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Kö N Y V EK

Darida Veronika

Minek
nevezzük?

„A színházban az a legrosszabb, 
hogy minduntalan színháznak

nevezik – mintha 
nem minduntalan valami más lenne.” 

(Bertolt Brecht)

Brecht a színház megnevezését
érintô gondolatát jogosan elmond-
hatnánk a színháztudomány
gyûjtôneve kapcsán is, melyet

szintén szüntelen jelentésváltozás és átalakulás jellemez. Andreas Kotte,
a Berni Színháztudomány Tanszék professzora 2012-ben megjelent
könyvének magyar fordítása nem tudja visszaadni azt a játékot, melyet a
német cím (Theaterwissensschaft. Ein Einführung) kifejez, így a magyar ol-
vasónak talán szokatlannak tûnhet az a szerzôi koncepció, mely nem
akarja a teljesség és az objektivitás látszatát kelteni, sokkal inkább egy le-
hetséges bevezetésként definiálja magát. Hiszen a színháztudomány tör-
ténete számos módon megírható, annak a függvényében, hogy mennyi-
re akarjuk szigorú tudományként feltüntetni, hogy ismertetésekor
kronologikus vagy  tematikus utat választunk, hogy elméletét és rend-
szertanát fejtjük ki, vagy inkább a  kutatási és oktatási módszereibe en-
gedünk betekintést. Egy viszonylag fiatal, ugyanakkor rendkívül dinami-
kusan fejlôdô tudományágról szólva az is elengedhetetlen, hogy a klasz-
szikus összegzések mellett idôrôl idôre újabb könyvek szülessenek,
melyek számot vetnek az aktuális fejleményekkel, így az új médiumok és
a határtudományok nyújtotta kihívásokkal. Habár a naprakészség szem-
pontját szem elôtt tartja, Andreas Kotte saját mûvét mégis „klasszikus ol-
vasókönyvnek” nevezi, mely nemcsak egy szûk kutató-rétegnek, hanem
az egyetemi hallgatók, a színház iránt érdeklôdôk, az amatôr vagy profi
színházi emberek számára is egyaránt érdekes olvasmány lehet; vagyis
mindazoknak, akik nem már ismert elméletek felôl, hanem a saját ta-
pasztalataikra és élményeikre hagyatkozva akarják megközelíteni a szín-
házi jelenségeket. A tárgyalási módszer így leginkább a fenomenológiá-
val mutat rokonságot, amennyiben a közvetlen érzéki jelenségekbôl ki-
indulva akar elôrehaladni. Ezért az élet színháza felôl közelítünk a
mûvészszínház és a színjáték tágabb kontextusai felé, figyelembe véve az
ezek hátterét alkotó nem-színházat is. Hiszen ahogy az elsô fejezet (A
szcenikus folyamatok) felvetésében áll: „a mûvészszínházban nem fordul
elô semmi olyasmi, ami nem létezik már az elôadást megelôzôen az élet-
ben is”. Továbbá, mindezen jelenségek és folyamatok mögött felfedez-
hetô az a játék-fogalom, amely ennek a lehetséges színháztudományi be-
vezetésnek a lényegi irányítója, fô szervezôelve lesz.
Kotte könyvének egyik legfontosabb tézise a színház „nézésesemény-

ként” való meghatározása, mely az általános emberi viselkedésben, a cse-
lekvésben, a szituációkban, az életbeli folyamatokban és a szcenikus folya-
matokban egyaránt megmutatkozik. Ez utóbbiak olyan játékszerû folya-
matok, amelyeket valaminek a kiemelt ábrázolása és valamilyen mérsékelt
következmény jellemez. A színháznak ez a tág értelme teszi lehetôvé, hogy
a példák ne csupán a színháztörténetbôl, hanem valódi történelmi esemé-

