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rendező és teoretikus híres gondolatát, amely szerint a színház mindent színházivá 
alakít, s áttételesen utat nyit a színház hipermédiumként való értelmezése felé is. 
Másfelől keretbe helyezi azokat a szövegeket, amelyeknek alapos elemzései a fennálló 
színházi apparátussal (vagy annak egyes elemeivel) szembeni ellentartásuk okán váltak 
a kötet részeivé, s melyeknek hatástörténete színházi értelemben jellemzően a félreér-
tések és tévedések cirkuláló eseménysorozataként mutatható be. Mindennek belátása 
pedig annak a hazai tapasztalatnak is (görbe)tükröt tart, hogy mindaddig nyilvánva-
lóan hiába születnek a dramatikus elrendezést (akár részben) felfüggesztő vagy felfor-
gató színpadi (például epikolírikus, metadramatikus vagy metateátrális) szövegek, 
amíg mindehhez nem társul a színházi előadás refl exiója önnön – ábrázolást és észlelést 
egyaránt meghatározó – strukturális hagyományaira vonatkozóan.

Kricsfalusi könyve két tematikus csomópont köré szerveződik. A Test – Tér – Me dia-
litás című első rész bizonyos 18–20. századi, hatástörténeti szempontból jelentős 
európai színházelméleteken keresztül közelít a színház medialitásának történetiségéhez, 
elsősorban a test, a jelenlét, a dialógus és a nézői szerep kategóriái mentén. A kötet-
kezdő tanulmány, amelynek címe Georg Fuchs ismert drámadefi nícióját („Testek rit-
mikus mozgása a térben”) idézi, a 18–19. században intézményesülő polgári szószín-
ház felől tekinti át a színészi és nézői test színházi pozíciójáról szóló elképzelések 
változásait. Az írás előbb a kor megkerülhetetlen dráma- és elméletírói, Diderot és 
Lessing szövegeinek összehasonlító elemzésén keresztül (35–42.) világít rá a színészi 
testnek a színházi szemiózisban létrejövő különféle értelmezéseire. A szövegelemzé-
sek amellett, hogy a két szerző meglátásai közötti különbséget Erika Fischer-Lichte 
nyomán a francia és német színházi hagyományok eltéréseivel is összefüggésbe hozzák, 
elsősorban azt húzzák alá, hogy a beleélés és (szín)játszás, a színész és színpadi alak, 
a látszat és valóság – az illúziószínház hagyománytörténete által legtöbbször dicho-
tómiává egyszerűsített – viszonyát dinamikus és sokszor problematikus kapcsolatként 
gondolták el. A hegeli drámaesztétika által körülírt, testét vesztő, sőt a drámaíró tes-
tébe integrálódó színészképzet vizsgálata után jut el a fejezet a történeti avantgárd szín-
házelméleteihez. Nem lehet elég gyakran felhívni a fi gyelmet arra a közkeletű téve-
désre, amely végigkísér(t)i a színház újrateatralizálásáról szóló diskurzust, s amelyre 
a tanulmány is helyesen fi gyelmeztet: a polgári és az avantgárd színház egymáshoz 
való viszonya egyértelműen nem a verbális és non-verbális színház váltásaként model-
lálható. Ebben a váltásban ugyanis elsősorban a diszkurzív nyelv színházi egyedural-
mának megkérdőjelezését követhetjük nyomon, vagyis a szó logikai, kauzális és repre-
zentatív funkciója után az érdeklődés középpontjába a teret betöltő szó anyagisága, 
illetve a színház vizuális, akusztikus, kinesztetikus elemeinek lehetőségei kerültek. 
A tanulmány ilyeténképpen arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a színház mint kitöltésre 
váró tér (Antonin Artaud), a dráma mint ünneplő tömegtest (Georg Fuchs), vagy a 
színészt váltó, a rendezői akarat maradéktalan beteljesítésére képes übermarionett2 

