
1. Kult úr tu do má nyok disz cip li na ritás és int er -
diszci p li na rit ás kö zött 
 

a va rotti el tûnt a bon ni szín pad ról. Tá vo zá -
sát csak az múl ta fe lül, ahogy az egé szet 
meg  rend ez ték – mind poz i tív, mind ne gatív 

ér tel em ben. A kar mest er (és ren de zô) Kohl, va la -
mint fú vó sze ne ka rá nak im már más fél éves mû kö -
dé se so rán egy re erô tel jes eb ben kör von a la zó dó ka -
tasztr ó fa mind en ed di gi nél egy érte l mûb bé vált (...). 
A bon ni szín pa don már sem mi sem mû köd ik. Ne 
té vesszen meg ben nün ket, hogy Pav a rot tit kis hí -
ján le cse rélték vol na egy felc i co má zott szubre t tel, 
ha az FDP-kó rus nak nem si ke rült vol na h amar já -
ban egy fi a tal te nort les zer zôdte t ni. Min dez csu pán 
látvá nyos szem fény vesz tés. A szín pad padl ó ján lyu -
kak tá ton ga nak, a zsi nór pad lás ról akaszt ó fa kö telek 
lóg nak, és min dössze két teljes év te lt el az óta, hogy 
Kohl kar me s tert kül pol i ti kai hôs te no rá val együtt – 
mint Né met or szág új r aegyesí tô it – csak nem el nyel -
te az él jen ki ál tá sok ten gere. [...] Hol van már az az 
idô, ami kor Kohl még [...] sze mé lyi int ri kák kal és 
sz e re poszt á si trük kök kel tu dott em el ke dett han -
gu la tot teremteni a né zô téren. [...] Azt hi szem, nem 
érd e mel tük meg ezt a szín já tékot. Füg gönyt! S im -
már on csak két meg ol dás mar adt. Vagy a szerep -
lô ket és a dar a bot cse rél jük ki, vagy a kö zön sé get 
vált juk le.”1 

Va jon kit hal lunk itt be szél ni? Egy szín ház ku -
tat ót, aki te át rá lis nak lát ja a po li tik ai élet egyik as -
pekt u sát, s azt ennek meg fel e lô en kí ván ja áb rá zol -
ni és vizs gál ni? Vagy egy po li to ló gust, aki a szín -
ház-me ta fo ra hasz ná la tá val a poli ti kai té zi sek nek a 
szim bó lum ok nyelv én tör té nô közve tí té sét állí t ja a 
kö zép pontba és akar ja megv i lá gí tani? Vagy egy új -
ság írót, aki ér zék le tes ké pek ben a leh e tô leg szem -
lé le te seb ben prób ál ja be mu tat ni az ol va sók nak a 
po lit i kai (show)bu sin ess tal mi cs il lo gá sát? – Ily 

mód on, a kon tex tus ból ki rag ad va, alig ha ál lapít -
ható meg min den két sé get ki zá ró an a besz é lô szak -
mai iden ti tá sa és disz cip li ná ris hov a tar to zá sa. És 
egyál  talán, mi lyen kon tex tusb an vet he tô fel értel -
mes mó don a be szé lô iden ti tá sá nak pr ob lé mája? 

Az id en ti tásra vo natk o zó – ku l tu rá lis, val lási, 
nem ze ti, szak mai stb. – kér dé sek m anap ság na gyon 
is di vat o sak, me lyek et fô ként két faj ta ma ga tar tás-
stra té gia le gi timá ci ó ja ka p csán ál lít ják szembe egy -
más sal, ill et ve ker ül nek meg vit a tás ra: 

1. a le ha tá rolás, il let ve a ki re kesz tés, va lami nt 
2. a bek e be le zés stra tég i á ja. 
Eze ken a cé lo kon túl azonb an a le gmesszebb -

me nô kig érdek te le nek. 
Ez kü lö nös mé r ték ben igaz a tu dom á nyos 

diszciplínákra néz ve. Ki a la kul á su kat nem a ku ta -
tási tá r gyak kon szen zus ké pes – még ke vés bé objek -
tí ven adott – rends ze ré nek, sem ped ig olyan spe -
ci fi kus el mé lete k nek és mód szere k nek kö szönh e -
tik, me lyek ki zá ró la gos egy biz o nyos diszciplínára 
len  né nek érv é nye sek. Sok kal inká bb egy sor külön -
 bö zô kö rülmé nnyel össze füg gés ben, il letve ezek 
függv é nyé ben jött ek lét re, és ala kult ak ki tör tén e -
tük so rán. Hatá ra ik ekép pen az idôk fo lyamán 
több  ször – sôt rész ben igen je lent ô sen – meg vál -
toz  tak, s több nyi re az egyre na gyobb diffe ren ciá ló -
dás és sp e ci a li zá ló dás, és ez zel együtt a ha tárok be -
szû kü lésé nek ten den ci á ja érvé nye sült. Az orien ta -
liszt i ká ból váltak ki pél dá ul a ja pán, a kínai, a ma -
láj és az ind kul túr kör rel fog lal ko zó tu do mányá -
gak; s eze ken be lül az tán kü lön féle szak te rü le tek 
ala kultak ki, mi nt – pél dá ul a ja pán ese té ben – ja -
pán nyelv, iro dalom, törté ne lem, jog, gaz da ság, fi -
lo zó fia, fes tész et, ter mé szet tu do mány stb. 

In téz mén yi leg ez a ten den cia a sza kok és spe ci -
á lis jo go sítvá nyok kal rend el ke zô pro fesszú rák 
rend kí vü li megsz a po ro dás á hoz vez e tett. Ma na pság, 
ami kor mind en té ren hat al mi har cok dúl nak, és 
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min  den fron ton so ha nem lá tott ke mény ség gel és 
el szánt ság gal fo lyik a küz de lem, még is az tûnik a 
leg fôbb para ncs nak, hogy ezt az ál la po tot min den 
esz közz el fenn kell tar ta ni. E harc ban a sa ját szak 
ide n ti tá sán ak kér dé se a le gha tá sosa bb és leg pusz -
tí tóbb esz köz. Az ún. kis sza kok azért ál lít ják csa -
ta sor ba ezt a fegy vert, hogy a le he tô le géle seb ben 
el hat á rol va ma gu kat a töb bi szak tól, nyom a té ko -
san biz o nyít sák szük ség es sé güket és lé tjo go sult sá -
gu kat, be le ért ve a me gfe le lô fel sze relt sé get is. Az 
ún. na gy sza kok pe dig azért ve tik be, hogy a be -
keb e le zés sel meg sze rezz ék azo kat az ál lá sok at, ame -
lye ket kü lönb en át ke l le ne en ged ni ük má sok nak. 
Új sza kok elôny ben! Így az ed dig tisz tán a nyelv -
tu do mány szá má ra ki írt áll á so kat most már a nyelv -
tudományon be lül (kü lö nös te kin tet tel a kog ni tív 
tu do mány ra vagy az in for ma ti kára), il let ve az iro -
dal om tu do má nyi a kat az iro da lomt u do má nyon be -
lül (kü lö nös te kin tet tel a mé dia-, a film-, a szí nház- 
vagy a tán ctu domá ny ra) hir de tik meg. Haso n ló 
manô ve rek nél az, hogy a – hel yzet tôl füg gô en min -
dig más képpen definiált – sa ját szak ki áll ident i tá -
sa mel lett, min den eset ben az egyik leg ha táso sabb 
érv, am ely, ha össze kap csó ló dott a leen dô fel ve vô 
in té ze tek – va gyis a munkaerôpiac – szüks ég le te -
in ek és le hetô sé ge i nek a han goz tat á sá val, ak kor az 
több, mint meggyôzô nek mu tat ko zott. 

El teki nt ve az ef fé le strat é gi ai meg fon to lá sokt ól 
és cé lok tól, me lyek nek a f ôis ko la és tu do mány po -
li ti ka min den nap ja i ban min den to váb bi nél kül he -
lyük le het, a diszc ip lí nák iden ti tás-ké r dé sé nek úgy 
tû nik nincs jel en tô sége és ezért ér dek te len né is vált. 
A ku ta tá sokb an le ga lábbis nem kell, hogy sze repet 
játsszon. Itt ugyan is leg ne me sebb mércének az 
szám ít, hogy kép e sek-e in no va tív kér dé se ket fel -
tenni, il letve ta lán in no va tív vá la szo kat ta lálni. E 
kri té rium alap ján a szel lem tu dom á nyok di f fe ren -
ci á ló dá sa és spe ci a liz á ló dá sa e lôs zör is a tud ás rend -
kí vü li tob zód á sát, sôt egye ne sen robb a násszerû fej -
lôd é sét vál totta ki. Azon ban hosszabb ide je már 
csak rit kán kép e sek arra, hogy meg fe le lô er ed mé -
nyek et pro du kálj a nak. A szel lem tu dom á nyok sze -
re pé rôl és funk ci ó já ról foly ta tott vi ta oly an mérték -
ben lesz egy re tá gabb és he ve sebb, ami lyen mér -
ték ben a szel lem tu dom á nyok me rül nek el azok ban 
a szûk kö rû spe ci ál is ku tat á sok ban, ame lyek az azt 
felv e tô szak on il let ve szak te rül e ten kív ül semmi -
lyen rel e van ci áv al nem ren del kez nek. Füg get le nül 
at tól, hogy eze ket kom penzá ci ós- va gy ak cep táló 

tu do mán yok ként, vagy mint leg új ab ban, ori en táci -
ós tu dom á nyok ként ha tá roz ták-e meg, a meg fogal -
ma zott igé ny nek nem csak hogy ke vés kö ze van és 
volt a szel lem tu do má nyi sza kok ku ta tá si való sá gá -
hoz, de akár azt a le he tô sé get is meg aka dál yoz ta, 
hogy a rég óta ese dé kes di ag nó zis ból – mis ze rint 
ezt a kut a tá si va ló sá got nem ép pen az inn o va tív 
kér dés fel te vé sek so ka sá ga ins pi rál ja és ha tá rozza 
meg – le von ják a sz ük sé ges kö vet kez te té seket. 

