
 szín ház tör té net-írás kez de te oly an ködbe bur -
koló zik, amely át hat ol ha tatl an, s va ló já ban nem 
osz lik el so ha. Egy sûrûn idé zett tör ténet sze -

rint Au gus tus császársága ide jén, az ak kor római 
pro vin ci á nak szám í tó Maur i tá ni á ban II. Ju ba ki rály 
The atr i ké hist o ria cím mel ti zen hét kö te tes mun kát 
állí tott össze az an tik szín ház ról, amely az on ban el -
ve szett. Az utó kor csak más szer zôk (pél dául At he -
nae us és Ju li us Pol lux) mûv e i ben ta lál ha tó utalá -
sok ból tud a lé te zé sérôl és a tarta l má ról.1 Az el sô 
szín ház tör té neti ké zi könyv hi á nya két sze re sen is 
szem be sít azok kal a prob lé mák kal, ame lyek a 
színház ku ta tá sát érin tik, s ma ga a „hi ány” pó tol ha -
tat lan nak tû nik. Vo l ta képp már a kö z vet len meg -
értés fá zisá ban je lent kez ik: Ju ba nem szem be sül he -
tett azz al a szín ház zal, ame lyet a könyv é ben sze rep -
lô írá sok, va ló sz í nû leg a ben ne elô ad ott da ra bok re -
to rikai-po é tik ai sa já tossá gai alap ján, ért el mez tek és 
tör té neti ke retbe il lesz tet tek. Egy részt teh át a szín -
há zi ak ti vi tás (vagy is nem pusz tán az elô adás) 
rögzít he tetl en sé ge mi att „nincs” a rá irá nyu  ló vizs -
gá lódás nak „tár gya”. Az eszté ti kai ta pasz ta lat al a pját 
je len tô sz ö veg (ez eset ben vis zont már az elô adás 
„szö ve gé rôl” van szó), fi nom an fo gal maz  va, ins ta -
bil: olyan tran zi ens té nyezôk al kot ják (az em be ri 
testtôl a prox e mi kán át a vilá gí tá sig), ame lyek le -
hete t len né te szik a ma ra dand ó sá got. Jól le het az elô -
adás vég te le nül is mét li ön mag át, még sem telje sen 
vég te lenül, s a (min den ha tó) je lölt, amely re az ér -
tel mez és je lö lô fo lyam a ta vo nat ko zik (vagy in kább 
vona t koz na), vég sô so ron nem lét e zik. Más részt, 
mivel Ju ba fel te he tô en Kr.e. 50 és Kr.u. 23 kö zött 
élt – vagy is akkor, ami kor Gö rög or szág te rü le te már 
jó egy év száz a da ró mai ura lom alá ke rült, s nem cs -
ak a szín pad épít és, de a szín ház kul tú ra is alapv e tô 

vál to záson ment ke resztül, amely nem el ôször tör -
tént a pe rik lé szi kor óta –, az ál ta la írt (szer kesz tett) 
könyv fô leg gö rög és la tin szer zôk írá saira tá masz -
kodo tt, hisz en konk rét ta pasz tal a ta nem volt arr ól 
a szín ház ról, amelyrôl be szá molt. A tör té neti ku ta -
tás ra gyako r ta al kal ma zott kifejezéssel teh át „má -
sod lagos for rás nak” ne vez hetnénk az an ya got, amit 
Juba fel dol go zott, ha e szóö ssze tétel nem vi sel né 
ma gán egy il lú zió nyo mát, ne ve zete sen an nak il lú -
zi ó ját, ho gy „elsô d le ges for rás” egy ál ta lán lé te zik. A 
má sodla gos ság több  nyi re ne ga tív fel hang ot kap az 
„ere de ti”, azaz biztos is me ret et nyújtó el sôd le ges -
ség hez ké pest. Az kép vis el iga zán több le tér té ket, 
ami köz vet lenül az ere deth ez, vagy is ma gáh oz a for -
rás hoz kap cso lódik. A for rás azo n ban nem a be lôle 
er e dô dol gok tisz ta, ön ma gá ban ál ló kút feje, nem a 
köv et kez mények magyarázatául szol gá ló en tit ás, hi -
szen épp e dolgok vagy köv et kez mén yek mu tat ják 
meg a nyo mát, s csak egy gon dol ko dá si sé ma, az 
ok-oko za ti lo gi ka men tén leh et vissza tér ni hoz zá. 
E vissza té rés azon ban nem fel ke re sés, hi szen a for -
rás nem lehet ál landó (el sôd leges), csak is poszt u -
lált (má sod lagos): konst ruk ci ó ban lé tez ik, ilyen for -
mán pedig fel keres he tetl en. Ni etzs che Ursp rung-fo -
gal mát in terp re tál va Fo u ca ult meg áll apít ja: „Az […
] ere det ku ta tá sa fel té te le zi, hogy amit meg aka runk 
ta lál ni, az már »lét e zett«, vala mit keresünk, ami ön -
maga kép é vel tök é le te sen »az o nos«, ami annyit tesz, 
hogy je len ték te lennek ít é lünk mi n den idô közb en 
elô for du ló ese ményt, mind en cselt és kép mu ta tó 
cs e le ke detet; azt je len ti, hogy mi n den álar cot csak 
azért ve szünk le a dol gokr ól, hogy vé gül egy el sôd -
le ges azo nos sá got lep lez zünk le. És mit ta pasz tal a 
ge ne a lóg us, ha gondo san fi gye li a tör tén el met, 
ahely ett, hogy hin ne a me ta fi zi ká ban? Azt, hogy a 

