
342 0 0 8 .  f e b r u á r X L I .  é v f o l y a m  2 .

K O R T Á R S  D R Á M A F E S Z T I V Á L

– Mit gondol, egykori tanára, Peter Szondi mit szólna
a könyvhöz?

– Peter Szondi nem csupán A modern dráma elméle-
te címû, az enyémmel sokszor ellentétes következte-
tésekre jutó kötet szerzôjeként fontos, hanem a berli-
ni Freie Universität modern szellemû, iskolateremtô
egyénisége is volt egyben. Az óráin Walter Benjamin,
a fiatal Lukács György és Theodor Adorno szövegeit
tanította, sôt már akkor beszélt Lacanról és Der ri dá -
ról, amikor még kevesen hallottak róluk. Szondi vér-
beli filoszként azonban ragaszkodott bizonyos köve-
telményekhez, melyeknek sem az én elméletem, de a
kortárs színháztudomány sem felelt meg. A fogalmak
alakulásának szemléltetéséhez elég Brechtre utalni,
aki írásaiban azért használta a drámai színház termi-
nusát, hogy a maga epikus színházát szembeállítsa
vele. Ô az új fogalommal a drámai szerkezetek lehe-
tôségét kritizálta, hogy a kortárs valóságra irányítsa a
figyelmet. Továbbléptem, amikor Brechtet is az általa
elutasított hagyomány részeként kezelem, hiszen az
epikus színház fogalma korántsem írja le teljesen a
modern színház jelenségeit. 

– Más fogalmak is születtek a kortárs színházi jelenségek
megragadására. Miért a posztdramatikus színházat vá -
lasz totta?

– Évtizedekig figyeltem az újabb színházi formák
alakulását. Korábban valóban több kifejezést is hasz-
náltak ezek leírására, így a posztdramatikus, a kísérleti,
az avantgárd színházat vagy a legáltalánosabbat: az új
színház fogalmát. A sokak számára provokatívnak
ható „posztdramatikus” jelzôt összefoglaló meghatá-
rozásként szántam mindazon színházi törekvésekre,
amelyek a teátrális elemeket nem pusztán eszközként

használják fel azért, hogy a színpadon reprezentálja-
nak valami mást. Vegyük például az idôt! A színpadi
idô gyakran fiktív idôtartamot jelenít meg, akkor is,
ha esetleg széttöredezve mutatja azt. A túl hosszú
vagy túl rövid – netán egy repetitív – elôadás alatt vi-
szont az idôt csak mint idôt kezdjük szemlélni, és
már is túlléptünk a reprezentáció drámai modelljén.

– És mi a helyzet a szöveggel?
– Gyakori félreértés, hogy a posztdramatikus szín-

ház szöveg nélküli színházat jelent. A szöveg ma már
nem foglalja el a színházban évszázadokig betöltött
központi pozícióját. Manapság újra a különbözô szín-
házi eszközök egyenrangúvá válásának lehetünk
szemtanúi, ám ez nem azt jelenti, hogy az alkotóele-
mek lényegtelenek. Az ókori Görögországban például
a szöveg nem volt kivételezett helyzetben, hiszen
nem létezett kézbe vehetô textus, a színház mint él-
mény számított. Érdekes, hogy Antonin Artaud szá-
mára, aki erôsen hatott Grotowskira vagy a Living
Theaterre, a szöveg a legfontosabb. Persze ô nem
pusz tán a jelentés reprezentációjaként, inkább rit-
musként, zenei struktúraként, költészetként fogta fel.
A színháznak ezek a dimenziói természetesen min-
dig jelen voltak, csak nem kaptak ekkora hangsúlyt. 

– Kik a posztdramatikus színház kedvenc szerzôi?
– Természetesen bármelyik szöveg interpretálható

ebbôl a nézôpontból, elég csak a Robert Wilson ren-
dezte Euripidész-drámára, az Alkésztiszre gondolni.
Számos módja van a szövegek újraolvasásának, ahogy
a színház színházként való elképzelésének is: egy írott
szöveg sosem határozza meg, hogyan kell el mon  da ni,
és azt sem, milyen hosszú legyen a szünet két szó kö-
zött. Heiner Müller, Elfriede Jelinek és különösen

2007. november 23. és december 3. között immár hatodik alkalommal rendeztek Budapesten Kortárs Dráma -
fesztivált, amelyen hazai és külföldi elôadásokon kívül nemzetközi szemináriumot, workshopot, drámamustrát
és drámaírói kerekasztalt is tartottak. Az alábbiakban – továbbá Vendégjáték rovatunkban – a ta lálkozó
külföldi eseményeirôl számolunk be. (A mady-baby.edu címû elôadásról korábban közöltünk kritikát.) 

A szöveg nem kulcs
BESZÉLGETÉS HANS-THIES LEHMANN-NAL 

em színházcsináló, hanem színházi elméletíró volt 
a Kortárs Drámafesztivál legfontosabb vendége. 