2 Ennek kapcsán annyiban vitatkoznék a fejezetben szereplő, übermarionett-elméletre vonatkozó összeg-
zéssel („Míg Craig az ember problematikussá vált dualisztikus elgondolásával csak azáltal szakít, hogy 
megszabadul az embertől, és egy nem antropológiai alapokra helyezett színház körvonalait rajzolja föl 
[…]” [51.]), hogy az idézett Craig-textus más szöveghelyei (például „Az übermarionett nem verseng 
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Kricsfalusi Beatrix: Ellenálló szövegek. 
A színház nem-dramatikus megszakításai

Színházi és irodalmi hatástörténetének fényében a dramatikus hagyomány egyik 
leg jellemzőbb ismérve, hogy önmagát problémamentesnek feltüntetve és saját történe-
tiségét elfedve, a valóság egyedüli (autentikus) reprezentációjaként pozícionálja magát. 
Ennek gyakorlati következményeivel a mai napig rendszeresen szembesülhetünk a szín-
ház és irodalom különféle művészeti vagy éppen tudományos színterein. S itt nem 
pusztán arról van szó, hogy a kortárs előadások mikroszkopikus hányada akar és képes 
arra refl ektálni, hogy a lehmanni értelemben vett dramatikus keret,1 amelyik mentális 
és technikai értelemben is ablakként tárja fel a mögötte lévő egységes és koherens vi-
lágot, a kortárs technikai-kulturális-gazdasági elrendeződések tükrében minimum 
gyanúsként tételezhető. Hanem arról is, hogy a (nem kizárólag hazai) színikritikai 
vagy dráma- és színháztörténeti diskurzusokban milyen gyakran és könnyen negligá-
lódik az a tapasztalat, hogy az irodalmi alkotásként értett drámaszövegre olyan szín-
házi reprezentációs és percepciós struktúra tapad(t) rá, amelyik – a színpadon meg-
jelenő fi kciós világhoz kínált perspektívájából fakadóan – az ott folyó cselekvéseket 
(szövegeket, testeket, médiumokat) minden gond nélkül drámává szervezi. Főként 
ez utóbbi szempont miatt tartom Kricsfalusi Beatrix első, mintegy tíz év kutatási ered-
ményeit közreadó monográfi áját hiánypótló szakkönyvnek, amely a dramatikus hagyo-
mány 20. és 21. századi felfüggesztési kísérleteinek szoros olvasatán keresztül képes 
érzékletesen és refl ektáltan rámutatni a médiumok és diszciplínák köztes és közös 
terében újragondolt dráma–színház-viszonyra.

A 2015 végén megjelent, találó című Ellenálló szövegek így olyan európai, s főként 
né met nyelvterülethez kötődő irodalmi-színházi alkotások és elméletek egymást to-
vábbíró láncolatait vizsgálja, melyek a színház apparátus jellegétől nem tartják elvonat-
koztathatónak a drámaszövegek produkció- és recepcióesztétikai vizsgálatát. A nyolc 
tanulmányt összefogó munka módszertani tudatosságára jellemző, hogy a színház-
(tudomány) és irodalom(tudomány) keresztmetszetében megképződő dráma fogalmát 
elsősorban médiaelméleti és médiatörténeti horizontból tartja eredményesen megra-
gadhatónak. Vagyis a színház medialitását és a dramatikus önrefl exió játékait tanulmá-
nyozó írások azt tartják mindvégig szem előtt, hogy a dráma „nem irodalmi forma, 
hanem diszpozitívum, vagyis olyan mediális »berendezés«, amely saját ábrázolási és 
észlelési hagyományokkal bíró saját intézménnyel, részben kirögzített szubjektum-
pozíciókkal, részben sajátságos szubjektumalkotó eljárásokkal rendelkezik”. (23.) Ez 
a brechti elméletekből táplálkozó fontos megállapítás egyfelől újraértelmezi a német 