jén. A funkció elkülönülésére meghatározó hatást
gyakorolt a modern és posztmodern táncszínház fej-
lôdése, valamint a posztdramatikus színház megjele-
nése. A táncdramaturgia mûvelôi gyakran a színház
és tánc egymásba játszásáról, a mûfaji keretek kitágí-
tásáról, az együttdolgozásban rejlô inspirációról és a
hagyományos táncmûvészeti szcénák kitágításáról
számolnak be, mint ami az igazi kihívást és ösztön-
zést jelenti az ezen a területen való munkálkodásra.
A könyv utolsó fejezete táncdramaturgokat mutat

be munka közben, áttekintést adva a színházi drama-
turgiát tárgyaló fejezetekben már alkalmazott munka-
fázisok szerinti tagolásban a kezdeti lépésektôl a be-
mutatóig tartó idôszakról.
Ami a könyv magyar vonatkozásait illeti, a fent már

említett magyar alkotók mellett számos további hazai
színházi szakember szerepel a kötetben, amelynek
élén a szerzô Fodor Géza emlékének szóló ajánlása
áll, aki Trencsényi Katalin mentora volt. A köszönet-
nyilvánításban– a mintegy ötven név között – Enyedi

Éva, Kárpáti Péter, Koltai M. Gábor, Lôkös Ildikó,
Radnai Annamária, Radnóti Zsuzsa, Sediánszky
Nóra, Ungár Júlia és Upor László neve olvasható.
Mellettük a magyar tudományos életbôl Bacsó Béla,
Darida Veronika, Makai Éva, Somlyó Bálint és
Trencsényi László neve áll a köszöntöttek között.
Mint a bevezetôben írtam, a Dramaturgia a gyakor-

latban címû könyv nagyszabású és nagy ambícióval
készült munka, az ezredforduló és a XXI. század szá-
mos lényeges színházi kérdésével találkozhatunk a
lapjain, elsôsorban a dramaturgi tevékenység és sze-
repkör szemszögébôl. És hogy az elmélet és gyakorlat
szerves kapcsolatát még egy mozzanattal alátámasz-
szam: a könyv – gyakorló dramaturg – szerzôje ebben
a tanévben Londonban, a Royal Academy of Dramatic
Art keretében tart kurzust a dramaturgiáról.

Katalin Trencsényi: Dramaturgy in the Making. A
User’s Guide for Theatre Practitioners. London,
Bloomsbury, 2015.
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nyekbôl eredjenek (mint Peiszisztratosz csele, Cloots
bevonulása, a lovagi játékok koreográfiája), így érzékel-
tetve az életfolyamatoktól a színházig tartó átmenete-
ket. Ugyanakkor az elsôsorban színházi érdeklôdésû
olvasók is találhatnak számos érzékletes példát, melyek
közül megemlíthetnénk Augosto Boal „láthatatlan
színházát”, ahol a „valós akciók” során a nézôk nincse-
nek tudatában nézôi mivoltuknak. Egy gondolatkísér-
letként képzeljük el, mi vajon hogyan reagálnánk, ha
egy színházi vagy opera-elô-adás premierjén egy csont-
sovány, rongyosan öltözött férfi hirtelen rosszul lenne
az elôcsarnokban, és mi-alatt a riadt közönség az ájult
ember köré gyûlne, egy másik férfi vitát provokálna
arról, hogy mennyi ételt lehetne venni a színházi belé-
pôjegyek árából a rászorulók számára. Természetesen
ebben az esetben mind az összeesô, mind az okoskodó
személy egy-egy színész lenne, aki ugyanúgy játszaná a
szerepét, mint egy színházban, csak mi nézôk nem len-
nénk tudatában saját nézôi mivoltunknak. Ennek elle-
nére ez a „valós akció”, ez a „láthatatlan színház” még
színház marad. 
Mindez visszavezet ahhoz a problémához, hogy mit

