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Manfred Brauneck német irodalom- és szín-
háztudós 1934-ben született. 1973-tól új
német irodalomtudományt és színháztu-
dományt tanított a hamburgi egyetemen. Ma
ugyanott a színháztudomány professzora és
(1986-tól) a Színházkutatási Centrum igaz-
gatója. Kutatómunkájának súlypontjai: szín-
háztörténet és -elmélet, a színház és a kép-
zőművészet határterületei. Az európai szín-
háztörténet egyik legjobb ismerőjének szá-
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mít Németországban. Számos kézikönyvet
és szaktudományos publikációt jelentetett
meg a színháztörténet, a dramaturgia és a
színház nyilvános funkciójának tárgykö-
rében. Legfontosabb kiadványai ezeken a
területeken: Színház a XX. században. Prog-
ramok, stíluskorszakok, reformmodellek -
szöveggyűjtemény kommentárokkal, 1982
óta több kiadásban (Rowohlt Verlag); A
színházi rendezés klasszikusai. Szöveg-

gyűjtemény és kommentárok (Rowohlt
Verlag, 1988); Die Welt als Bühne, az euró-
pai színház története két monumentális
kötetben (Metzler Verlag, 1993-1996).

Az alábbi szöveg a Színház a XX. század-
ban bevezető tanulmánya.
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Ha mi árnyak nem tetszettünk,
Gondoljátok, s mentve tettünk:
Hogy az álom meglepett,
S tükrözé e képeket.
E csekély, meddő mesét,
Mely csak álom, semmiség,
Nézze el most úri kegy,
Másszor aztán jobban megy.
(Shakespeare: Szentivánéji álom. V . 2.

Arany János fordítása)

1.

A színház a színészi és a nézői tevékenység
dialektikájában bontakozik ki; a színházi
szituáció a résztvevőknek azon a megegye-
zésén alapul, melynek értelmében kölcsönö-
sen elfogadják ezt a dialektikát. Bármilyen
színházszerűnek tűnjék is a helyzet, a
voyeur nem színházi néző, és akit néz, nem
színházat játszik. Valamely interaktív
összefüggés akkor tarthat igényt a színházi
minőségre, ha a résztvevők közül néhányan
a játékosok, mások pedig a nézők szerepét
vállalják. Színház csak akkor lehetséges, ha
ez a megegyezés létrejön, és csak addig
lehetséges, ameddig a megegyezés fennáll.
Más jelleget ölt az interaktív összefüggés,
ha valamennyi résztvevő játszik, és a szituá-
cióban való részvételét egyikük sem fogja
fel nézői tevékenységként, és - ami nyilván-
valóbbnak látszik - ismét másmilyet, ha
senki sem játszik. A színházi akció két
részvételi lehetőséget kínál: a színészi,
illetve a nézői tevékenységet.

A színészi és a nézői tevékenység dialek-
tikájában rejlik a színházi szituáció egy to-
vábbi alkotó mozzanata: a játék és a ko-
molyság dialektikája. Bármennyire hason-
lítson formai szempontból a színházi cselek-
mény a mindennapi valósághoz, tartalmát
tekintve akkor is csak játék; a színpadi tra-
gédia fiktív katasztrófa. Ám ezt a játékot
színészek és nézők egyaránt komolyan űzik;
ezért az érzelmek, amelyeket a színház ki-
vált, legyen bár szó vígjátékról vagy
tragédiáról, teljességgel reálisak, és sem-
mivel sem hatnak kevésbé a résztvevőkre,
mint a mindennapi tapasztalatok. Ugyan-
ilyen komoly a színházi szituáció mint tár-
sadalmi megegyezés, a színház mint intéz-
mény is.

A színházi előadások története csakúgy,
mint a színházi botrányok története egyaránt
bizonyítja egyfelől azt, hogy játéknak és
komolyságnak, a játék enklávéjának és a
közönségben megtestesülő nyilvánosságnak
ez a dialektikája a színházi akció szempont-
jából rendkívül produktív feszültségmoz-
zanatot jelent, másfelől viszont éppúgy
kiderül belőle, hogy ez a dialektika tekinté-
lyes konfliktuspotenciált is hordoz magában.
Ámennyiben a játszók igénybe veszik a
rendelkezésükre álló szabad tereket, úgy a
játékszituáció a nézők komolysági szférá-
jához képest mindig robbanékony elemeket
rejt magában, provokálja és meghaladja az
erkölcs terén fennálló társadalmi konszen-
zust, és szembesíti a nézői társadalmat a
maga szorongásaival, álmaival, egy „másik"
élet képével. A színháznak azért van erre

módja, mert a maga játékszituációján belül
messzemenően mentesül a mindennapok af-
fektív korlátozásaitól, az öröm és az örömte-
lenség kifelé szabadabban és nyíltabban
ábrázolható, s a játék megőrzi az élettel
szembeni nyitottságot. Következésképpen az
önmagát komolyan vevő színház újra meg
újra eljut az elviselhetőség határához, és
meghatározásánál fogva konfliktus-zónában
létezik mindazon intézményekkel szemben,
amelyeknek az a funkciójuk, hogy a morállal
és az erkölcsiséggel, a joggal és a politikával,
a szenttel és a profánnal kapcsolatos fennálló
megegyezéseket érvényre juttassák. A
játéktevékenység komolytalansága leleplezi
a mindennapi pragmatizmus restriktív
jellegét, és ennek következtében
kíméletlenül diszkreditálja e pragmatizmus
komolyságát. Ekként - mivel a fennálló
erkölcs megfordította az értékelést - hosszú
időn keresztül diszkreditálódtak azok is,
akik szőröstől-bőröstől elkötelezték magu-
kat a színháznak. A hivatásos színjátszó
tevékenység évszázadokon keresztül becste-
len, a hóhéréval és a szajháéval együvé so-
rolt mesterségnek számított; a színházat az
ördög művének tekintették, mivel - egyéb-
ként teljes joggal - úgy vélték, hogy a szín-
ház a világot kérdőjelezi meg.

Játék és komolyság dialektikája magában
foglalja utópia és valóság feszültséggel tel-
jes viszonyát is. Ámennyiben a színház pro-
duktívvá tudja tenni ezt a dialektikát, úgy
kielégíti azokat a szükségleteket, amelyeket
az anyagi életfolyamat kényszerapparátusai
elfojtanak vagy törvénytelennek minősíte-