Az 1960-as évek végétôl kezd ve új ra és új ra fel -
ál lít ot ták ezt a di ag nó zist, és a leg külö n fé lébb te -
rá pi á kat ja vas ol va vál a szol tak rá. Bár ezek leg több -
ször ki me rül tek annyi ban, hogy egy új el mél e ti ala -
pot mint egye dül üdvö zí tôt pr o pa gál tak. En nek 
értel mé ben a sp e ci a li zá ló dás és be szû kü lés fe lé 
mut a tó ten den ci á nak úgy kel le ne elejét ven ni, hogy 
az ed dig a kü lön fé le sza kok és szak te rül e tek meg -
szo kott, il letve alap ján ak te kin tett, el térô elm é le -
tek és mód sze rek he lyé re egy egye dü li nek kel le ne 
lép nie. Er rôl az on ban le he tet len lett vo l na meg -
egye zés re jut ni, mivel a kü lön bözô te ó riák és me -
tó dus ok alapj á ul szolgáló nagy, át fogó el mé le tek és 
mes ter mûv ek egy fa j ta mód szerr el és egy cél lal a ki -
zá ró lag o san leh et sé ges és ér vén yes me gin dok lá sá -
ra tö rek ed tek, min den ki szám á ra és va lam ennyi 
problé má ra a végsô meg oldá st ígérték és így köl -
csö nösen ki zárt ák egy mást. Amik or a posztmo dern 
gon dol ko dás meg je le né sé vel egyre in kább eg yfaj -
ta alapve tô plu ra litás és kül ön bö zô ség el is me ré se 
érv é nye sült, min din kább az inte r disz cip li ná ris és 
transz disz cip liná ris kez de mén ye zé sekt ôl re mél ték 
és vár ták, hogy ké pe sek lesz nek in no va tív kér dé -
se ket fe lten ni.  

Az így elgo n dolt in ter diszc ip li nari tást te hát nem 
egy faj ta be ke be le zé si stra tég i á nak ter vez ték és nem 
is így pro pag ál ták, ha nem sok kal inká bb úgy, mint 
ami a „tu do má nyok ész le lô ké pess é gé nek vissza -
szer zé sét szol gál ja”. Ez nem ut ol só sor ban azért is 
elin dít hat ja és elô re len dít heti az in no va tív kér dés -
fel te vés ek fej lô dését, mert képes problé má kat és 
prob lé ma hely ze te ket fel isme r he tô vé tenni, még mi -
elô tt ezek aktu á lis sá vál ná nak.2 Az ef fé le inte r disz -
cip li na ritás ese téb en ezért fel es le gessé vál nak azok 
a tudo mány po li ti kai meg fon dolá sok és kö vet kez -
te tés ek, ame lyek – mint mindig – a sa ját disz ciplí -
na iden ti tá sá ra von at koz nak. So k kal in kább olyan 
spe ciá lis prob lé mák ke rül nek elô tér be, mel ye ket a 
külö n bö zô di sz cip lín ák – még akk or is, ha id en ti -
tá su kat a mi n den ko ri szem lé lettôl füg gô en más -
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kép pen fo gal maz zák és in dok ol ják meg – egya ránt 
els ôd le gesn ek te kin te nek, anél kül, hogy bár me lyik 
is kö zü lük eg ye dül ki elé gí tô mó don meg tud ná ol -
da ni ôket. 

A „Szel lem tu do má nyok ma” el nev e zé sû kons -
tan zi munka cso port sze rint az ilyen, prob lé mao ri -
en tált in ter-, il let ve transzd isz cip li ná ris irá nyult sá -
gú ku tat ás nak az len ne az al a pfel tét e le, hogy az – 
ál tal uk kultúr tu do mány ként fel fog ott – szel lem -
tud o má nyok in téz mén yes infr ast ruk tú rá ját tel jes 
mér tékb en át szer vez zék. Ezért azt ja vas ol ják, hogy 
ál lít san ak fel az egye te me ken ku l túr tu do má nyi ku -
ta tó in té ze te ket, ill et ve a már fenn ál ló egye te men 
kí vül mû kö dô ku tat ó in té zet ek kel ala kít sa nak ki 
eredményes kooperációt, val a mint, hogy posztg ra -
du á lis szint en is erô sít sék az in ter disz cipl i ná ris 
együtt  mûk ö dést. El sô rendû nek tart ják a kul túr tu -
do má nyi ku tató in té ze tek fel áll í tá sát, ame lyekn ek 
kü lön bözô te rü let e ket kel le ne köz ép pont ba ál lí -
tani  uk, mint pé l dá ul a szel lemt u do má nyok mo -
dern i zá lá sa, tör té ne ti ant ro poló gia, kul tu rá lis rend -
sze rek törté ne ti komp arat isz ti ká ja, zene esz té tika, 
mé di a tudo má nyok. 

Ez jár ha tó út le het ne és a tá vo li – opt i mis tább 
becs lés ek sze rint pe dig már a kö ze li – jô vô ben is 
si ker rel ke csegte t het a kul túr tu do mán yi ku tat á sok -
ban. Mi e lôtt azon ban egy efféle in téz mén yes struk -
tú ra vál tás leza j la na, a kul túr tu dom á nyok nak 
mégis csak to vább kell ke res ni ük azo kat az uta kat, 
me lye  ken elin dulva a je len leg mû kö dô in téz mé -
nyes inf rastr uk tú ra ke ret ei kö zött és fel té te lei mell -
ett már itt és most meg tud ja nak bir kóz ni azok kal 
az idô szerû pr ob lé mákk al, mely ek sür gô sen és el -
sôd le ge sen azon na li meg oldá s ra vár nak. 

 
2. A szính áz fo ga lom mint a kul túrt u do má nyok 

he u risz tik us esz köz tára 
 
lyen prob lém át je lent az ok nak a le het ség es kul -
tu rális mo del lek nek a megk onst ruál á sa, ame -
lyek a kü lön bö zô kul túr tu dom á nyi disz cip lí nák 

kö zös alap ja ként mû köd het né nek, s ily módon 
mind eg yik szám á ra prod uk tív nak biz o nyul hat ná -
nak. Így a kul túr tu dom á nyok ma ha son ló prob -
lém á val tal ál ják ma gu kat szemben, mint a szá zad -
e lôn, am i kor is az 1900-as évek ál ta lános kul tur á -
lis vál sá gá ra ke res tek megoldást. Ez ug yan is ol yan 
prob lé má kat ve tett fel, me lyek az zal lép ték át a ha -
gyo má nyos és újon nan alap í tott sza kok tár gyaik 

de fi ni álta hat á ra it, hogy tel je sen elt é rô irá nyokba 
mu tatt ak. Ezért lett szüks ég egy, a mu n ka közös 
alapja ként funk cio ná ló kul tu rá lis mo dell re. El ôször 
is a kul tú ra egy meg fe le lô mér ték ben ál ta lá nos meg -
hatá ro zá sá ra tet tek kísér le tet. Vi lá gossá vált azon -
ban, hogy a „kul tú ra” mint an a lí ti kus kat e gó ria nem 
adódik egy sze rû en a tör té ne ti ant ro po ló gia alap fo -
gal má ból, ami azt je lenti, hogy ilyen ku l tu rá lis mo -
d el lek nem ve zet he tôk le a kul tú ra egy ál ta lá nos 
fo gal má ból. Hi szen tel je sen mindegy, hogy a kul -
tú rát – hogy csak két, egy meg fe le lô mér tékben ál -
talá nos kult ú ra fo gal om alap ja ként sz ol gá ló példát 
em lít sünk – „az em be ri mun ka és él et for mák fog -
la la také nt”3 vagy jelösszefüggések összes sé ge ként 
(Lot man) de fin i á lom, hi szen egy il yen álta lá nos fo -
ga lom meg ha tá rozá s ból csak töb bé-ke vés bé ál ta lá -
nos ku ta tá si ma xi mák és nem pe dig a kü lönf é le 
konkrét, egyes ese tek ben ép pen spe ci á lis al kal maz -
ha tó ság uk mi att mû kö dôk é pes mod el lek szûr he -
tôk le. (Enn ek oka pe dig az, hogy sa ját tár gyaik at 
az em be ri mun ka ter mé ke ként, speciális élet for -
mák ki fe jez ô dé se ként va gy ép pen szö veg ként vizs -
gál ják.) Ezért már kez det tôl fog va le mon dunk ar -
ról az el kép ze lés rôl, hogy bár mil yen fo ga lom hi e -
rar chia me gal ko tása so rán is több disz cipl í na szá -
má ra konszenzusképes, hasz ná lha tó mod ell hez jut -
has  sunk. Mi vel egy ilyen mo del lel soha nem az a 
cé lunk, ho gy egy bárho gyan is érte tt ún. „va ló ságot” 
le ké pez zünk, ha nem ho gy he u riszti kus esz közként 
szol gál jon, hi szen meg al ko tás á ra úgyis csak ak kor 
le het vál lal koz ni, ha te kin tett el va gyunk bi zon yos 
elô re meg sza bott pro b lé mák ra, il let ve fi gye lembe 
ves zünk biz o nyos meg ism e ré si ér de ke ket. Ezért a 
kül ön bö zô prob lé mák és megismerési érde kek 
függ vé nyé ben elt é rô mo del lek et alkotnak és ja va -
sol nak. 