KÉKESI KUN ÁRPÁD 

Hist(o)riográfia 
A színházi emlékezet problémája

A

 1 Cri ti cal The ory and Per for man ce. (ed by Ja nel le G. Re i nelt and Jo seph R. Roa ch) Ann Ar bor, The Unive r sity of Mi chi gan 
Pr ess, 1992. 293. és R. W. Vin ce: The at re His tory as an Ac a de mic Dis cip li ne. In: In terp re ting the The at ric al Past. Ess ays in 
the His to ri og raphy of Pe rfor man ce. (ed by Tho mas Post le wa it and Bru ce A. McCo na chie) Io wa City, Uni ver sity of Iowa 
Press, 1989. 2.



dol gok mö gött »va la mi egé szen más van«: táv ol ról 
sem id ôt len és lé nye gi tit ok, ha nem az a ti tok, hogy 
sem mi fé le lé nye  gük nincs, vagy lé nye gü ket lép és -
rôl lé pésre tô lük ide gen erôk ülep í tik rá juk.”2 Az 
üle pí tés so rán az ere de tet, a for rást el töm í ti és el ta -
karja mind az, ami rá ra ko dik és fölötte le tisz tul. Csak 
az lá tha tó (csak az van), ami „má sodla gos” – az ab -
ban való kut a tás csak gon do la ti úton, csak fel té te -
le zé sek ál tal ér kez het el a fo r rás hoz. Ha rend el ke -
zett is volna Ju ba el sôd le ges ta pasz ta lat tal az antik 
szín há z ról, ak kor is csak máso d la gos, az az ér tel me -
zett for má ban fért vol na hoz zá, s am it köz ve títe ni 
tu dott vol na, azok nem át men tett for rá sok, ha nem 
(le ül epe dett) kö vet kez te té sek le t tek vol na. Ju ba azo -
n ban csak má sok írás a i ra ha gyatk oz ha tott – hi szen 
egy el múlt kor bár mely szín házi elô adá sa mint forr -
ás vég képp nem lé tez ik –, de nem hogy azok nak, 
még az ô írá sá nak is nyo ma ves zett, s ez a tény szük -
ség képp az át té tel es ség tu da tá ra, s an nak refl ek tá -
lá sá ra kény szerí ti az utó dait. 

Mi köz ben ugyan is a szín ház tör tén et mint a kul -
túr tört é ne ti ku ta tá sok spe ci ális vál faja a 16. szá zad -
tól egy re na gyobb nép szerû ség nek ör vend, gyak ran 
meg fe led ke zünk ar ról, hogy tör tén e ti tudá sunk nagy 
ré sze (ha nem az egé sze) írott eml é kek bôl, il letve 
köz ké zen fo r gó szín ház tör té ne ti mun kákb ól szár -
ma zik. Még a ma nap ság me gje le nô át fo gó szín ház -
tör té ne tek eset é ben is ket tôs vál lal ko zás fi gyel hetô 
meg: az ír á sos em lé kek (új ra)fel dol goz á sát majd min -
den eset ben ki e gé szí ti a ko rábbi szín ház tör té ne tek -
ben fel hal mo zott is me re tek át vé te le. A köz kel e tû el -
já rás szer int egy részt „rög zí tett élet meg nyil vá nul ás -
nak” (Dilt hey)3 te kint e nek min den írás ban fenn ma -
radt em lék et, amely (mint vélik) köz vet len hoz záfé -
rést biz to sít a reko nst ru álh a tó tört é né sei ál tal fel tér -
ké pez hetô múlt hoz, más részt (egy szer már bizo nyí -
tot tan) hely tálló ként és igaz ként fo  gadnak el szá mos 
olyan ér tel me zést, ame lyet nem rit kán köz hely sze -
rû for má ban örök í te nek át egyik mun ká ból a má -
sik ba. Az utóbbi év ek ben (nem csak ma gyar nyelven) 
meg je lent ké zikö ny vek jó rés zé nek ta nul sá ga szerint 
a szí nház tör té net-ír ás még ma is an nak a po zi tiv is -
ta el gon do lásn ak a bûv kö ré ben történik, mi sze rint 

a múlt ta nul má nyo zás á ból nyert is mer e te ink bô ví -
té se ké pe zi a fô fe la da tot, vagy is (en  nek szük sé ges 
és el e gen dô felté te le ként) a már fel tárt esem é nye ket 
és össze tevô ket ki kell egé szí te ni az ed dig még fel -
tá rat lan dolg ok kal. A szín ház tört é ne ti dis kur zus így 
fô leg me to do ló gi ai prob lé mák kik rist á lyo sítá sa, app -
li kác i ó ja és vi tá ja men tén al a kul, va g yis a „ho gyan 
(mi lyen te rül e tek me gvi lá gí tá sa, mi lyen esz kö zök al -
kal maz á sa ál tal) is mer hetô meg a tör té neti ség?” kér -
dés ét pró bál ja több nyi re im p li cit, az az nem ref lek -
tált mó don meg vál a szol ni a leg több ku tatá si ered -
ményk ént meg je lenô mû. Az „új ra írt” szín ház tör té -
ne tek ben te hát az on elô fel tev és látsz ik kör vo na la -
zódni, hogy a vizs gá lat tár gya és an nak kon textu sa 
sta bil és vál to zat lan, az új ra í rás ak tu sát pe dig az te -
szi szük sé gsze rû vé, hogy fo lyam a to san nö vek ed nek 
az is me ret e ink. A „mit jel ent egy ál tal án a tör téne ti -
ség és a tör té ne ti me gér tés?” kérd é se, amely a tör té -
ne lem tu dom ány és -fi lo zó fia es e té ben Nyu gat-Eu -
ró pá ban és Ame ri kában már a hetv e nes évek tôl kez -
dô dô en ter mé keny vit ák ki ind u ló pontj á vá vált, a 
nyolc va nas-ki lenc ven es évek ford u ló já ig jó sze rév el 
fel sem ve tô dött, s így ala kí tó ere jû nek sem bi zo -
nyul ha tott a szín ház tört é ne ti diskurzusban. 