is nevezhetünk színháznak. A legáltalánosabb és legel-
fogadottabb kritériumok Kotte szerint a tér-, a test- és
a szöveghasználatot érintik. Így színház lehet mind-
az, ami egy adott helyen, gesztusokkal vagy akusztikai
kiemelésekkel élve, felhívja a figyelmünket valamire.
Mindazonáltal a szcenikus folyamatok fogalmának
kitágításával könnyen eljuthatunk egy olyan színház-
fogalomhoz, amelynek már az interakció sem feltéte-
le (elég az illuminációkra vagy installációkra gondol-
nunk, amiket a könyv részletesen elemez). Továbbá, a
színház határeseteiként nem hagyhatjuk említés
nékül a performansz, a tánc vagy a rítus jelenségeit,
már csak azért sem, mert ezek mintha közelebb len-
nének a színház feltételezett eredetéhez. Már ameny-
nyiben egyáltalán beszélhetünk eredetrôl, hiszen
Kotte szerint sokkal inkább a színház eredeteirôl kel-
lene szólnunk, nem csupán színháztudományi, de
antropológiai és pszichológiai szempontból. A könyv
egyik legérdekesebb fejezete a maszk és a maszkíro-
zás változó aspektusai és jelentésrétegei kapcsán tárja
fel a színház eredeteinek problémáját. A maszk te-
kintetében elég az ókor eltérô szóhasználataira utal-
nunk (proszópon, persona, larva, figura), melyek már
mind elôrevetítik a késôbbi jelentésköröket: a mûvi
arcot, a halotti maszkot, a dekorációs maszkot, az
ijesztô maszkot, az egész testet elfedô testmaszkot.
Kottét idézve: „Ahogyan az ôskori barlangrajzok is jel-
zik, a maszk univerzális eszköz az ember, a természet
és az istenek közötti kapcsolatok gazdagságának gya-
rapítására. A személy többféle arcot is mutathat, a
maszk elénk állít egyet (ausstellen). A személy véleke-
dik, a maszk kijelent. 
A differenciálás által az arc- vagy testmaszk hozzá-

járul az emberi élet társadalmi tartalmának gyarapítá-
sához, a személyiség kialakulásához (Person = sze-
mély, persona = maszk).” Megállapítható tehát, hogy
a maszkok egyszerre bírnak profán és szent jellem-
zôkkel, egyszerre lehetnek a démonizálás és a leleple-
zés eszközei. A maszk egyrészt azonosulás az ábrá-

zolt lénnyel/dologgal/erôvel, másrészt elszakadás
tôle. Összegezve azt mondhatnánk, hogy a maszk
„játék az identitással, játék a testiséggel”. 
A maszkok különbözô formáinak vizsgálata elvezet

a figura és a test kérdéséhez, ahhoz az übermarionett-
hez, akit Craig így ír le színház-utópiájában: „az über-
marionett nem az élettel fog versenyezni, túllép az
életen. Példaképe nem a hús-vér ember lesz, hanem a
transzban lévô test.” Végezetül beláthatjuk, az a tény,
hogy a XX. és XXI. században is  folyamatosan vissza-
tér a színház eredetének problémája, sôt újabb és
újabb eredetlehetôségek bukkannak fel, azt igazolja,
hogy a színház története nem folyamatos esemény-
lánc, sokkal inkább a diszkontinuitás határozza meg. 
Ez ugyanakkor azt is megmagyarázza, hogy miért