Egy ilyen ko nst ruk ció meg alk o tá sa kor az a meg -
fi gye lés ké pezi ki in du ló pon to mat, hogy a 20. sz á -
zad ban a the atr um mun di, il letve a theatrum vi tae 
hu ma nae ôsi to pos zai – a nagy fo kú, vagy ép pen -
ségg el alapv e tô kü lönbsé gek el len ére is – is méte l -
ten olyan nagy nép szerû ség re te t tek szert, mint va -
la mi kor a 17. szá zad ban. A 1970-es év ek tôl te n -
den ci óz us sá vá lik a szín ház-me ta fora hasz ná lata a 
leg kü lönf é lébb kul tur á lis te rü let e ken: ahogy az idé -
zett pél da is muta t ja, új ság ír ók, po li ti ku sok, me -
ne dzse rek ugy a núgy haszná l ják, mint a szak szer -
ve ze ti ak ti vis ták, az egy há zi kép vi selôk va gy a tu -
dó sok. Az ‘Én’ insz ce níro zá sá ról, nyil vá nos fel lé -
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pése k rôl, kü lön ál ló vagy tár sa dal mi csop or tok nak 
a mé di á ban tört é nô „meg csin á lá sá ról” és a köz-, 
illet ve a ma gá nélet te át ral i zá ló dás á ról bes zél nek. A 
le g kü lön fé lébb kul túrt u do má nyok eg y re nagy obb 
szám ban jele nt kez nek oly an ta nul má nyok kal, 
amely ek ben a szín ház fo gal mat a sa ját ku ta tá si cél -
ja  ik  hoz mér ten al kal maz zák. Fouc a ult „Th e at rum 
philo sop hi cum ról” bes zél, Lyo tard a „fi lo zó fia és 
pol i ti ka szín pa dát” vizs gál ja, Ba ud rill ard a „test 
szín há zá ról” elm él ke dik. Goff man a „a min den na -
pi ön meg je le ní tést”, Pa ul Zumthor pe dig az orá lis 
kult ú rák me sé lôi nek és éne ke sein ek elô ad á sa it ku -
tatja szín ház ként. Cliff ord Ge ertz „a Ba li szige tek 
19. száz ad be li szín ház–ál lam át” vizs gálja, Hay den 
Whi te a „tör té nelmi re a liz must” „tra gé diak ént” ér -
tel me zi, Ri chard van Dül men a kor a új kor bí ró sá gi 
gyakorlatát és a bün te té si szert ar tá sokat „a ret te net 
szín há za ként” elem zi, míg Fer di nand Mo unt a „po -
lit i ka szín házá nak”, Ri chard Sen nett pe dig annak 
jár ut á na, hogy mi ként vál toz tak a „18. és 19. szá -
zad kö zött a szín pa di és a minden na pi sze rep ek”. 
Wer ner Durth a vá ros épít kez és re al kalma z za a 
„szín pad mo dell jét”, il let ve egy épí tész mun ká ját a 
dí s zle té pí tô mes te ré hez ha son lítja, Ul rich Sar ci nel li 
„a po lit i kai mon da ni va ló tol mács o lá sá nak szim ból -
u ma it” ér tel me zi szín rev i tel ként, míg Joy ce McDo -
u gall a „lé lek szín há záb an” váj kál. Guy Debord a 
1960-as évek tár sad al mát a „lát vá nyos sá  gok tár sa -
dal ma ként” dek la rál ja, Eco ko ronk kul tú rá ját „a 
lát vá nyos ság kul túr á ja ként” írja le, mely nek „szín -
re vitt es e mé nye it” Kam per az „em lé kez és szín há -
za ként” ha tá roz za meg. Ez a lis ta tetszés sze rint 
folyt at ha tó. Úgy tû nik, hogy a filozófiában, a ps zi -
cho lóg i á ban, az ant rop o ló gi á ban, az et no ló gi áb an, 
a sz o ci o ló gi á ban, a po li toló gi á ban, a tör téne lem -
ben, a kom mu n iká ci ó tu dom ány ban, a pub li ciszt -
i ká ban, az iro da lomt u do mányb an, a mû vé szet tör -
té n et ben, a méd i a tu do mány ban, rö vi den va la -
mennyi kul túr tudo mány ban a színház min tegy 
húsz éve kulcs fo ga lom nak tek int he tô. Még a fi zi -
kus Heinz von Fo ers ter is eg yfaj ta „ku kucs kál ó do -
boz-fi lo zó fiá ról” bes zél, ame ly hez az ô értel me zé -
sében egy bi zo nyos vi lá gkép is társul, és exp lic it 
mó don hivat ko zik egy spe ci ális szín há z fo ga lom ra.4 

A szín ház-metafora rea k ti vá lód á sa a kü lönb ö zô 
kultúrtudományokban már a szá zad ele jétôl ki mu -
tat ható. Mint is me re tes Fre ud hasz nálta gyak ran; a 
szo ciol ó gi ai sze rep el mé let is hi vat ko zott rá, Mi chel 
Le i ris (1958) is fi gye lembe ve t te, ami kor a tr ansz -
ba esett gon dari eti ó pok vi selke dé sé nek „te át rál is 
as pek tu sa it” vizs gál ta, Hen ri Lefèbvre pedig közvet -
le nül ját szik rá, amik or így ír: „Me lyik szín há zi 
rend e zés ér te el a Rajk-per ha tá sát ? Me lyik drá ma 
te tô pont ja ha sonl ít ha tó a Hrus csov-be széd hez ? 
Me lyik maszk és me lyik fi gu ra ha son lít ható Szt á li -
né hoz ?”5 

A 1970-es évek tôl a sz í nház fog al mat mi nd a 
múlt beli va ló sá gok (re)konstruálására, mind pe dig 
kultú ránk le írá sá ra és di ag nosz ti zá lá sára hasz nál -
ják. Ez a fo ga lom így egy olyan szemantikai mezô -
vel bír, mel yet a kö vetk e zô foga l mak ha tá rol nak 
kör be: az ész lel és, a né zô/meg fi gyelô, a tes ti ség, a 
test, a test kép, a moz gásmi n ta, a kom mu ni ká ció, a 
nyilv á nos ság, a színr e vi tel, a ko nst ruk ció, a szi -
mulá ció. Úgy tû nik, hogy ma a ku l túr tu do má -
nyokban a szín ház fo gal om egy faj ta he ur isz ti kus 
kat e gó ria – ha ugyan nem kul tur á lis mo dell – sze -
re pét töl ti be. 

Le hets é ges okok egész so ra ve zet he tett ehh ez a 
fej lô dés hez. Kü lö nö sen nyo mós ok nak te kinth et -
jük, hogy az el mé le ti orie n tá ció irány á nak a szel -
lem- és tár sa da lom tud o má nyokb an leg ké sôbb az 
1980-as évek tôl kezd ve meg fi gyel he tô vál to zá sa. 
Azzal, hogy – sem mik ép pen sem min dig ki mond -
va – e lis mer jük a kan ti ál lás pont érv é nyes ség ét, az -
az nem két sé ges, hogy az ön ma gá ban va ló va lóság 
– bármi is le gyen ez – köz vet le nül nem hoz zá fér -
hetô szá munk ra, szem lé let vál tás köv et ke zett be a 
múlt bé li és je len ko ri „val ó sá gok” (re)konst ruá lá sá -
ban. Az élet vi lá gok szo ci o ló gi á ja és men ta li tást ör -
té ne te, a rend szer el mé le ti psz i cho ló gia és a konst -
rukt i vis ta iro da lomt u do mány, az oral his tory, a 
‘sûrû le írás’, a min den na pi élet tör té nel me és egy 
sor újabb kez de mé nye zés – a részb en je len tôs kü -
lönb ség el len ére is – meg egyez ik ab ban, hogy 
egyén ek és cso por tok konkrét ön- és va ló ság ké pe -
it, il letve azo kat a ori en tá ci ós mintá kat vá lasztj ák 
ku ta tá suk tár gyául, ame lyek az in divi du á lis és kol -
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lek tív ön-, illetve vil á gér tést meg hatá roz zák; (vagy -
is) nem tesz nek úgy töb bé, mint ha a va ló ság ot 
vizsg ál nák, ha nem ink ább ar ra a je len tés re össz -
pon  to sí tan ak, amit az egyé nek és cso por tok tul aj -
do níta nak en nek a va ló ságn ak. Eb ben az ér te lem -
ben azt is mond hat nánk, hogy töb bé nem a lét, ha -
nem a je lent és, il let ve a lát szat, a szín ház klasszi kus 
terü le te áll az érde k lô dés kö zép pont jában. Ha pedig 
er rôl van szó, ak kor a szín ház ál tal ki fej le sz tett fo -
gal mi ság al kal ma zása, le ga lábbis el sô ne ki fu tás ra, 
biz tos alapn ak te kint he tô. 

A „szín ház” szó hasz ná la tát más részr ôl az ér in -
tett vizsg á la tok in ter disz cip li nár is jel le ge in dok ol -
ja. Fo ko zot tan fi gyelü nk az ön- és val ó ság ké pek 
ku l tu rá lis jel en té salk o tá sá ra, s kö vet ke zés képp a 
ku ta tás súly pont ja az el ô re megs za bott tárgy ak ról 
olyan specifikus prob lé mák fe lé to ló dik, me lye ket 
nem le het ki zá ró la go san a sz el lem- vagy a tá r sa da -
lom tu do mány ok ke re tei kö zött – még ke vés bé 
egyet len sza kon be lül – ér dem leg e sen meg vi tat ni 
és ki elé gítô mó don meg ol dani. A prob léma o ri en -
tált ku ta tás ennyib en csak in ter disz cip liná ris, il -
letve transzd isz cipli ná ris ku tatá s ként gon dol ható 
el és le het sé ges. Ez zel a ténnyel a szín ház fo ga lom 
vagy akár a szín ház-metafora hasz ná la tak or két sze -
re sen is sz á mol ni kell. Egy felôl a szín ház (mint mû -
vé szet) annyi ban ann ak a kul tú rá nak a „meg ket tô -
zô dés ét” je len ti, amely ben ját szó dik, hogy anya gát 
a leg kü lön bözô bb kul tu rá lis ren dsze rek bôl merí ti, 
me lyek nek je le it je lek je le i ként hasz nál ja. A szín -
há z ban te hát kü lön fé le kul tu rá lis rend szer ek ta lál -
kozn ak össze és át fe dik, ill et ve ker esz te zik egy mást. 
A „szín ház” mû kö dé se eb bôl a szem pontb ól egy 
priz má hoz ha sonlí t ha tó, amely a kul tu rális re ndsze -
rek összekapcsolódása és sz é tá ga zód á sa so rán a 
prob lé má kat min denkor össze fog ja és az így ke let -
ke zô prob lé ma nya lá bot min den nél éles eb ben ve ri 
vissza. Más fe lôl a fogalom me ta fo ri kus haszná la tá -
nak kö vet kez té ben fel sza badul a szem an ti kai me -
zô egy fajta ön di na mi ká ja, amely va la mennyi ka te -
gor i kus hat ár vo nal radi ká lis meg kér dô je le zé se fe -
lé mutat. A szín ház fo ga lom ezért ké pes ar ra, ho gy 
„az in ter disz cipl i ná ris di a ló gus mark áns mets zés -
pontj a ként”6 mû köd jön. 

