meg
túlnyomórészt a történetit, amikor pedig a voltság a
jelennel és a jövôvel egyformán eredendôen létezik
az idôben”18, különös erôvel vetôdik fel a színházi
kutatásban, melynek során nem ritkán elôszeretettel választják ketté a múlt és a jelen színházát. A
történetiség azonban nemigen képzelhetô el kétosztatú rendszerben annak veszélye nélkül, hogy a
„jelenben is továbbélô múlt” olyan terméketlen felfogására redukáljuk, mely szerint ugyanazok a
dolgok történnek meg az idôben változatlan módon, s emiatt a múlt eseményei kitüntetett jelentôséggel (jelentéssel és jelenléttel) bírnak a mai kor
számára (is). E felfogás a múltból kívánja megérteni a jelent, pontosabban a mindenkor jelenlévôt,
holott a színházi emlékezet épp azt implikálja, hogy
a múlt csak a jelenbôl (azon keresztül) érthetô meg.
A történetiség tapasztalata a színházban szükségképp a jelen keretei között történik: az idegen és a
saját találkozása (szerencsés esetben interakciója)
komplex érzéki formában valósul meg mindig újra, de mindig másképp, s valószínûleg ez adja a
színházi emlékezet specifikumát. A jelen játéknyelvére átírt múltbeli szöveg (ismételt és értelmezett)
elôadása azokkal az elvárásokkal és tapasztalatokkal szembesít, amelyek a ma történésein keresztül
biztosítanak utat a tegnaptól a holnap felé.
Ha azonban a színház nem ôriz meg semmiféle
emléket a saját történéseirôl, s a hátrahagyott nyomok sem vezetnek el soha az elôadáshoz mint a
történések fô katalizátorához, akkor joggal vonható
kétségbe a lényegében rekonstrukciós eljárásokon
alapuló (vagyis így elgondolt) színháztörténet létjogosultsága. A megkérdôjelezés kellôképp anakronisztikus, hiszen egyes irodalomelméleti, filozófiaiesztétikai felismerések, amelyek nélkül manapság
már aligha képzelhetô el az irodalomértés „rendszere”, jó harminc éve elbúcsúztatták (legalábbis
teoretikusan) a pozitivista filológiát, a hiányos múlt
minden meglévô emlékébôl gondosan összeállított,
s hiánytalannak és objektívnek minôsített történeti
munkákat. Ugyanakkor viszont a jó húsz éve visszhangzó színházelméleti „robbanás” mintha érintet-
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„Das Gedächtnisproblem ist das Darstellungsproblem schlechthin.” Vö.: Gerald Siegmund: i. m.
„A remény és az emlékezet, vagy általánosabban fogalmazva, az elvárás és a tapasztalat – hiszen az elvárás átfogóbb, mint
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lenül hagyta volna a színháztörténetet, legalábbis
az átfogó jellegû történeti írások nagyfokú elméleti reflektálatlanságról tanúskodnak. Alapvetôen kérdéses a színháztörténet és -elmélet viszonya, s a
színháztudomány e két aspektusa – miután sokáig csak az elsô dominált – jelenleg is jóformán két
külön diszciplínát alkot. A történeti és elméleti kutatás azonban teljességgel feltételezi egymást, mégpedig (minimálisan) azért, mert az elméleti felismerések érvényességét a történeti vizsgálódások
adják, a történeti analízis eredményei (a válaszok)
pedig nem érhetôk el a kezdettôl fogva folyamatos
elméleti reflexió (és a csak ezáltal megfogalmazható kérdések) nélkül.19 S mivel a történelemtudomány és történetírás lehetôségei már jó ideje „új”
horizontban kerülnek belátásra, valószínûleg a más
tudományok fejleményeivel szemben mindig kissé figyelmetlen (többek között magyar) színháztörténet jelenlegi irányultsága és eljárásai sem sokáig
maradnak érintetlenül – ezek ugyanis nem magából a diszciplínából származnak, hanem tudományos elôfeltevések mentén alakulnak ki, s már csak
ezért sem kerülhetô ki az elmélet. „Ez nem jelenti
azt, hogy az olyan szakterület, mint a színháztörténet, nem definiálható, s egyes általános jellemzôi
és stratégiái nem határozhatók meg, csak azt, hogy
ezek a jellemzôk és stratégiák nem a diszciplína
valamiféle lényegiségébôl származnak, hanem a
mindig változásra kényszerülô, speciális kulturális
helyzetbôl és tárgyból.”20
Nem a mindenkori metodológia rögzítése és