A his to ri og rá fia, a tör téne tí rás lehetôségei ir ánt 
me gé lén kü lô te o re tik us ér dek lôdés mi n den képp új 
ho ri zon tot nyit hat a hist(o)ri og rá fia, a szín ház tör té -
net(-ír ás) disz cip lí nája szá mára. Mint az írás kép is 
jel zi, a ter mi nus több la tin szót já ték ba ho zó össze -
 tett sé ge mi att mag á ban hor doz za a tört é ne lemre (his -
toria), a színé sz re (histrio) és az írá s ra (grá fia) való 
ut a lást. Az írá sos és ké pi (te hát sa já tos mó don ol vas -
ha tó) emlékek val ó já ban ar ra vo nat koz ó an tar tal maz -
zák a leg több uta lást, hogy kik és mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött ját szot ták az elô adást. Az an tik vi tás tól 
kezd ve szórvá nyo san, a 18. sz á zad tól pe dig el ég jól 
is mer jük né hány olyan ki emelk e dô tel je sít mé nyé rôl 
hír es sé vált szí nész (pél dá ul Rosci us, Ri chard Bur -
bage, Mic hel Ba ron, Ka rol i ne Ne u ber stb.) ne vét, 
amely hez va la mil yen spe ci ális já tékn yel vi is mérv is 
fû zô dik. Ez pe dig ar ra is utalhat, hogy a szí nész tes -
te épp úgy értelmezhetô szöv eg nek, a jelpro dukció, 
az írás egyik for má já nak4, mint a dísz let, tág abb an 
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pe dig az a hely, ahol az elô adást játsszák, va gyis a 
szce nogr á fia, s an nak raj  zon, dí s zlet ter ven, fény kép -
fel vé tel en lát ha tó for má ja. Ha pe dig az írás és a kép 
nem más, mint a tör tén e ti ség em lék e ze té nek két leg -
fon to sabb ma ni fesztá ci ó ja, va gyis a „lá tha tó vá tett em -
lé kezet” (Jan Ass mann), ak kor a hist(o)rio g rá fia igen 
erô sen in duk ál ja a me mó ria prob lé máj át. 

A „bizo nyos, ho gy szük sé günk van a történe -
lem re, de más ként van rá szük sé günk”5 nie tzs chei 
me gál la pí tása nem csak a tört é ne lem tu do mány te -
óri á já nak, hanem – a kor társ neurológiai vizs gá ló -
dá sok fel is mer é se i vel együtt – (fô ként Ném et or -
szág ban) a kul tu rális em lé ke zet ku ta tá sá nak fell -
en dü lé sét is ered mén yez te. Ni etzs che ugyan is a 
törté nel mi tu dást konk rét össze füg gés be hoz za az 
em lé ke zés és a fe lej tés ak tu sával, el vég re az emb er 
va lam it em lék e ze té be idézô és em lé kez e té bôl tör -
lô kép es sé ge egy mást ki e gé szít ve mû köd ik: „Aki 
min den porc i ká já ban csak tör té ne tien [az az mindig 
csak emlé kez ve, és so ha sem fe lejt ve] érzé kel ne, ah -
hoz ha son lí ta na, akit az al vást ól va ló tar tóz ko dás -
ra kén ysze rít e nek”.6 A tör tén e lem csak fe lidé zett és 
el fe lejt ett emlé kek mind ig át- meg át ren de zô dô for -
má já ban, az az ko ránt sem vál toz at lan, nem ob jek -
tív mó don lé te zik. Az em lé ke zés ép púgy nem egy -
irá nyú, ah ogy a tör té ne tis ég sem li neá ris fo lya mat. 
Az em ber kog ni tív ké pes sé ge inek ana líz i se éppen 
azt mu tat ja, hogy az egyén tör té ne ti sé ge csak az 
em lé ke i ben lé te zik.7 Vagy is sa ját múl tunk nem a 
há tunk mö gött hev er, kü lön féle em léke ket hagy va 
hát ra, ha nem for dít va: (szó szeri nt) meg al kot juk, 
még pedig az eml é ke inkbôl. A múlt te hát (a je len -
hez ké pest) nem vissza fe lé ta lál ha tó, nem ott tör -
tént meg, ha nem elô refe lé (a jö vô fe lôl) tör té nik, s 
meg kép zô dé sének mód ja a fo lyam a to san bô vülô és 
rit ku ló eml é kek kel együtt vál to zik. Az ideg sejt ek 
min dig más féle össze kap cso lód á sai, vag yis az em -
lé kek másféle fe li dézé sei rend re át raj zolj ák a róla 
al ko tott ké pet. Az eml é ke zés és a ve le együtt törté -
nô fe lej tés so rán a múlt, a je len és a jö vô idô di men -
zi ói egy más sal szor os kap cso lat ban ak ti vizá lód nak; 

az egyén nek és a vil ág nak az idô beli ség bôl kö vet -
ke zô tör té ne ti sé ge, „a je len va ló lét egyik on toló gi ai 
meg ha tá ro zottsá ga” (Hei deg ger) szük ség kép pen 
csak az em léke zet ben ké pes (ré sz le ge sen és vál tozó 
mó don) kons ti tu á lód ni. Az em lék e zet teh át nem 
olyan röv id vagy hosszú tá vú meg ôr zés re al kal mas 
tároló, amely bôl bár mi kor sé r tet le nül elô hív ha tók 
ug ya na zok az in for máci ók, ha nem ér zé kelt dol gok 
ol yan virt u á lis kés zle te, amely nek ele mei a szün te -
len em lé ke zô ak ti vit á sok hat á sá ra min dig új és 
újabb kon figu rá ci ók ba ren dezô d nek.  