A szín ház fo ga lomn ak a kul túr tu dom á nyok ban 
je len leg ta pasz tal ha tó hi he te len népszerûségének 
har ma dik oka va ló színû leg kul tú ránk meg ism e ré -

sé nek a sa já tos le he tô ség e i ben, min de nek elôtt a mai 
kultú ra tranz i tó ri kus ese mény te re és a sz í nház tran -
zi tóri kus, ese mén ysze rû jel lege kö zötti fel tûnô ha -
sonl ó ság ban rej lik. A szín ház fo galm i sá ga min den -
eset re tel jes mér ték ben alka l mas ar ra, hogy meg -
ragadja és kör vo na laz za egy válto zé kony ese mény-
kul tú ra, a mé di ák ál tal köz ve títe tt lát szat szem be -
tû nô je gyeit. Ily mó don a kordi ag nó zis fel ál lí tá sa -
kor a „szí nház” pro duk tív mód on ké pes egy heu -
risz tikus ka te gó ria sze re pén ek be töl té sé re. 

Enn ek meg fe le lô en a kul túrt u do má nyok ma a 
szín ház fo gal mi sá gát he u riszt i kus esz köz tár ként ve -
tik be, mely nek se gít sé gé vel fel ism er he tôvé tes zik 
a – múlt és a je len – sz í nhá zon kí vü li kul tu rá lis je -
lens é gek és fo lya mat ok te át rá lis as pektu sa it, ki eme -
lik ôket más as pek tu soktól va ló el mél e ti kü lön -
bözô sé gükben és vég re a min den ko ri szak ha tá rait 
át lép ve pr ó bál ják meg l eír ni ôket. 

A szín ház tör té nész szá má ra ér de kes egy be -
esést mu tat, hogy a sz í nház fog a lom nagy jáb ól 
ugyan ak kor vo nult be a ku l túr tu do má nyokba, 
ami kor a szín ház ban is dön tô vál to zá sok áll tak 
be meg ha tá ro zás á ban, és tere jelentôsen bôv ülni 
kez dett. A tör t é nel mi avant gárd moz gal mak a 
szá  zad e lôn a szín há z fo ga lom jel en té sének és 
hasz  ná la tán ak két fé le vál to za tát eredmé nyez ték: 
eg yrészt egy tisz tán esz té ti kai fog a lom ra kor lá -
toz  t ák, amely csak mint spe ci fik us, au to nóm 
mûvé  szet ként alk al maz ható a szín házra, olyan 
mûv é szet ként, me lyet – Cra ig ma gya rá zata sze -
rint – a min den más mûv é szet tôl alap vet ô en el -
té rô anyaga ha tá roz meg. Más részt az zal a köve -
te lés sel lép tek föl, hogy a mûvé sze tet és az életet 
el vá lasz tó szaka dék meg szûn jön, és a szín ház a 
va ló ság ré sze leg yen. Ez a kö ve tel mény az tán a 
szín há z fo ga lom jel en tés tar tal má nak rend kív ü li 
bô vü lé sét von ta ma ga után. A fo ga lom hasz nála -
ta fo ko za to san kite r jedt a kul tú ra kü lön bözô te -
rü le te i re, és en nek meg fe lel ô en foly a ma to san 
bôv ült. Min den olyan es e mény re al kal maz ták, 
mely be tölt öt te a ki áll í tás, a de monst rá ció és a 
lát  vá nyoss ág funk ci ó ját: cirku szi ar tis ták, clow -
nok és szó ra koz ta  tók fel lé pé se i re, hap pe nin gek -
re, mel ye ket a da da  is ták és szür re a list ák rendez -
tek az utcá kon, te re  ken, ká v éhá zakb an, temp lo -
mok ban és parl a men tek b en, szak szer ve ze tek és 
pár    tok ma já li sa ira, nép gyû lés e i re, va lami nt sport   -
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ünnep élye i re.7 A szín ház tudo mány a 1970-es évek -
 tôl kez dett el ez zel a fe j lô dés sel be ható b ban fog -
lalk oz ni. Elô ször a szín ház egy – bár mennyi re is 
esz té ti kai és po lit i kai-tár sa dal mi, de – szûk fo gal -
má ból ki in dul va, a cse lek vés-, mé dia- és kom mu -
ni ká ci ó elm é le ti, tör té nelmi-ma te ri a lis ta és sze mi o -
tikai ala pok kid ol go zásá val si ke rült el ér ni ük egy -
faj ta nyi tást az in ter diszc ip li nari tás felé, s ez zel a 
disz cip lí nán bel ül megte rem tet ték a színházfogalom 
ki ter je dé sé nek al a pját. A tov áb bi, új irá nyok fe lé 
ori ent á ló dás nak je lent ôs len dü letet ad ott 1) a 1960-
as, 1970-es évek per for mansz-kul tú rá ja, 2) a tör -
té nelmi szí nhá zi avant gárd ter ü le tén fo lyó kut a tá -
sok 3) az Eur ó pán kív ü li szín há zi kul tú rák iránti 
érd ek lô dés fe léb re dé se (mely té ma egé szen ed dig 
az etno ló gia sz a kte rü le té nek sz á mí tott), 4) a „szín -
ház” szó fo ga lom tör té neti vi zs gá la tá ra, 5) a való -
ság nak a kor társ kul tú rá ban egy re na gyobb mé rete -
ket öltô te at ra li zá ló dá sának fel ism e ré se, mely 
tényezôk más kul túr tu dom á nyok ban is – mind a 
ko rtárs kul tú rá ra irá nyu ló, mind a tört é nel mi vizs -
gá  la toknál – a szín ház fo ga lom hasz ná la tát er ed -
mén yez ték. En nek az új sze rû ori entá ci ó nak az lett 
a kö vet kez mé nye, hogy a szín ház fo ga lom je lent és -
kö re a szín ház tudo má nyon be lül rend kí vül tág lett: 
ahol va laki val a kit vagy va la mit lát ta tott, ábr á zolt, 
vagy ma gát az ábr á zo lást látt at ta, ön ma gát vagy 
mást tu da tosan má sok ku ta tó pilla n tá sá nak tett ki, 
már „szín ház”-ról be széltek. 

A sz í nház szó ily mó don körv o na la zódó „sze -
man tik ai me zej é nek rend kí vü li akti vi zá lá sa”8 (a 
fogalom me ta fo ri kus haszná la tá val) el mos ta a hatá -
ro kat és át me nete ket, ahogy ez a kü lön bözô kul -
túr tu do mány ok ban is me gfi gyelhe tô. El te kint ve a 
fo ga lom ki terje dt szín há zi hasz nála tá tól (lásd töb -
bek kö zött Sha kes pe a re-nél, Cal der on nál, Gryphius -
 nál, Lo hens te innél) a „sz í nház” szó a leg külö n fé -
lébb ér te ke zé sekb en (péld á ul filo zó fi ai, te o ló giai-
mo rális, iro dal mi, tör téne l mi, élet raj zi és kor tör -
téne ti, természettudományos, tech ni kai, orvo si, 
föld raj zi, disku r zu sok ban) is ki mutat ha tó. Publi -
ká ci ók töm ke lege áraszto t ta el az eu ró pai könyv -
pi acot, s a „szín ház”, il letve a „the atrum” szó ki vé -
tel nél kül sze rep elt a cím ben: Th e at rum Virtu tis et 
Ho no ris Oder Tu gend (Nürn berg, 1606), The at rum 
Mo rum (Prá ga, 1608), Theat rum Ve te rum Rhe to rum, 

Ora tor um, Decl a ma to rum quos So p his tes No mi na bant 
Gra e ces (Pá rizs, 1620), The at rum Euro pa e um 
(Frank furt a. M., 1634–1738), Thea t rum S. Ca si mi -
ri in qou ip si us pro sa pia, vita, mi rac u la pom pa in eiusd. 
Apot he os Vil nae Lith. (Ant wer pen, 1604), The at rum 
Pa cis oder Fri e dens schaupl atz al ler fü hr nehmbs ten 
Frie dens – Instr u men ten und Trac ta ten (Nürn berg, 
1663–1685), The at rum Che mic um (Ar gen to ra ti, 
1613–1661), The at rum Fl o rae (Pá rizs, 1622), The -
at rum In sec to rum (Lon don, 1634), The at rum 
Sympat he ti cum (Nürn berg, 1660), The atr um ma chi -
na rum (Nürn berg, 1661), The at rum Orb is Terra rum 
(Ant wer pen, 1570). Ez a fel so rol ás is tet szés sz e -
rint foly tat ható A „the at rum” szót itt le gin kább a 
„szín hely”, il let ve „egy olyan hely” ért el mé ben hasz -
nál ják, „ahol va la mi meg muta tás ra mél tó do log tör -
té nik”9, ki mond ot tan ar ra utal va, hogy va la mit lát -
tat nak (zur Schau stel len), ki tes zik má sok ku ta tó 
te kinte té nek, mi ál tal a ‘th e at rum’ és a ‘th e o ria’ eti -
mo ló gi ai ro kon sá gát han gsú lyoz zák. Ér de kes mó -
don az így el neve zett vizs gál a tok min de gyi kére 
jellemzô, hogy rit kán rend el he tôk egy ér tel mû en 
egy szak te rü let hez, ill et ve disz cip líná hoz. Min den -
hol ta lál hatók át me ne tek, sok mû pe dig (mint pél -
dá ul egy 230 ol da las b esz á mo ló Uc e da herc eg nô 
1671. ok tó ber 26-i te me tési ünn ep sé gérôl a milánói 
Glo rie Theat rum-ban) „eg ye ne sen el len áll a disz cip -
li ná ris be soro lás nak”10. A szín ház fo ga lom itt nyil -
ván va ló an egy in terd isz cipli ná lis dis kur zus ele me -
ként sze rep elt. 