1 Lásd Hans-Th ies Lehmann, Postdramatisches Th eater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999, 288.
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(Edward Gordon Craig) elgondolásai történetileg ebben a horizontváltásban érten-
dőek. Ugyanakkor a témaválasztás indokolná, hogy az „interdiszciplináris disz kur zív 
tér igen fontos metszéspontjává” (31.) váló test (színház)történeti beágyazódását is 
tüzetesebb vizsgálat alá vesse a szerző a közeljövőben. Hiszen például a korai modern 
színházi gyakorlat interaktív hagyományai mutathatnának rá arra, hogy a karteziánus 
ideológia hatására milyen korporális jelölőtechnikákat is próbált meg visszaszorítani 
a polgári illúziószínház hatalmi intézménye.3 S mindezzel összefüggésben lehetne 
kitérni arra is, hogy a posztmodern szubjektumnak milyen percepciós élményét viszik 
színre például azok a kortárs intermediális színházi gyakorlatok, amelyek a drama-
tikus paradigmán belül elhalványított nézői test észlelésének érzékennyé tételében, 
felfrissítésében, és érzékelő testként való öntudatra ébresztésében játszanak fontos 
szerepet.

Az első tematikus blokk másik két – Balázs Béla, Lukács György és Bertolt Brecht 
színházelméleteire fókuszáló – tanulmánya együttesen képzi meg azt a történeti-el-
méleti mátrixot, amelyik végigkíséri a második tematikus rész (A dramatikus önrefl exió 
játékmódjai a kortárs német nyelvű drámában) szövegelemzéseinek vizsgálati fókuszát. 
Ugyanis a Balázs–Lukács–Brecht nevei által fémjelzett háromszögben4 és ahhoz ké-
pest válik majd értelmezhetővé és értelmezendővé a 20–21. századi szerzők (Handke, 
Streeruwitz, Jelinek és Pollesch) színpadra szánt írásainak és alkotói attitűdjének 
európai hagyománytörténethez való (v)iszonya. Olyan kategóriák lépnek párbeszédbe 
így a két blokkon keresztül, mint a női szerep (Streeruwitz, Jelinek és Balázs), a for-
malizmus (Handke és Lukács), a dialógus (Pollesch és Balázs), a tandarab (Brecht és 
Jelinek), az apparátuselmélet (Brecht, Handke, Pollesch), vagy a változó mediális kör-
nyezet színházi refl exiója (Pollesch és Brecht). A Formakánon versus színházkoncepció 
című fejezet a Balázs Béla drámáival kapcsolatos „lukácsi különvéleményen” (58.) ke-
resztül olvassa újra az európai színházművészet emancipációjának kontextusában a két 
szerző jelenlét-koncepciójának ellentmondásait, valamint a dialógustipológiákból ki-
rajzolódó szubjektumszemléleteit. Balázs Béla drámaíróként a lukácsi olvasat szerint 
ugyanis „olyan kortárs dramatikus kánon csúcsára emelkedik, amelynek alapja a drá-
mának a tragikus világnézet érzéki megjelenését biztosító absztrakt formaként való 
meghatározása”. (73.) A Lukács által időbeliként és sorsszerűként értett, illetve a Balázs-
féle, helyenként térbeliként elgondolt, ám végső soron a formalizmus keretébe szorított 
jelenlét elgondolásainak, valamint a dialektikus és atmoszférás dialógustípusoknak 

majd az élettel, hanem túllép rajta. Eszményképe nem a húsvér valóság lesz, hanem a révületbe esett 
test; a halál szépségét ölti majd magára, s közben eleven szellemet sugároz”) mintha azt mutatnák, 
hogy Craig elsősorban a színészt utasította el, az érzelmektől, esetleges pszichológiai folyamatoktól 
befolyásolt színészi testet, de nem az embert mint színpadi alakot, s különösen nem a szimbólummá 
változott emberi testet. És ez még egyértelműbben tükröződik A jövő színházának művészei, vagy későbbi 
A tartós színház című írásaiban. (Ehhez lásd még Kékesi Kun Árpád, A rendezés színháza, Osiris, Buda-
pest, 2007, 102–103.)

3 Ehhez lásd Kiss Attila Atilla, Vérszemiotika. A test kora modern és posztmodern színháza, Jelenkor 
2005/6., 619–632.

4 Amelyet egy negyedik dimenzióból természetesen mindvégig Hans-Th ies Lehmann vigyázó szemei 
fi gyelnek.

a megkülönböztetése rámutat a két szerző drámadefi níciójának formakoncepciós in-
díttatására. Így tehát bár Balázs szövegei elsősorban az átváltozás fogalma felől igyekez-
tek a polgári illúziószínház bizonyos elemeit újragondolni, alapvetően mind szubjek-
tumkezelésükben, mind dialógusépítésükben megmaradnak a „romantikus világnézet 
termékeinek”. (71.)