Az utóbbi év ti ze dek „legp ro vo kat í vabb” tör té -
nele m fi lo zóf u sai, ha nem is mind ig exp li cit módon, 
de am el lett ér vel tek, hogy a tör té nel em em lé kek 
olyan rep er to ár ja, am ely e lbe szé lés re, tör tén e tek 
új ra írá sá ra ösztönöz, hi szen a tört é ne lem csak elbe -
szélt for má ban, az az tör té ne tek ben lé te zik.8 Hay -
den White fel tes zi azt a kér dést, hogy „mi a fik ció 
szer e pe a nem fik tív bes zéd módban, vagy az olyan 
dis kurz us ban, amely le galább is meg pró bál nem fik -
tív len ni. Hi szen minden ki, aki írás ban el be szél va -
la mit, iro dal mat ír.”9 A vál aszt a tör té nelmi és az 
irod al mi szö veg re to ri kai tel je sítmé nyé nek össze -
ha son lító vizs gá lata ad hat ja meg10, s esze rint a tör -
téne t mon dás (nar rati vi tás) tu laj don kép pen ugyan -
azon e ljá rá sok, szö veg ala kító erô vel bíró tró pu sok 
alap ján mû ködik mind a „két faj ta” szöv eg ben, mi 
több a „va lóság” bár mi féle meg alko tá sá nak és rep -
re zen tá lás á nak is nélk ü löz he tet len fel té te le.11 A 
történelem, sôt tört é nel mek azon ban nem azon o -
sít hatók az em lé kez et tel, sok kal in kább eml é ke zô 
ak ti vi tá sok ol yan (gya korta kü lön fé le) ered mé nyei -
rôl van szó, ame lyek va la me lyi két az em lé ke zô kö -
zös ség ma gáén ak ér zi, újf ent fe lis meri és meg erô -
sí ti. A tör té ne lem an nak a ku l tu rá lis eml é ke zetnek 
az egyik ma nif esz tá ció ja, amely Jan Ass mann sze -
rint a mi me ti kus em lé ke zet (az után zás út ján el sa -
já tí tott cse lek vé sek), a dol gok em lé ke zete (a tárgyi 
vi lág fe lis me ré sé nek ké pes sége) és a kom mu nik a -
tív em lé kez et (a be széd és a nyelvi in te rak ció ki a -
la kít á sá nak ké pes sé ge) mel lett az ér te lem ha gyo -
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má nyo zá sáé rt fe lel ôs.12 Lé nyeg é ben a szín ház tör -
tén et is a kult u rá lis em lék e zet meg va ló sulá si formá -
ja, de más mû vés ze tek (pél dá ul az ir o da lom) tör -
té net é tôl el té rô sa já tos sá gok kal rend el ke zik. A kér -
dés a tová b bi ak ban az, hogy mi ad ja a szín há zi em -
lé kez et speci á lis ka rak te rét. 

Az iro dal mi ha gyom ány a (re)ka noni zá lás mne -
mo techn i kai el já rás o kon ala pu ló mûk ö dé se ál tal az 
em lé ke zet ünk be idé zett szö veg ek hal ma za. Az 
iroda l mi tex tus az ol vasás ak tu sá nak egyik olyan 
fel té tele (nem pe dig tár gya), am ely több nyi re 
nyomtatott for má ban, s így elv i leg bár mi kor a be -
fo g adó ren delk e zé sé re áll. Jól le het az olvasás ak tu -
sát szá mos tény e zô be fo lyá solja (a ká non, az „elô -
ít é le tek”, a megfo gal ma zódó kér dé sek stb.), s a be -
fog adó nem „tisz ta lap ként” ta lál koz ik a mû vel, a 
sz ö veg – re cep ci ó tör té ne té nek össze füg gésr end sze -
ré ben – kí nál ja ma gát az új rao l va sás ra. A szín há zi 
hag yo mány el len ben nem „kéz nél-lé vô” szö ve gek 
hal ma za, hi szen az egy kori elô adá sok – id ô ben be -
ha tár olt fo lya mat jel le gük okán – nem kínál(hat)ják 
ma gu kat az új ra néz és re, bár sok eset ben te kint é -
lyes re cep ci ótö r té ne tet hagy nak mag uk után. Lé -
teznek ug yan „te át rál is képzô d mény nek” te kin tett, 
s az ir o dal mi ha gyo mány rés zét ké pe zô (já ték)szö -
ve gek, ezek azon ban nem szín há zi elô adá sok, ha -
nem szín da rab ok szö ve gei. Azaz ol yan dram a ti kus 
szö ve gek, ame lyek bôl adott (és né hány pa ra mét e -
ré ben szá munkra is is mert) kö rül mén yek közö tt 
szín há zi elô adá sok ké szül tek. A szín há zi hagy o -
mány az on ban nem egyenlô a drám a tör té net tel, 
noha év szá za do kon ke resz tül so kan ír tak sz í nház -
ról úgy, ho gy iga zá ban drám át ér tet tek alat ta. A 19. 
szá zad más o dik fel é ben jel en tek meg az elsô ol yan 
szín ház törté ne ti mun kák, ame lyek – az ak kor fe lí -
ve lô tud o má nyos pa ra dig ma ér tel mé ben – a fenn -
mar adt szín házi eml é kek arc he o ló giai, fi lol ó gi ai ku -
tatá sát szor gal maz ták, s el sô ként de monst rál ták az 
épületek, a szce ni ka és az elô adás lét reh o zá sá ban 
sze re pet ját szó össze te vôk vizs gá la tát. Enn ek el le -
nére azon ban még napj a ink ban is több írás meg -
elég szik a fon to sabb szín ház tör té neti kor sza kok tár -
gyalá sa cí mén a szín há zi viszonyok rö vid elem zé -
sé vel és a szín pad ra ke rült da ra bok hosszas is mer -