Más rész rôl a szín háztu do mány ban hasz ná latos 
szín ház fo ga lom kit er jesz té se a szín ház tu do mány 
tárgy kö ré nek jelentôs bô vül é sét von ta ma ga után. 
A szín ház ku tat ók ek kor kezd tek el olyan té mákkal 
fog lal koz ni, mint a kö zép kor tánc ôrül e te (pél dául 
az 1418-as straß bou r gi vi tus tánc), a gye rek had já -
rat ok, az er fur ti ta vas zi kör me net vagy az 1349. évi 
la u sit zi „táncjárvány” és az 1374-es raj na-vi dé ki és 
né met al föl di ha tal mas tánc ôrü let, a 15-tôl a 18. szá -
za dig tartó olasz or szá gi ta ran tel lizmus; a müns te ri 
új rake resz te lôk és az orosz ju ro dák, a köz ép ko ri 
„is ten bo lond jai”, ak ik nek fel lé pé sei egészen a 18. 
szá zad ig nyo mon kö vethe tôk; az Erz sé bet-ko ri 
Ang lia ki vég zé sei és a sp a nyol Si g lo de Oro ha lot -
ti me ne tei; a na gy fran cia for ra da lom pá ri zsi köz -
éle te vagy az el nöki posz tért ví vott am e ri kai vá lasz -

72

 7 Eri ka Fis cher-Lich te: Ges chich te des Dramas. Epo chen der Iden ti tät auf dem The a ter von der An ti ke bis zum Ge gen wart. Tü -
bin gen, 1993. 261–300. 

 8 Hel mar Schramm: i. m. 206. 
 9 Pe ter Rust er holz: The at rum Vit ae Hu man ae. Funk ti on und Be de u tungs wandel ei nes po li tis chen Bil des. Ber lin, 1970. 15. 
10 Tho mas Kirch ner. Der The ate r beg riff des Ba rock. In: Mas ke und Kot hurn, Wi en, 1985. 236. 



tá si had jár at. Így vá rat lan ul új ból olyan te rep en ta -
lál ták ma gu kat, mel yet más kult úr tu do má nyok 
már kor áb ban el fogl al tak, s mel yek a színhá z fo -
gal mat min den tov áb bi nél kül sa ját cél ja ik sz e rint 
hasz nál ták.  

Egy ilyen he l yze tet már most sem el-, ill et ve leha -
tá ro lási, sem pe dig bek e be le zési stra té giáv al nem 
le het pro dukt ív vá ten ni; sok kal in kább úgy tû nik, 
hogy egy át fo gó int er diszci p li á ris együtt mû ködé s -
hez ad le he tôsé get és esélyt, még ho z zá egy, az 
összes vizsg á lat szá má ra köz ös kultu rá lis mo dell 
alap ján. Hi szen tel je sen nyil ván va ló, hogy a min -
den kori szín ház fo ga lom mind a szín ház tu do má -
nyi, mind az eml í tett kul tur tu do má nyi vizsgá la tok -
ban heu risz tikus ka te gó riak ént fung ál. Emel lett ter -
mé sze te sen azt a prob le ma tik át sem sza bad fi gyel -
men kí vül hagyni, hogy míg a szín há ztu do mány 
át fo gó kutatásait ép pen egy tág szín ház fo ga lom 
insp i rál ja és sti mul ál ja, ad dig az ideil lô kul túr tu -
do mán yi ta nul má nyok több sé gük ben egy olyan, 
in kább szûknek te kint he tô szín ház fo ga lomb ól in -
dul nak ki, amely nem csak a mû vész szín ház ra, ha -
nem (to vább szûk ít ve az al kal maz ha tó ság kö rét) 
ki fej e zet ten a re a lis ta-pszic ho lo gi zá ló szín ház ku -
kucs ká ló szín pa dá ra vona t ko zik. 

 
3. Teatralitás – mint a kul túr tu dom á nyok egy 

le het sé ges alap ka te gór i á ja 
 

szín há tu domá ny er re a ne héz ség re a „te at rali -
tás” fo galmá nak be ve ze té sé vel re a gált. A foga -
lom már a szín há zi avant gárd ma ni fesz tu mai -

ban és pr ok la máci ó i ban is ki emel ke dô szer e pet töl -
tött be. Az ál ta luk prop a gált két kü lönb ö zô szín -
ház fo gal om ér tel mé ben két alapve tô en el té rô meg -
fo gal mazá s sal ta lálko zunk. Az egyik meg ha táro zás 
Ge org Fuchs A sz í nház for ra dalma (1909) cí mû írá -
sában ta lál ha tó. Fel te vé se, „a szín ház re teá t ra li zálá -
sa” szo ros kap csola t ban áll a tisz tán esz té ti kai szín -
ház fog a lom mal. Ez a me g fo gal ma zás ugyan is olyan 
egy ért el mû kri té ri u mok meg fo gal maz á sá ra tö rek -
szik, ame lyek alap ján a szín ház mint sa já tos mûvé -
szi forma min den más mû vé szi for má tól el vá laszt -
ha tó. En nek meg fe lelô en a tea t ra li tást az on anya -
gok és jel rend sze rek (pél dául a testm oz gás, a rit -
mus, a be széd, a hang és a zö rej a fény, a szín stb.) 
ös szes sé ge ként ér telme zi, ame lyek a drá ma iro dal -

mi szö ve gén kí vül az elô adás ré szét ké pe zik és a 
ma guk sa ját sá gos vol tá ban jár ul nak hoz zá a szín -
há zi elô adás lét re jött é hez.  

A má sik, Nyi ko láj Je v re i nov A te atra li tás ap o ló gi -
ája (1908) cí mû ta nulmá nyá ból szár ma zó megfo gal -
ma zás, egy tá gabb sz í nház fog a lom ra hi vat ko zik, és 
a te at rali tást az – au to nóm mû vész et ként vagy társ -
a dal mi in téz mény ként fel fo gott – szín ház ker e te in 
kí vül és ha tó tá vol sá gán túl ha tá roz za meg. Ez szo ros 
össze füg gés be hoz ha tó az avant gár dok azon köv e te -
lé sév el, mi sze rint át kell hi dalni a mû vé szet és az élet 
kö zöt ti szakadékot, ille t ve, a szín há zat a va ló ság 
részé vé kell ten ni. En nek a kö vet e lés nek – mi nt bi -
zo nyítot tuk – a szín ház fo ga lom jele n tés kö ré nek rend -
kí vü li bô vül é se lett a kö vet kez mé nye. Am i kor Jev re -
in ov a tea t ra li tás ilye tén fel fo gá sát ki fej lesz tet te, ez a 
tág szín ház foga lom va ló já ban még a ko ra be li ava nt -
gárd ban ju tott ér vényre. Ennyi ben a szín há z fo ga lom 
kit er jeszté sét il le tô en is ú ttö rô sze re pet tula j do ní tha -
tunk ne ki. A te at ral i tást „az ál ta lunk ész le lt va ló ság 
te rem tô áta la kí tá sának ál ta  lá nos tör vé nye ként” 11 fog -
ja fel, amely min den mûv é szi tev é keny ség et meg el -
ôz. En nek meg fe le lôen a teat ra li tást az ember pre esz -
té ti kai ösz tö ne ként defi ni ál ja, amely mint egy kul tú -
rát te rem tô és a kul túrt ör té netet el ô re lendí tô elv, nem 
csak a mû vé szetn ek, ha nem a val lás nak is alap ját ké -
pe zi, mint lét rej öt tük le he tô ségé nek felt é te le. Ez zel 
azon ban a te atr a li tás fo gal ma olyannyira ki tá gul, hogy 
az élet bárm ely je len sé gé re vo nat koz tat ha tó. A „te at -
ra li tás fel fe dez é se” és a szín há z fo ga lom hat á ra i nak – 
ez zel együtt já ró – leb on tá sa Jev re i nov szá mára azon -
ban min denek elôtt annak iga zo lá sá ra szol gál, hogy 
sa ját vizs gá la tai nak tárgy kör ét mi nél ink ább ki tá gít -
has sa. A színházesztétikán és a szín ház tör tén e ten kí -
vül (töb bek kö zött) a szín ház és olyan te rüle tek kap -
cso  la tán dol go zott, mint a já ték, a sá má niszt i kus és 
egy há zi szer tar tá sok, a testi bün tet é sek nyil ván os vég -
re haj tá sa, a fo gya té ko sok te rá piá ja, a bûn ö zô fi a ta -
lok res zo ci a liz á ci ó ja, a me z te len ség és a szé gye nér -
zet, a köz biz ton ság prob lé mái, az ál latok ma ga tar tás -
biol ó gi á ja.12 Kí sér le te során – hogy min de ze ken a te -
rü le te ken ki muta s sa a te at ra litás alap ve tô funk ci ó it – 
ér dek es mó don ép pen azokon a hely e ken ka lando -
zott, ahol ma a külö n bö zô ku l túr tu do má nyok vizsgá -
la ta ik so rán a szín ház fo gal mat heur isz ti kus kat e gó -
ri a ként haszn ál ják. Még ha Jev rei nov te at ra li tás-fel -
fo gása túl ság o san is szé les is ah hoz, hogy éssze rû en 
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al kal maz has suk, még is az ô ér de me, hogy a problé -
ma meg ol dásá ra el sôk ént fej leszt ett ki he uri sz ti kus 
esz köz ként egy olyan kon cep ci ót, amely ben a szín -
házf o ga lom – a pusz tán me ta fo rik us haszn á la ton túl 
– imm ár szé le sebb ér te lem ben, in ter disz cip lin á ri san 
alkalmazható akár kul turá lis mo dell ként is. A szín -
ház tudo mány ban a te at ra li tás kö rül majd csak a 
1970-es évek ele jén lán gol fel a vi ta, még pe dig re ak -
ci ó ként a szo cio ló gi á ban – kü lö nö sen Goff man nál – 
használatos sz í nház fog a lom mal kap csola t ban. A te -
at rali tás fo gal mát ezek sze rint mint probl é ma meg ol -
dó strat é gi át ve zett ék be, hi szen se gít sé gév el meg ta -
lál hat juk azt a kö zép pon tot, ahol a szín ház és más 
kul tu rá lis ren dsze rek pro b lé mái és problémakötegei 
ös sze ta lál koz nak és egy be fo nód nak, még mi e lôtt kü -
lönfé le irány ok ba szét vál ná nak. Mi vel ily mód on a 
tea t ra li tást egy in terd isz cipli ná ris di a ló gus alapk a te -
gó riá ja ként al kot ták meg, egy ben olyan ge o met ri ai 
hely ként kel lett leírni és meg ha tá roz ni, ahol ‘the a ter’ 
és ‘the o ria‘ a szín ház tu do mányb an, s a töb bi ku l túr -
tu do mány ban is egy mást met szik vagy akár tel jesen 
egy be es nek. 