születhetnek közel egy idôben teljesen különbözô szín-
háztörténetek vagy színházelméletek, melyek nem te-
hetik meg, hogy ne reflektáljanak egymásra. Így nem
véletlen, hogy Kotte mûvének hátterében is erôsen
jelen van Hans-Thies Lehmann Posztdramatikus szín-
ház címû könyve, mely az elmúlt évtized során minden
nyelvterületen megkerülhetetlen referenciává vált.
Habár Kotte is a legnagyobb elismerés hangján beszél
róla, mégis megjegyzi, hogy ezek a vizsgálatok (melyek
a posztdramatikus színház elôtörténeteként mintegy
újraírják a színháztörténetet) kihagyják a mimust, a
pantomimust, a commedia italianát, a német komédi-
át és a vásári színházat. Erre a hiányosságra azért lehet
különösen érzékeny Kotte, mert az ô színháztörténete
részben azt az utat is feltárja, ahogy a mimusok révén
a mozgás a dráma elé helyezôdik, mintegy megkérdô-
jelezve a dráma dominanciáját (amely felfogás egyéb-
ként csak a XVIII. századtól kezdve határozza meg a
színház megközelítésmódjait). Abban azonban mind
Lehmann, mind Kotte egyetértenek, hogy a drámához
nem kötött színház mindig is együtt létezett a drámá-
val – így a posztdramatikus színház sem veti el  telje-
sen a dramatikus hagyományt, csak megszünteti a
dráma (az írott, nem színházi szöveg) dominanciáját. A
posztdramatikus színház új dramaturgiájában a szín-
házi eszközök dehierarchizálódnak, fontosságuk és jel-
legük esetenként változik. Már nem beszélhetünk alap-
vetô szabályokról, egységekrôl, elvekrôl; ezzel szemben
a posztdramatikus színház stílusjegyei (szimultaneitás,
játék a jelek sûrûségével, túltelítettség, zeneivé válás, vi-
zuális dramaturgia, „melegség”�„hidegség”, konkrét
színház, a valós behatolása) alakulnak át dramaturgiai
módszerekké, ezekbôl lesznek a szcenikus folyamatok
irányító elvei. Az új dramaturgiák kapcsán így legin-
kább partitúrákról beszélhetünk, melyek meghatároz-
zák a jövôbeli nézésesemények végbemenetelét, segíte-
nek azok utólagos olvasásában. 
Ugyanakkor azzal a nehézséggel Kotte is szembe-

sül, sôt kifejezetten hangsúlyozza is, hogy mind a
mai napig hiányzik egy olyan fogalmiság, amely ösz-
szeköthetné a színház elméletét és gyakorlatát. A te-
atralitás mint tudományos munkafogalom alatt Kotte
az élet folyamatai, a szcenikus folyamatok és színház
közti viszonyok és összefüggések megvilágítását érti.
A teatralitás ezért lehet az egész társadalmat érintô vi-
szonyrendszer, amelybe beletartozik a nem-színház
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háttere is. A könyv egyik fô törekvése is ebben érhetô
tetten: a színházat (és a nem-színházat) a teatralitás
felôl elgondolva talán túl tudunk lépni a „színház” el-
nevezése körüli polémiákon. Hiszen, ahogy a záró fe-
jezetben áll: „míg a színház megnevezésként, név-
ként áll elôttünk, a teatralitás mint viszony olyasvala-
mit ragad meg, ami egyetlen színházfogalmat sem
érint: a teatralitás társadalmat épít, a társadalom
pedig színházat.”
A könyv végére érve ugyanakkor az olvasó elbizony-

talanodik: mibe is kapott voltaképp bevezetést? A
színházat az életfolyamatok felôl tárgyaló megközelí-
tésmód nem zárható le, és nem szorítható szigorú ke-
retek közé sem. Ezért is érezhetô, hogy idônként túl-
burjánzanak a legkülönbözôbb területekrôl érkezô
példák, melyek mintha eltávolítanának a témától
(gondoljunk Peiszisztratosz vagy Cloots bevonulásá-
nak hosszú leírására), és néha nem is értjük, mi köze

van ennek még a színházhoz. Kotte mûve ilyen érte-
lemben nem hagyományos tankönyv, sokkal inkább
arra inspirál, hogy a színház nézôjeként, mûvelôje-
ként vagy kutatójaként mi magunk is kezdjük el újra-
gondolni, mi mást érthetünk még színházon és szín-
háztudományon. Habár lehet, hogy  töprengéseink
végén ugyanarra a végkövetkeztetésre jutunk, amire
egykor Brecht: nem feltétlenül kell színháznak ne-
veznünk, nevezzük „szánhíznek” (Thaeter), és meg
van oldva a probléma. Vajon ennek analógiájára
mondhatjuk azt, hogy Kotte mûve egyfajta bevezetést
nyújt a „szánhíztudományba” (Thaeterwissenschaft)? 