te tés é vel13, ami az elô ad á sok (is me re té nek) hi á nyá -
ból mag ya ráz ható ug yan, de el fo gadh a tó nak sem -
mi képp sem ne vezhe tô. A szín há zi elô adás pro duk -
ció ja és recepciója ugyan is ér telme zé sek olyan (s 
per sze nem li ne á ris, vagy is nem a szer zôt ôl a nézô -
ig tar tó) so roz a ta, amely meg tö ri az ér telem (gyak -
ran fel té te le zett) egy ség ét és köz ve títhe tô sé gét, a 
dra ma ti kus szö veg egy az egyb en tör té nô szín padra 
ál lí tás át. „A nyel vi je lek és az ik o ni kus je lek kö zött 
ha s adás ke let ke zik. Az egyik soha nem vál hat tel -
jes egé szé ben a mási k ká, hi szen külö n bö zik az 
anya g is águk. Így a kép másn ak el vész az ere de ti je, 
amely be lézá ró dik an él kül, hogy vala ha is ki lehet -
ne onn an sza ba dí ta ni.”14 Ha a szín ház tör té net az 
elô ad ás ra ker ü lô színdarabokból in dul ki, akk or 
bi zon yo san csak olyan be lá tás ok ra ju that, mint 
egyéb  ként az a fik tív mû vé szet tört é net jut na, amely 
va lami kép pen fenn ma radt mo dell ek alapján pró -
bál ná ma gya ráz ni a má skü lön ben csak uta lás ok ból 
is mert fes tész e tet és szob rá sza tot. Két ség te len, hogy 
a dr a ma ti kus szö ve gek szín pa di (új ra)ért el me zé sei 
a ró luk fennmaradt írá sos és ké pi em lé kek elem -
zé se rév én ki tün te tett sze re pet játsz hat nak a szín -
ház  tör té net, konk ré tan a já ték nyel vi vál to zások ta -
nul má nyo zá sá ban, de a dr á ma, még ha nem is áll 
op poz í ci ó ban a sz í nház zal, nem vo nat koz tat ha tó 
rá köz vet len és eg yér tel mû mód on. 

Jan Assm ann úgy vé li, hogy a kul turá lis em lé -
ke ze tet szám os olyan tén ye zô alk ot ja-ala kít ja, amely 
tú llé pi a mi me ti kus em lé kez et nek, a dol gok em lé -
ke ze tének és a kom mu ni ka tív em lé ke zet nek a ha -
tás kö rét: az el sôt pél dá ul a rítusok, a má so dik at az 
em lékm û vek, ik o nok, sír em lé kek, temp lo mok stb., 
a harm a di kat pe dig az írás. En nek alap ján a sz í nhá -
zi ak tiv i tás (azon túl, hogy fen o me no lóg i a i lag kö -
ze le het a tör zsi rí tus ok hoz) olyan rit u á lis szer tar -
tás nak (is) te kinth e tô, ame ly fel bo rít ja az után zás 
út ján el sa já tít ott cse lekvé sek rend jét (a mi met i kus 
eml é ke ze tet), igen vált o za tos hely szí nei meg kér dô -
je le zik a konkrét terek egyért el mû sé gét és fel ismer -
he tô ség ét (a dol gok eml é ke ze tét), a sok eset ben ki -
in dul ó pont jául szol gá ló, új ra és új ra szín pad ra vitt 
dram a ti kus szöve gek, ill et ve ezek gy ak ran ka no ni -
záló dó ér tel mezé sei pe dig meg ha ladják a kor társ 
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12 Jan Assma nn: Das kult u rel le Gedächtnis. Schrift, Erin ne rung und po li tische Id en tität in frü hen Hochkulturen. Mün chen, Ver -
lag C.H.Beck, 1992. – Az Ass mann ra va ló késô b bi hi vat ko zá sok alap ja is ez a mû, pont o sab ban en nek be ve ze tô fe jez e -
tei.  

13 Lásd a ma gyarul leg utóbb meg je lent írást, Pe ter Sim handl Szín ház tör tén et cí mû köny vét (Bp., He li kon, 1998), an nak is 
kü lö nö sen az el sô há rom fe je ze tét (9–381.) 

14 Ger ald Si eg mund: A szín ház mint eml é ke zet. Thea t ron. 1999. tavasz. 



(leg felj ebb há rom-né gy ge ne rá ció ra ér vén yes) kap -
cso latfe nn tar tás kö ré ben meg va ló su ló kom mu ni -
ka tív em lé ke ze tet. Ge rald Si eg mund ál lí tá sa, mi -
sze rint a szín há zi „em lé ke zet prob lém á ja ma gá nak 
a rep rez en tá ci ón ak a prob lém á ja”15, épp a szín pa -
di elô-ál lít ás (Dars tell ung) szub ver zív, azaz so ha -
sem id en ti kus for má ban ism ét lô és az ér tel em 
egy(ér tel mû)sé gét kib il len tô jell e gé bôl érthetô meg. 
A sz í nház ki játssza az em lé ke zet ré vén töb bé-kevés -
bé azo no sít ható, va gyis új fent fe li déz ett dol gok ál -
lan dó sá gát, le gyen szó be vett já ték mód ról, szín ész-
nézô vis zony ról, tér rôl vagy int erp re tác i ó ról. Vagy -
is a je len ben üt köz te ti az em lé ket és a re ményt, a 
ta pasz ta la tot és az el vá rást, a múl tat és a jö vôt.16  