Eli za beth Burns a te at ral i tás ról szóló alap mû vé -
ben (Theat ri ca lity. A Study of Con ven ti on in the 
Theatre and in So ci al Life, 1972.) ab ból az elô fel te -
vésbôl in dul ki, hogy a szính áz fo galom mi n den kor 
tör té neti és kul tu rá lis té nye zôk függ vé nye. Ebbôl 
azt a kö vet kez te tést von ja le, hogy a te at rali tás nem 
de fi niál ha tó sa já tos vi sel ke dés- vagy ki fe je zésm ód -
ként, ugyan is nem függ a „degr e es of demon st ra ti -
ve ness”-tôl. Ez zel szem ben a te atr a li tást sa já tos 
nézô pont ból (vie w po int) véli me gha tá rozha tó nak 
és en nek meg fe le lô en ész le lési mód ként”13 de fi niál -
ja: teh át a min den ko ri pers pek tí vától függ, hogy 
egy szi tuá ci ót vagy ma ga ta r tást te at rá lisn ak vagy 
nem-te at rá lis nak tek in tünk. Ami kor Burns az „idéz -
hetô ge sz tus” brech ti techn i ká já ra épít ve mó do sítja 
Goff man nak a színház-ke ret rôl alkotott elmé le tét, 
ak kor ar ra az alap vetô kér dés re ke resi a vá laszt, 
hogy va jon mi lyen té nye zôk alak ít ják és hat á roz -
zák meg az ész le lés mód ját. A vá laszt a tár sa dal mi 
kon ven ció k ban tal ál ja meg. De miv el ezeket a kon -
venci ók sem mi esetre sem kizárólag, de még túl -
nyo mó részt sem csak a szín ház ál tal meg ha tá ro zot -
tak, ez ért a sz ín ház tör té ne tírás egy új faj ta mó d ja 
mell ett ér vel, amely annyi ban kul túr tör té net í rás -
ként val ó sul na meg, ameny nyib en azt az ész lel és 
és en nek társ a dal mi és kul tur á lis fel té te le i nek tör -

té nete ként vizs gál ná. Ér vei, hi po té zis ei, ered ményei 
az új abb kele tû, az ész le lés tör té net é rôl szó ló ta -
nul  má nyok fé nyé ben ugyan má ra már ela vult nak 
tûn nek, még is Burns ér de me, hogy rá mu ta tott: az 
ész lel és egy módja ként ért el me zett te at ral i tás le ír -
ha tó egy ol yan ge om et ri ai helyk ént, ahol a kul tú -
ra és a szín ház ta lálko zik, ker esz te zi egy mást és egy -
be esik. 

Bár Jo a chim Fi eba ch nak (1978) is az a vél e mé -
nye, hogy az ész le lés nagy je lent ô ség gel bír a te at -
ra litás meg hat á ro zá sak or, egy ef fé le ka teg ó ria kidol -
go zása kor mind azon ál tal a ki fe je zés- és vi sel ke dés -
mó dok ra he lye zi a hang súlyt. Ezért úgy ér vel Burns 
ki in du lóp ont já val szem ben, ho gy az a te at ra li tás-
defi ní ció, amely ugyan fi gye lembe ve szi az észlelést, 
de a ma ga tar tást és a ki fe jezé st ki zár ja, túl ke ve set 
ra gad meg a lé nyeg bôl. Brecht el mél ke dése i re hi -
vatko zik, mel ye ket mun kan ap ló jában (Ar beits jour -
nal) 1940. dec em ber 6-i bej egy zéssel ta lá lunk:  „az 
UT CAI JE LE NET vizs gá lat a i hoz kap cso lód va a hét -
kö zna pi szín ház más formá it is le kel le ne ír ni, fel -
ku tatni az o kat az al kal mak at, amik or a min den na -
pi élet ben is szín há zat ját szunk: az ero tik á ban, az 
üz l e ti élet ben, a po li ti káb an, az igaz ság szol gál tatás -
ban, a val lásb an stb. tanulmányozni kel lene a ha -
gyo má nyok és szo ká sok hord oz ta te át rál is eleme -
ket; a po li ti ka te at ra li zálá sát – pé l dá ul a fa siz mus -
ban – némileg már én is fel dol goz tam, de ehh ez a 
min den na pi szín há zat kel le ne ta nul má nyoz ni, amit 
az em be rek kö zönség nél kül ‘já t sza nak’, a titk os 
‘szer ep ját szást’, s így kel le ne az esz té ti kái n kat jel -
lemzô el e men tá ris ki feje zé si gényt be hatá rol ni.”14 

Ennyib en a vi sel ke dés és a ki fe jez ô dés a te at ra -
lit ás meg ha tá ro zásá hoz szük séges té nyez ôk nek tûn -
nek. Más részt vi szont a szín ház fo ga lom tör té nel mi 
meg ha tá ro zott ságá nak pre misszá ja – Fi e bach sze -
rint – nem enged meg se m mi lyen más ál ta lá nos de -
fi ni enst, csak is a szín há zi foly a ma tok azon sajá tos -
sá gát, hogy – mind a szín házon kí vül, mind pe dig 
azon bel ül – pro duk tív foly ma tot je lente nek, me -
lyek ben a „ter mék” a „ter em tés” so rán el hasz ná ló -
dik és el tû nik. Ezért arra a kö vet kez te tés re jut, hogy 
ha a te atr a li tást a ki fe je zés egy módj a ként fo g juk 
fel és ha tá roz zuk meg, ak kor a l eír á sa és elemz é se 
során mi n dig egy adott kul tú ra egy bi zo nyos kor -
sza kát ke ll ala pul ven nünk. Nem képze l he tô el 
ugyan is olyan vi sel kedé si vagy kife je zé si mód, mely 
önmagában te at rá lis an meg ha tá ro zott. Fi e bach 
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(1986) ezért ar ra vál lal ko zott, hogy a te at ral i tást 
kü lönb ö zô afri kai kult ú rák kü lön bö zô kor sza ka i -
ban a ko m mu ni kác ió egy bi zon yos faj tá jak ént írja 
le és ele mez ze, mely a tes tet a sze rep megmu ta tás 
és az önáb rázo lás célj á ból te szi meg el sôd le ges 
kom mun i ká ci ós esz köz zé. Fi e bach te hát a ke re sett 
kö zé ppont ot a test ko m mu ni kác i ós fo lya ma tokban 
tör ténô hasz ná la tá nak min denkor sa játos, tör té -
nelmi és kul tu rá lis té nye zôk tôl füg gô fo r má ja ként 
ha táro z za meg. A szín ház tör té ne tír ás ezek szer int 
mind ig kul túr tör té ne tí rás is, amennyi ben ezt a test 
– akár mû vés zet ként akár tár sa dal mi inté z mény -
ként fel fog ott – sz í nhá zon kí vü li és a szín há zi kom -
muni ká ci ó ban va ló használatának tör té net e ként – 
az az en nek tör té nelmi ás kul tu rá lis függ ô sé gé ben 
– ra gad ja meg.15 

A két elm é le ti alap ve tés annyi ban min den eset re 
meg egye zik, ho gy Burns és Fi eb ach is ar ra vállal ko -
zik, hogy a te at rali tást tar talmi – még ha min den kor 
tör té nel mil eg és kul tur á li san is ér telm e zett – ka te -
gó ri ák se gí tségé vel de fi niál ják. Így egy sor leh et sé -
ges fogó dzót nyúj tan ak a me gfe le lô kul túr tör  té ne ti 
vizs gá lód á sok hoz, az ész le lés vagy a test kom  muni -
ká ci ós fo lya ma tok ban való ha sz ná la tá nak tört é ne té -
hez: a szín ház és más kul tu rá lis ren dsze rek min dig 
ott mets zik egy mást vagy le galább is ott mu tat nak 
érint ke zési pon to kat, ahol az ész le lés kér dé  sei és/vagy 
a test kom mu nik á ci ós folyamatokban történô hasz -
ná la ta áll az ér dek lô dés köz ép pontjá ban. 

Más el gon do lás ok ke rül nek mind en fé le tar tal -
mi meg ha tár o zást; ehely ett funk cion á lis és re lá ciós 
kat e gó ri ákra hi vat kozva tesz nek kís ér le tet a te at ra -
litás de fi ni á lá sá ra. Rud olf Münz le mond a te at ra -
litás tar tal mi meg ha tá ro zá sá ról, még pedig an nak 
az elô fel te vésnek a kö vet kez té ben, hogy a szí nház -
fog a lom min dig is tör té nel mi és kul turá lis té nye -
zôk tôl függ. Burnst ôl el té rô en k itart amel lett, hogy 
„a thea je lens é get an nak os ten ta zi o ne funk ci ój á val 
egye tem ben tör té neti össze füg gés be kell he lyezni”, 
mert enél kül a „te at ra li tás-foga lom ér tel met len és 
fe les le ges.”16 A te at ra li tást, Fi e bach tól el té rôen, nem 
vi sel kedé s ként, ha nem vis zony ként fog ja fel, még -
pe dig „a szín ház nak a mûv é sze teken kí vü li te rü -

letek” bi zo nyos maga tar tásf or má i hoz fû zô dô, tör -
téne ti leg vál tozó, di na mi kus vi szony a ként. „Ilyen 
pél dául az ön megmu ta tás a mind en na pokb an (ma -
ga tar tás, öl tö zék, smi nk stb.), a szo ci ális sze rep já -
ték, a ren dez vé nye ken va ló ma ga vis e let (pél dául 
szer  tar tá sok, dísz szem lék, gyû lések stb. alkal má -
val), a na pi szó ra ko zás.”17 Mü nz ilyen ér te lem ben 
a te at ra litá st „társ a da lom kons ti tuáló té nyez ô ként” 
fogja fel, mely „ve zér fon al ként” hú zó dik vé gig a 
tör té nel men. Ezért azok ra az át me neti jelenségekre 
irá nyít ja a fi gyel mét, ame lyek ben a „min de nna pi 
szín ház ból” ki fej lô dött a szín ház (mi nt mû vé szet): 
mi nt a „rap pers wili le gény céh”, a „sim men ta li bo -
lond bí róság”, az „óri á si, ha tal mas és legy ôz he te len 
ta ná cso sok tár sas ága Zug vá ro sá ból”, a „disznók bí -
ró sá ga”, a „bo londpa r la men tek”, a „bo lond ta ná -
csok”, a „bo lond kö zös sé gek” stb. Kü lö nö sen ked -
velt vizs gál a ti tár gyak a kö zép kor te át rá lis hely zetei: 
pél dá ul az ének mondók és a pap ság, vagy a kol -
dus- és kol duló ren dek vi szo nya, il let ve a re ne -
szánsz ban: pé l dá ul a tár sa dal mi utó pi ák és a szín -
ház vi szo nya, az an tik szín ház fo ko za tos el tû nése 
a re ne szánsz vil lák ban vagy a kele ti egy ház temp -
lo ma i ban, vagy az ide á lis vá ros fejlôdése Al ber ti re -
á lis ter ve i tôl Buo n ta lenti szín padi de ko rá ci ój á ig. 
Münz te hát elôbb kö vet ke zet e sen le mond a te at ra -
litás tar tal mi meg ha tá ro zá sá nak kí sér le té rôl, an nak 
re mé nyéb en, hogy ily es fé le át me ne tek és át me ne -
ti jel en sé gek vizsgálatából olyan dön tô is mér ve ket 
szûr het le, ame lyek alap ján a te atr a li tás pre cí zebben 
írható le és pont o sab ban ra gad ható meg mi nt „tár -
sadalomalkotó té nye zô”. 