Andreas Kottéval készült interjú a szinhaz.net-en
olvasható júniustól

Andreas Kotte: Bevezetés a színháztudományba. Ford.
Edit Kotte és Berta Erzsébet. Budapest, Balassi Kiadó, 2015.
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Tarján Tamás

Sárkány 
alszik vele
(M)ilyen 

gazdagok vagyunk (?) –

Sütô András-

mûhelykonferencia

Mint a tanulmánygyûjtemény elôsza-
vából kiviláglik, „2014. október
29–31. között Marosvásárhelyen
Sütô András életéhez és mûvéhez

kötôdô rendezvények sora zajlott, amelyeknek középpontjában a köte-
tünkben közreadott elôadásokat tartalmazó konferencia állott”. Ennek
megszervezéséhez az a – teljességgel indokolt – felismerés vezetett, hogy
„Sütô András mûve körül az elmúlt évtizedben alig történt valódi elôrelé-
pés”, másfelôl „a háttérben, irodalmon kívüli – politikai vagy ideológiai –
megközelítések nyomán a Mûre is árnyékot vetô, sôt azt mindenestül el-
utasító megítélések váltak uralkodóvá”. Így az életmûvet újragondoló,
(M)ilyen gazdagok vagyunk (?) címet viselô tudományos tanácskozás szán-
déka szerint a Sütô-oeuvre melletti állásfoglalás, ám ez az állásfoglalás,
mint elôre látható volt, „ma – enyhén szólva – egyúttal konfrontációt is je-
lent”.
Az elôszót Dávid Gyula, az eszmecsere 1928-as születésû korelnöke,

irodalomtörténész jegyzi, aki (mint a Kriterion Kiadó egykori meghatá-
rozó személyiségeinek egyike) a Sütô-pályaív a Kriterion felôl nézve címû
írással szerepel (nyomatékosítva, miért és miként lett tudatosan válasz-
tott határkô a kiadó mûködésében Sütô 1970-es prózai remeke, az
Anyám könnyû álmot ígér). A konferencia jellegérôl, hozadékairól és a
kötet elkészülésérôl részben igen személyes hangon, Utószó helyett a
könyvet szerkesztô Lázok János (1954) színháztörténész írt összegzést.
Lázok korábban szintén sokat tett a Sütô-kutatásért és -értésért (Sütô
András drámatrilógiája, 1997 stb.), ezúttal pedig Ellentett pólusok virtuális
azonossága. Hatalom és hatalomközvetítés Sütô András drámáiban címmel
emelkedett szólásra. 
E két név is záloga lehet a tanácskozás és tanulmánykötet színvonalas-

ságának, elôre kell azonban bocsátanunk, hogy a jelentôsnek szánt szak-
mai esemény nem tett nagyobb lépéseket a kitûzött cél irányába.
Természetesen magáról a konferenciáról, az élôszó keltette miliôrôl, a já-
rulékos beszélgetésekrôl, az összbenyomást és a következtetéseket pri-
merül, spontánul befolyásoló hangulatról – távollevôként – mit sem tud-
hatunk. De az egyértelmû, hogy a rangos erdélyi és magyarországi pro-
fesszorok, kutatók, írók, kritikusok a hozzászólásokat többféle mûfajban
megfogalmazó sorából épp a Sütô-recepció kulcsegyéniségeiként aposzt-
rofált két monográfus, Bertha Zoltán és Ablonczy László hiányzott.
Hiányzott továbbá a jócskán illetékes Láng Gusztáv, Pálfy G. István,
György Péter, Parászka Boróka és mások. Kaptak-e meghívást, nem-e,
szándékosan vagy elháríthatatlan okból maradtak körön kívül: nem fir-
tathatjuk.
A jól strukturált kiadvány részben elfedi, következetes olvasással fel-

fedi a hiányosságokat és ellentmondásokat, kendôzéseket és tévesztése-
ket. A római számmal jelölt négy egység közül kettôre alig térünk ki,
mivel ezek (I. és III.) még említendô fontos kérdéseket és teendôket tag-