Ass mann szerint a ko rai tár sa dal mak ban a kul -
tu rá lis kohe ren cia me gôr zé sé nek két for má ja elô -
ször a rí tus, majd a szö veg, a ha gyom ány átör ö kí -
té séé rt pe dig elôbb az is mét lés, ké sôbb az ér tel me -
zés a fe le lôs. A rí tus útján biz tos í tott ko he ren cia ki -
zár ja, az ér telme zés vi szont me gen gedi, sôt (a ha -
gyom ány élet ben tart á sá nak fel té te le ként) ig ény li is 
a va ri á ci ót. A meg ôr zés és megú jí tás, az an tikvá ció 
és in no váció komplex prob lé má ja épp a ha gyo -
mány te rem tés ér tel me zô ak tus a i nál ke rül elô -
térbe.17 A sz í nház az (egyik) lé tkar ak ter ét je len tô 
is mét lés té nyé ben meg ôr zi a rí tust, hi szen a „be ik -
tat ás nak” új ra és új ra meg kell tör tén nie, hogy jelen 
le hes sen, ugyan ak kor visz ont az is mét lés a kon tin -
gens té nye zôk ki kü szö böl he tet len sé ge mi att szük -
ség képp va riá ci ó ra van „kárho z tat va”. A szín ház 
mint rítus és szö veg léte az iter a bi li tás, amely imp -
li kál ja a min dig vált o zó ér tel me zést. A szín há zi 
emlé ke zet te hát nem olyan ku l tu rá lis ar chí vum, 
amely bôl egy mást köve tô idô pon tok ban (jel e nek -
ben) ugyan az on for má ban ke rül nek elô a (múltban) 
bel é ke rült dolg ok. A be vi tel-rak tá ro zás-elô hí vás 
rend sze re, amely az em lé ke zés fo lya mat á nak tra -
dici o ná lis, bi ol ó gi a i lag azon ban nem iga zol ha tó el -
gon dol á sát ké pe zi, ki vált képp nem igaz ol ha tó a 
szín ház ese té ben. Az ad ott je len ugya nis min dig 
mód o sít ja, nem pe dig egy sze rûen fel e le ve níti a múl -
tat, s egy ben át is rajzo l ja a ha gyom ány ké pét. A 
he i degg e ri kér dés, mi sze rint „mi ért épp en a »múlt«, 

vagy he lye seb ben szólva, a volt ság ha tá roz za meg 
túl nyo mó részt a tör tén e tit, am i kor pe dig a volt ság a 
je len nel és a jö vô vel egy form án ere den dô en lé tezik 
az idô ben”18, kü lö nös erô vel ve tôd ik fel a szín házi 
ku  ta tás ban, mely nek so rán nem ritk án elô sze ret et -
tel vá laszt ják ket té a múlt és a je len szín ház át. A 
tör tén e ti ség azonb an nem ig en képze l he tô el két -
oszt a tú rend szer ben an nak ve szél ye nél kül, hogy a 
„je len ben is to vább élô múlt” olyan ter méke t len fel -
fo gá sára re du kál juk, mely sze rint ug ya na zok a 
dolgok tör tén nek meg az idô ben vál to zat lan mó -
don, s em i att a múlt esem é nyei ki tün te tett je lentô -
ség gel (jel en tés sel és je len lét tel) bír nak a mai kor 
sz á má ra (is). E fe l fo gás a múlt ból kív án ja me gér te -
ni a je lent, pon tosa b ban a min den kor je len lé vôt, 
hol ott a szín há zi em lé ke zet épp azt imp li kál ja, hogy 
a múlt csak a jele n bôl (az on ke resz tül) ér t he tô meg. 
A tör téne ti ség ta pasz ta la ta a szín ház ban szük ség -
képp a je len ke re tei kö zött törté nik: az ideg en és a 
sa ját ta lál ko zása (sze ren csés es et ben in te rak ció ja) 
komp lex ér zé ki for má ban va ló sul meg mindig új -
ra, de min dig más képp, s va ló sz í nû leg ez ad ja a 
szín  há zi em léke zet spec i fi ku mát. A jelen já tékn yel -
vé re át írt mú lt be li szöveg (is mét elt és ér tel me zett) 
elô adá sa azo k kal az e lvá rá sok kal és ta pasz ta lato k -
kal szem be sít, ame lyek a ma tör té né se in ker esz tül 
biz to sí ta nak utat a teg nap tól a hol nap fe lé.  

Ha azon ban a szí nház nem ôriz meg sem mi fé le 
em lé ket a sa ját tör té né se i rôl, s a hát ra hag yott nyo -
mok sem ve zet nek el so ha az elô adás hoz mint a 
tör té né sek fô kata li zá to rá hoz, ak kor jog gal von ható 
két ség be a lé nye gé ben re konstr uk ci ós el jár á so kon 
ala pu ló (vagy is így el gon dolt) színhá z tör té net lét -
jo gosultsága. A meg kérd ô je le zés kel lôké pp anakro -
nisz tik us, hi szen egyes iro da lo mel mé leti, fi loz ó fiai-
esz tét i kai fel isme ré sek, amelyek nél kül ma nap ság 
már aligha ké p zel he tô el az iro da lo mér tés „rend -
 sze re”, jó har minc éve el bú csúz tat ták (le galább is 
teo  retikusan) a pozi ti vis ta fi lo lógi át, a hi á nyos múlt 
min den meg lévô em léké bôl gond o san össze ál lí tott, 
s hi ány ta lan nak és ob jek tív nek mi nô sí tett tör té neti 
mun ká kat. Ugyan ak kor vi szont a jó húsz éve vissz -
hang zó szính á zel mé le ti „rob ba nás” mint ha érin tet -
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15 „Das Gedächtni sp rob lem ist das Dars tel lungsp rob lem schlecht hin.” Vö.: Gera ld Si eg mund: i. m.  
16 „A rem ény és az em lé ke zet, vagy ál ta lá no sab ban fo galma z va, az el vá rás és a tap asz ta lat – hi szen az elvárás átfogóbb, mint 