Münz te at ral i tás-fog al ma ily mó don szé les pers -
pe k tí vát nyit meg az in ter disz cip li nár is kultúr tör -
té ne ti vizsg á la tok elôtt, me lyek pon to san eze ket az 
á tme ne te ket, éri nt ke zé si pon tokat vagy ép pen szín -
ház és „szín ház” (mint szín há zon kí vü li, mi n den -
kor sa já tos ma ga tart ás mó dok) szét vá lá sát ve szik 
figy e lem be. Emel lett az ilyen vizs gá la tok – és ez ki -
fe je zett en hang sú lyo zan dó – mind en to váb bi nél -
kül irá nyul hat nak az ész le lés jele n sé ge i re vagy a 
test kom muni ká ci ós fo lya ma tok ban való ha sz ná -
la tá ra is. Hi szen Münz te at ra lit ás-fo gal ma egy olyan 
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szé le sen ér telm e zett he u risz tik ai fo ga lom, hogy ez 
a Bu rns és Fi eba ch ál tal ki dol go zott is mér ve ket is 
ma gáb an fogla l va, tov áb bi, még me g ne ve zen dô kri -
té ri um ok elôtt is nyit va áll. 

A szín ház sze mio ti ka egy tel je sen más úton ha -
ladt; nem egy szûk szín ház fo gal om ból in dul ki, 
ha nem el eve a kul tú ra sze mi o ti káh oz so rol ja ma -
gát. A te at ra li tást azok ra a sa já tos vi szon yok ra 
utal va de fi niá l ja, ame lyek eg yrészt a kü lön bö zô 
kul tu rá lis rend sze rekb en el ter jedt jel ek és jel fo -
lya   ma tok, má srészt a szín há zi je lek és jel fo lya -
matok között áll nak fenn. A szín ház sze mio ti ká ja 
(1983) cí mû mû vem ben ab ból a tételbôl in du lok 
ki, hogy a szín házb an bi zo nyos é rte lem ben an -
nak a kultú rá nak egy faj ta „megk et tô zôdé se” megy 
vég be, ahol szín há z at játsz a nak: a szín ház ál tal 
te remt ett je lek a min d en ko ri kul tu rá lis rend sz e -
rek ál tal lét re ho zott je lek et de not ál ják, vagy is a 
szín há zi gesz tus egy gesz tust, a jel mez egy ru há -
zatot, a tár gyak bi zo nyos tá r gya kat stb. A szín há -
zi je lek ilyen é rte lem ben min den es et ben jelek 
jele i ként ér ten dôk. 

Két fon tos köve t kez te tés adó dik ebb ôl: 1) Mi -
vel a szín ház úgy te rem ti meg sa ját jel e it, hogy 
olyan he te ro gén an ya go kat hasz nál fel, me lyek elvi -
leg azon o sak le het nek az ok kal, amely ek a kü lön -
 bö zô kul tu rá lis rend sze rek ben hasz ná la to sak, az 
em ber ép púgy sa ját spe ci fi kus anya gi sá gá ban sze -
rep el het sz í nhá zi jelként, mint kör nyez e té nek tár -
gyai. 2) Míg az em ber és kör nye ze té nek tár gyai 
min den kult ú rá ban ál lan dó an bizo nyos kom muni -
ka tív és gya kor la ti, szi tu a tív kon textu sok ba ág ya -
zód nak, ame lyek csak ritka eset ben en ge dik meg, 
hogy egy em bert egy bár mi lyen má sik kal (vagy 
akár egy tárggyal) vagy egy tár gyat egy má sik kal 
(vagy ak ár egy bár mi lyen emb er rel) he lyet tes ít sék, 
ad dig ha az em beri tes tet és a kör nye zet tárg ya it 
szín házi je l ként hasz nál ják, ak kor ép pen egy ef fé -
le mobi li tás je len ti a leg fôbb jel legz e tes séget. A 
szín ház ban egy em be ri test mind en to váb bi nél -
kül ki cser él he tô egy bár mely má sik kal vagy bár -
mely tárggyal, és ugyan így egy tárgy is bárm ely 
más tárggyal vagy egy em beri test tel, mi vel szín -
házi je lek  ként köl csö nös en je löl he tik egy mást. A 
szín ház szá mára anya gi lé te zé sük nem pusztán 
egye di sé gük, és nem is ki zá ró lag spe ci á lis funk ció -
juk mi att ér de kes, ha nem el sô sor ban azért, mert 
jelek je leik ént képe sek mû köd ni. A te atr a li tás en -
nek meg fe le lôen a jel ha sz ná lat egy bi zo nyos mód -

ja ként de fi ni álh a tó, amely egy bi zo nyos ész le lé si 
mód hoz is kö tött, vagy úgy, mint mint a sz e mi o -
ti kai fo lyama tok egy kül ö nös faj tá ja, amelyb en a 
spe ci ál is je le ket – má rmint az em be ri tes te ket és a 
kör nye zet tár gya it – al ko tó ik és be fog adó ik je lek 
je le i ként hasz nál ják: azaz a te at ra li tás a sze mi o tikai 
sze repek do mi nan cá já nak el toló dá sa kö vet kez té -
ben lép fel, il let ve ekként áll apít ha tó meg. Ha egy 
ma ga tartás ban, egy hely zet ben vagy egy kom mun -
i ká ci ós fo lya mat ban a je lek je le i ként va ló sze rep -
lés sze mi ot i kai funk ci ó ja a do mi náns, ak kor az 
adott ma gatar tás, hely zet, a kom muni ká ci ós fo lya -
mat teat rálisnak te kint he tô. Mi vel azon ban egy 
ilyen do mi nan ci a el tol ó dás – le ga láb bis a szín há -
zon kí vül – so ha nem ob jek tíven adott, hi szen nem 
min den részt ve vô és zle li azo nos nak, ezért a te at -
ra li tás vég sô so ron egy vég te len kom mu ni ká ci ós 
fo lya mat ban le be gô szig ni fi káns – ahol min dig új -
ra meg kell egyez ni ab ban, hogy me lyik sze mi o -
tikai funk ci ót te kint jük do mi náns nak. Eb bôl kö -
vet kez ik, hogy a te at ra lit ás, mint fo ga lom bi zo nyos 
ér te lem  ben min den képpen el mo só dott, ha ép pen 
nem ma rad tel je sen ür es, hogy kép es le gyen a ke -
re sett köz ép pont sze re pét b etö l te ni.  

Ily mó don a te at ral i tást egy ra di ká li san szub -
jek  tív ka te gór i a ként fog juk fel, amely rôl azon ban 
ter mé sze te sen mi n dig le het sé ges egy inte r szub -
jek tív meg egye zés; az te hát, hogy mit ész le lünk és 
ér tel mez ünk szín ház ként – je lek je le i ként –, nem 
csak kul tu rá lis an és tör té ne til eg, hanem szubje k -
tí ven is meg hat á ro zott. Egy egyén bár mi lyen vi -
selke dést, bár mil yen hely ze tet je lek jele i ként va -
g yis szín ház ként fo ghat fel, ha tel je sül nek bi zo -
nyos min den kor spe ci fi kus – kulturális, tör té nel -
mi és szub jek tív – fel té telek. 

A te at ra li tás sz e mi o ti kai fo galma ennyib en egy, 
a „va ló sággal” szemb en ál ló eszt é ti kai lá tás mód je -
len ség é re irán yul – mind a mai kul tú rá ban, mind 
el múlt kor ok ban. Olyan általános alap felté te le ket 
vázol fel, melyn ek ke ret ei közt a je len tés al ko tás 
fo lya ma ta (mel yet a meg fig ye lô – a való ság szub -
jek tív konstituálásának ér telmé ben – a „va ló ság” 
te at ra lizá lá sá nak és esz té ti zá lá sá nak fo lya ma ta -
ként visz vég be) le í rha tó és ele mez he tô. Az ezt 
meg célzó in ter diszc ip li náris met szés pont te hát a 
szub jek tív kul tu rá lis je len té salko tás meg fe le lô fo -
lya ma tai ban loka li zál ható és ke re sen dô.18 