A frankfurti Johann Wolfgang von Goethe Egyetem Színház-, 
Film- és Média tudományi Intézetének professzora, Hans-Thies
Lehmann a visegrádi régió fiatal színházi szakembereinek tartott
szemináriumot. A kiindulópontot mindig az elôzô nap látott
elôadások adták, ám az általánosabb követ kez tetések 
levoná sa kor rendre szóba került Lehmann nagy visszhan got
kiváltó teóriája a kortárs színháztörténésekrôl, melyet
A posztdramatikus színház címû, magyarul még nem olvasható
kötetében foglalt össze 1999-ben.
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Sarah Kane írásai irodalmi értelemben tartoznak nap-
jaink legfontosabb színpadi szövegei közé. Mégis
meg különbözteti ôket más drámáktól, hogy össz hang -
ban vannak a posztdramatikus színház követelmé-
nyeivel. Ez persze nem azt jelenti, hogy elég színpad-
ra állítanunk egy Kane-szöveget, és azonnal posztdra-
matikus elôadást kapunk. A szöveg ugyanis nem
kulcs: a színházi elôadás valósága egyszerûen megjó-
solhatatlan a textus nézôpontjából. Kizárólag a szerzô
korának színházi szokásait figyelembe vevô, elhibá-
zott állításnak tartom, hogy a drámai szövegekben
eleve kódolva lenne egy színpadi struktúra. 

– Magyarországon is egyre gyakrabban találkozunk za-
varba ejtô, szokatlan színházi nyelvet használó elôadások-
kal. A posztdramatikus színház fogalma ilyenkor segít?

– Ez nem újabb kategória: nem doboz, amibe bizo-
nyos jelenségeket zárhatunk. Sokkal inkább eszköz,
ami segítséget nyújt egyes elôadások megértéséhez.
Ugyanakkor mégsem nevezhetjük a világszínház lin-
gua francájának, hiszen minden ország sajátos szín-
házi hagyományokat ápol. Német ország nak mindig
erôsen intellektuális színháza volt, már Schiller és
Lessing is a színház tanító funkciójáról írt. A lengyel
színház viszont Kantor után a mienktôl egészen elté-
rôen kezdett gondolkodni, de említhetem az amerikai
Wilsont is, aki korábban ismeretlen módon használja
a tájképet és az idôt. A szovjet rezsim alá tartozó or-
szágok megint másképp kezelték a mûvészetet, hi-
szen egy ártatlannak tûnô mondat új jelentéseket ka-
pott az elnyomás éveiben. 

– Ezért is kapcsolódik az új színház annyi szállal az
aktuális társadalmi valósághoz?

– A színháznak olyan helynek kell lennie, ami a szó
mindkét értelmében reflektál a politikai valóságra. Az
ókori Görögországban a színház volt a kizárólagos tö-
megmédium, melynek segítségével az emberek job-
ban megérthették az alapvetô konfliktusokat. Ma vi-
szont a színház kisebbségi gyakorlat, amelytôl nem
várható el, hogy közvetlen politikai hatást gyakorol-
jon. A színház és politika viszonyát hasonlóan gondo-
lom el, mint Brecht, amikor a húszas években Pis ca -
torral vitázott errôl: a színháznak kérdéseket kell fel-
vetnie, el kell minket bizonytalanítania a politikai, a
nemzeti és más identitások felôl, rezonálnia kell a ben-
nünk lévô törésekre, és ezek artikulálásához meg kell
találnia a megfelelô formát. 

– Ma mi a legreálisabb forma? 
– Az utóbbi évtizedekben több váltás részesei vol-

tunk: láttuk a politikai, majd a provokációtól sem visz-
szariadó fizikai színház, majd a szövegközpontúság
elôretörését vagy a kilencvenes években a test repre-
zentációjának kérdéseivel foglalkozó színház megerô-
södését. Különbséget kell azonban tennünk a divatok
és a történeti fejlôdés általánosabb aspektusai között.
A posztdramatikus színházat egyértelmûen az utób-
biak közé sorolom. Nem azért gyûjtöttem egybe eze-
ket az elôadásokat, hogy igazat adjak nekik, hanem
azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a meg-
szokottól eltérô módon dolgoznak – a testtel, az idô-
vel, a mozgással. Rajtuk keresztül pedig számba vet-
tem azokat az irányokat, melyek felé a színház a drá-
ma dominanciája után nyitni tud. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: JÁSZAY TAMÁS

Jászay Tamás

Nem akarok olvasható lenni
R E N É  P O L L E S C H :  M I K O R  M E H E T E K  B E … ?

ákeresek a Google-on, mit ér a tested. A szép né-
zôket ingyen engedték be, de van, aki sokat fizetett

a jegyért. Az emberek olyanok, mint a virágok, kivéve
Madonnát. Szabadíts meg a vágytól, hogy színész legyek,
ha úgyis mindig pincérként dolgozom. A külsôm teljesít.
Ilyen és hasonló, a fogyasztói társadalmat meglehetôs
közvetlenséggel bíráló mondatokat suttognak, üvölte-
nek és deklamálnak többnyire mikrofonba a színpad-
ról és a nézôtér különbözô pontjairól René Pollesch
színészei a német színház negyvenöt éves fenegyere-
kének magyarországi bemutatkozásán. A Kortárs Drá -
mafesztivál meghívására az Új Színházban vendé-
geskedett 2007. december elején a Schauspiel Stutt -

gart a Pollesch írta és rendezte, Mikor mehetek be vég-
re egy szupermarketbe, és vehetek meg pusztán jó megje-
lenésemmel mindent, amire szükségem van? – garantál-
tan és barokkosan megjegyezhetetlen – címû, a né-
met városban másfél éve bemutatott darabbal. 

Amennyiben egyáltalán a hagyományos kategóriá-
ink szerinti darabról lehet beszélni. Pollescht – a
szintén a fesztivál alkalmából Budapesten elôadó
Hans-Thies Lehmann professzor elméleti rendszere-
zése nyomán – a posztdramatikus színház egyik, né-
met nyelvterületen meghatározó, igencsak divatos
színházcsinálójának tekinthetjük, aki sokáig nem en-
gedte, hogy szövegei nyomtatásban megjelenjenek.
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