a re mény, a tapa sz ta lat pe dig mé lyebb, mint az em lék e zet – szi mul tán mó don kons ti tuá l ják a tör té nelm et és an nak fel -
fo gás át. Mégp e dig azál tal, hogy meg mu tatj ák és létrehozzák a múlt és a jö vô belsô kap csol a tát teg nap, ma vagy hol nap.”  
Rei n hart Ko sell eck: Fu tu res Past. On The Se mant ics of Histo ri cal Ti me. Camb ridge, Mas sa chus etts and Lon don, The MIT 
Press, 1985. 270. 

17 Er rôl rész lete sen lásd Ale i da Ass mann: Az inno vá ció fe l té te lei a kul tú rá ban. Orphe us. 1994/2-3. 181–190. 
18 Mar tin He i degg er: Lét és idô. Bp., Gon do lat, 1989. 612.



lenül hagy ta vol na a szín há ztör té ne tet, leg alább is 
az át fo gó jel legû tör té ne ti írá sok nagy fo kú el mél e -
ti ref lek tá lat lansá g ról ta núsko d nak. Alapve tô en kér -
dé ses a szín ház tör té net és -elmé let viszonya, s a 
színhá z tu do mány e két as pek tusa – mi ut án so ká -
ig csak az el sô do min ált – je len leg is jó for mán két 
kü lön disz cip lí nát al kot. A törté ne ti és elmé le ti ku -
ta tás azon ban tel jess ég gel fel tét e le zi egy mást, még -
pe dig (min i má li san) az ért, mert az el mé leti fel is -
me rés ek ér vé nyess é gét a tör té ne ti vizs gál ó dá sok 
ad ják, a tört é ne ti an a lí zis eredm é nyei (a vá la szok) 
pe dig nem érh e tôk el a ke z det tôl fog va fo lya ma tos 
elm é le ti ref lex ió (és a csak ez ál tal me g fo gal maz ha -
tó ké r dé sek) nél kül.19 S mivel a tört é ne lemtu do -
mány és tör tén e tí rás le het ô sé gei már jó ide je „új” 
ho ri zont ban ker ül nek be lá tás ra, va ló szí nû leg a más 
tu do mány ok fej le mé nye i vel szem ben min dig kis -
sé fi gyel met len (töb bek közö tt ma gyar) szín ház tör -
té net je len legi irá nyult sá ga és el já rás ai sem so ká ig 
ma radn ak érin tet le nül – ezek ugyan is nem ma gá -
ból a disz cip lí ná ból szár maz nak, ha nem tu do má -
nyos elôfeltevések men tén al a kul nak ki, s már csak 
ezért sem ker ül he tô ki az elm é let. „Ez nem je lenti 
azt, hogy az olyan szak ter ü let, mint a szín ház törté -
net, nem de fi ni ál ha tó, s eg yes álta lá nos jellem zôi 
és stra té giái nem ha táro z ha tók meg, csak azt, hogy 
ezek a jel lem zôk és strat é gi ák nem a disz ciplí na 
valamiféle lé nye gi sé gé bôl szár maz nak, ha nem a 
min dig vál to zás ra kényszerülô, spe ci á lis kul tu rális 
he l yzet bôl és tárgy ból.”20  

Nem a min de nko ri me to do lóg ia rögzí té se és 
fino mí tá sa ké pezi te hát a sz í nház tör té net fô fe lada -
tát, ha nem a meg vál to zott tud o má nyos szit u ált -
ságb ól kö vet ke zô irá nyult ság, il letve el járá sok meg -
h a tá ro zása és ope ra tív al kal ma zása. Va ló szí nû leg 
egy re ke vés bé hag yha tók fi gyelmen kí vül, s komp -
lex elem zést igén yel nek a szín já ték kal (gyak ran fe -
nom e no ló gia i lag is) össze fü g gés be hoz ha tó per for -
mat ív ak tus ok.21 Még ha vit at ha tó is, hogy a színház 
és a per for mansz olyan vi szony ban áll na egy más -
sal, mint a ki sebb és a nagy obb pa ra dig ma, a min -
den na pi élet „te átrá lis” je len sé ge i nek vizs gá lata a 
kü  lön féle szín há zi for mák és já tékny el vek meg érté -