finomítása képezi tehát a színháztörténet fô feladatát, hanem a megváltozott tudományos szituáltságból következô irányultság, illetve eljárások meghatározása és operatív alkalmazása. Valószínûleg
egyre kevésbé hagyhatók figyelmen kívül, s komplex elemzést igényelnek a színjátékkal (gyakran fenomenológiailag is) összefüggésbe hozható performatív aktusok.21 Még ha vitatható is, hogy a színház
és a performansz olyan viszonyban állna egymással, mint a kisebb és a nagyobb paradigma, a mindennapi élet „teátrális” jelenségeinek vizsgálata a
különféle színházi formák és játéknyelvek megérté-

séhez járulhat hozzá.22 Hasonlóképp nagy horderejû lehet (a tradicionális szociológiai analízisen túl)
a feminista és poszt-koloniális, valamint (az egységes nemzetre/kultúrára és stílusra irányuló kutatáson túl) az interkulturális és posztmodern elméletek beemelése a történeti vizsgálatokba, s érvényre juttatásuk a színháztörténeti munkák látásmódjában. Ezzel összefüggô kérdés, hogy a jelenkori
színházi elôadások és tendenciák nem utalhatók
pusztán a kritika (a róluk szóló rövidebb-hosszabb
bírálatok) hatáskörébe, hiszen ezek szolgáltatják a
történeti vizsgálathoz nélkülözhetetlen „ismeretanyagot”. A jövô felôl a jelenben is történô múlt elgondolása felôl tarthatatlan az a (még ma is gyakran
hangoztatott) felfogás, miszerint a múltat kutató
színháztörténész számára nem szükséges a jelen
színházának ismerete, illetve a jelen színháza csak
kritikailag ítélhetô meg, mert (kellô rálátás hiányában) még nem illeszthetô történeti keretbe. A múlt
egyes eseményeinek a hatástörténet szempontjából
elfoglalt helye, az élô hagyomány részét képezô
történések „valódi” jelentôsége azonban csak és kizárólag afelôl ítélhetô meg, ami a jelen színházában történik. S mivel egyetlen történés sem elszigetelten és autonóm szabályok mentén, hanem másokkal szorosabb-lazább összeköttetésben, elvárások és tapasztalatok összjátéka mentén zajlik, így
mindegyik már eleve egy adott kontextusban helyezkedik el, amelyre késôbb nem teljesebb, hanem elkerülhetetlenül más, az egykoritól eltérô rálátás nyílik majd. Ugyanakkor a jelenben tanulmányozható igazán az elmélet és a gyakorlat egymást
kölcsönös játékba hozó mûködése, ami kiindulási
pontként szolgálhat elmúlt korok színházi „diskurzusainak” vizsgálatához. Az elmélet ugyanis sohasem a gyakorlat puszta lecsapódása és kommentálása, a gyakorlat pedig nem az elmélet illusztrálása, hiszen az elôadásokra, a tendenciákra vagy „a”
színházra reflektáló írások olyan diszkurzív rendet
alkotnak, amely csak igen bonyolult, nem egyszerûen a párhuzamok és ellentétek oppozíciós viszonyára redukálható összefüggésben áll az elôadásokkal, tendenciákkal vagy „a” színházzal. Nem magya-
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rázza egyik a másikat, hanem felforgatják egymást;
nem egy az egyben vett kapcsolat van közöttük,
hanem ellentmondással teli feszültség. A jelek produkciójának és recepciójának mechanizmusára, az
ebben bekövetkezô alapvetô változásokra irányuló
vizsgálat pedig nem nélkülözheti a játéknyelvek
(különbözô módon megvalósuló) reflexiójának, illetve a világról, az emberrôl, a testrôl, a színházról
stb. alkotott elôfeltevések (szintén különbözô módon megvalósuló) reflexiójának a konfrontálását.
Manapság pedig épp ez a jelen horizontjából kiinduló, a múlt írásos és képi emlékekeit mai kérdé-
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sek felôl újrarendezô, vagyis a felejtés potenciálját
is szükségképpen mozgásba hozó vizsgálat tûnik a
múlt és jelen kölcsönös megértése szempontjából
a legtermékenyebbnek. Elvégre, ha továbbra is a saját tapasztalatainktól távolinak tekintett történeti
ismeretek egymásra rendezôdô, egyre csak növekvô és elsajátításra váró halmazának gondoljuk a színháztörténetet mint emlékezetet, akkor könnyen úgy
járhatunk, mint azok a görögök, akiket Nietzsche
értelmezésében nem ritkán annak veszélye fenyegetett, hogy „belepusztulnak az idegennek és elmúltnak a gátszakadásába, a »történelembe«.”23

Friedrich Nietzsche: i. m. 98.
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