Míg a tea t ra li tás imént vá zolt el mé le te it a szín -
ház tör tén et re és/vagy a (különbözô kul tú rák) je -
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len kori színhá zá ra hi vat koz va fej leszt et ték ki, Hel -
mar Schramm fog a lom tört é ne ti vizs gá la tok ko n -
tex tu sá ban dolg oz ta ki saját fel fo gá sát. A „szín ház” 
fo ga lom tör té ne ti anyag á nak fel tá rá sá hoz egy 
hármas „ar cheo ló gi ai ku tat á si te rü letb ôl” in dul ki. 
Kü lönb séget tesz a szín ház mint „a) me tafo ri kus 
mo dell, b) ret o ri kai mé di um és c) szép mû vé szet” kö -
zött19 A kut a tás ezen te rü le tei – ahogy Schramm 
ki is ha n gsú lyoz za – nem lin e á ri san, a tör té ne lem 
me neté nek megf e lel tetve al kalm a zha tók a nyers -
anyag ra, te hát pél dá ul 1) a 17. 2) a 18. 3) a 19. szá -
zad ra. Egy és ugyan azon kor szak írás a i ban sok kal 
in kább egy szer re le l he tô fel mind a hár om, még -
hoz zá úgy, hogy met szik és át fe dik egy mást, vagy 
ép pen el lent mon da nak egy másnak. Már most úgy 
tû nik, hogy ezt a té nyál lást az érin tett – a „szí nház -
fog al mat hasz ná ló” – dis kur zus sa ját kö ve tel mé -
nyei, ill et ve spe ci á lis mû kö dé se mo ti vál ja. A meg -
le he tôsen ter je delmes anyag ki ér té ke lé se kor 
Schramm ezért ar ra a vég köve t kez te tés re jut, hogy 
„a ‘te at ra li tás’ tör té ne ti ala ku lá sá nak mi ként je csak 
köz ve tett mó don de rít hetô fel [...]”, amennyi ben 
a „szín ház fo gal mat kult úr tu do má nyi disk ur zu se -
lem ként ke zel jük.”20 Vagy is azt a min denkor sa -
játos dis kur zust kell meg vizs gál ni, amely ben a 
„szín ház” elô ford ul – így töb bek kö zött fi lo zó fiai, 
et nol ó gi ai, szo ci o lóg i ai, pol i to ló giai, mé dia tu do -
má nyi stb. dis kur zus o kat, ha ki akar juk de rí te ni, 
hogy mi lyen ku l tu rá lis, szo ciál is, gaz da sá gi, jo gi, 
po li ti kai, tu do má nyos fo lya ma to kat és esem é nye -
ket és mi ért nev ez nek te átrá lis nak, és mennyi re 
sú lyo  sak azok az ér vek, amel yek nek bi zon yí ta ni -
uk kel le ne a te atr a li tás mû kö dé sét a kü lön bö zô 
kul tu rá lis rend sze rek ben. Egy ilyen el já rás nál bi -
zo nyos od hat na be, hogy töb bek kö zött azért lép -
nek fel spe ci fikus prob lé mák, me rt az al a pul vett 
szín ház fo ga lom túl szûk; vagy ép pen a színházi 
asp ek tu sok kerülnek elô  tér be, il let ve ezeket ál ta -
lá no sít ják, ho lott ezek csak na gyon kor lá to zot tan 
– vag yis a szín ház egy spe ci á lis tör té nel mi for má -
jára jel lem zô en – ér vénye sek.21 

Emel lett te r mé sze te sen azt is fi gye lembe ke ll 
ven ni, hogy egy szûk színházfogalom azért vet hetô 
be mo dell sze rû en, mert le he tô vé te szi a „sz í nház” 

és a „va ló ság” ki éle zett szem b eál lí tá sát, ami ép pen 
meg fe lel bizo nyos he u risz ti kus cé lokn ak.  

Am i kor Schramm a te atr a li tást a kul túr tudo má -
nyok in ter disz cipl i ná ris dis kur zus e le me ként fo g ja 
fel és így is de fi ni ál ja, fo n tos kö vet kez te té sek et von 
le a te at rali tás ed di gi vi tá i ból. Ahe lyett az általános 
kér dés he lyett ugya nis, hogy mi lyen – tar tal mi lag, 
funkcionálisan vagy re láci ók ban ér tel me zett – felté -
te lek mel lett le het bár mely je len sé get vagy fo lya -
ma tot „szín ház”-ként ér teni, ar ra az egé szen konkrét 
kér dés re he lye zi a hang súlyt, hogy hogyan mûk ö -
dik a „szín ház” va la mint a kü lön bözô dis kur zu sok -
ban vele kap cso latos fo galm i ság mint „az in ter disz -
cip li ná ris di a lóg us mar káns met szés pont ja.” A te -
at ral i tás int er diszci p li ná ris kul túr tu do má nyi dis -
kurz u se lem ként va ló defi ni á lá sa ez zel szé les kö rû 
és egy ben si ker rel ke csegt e tô pers pekt í vá kat nyit 
meg. His zen nem annyi ra valamiféle ma gya rá za ti 
sé má val szol gál, mint inkább pre cíz kérdé s fel te vés -
sel gaz da gít ja az in ter disz cipl i ná ris kul túr tud o má -
nyi vizs gá lat o kat, olyann al, amely va lame nnyi, a 
színházfogalommal dolgozó kul túr tu do mány ban 
rele váns kér dés lehet. Más ré szôl nem úgy fog ja fel 
ma gát, mi nt ami a tea t ra li tás ed di gi el mé le te it falszi -
fi kál ja. Sok kal in kább lehe tô vé te szi, hogy hip o té -
zi sei ket a meg fel e lô disk ur zu se lem zé sek eredm é -
nyei alap ján a mind en ko ri konkr ét anyag se gít sé -
gé vel fe lülv izs gálják.  

Schramm leg új ab ban ar ra vál lalk o zott, hogy 
kap  csoló d va egy részt a tarta l mi lag, más részt a funk -
c i o ná lisan és rel a ci o ná li san ér ve lô te atr a li tás-el mé -
le tek hez olyan ter vet fej lesszen ki, mely ben a két 
el járá s mó dot össze kap csolja egy más sal. Abb ól a fel -
is me résb ôl in dul ki, hogy a szín ház min dig is a va -
ló ság mode ll je ként funk ci o nált, az az „az ész le lés, a 
moz gás, és a be széd am biv a lens össz já té ka ként”. 
En nek ért el mé ben a te at ra litá st úgy de fin i ál ja, mint 
ami „spe ciál is mó don egye síti ma gá ban a kul tu rális 
ener gia há rom dön tô té nye zô jét – az aisth e sist, a 
ki ne sist és a se mi o sist”22 Speciális kö zép pont ként 
– amelyb en a szín ház ból és más kul tu rá lis rend sze -
rek bôl ki in du ló pro b lé ma köt e gek tal ál koz nak – az 
„ész le lés, a moz gás és a be széd am bi va lens össz -
játé kát” eme li ki; vagy is ezen ér tel me zés sze rint a 
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szín ház min dig akkor mû ködh et pro duk tív an egy 
kul túr tud o má nyi dis kur zus ban, ha – a leg tá gabb 
ér te lem ben – en nek a hármas re lá ci ó nak a vizs gá -
lat á ról van szó. 

Ez a fel fo gás leh e tô vé te szi, hogy ol yan disk ur -
zu sokat is be vonju nk a vizs gá ló dás ba, ame lyek nem 
hasz nál ják hang sú lyo san a sz í nház fog al mat, de 
ame lyek re nézve az ész le lés, a moz gás és a be széd 
visz o nya nagy je lent ô ség gel bír. Ilyen dis kur zus ok 
példá ul a ter mé szet tu do má nyi disk ur zu sok a 17. 
századtól nap jai n kig. Sz ük sé ges len ne, hogy az eb -
bôl adó dó kon zek ven ci á kat az ér in tett tu dom á nyok 
még ré s zle te seb ben meg vita tas sák  

 
4. Vég kö vet kez te tés: is me re tel mé leti vál toz ás a 

kul túr tu do má nyok ban? 
 

íg az egyes kul tú rtu do má nyok at és az ok ön -
me gér té sét mind má ig tú lnyo mó részt az ha -
tá roz za meg, hogy mely szö ve gek és speci -

á lis emlékek kép e zik a ku ta tás tár gyát, addig a „te -
at ral i tás” egy le het sé ges kul túr tu dom á nyi alap ka -
te gór i a ként tör té nô be ve ze tése a szín házon kí vüli 
kul tú ra teá t rá lis as pek tusa i nak int er disz cip li ná ris 
ku ta tás át cé loz za meg. Ezt a szel lem- és tá r sa da -
lom tu do mányi ku ta tás fô vo na la mind ed dig me sz -
 sze me nô kig mell ôz te, vagy le ga láb bis nem vett ró -
la tudomást. A „tea t ra li tás” fo gal mát ek kor hí vó -
szó  ként hasz nál ják, amellyel ol yan jele n sé ge ket 
je löl nek, me lyek ku ta tá si tárgy ként nin csen ek még 

vi lá go san el ha tár ol va és rögz ít ve, ha nem még fel -
fe dez és re vár nak. En nek alap ján a kul túr tu do má -
nyok ban egy episzte mo ló gi ai hang súl yel to lód ás 
fel té te lez hetô: egy részt az zal, hogy vált o zás kö -
vetke zett be a ku ta tás tár gyá ban, ill et ve az ed di gi 
ku ta tá si tárg yak stát u szá ban, mel yek sub spec ie 
the at rali ta tis csak annyi ban és oly mér ték ben ér -
de kesek, amennyiben a vizs gá lan dó teatrális fo -
lya ma tok ban font os sze re pet tölt e nek be, má srészt 
pe dig a ku tatá si stra té gia meg vált o zá sá ban nyil -
ván ul meg a for dulat. Hi szen a ját szók és a né zôk, 
a lát vá nyos meg mu tat ás moz za na ta i nak, a látt a -
tás, a maszkí rozás, a szere p já ték, a szí nle lés, a test 
– mint do min áns kom mu nik á ci ós esz köz – hasz -
n á  la ta, a szi tuat ív esemé nyek hat á sos insz ce ní ro -
z á sa, a dísz le tek spe ci ál is el ren de zé se, a va ló ság -
kons ti tu álás, a je le net ek meg fi gye lé se stb. saj á tos 
kons tel láci ó i nak vizsgá la ta át tö ri az egyes kul túr -
tu do má nyi sza kok ha tá ra it; a vizs gá lat te hát kö -
vet kez e te sen csak in ter  disz cip li ná ri san hajtható 
vég re. Ami el vár ha tó, az az, hogy ily mód on a kul -
tú ra egy má sik, újabb fel  fog á sá hoz ju tunk, va la -
m int en nek meg fe le lôen új is me ret e ket sze rez he -
tünk ró la. A jö vô kul túr tud o má nyi ku ta tá sa szá -
m á ra így egy tág és egé szen biz to san rend kí vül 
ter mé keny tér nyíl ik meg, mely túl a kü lön bö zô 
sza kok és diszc ip lí nák ha tá ra in, il let ve az o kat át -
lép ve meg hala dott disz cip liná ris iden ti tá sok hoz 
ké pest ke reszt be ter jeszk e dik, és azo kat frak tális 
identi tás sá vál toz tatja.

M
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