sé hez já rul hat hoz zá.22 Has on ló képp nagy hor dere -
jû lehet (a tra dici o ná lis szo ci o lóg i ai ana lí zis en túl) 
a fe mini s ta és poszt-ko lo niá lis, val a mint (az egy sé -
ges nem zet re/kul tú rára és stí lusra ir á nyu ló ku tat á -
son túl) az interkulturális és poszt mo dern el mé le -
tek be emel é se a tö r té ne ti vizs gá la tok ba, s érv ény -
re jut tat á suk a szín ház tör tén e ti mun kák lá tás mód -
já ban. Ez zel össze füg gô kérdés, hogy a je len ko ri 
szín  házi el ôadá sok és ten den ciák nem utal hat ók 
puszt án a kri ti ka (a róluk szó ló rö vi debb-hosszabb 
bí rá la tok) ha táskö ré be, hi szen ezek szol gál tat ják a 
tör té ne ti vizs gála t hoz nél külö z he tet len „is mer e ta -
nyagot”. A jö vô fe lôl a je len ben is tör té nô múlt el -
gon dol á sa felôl tart ha tat lan az a (még ma is gyakran 
han goz ta tott) fel fogás, mi sze rint a múl tat ku tató 
szín ház tört é nész szá mára nem sz ük sé ges a je len 
szín  házá nak is me re te, il let ve a je len szí nhá za csak 
krit i ka i lag ítél hetô meg, me rt (kellô rá látás hiá nyá -
ban) még nem il leszt he tô tör té ne ti ke ret be. A múlt 
egyes eseményeinek a ha tás tör té net sz e mpont já ból 
e lfog lalt he lye, az élô hagy o mány ré szét ké pe zô 
törté né sek „va ló di” je len tôs é ge azon ban csak és ki -
zá rólag af e lôl ítél hetô meg, ami a jelen szín há zá -
ban tör té nik. S mi vel egyet len tö r té nés sem el szi -
ge tel ten és au to nóm szab á lyok me n tén, ha nem má -
sok kal szo ro sabb-la zább össze kötte tés ben, el vá rá -
sok és ta paszt a la tok össz já téka me n tén zaj lik, így 
mind egyik már el eve egy adott kon tex tus ban he -
lyez ke dik el, amely re késô bb nem tel je sebb, ha -
nem el ke rülh e tet le nül más, az egy kor i tól el té rô rá -
lá tás nyíl ik majd. Ugy an ak kor a je len ben ta nul má -
nyoz ha tó igazán az elm é let és a gy a kor lat egy mást 
köl csö nös já tékba hozó mû köd é se, ami ki in dul á si 
pont  ként szol gál hat elmú lt ko rok szín há zi „dis kur -
zus a i nak” vizs gá lat á hoz. Az el mé let ugyan is so ha -
sem a gyako r lat pusz ta le csa pód á sa és komme n tá -
lá sa, a gyako r lat ped ig nem az el mé let il luszt rál á -
sa, hi szen az elô ad á sok ra, a te n den ci ák ra vagy „a” 
szín ház ra re f lek tá ló írá sok olyan disz kur zív ren det 
al kot nak, amely csak igen bo nyol ult, nem eg ysze -
rû en a pá r hu za mok és el len té tek op poz í ci ós vi szo -
nyá  ra re du kál ha tó össze füg gés ben áll az elô ad á sok -
kal, ten denc i ák kal vagy „a” szín ház zal. Nem magya -
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19 Vö: Mar vin Carlson: The The ory of His tory. In: The Per for man ce of Po wer. The atr i cal Dis co ur se and Po li tics. (ed by Sue-El -
len Ca se and Ja nel le Re i nelt) Io wa City, Uni ver sity of Iowa Pr ess, 1991. 272–279. 

20 Mar vin Carl son: The at re Histo ry, Met ho dol ogy and Dis tinct i ve Fe at u res. Th e at re Re se arch In ter na ti o nal. Vol. 20. No. 2. 
(Summer) 1995. 92.  

21 Szem lé le tes pél dá ját nyújtja en nek Peggy Ph e lan e szá munk ban ol vas ha tó „Hol tat játs za ni a kô ben, av agy mikor nem ró -
zsa a Ró zsa?” cí mû ta nul mánya. 

22 Er rôl rész le te sen lásd Alan Re ad: Thea t re and Every day Life. Et hics of Pe rfor mance. Lon don and New York, Ro ut led ge, 1997. 



ráz za egyik a má sik at, ha nem felforgatják egy mást; 
nem egy az egyben ve tt kap cso lat van köz öt tük, 
ha nem ell ent mon dás sal teli feszültség. A jelek pro -
duk ci ó já nak és re cep ci ó jának me chan iz mu sá ra, az 
eb ben be kö vetke zô alapv e tô vál to zás ok ra irá nyuló 
vi zs gá lat pe dig nem nél kül öz he ti a ját ék nyel vek 
(kü lön bö zô mód on meg va ló su ló) refl e xi ó jának, il -
let ve a vi lág ról, az em berr ôl, a te st rôl, a szín ház ról 
stb. alk o tott elô fel te vé sek (szin tén kül ön bö zô mó -
don meg va ló suló) ref le xi ójá nak a konf ron tál á sát. 
Ma nap ság pe dig épp ez a je len hori zont já ból ki in -
du ló, a mú lt írá sos és ké pi em lé ke ke it mai kér dé -

sek fe lôl új ra rend e zô, vagy is a fe lej tés po ten ci ál ját 
is szüks ég kép pen moz gásba ho zó vizs gá lat tû nik a 
múlt és je len köl csö nös meg ér té se szem pont já ból 
a leg ter mé ke nyebb nek. El vég re, ha to vább ra is a sa -
ját ta pasz tal a ta ink tól tá vo li nak te kin tett tör tén e ti 
isme re tek egy más ra rende zô dô, egy re csak nö vek -
vô és el sa já tí tás ra vá ró hal ma zá nak gon dol juk a szín -
ház tör téne tet mint eml é ke ze tet, ak kor kön nyen úgy 
jár ha tunk, mint azok a gö rög ök, aki ket Ni etzs che 
ért el me zésé ben nem ritk án an nak veszé lye fe nyege -
tett, hogy „be le pusz tul nak az idege n nek és elmú lt -
nak a gát szaka dá sá ba, a »tör té nele m be«.”23
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23 Fri ed rich Nie tzs che: i. m. 98.