Ezt követőben tér rá a harmadik tanulmány („Csinálni jobb, mint érezni”. A Lehr-
stück és a brechti médiaarchívum) a dráma, kultúrkritikai szempontból produktívabb-
nak tetsző, médiaelméleti feltérképezésére, amely Brecht munkásságán keresztül 
elemzi a tömegmédiumok előretöréséhez köthető, dráma és színház viszonyának ér-
telmezésében bekövetkezett észleléspolitikai fordulatot. A tanulmány megelőlegezi 
a későbbi drámaolvasatokban újra és újra bizonyított tételt, miszerint „a 21. századi 
német színház leginnovatívabbnak tekinthető jelenségei Brecht legradikálisabb re-
formvázlatának hagyományába illeszkednek”. (84.) Ezt a reformot Kricsfalusi egyér-
telműen a Lehrstück műfaja által tartja körülírhatónak, ám felhívja a fi gyelmet a vonat-
kozó Brecht-kutatás közelmúltbéli alakulására, és az ehhez kötődő fogalomhasználat 
kereteire. Ezek szerint a Lehrstück jelentése nem a magyar szakterminológiában 
használatos tandráma szóval adható vissza eredményesen, hiszen Brecht elméleti és 
gyakorlati életművének fényében egyértelműnek tetszik, hogy Lehrstück alatt nem 
kizárólag szövegeket, hanem multi- és intermediális alkotásokat, előadásokat kell 
érteni. Ezt erősíti meg például a brechti Modellbuch preskriptív gyakorlata is, amely 
az egyes előadásokhoz kötődő fotók, irodalmi és értelmezői szövegek egybegyűjtésén 
keresztül elsősorban a helyes színrevitel módjáról (tehát nem kizárólag szövegolvasa-
tokról) kívánt rendelkezni. Kricsfalusi a fentiek miatt javasolja a hazai szaknyelv szá-
mára a tandarab szó bevezetését, amely a kifejezés pontosításán túl a brechti hagyo-
mányok színháztörténeti jelentőségét is új fénytörésben láttatja. Mindez pedig azért 
válik kardinális kérdéssé az Ellenálló szövegek argumentációjának szempontjából, mert 
csak így érthető meg igazán Brecht a dramatikus hagyomány megszakításainak törté-
netében betöltött szerepe és jelentősége. Vagyis a reformtörekvéseknek az a célja, amely 
„nem általában véve a nézőség, hanem csak a dramatikus színház reprezentációs rendje 
által rögzített nézői szerep felszámolására törekszik”. (86.)

Így tehát egyfelől a történeti avantgárd felforgató technikáinak, másfelől a polgári 
illúziószínház kritikájának és refl exiójának színháztörténeti és médiaelméleti mátrixa 
ágyaz meg a fentebb már említett, színháztörténet és germanisztika érintkezési felü-
leteként létrejövő, második tematikus blokk számára. Az öt tanulmányt tartalmazó 
rész érzékeny és lendületes szövegelemzéseken keresztül ajánl betekintést a kortárs 
német színházi gyakorlat ellenálló magatartásformáiba. Elsőként egy olyan színházi 
szöveg és bemutató vizsgálatára kerül sor, amelyik az élettelivé és cselekvővé váló néző 
megregulázásának eklatáns példájaként vonult be a színháztörténetbe. Peter Handke 
1966-os Közönséggyalázás című darabjáról van szó, amelyik nyíltan tematizálta és 
kritizálta a polgári színház közönségére erőltetett kiszolgáltatott és passzív pozíciót. 
Handke szövege egyesével bontja le a történet- és karakterközpontú színház elemeit, 
egyrészt a dialógus és koherens történet egységét, másrészt pedig a láthatatlan negye-
dik falat, amennyiben a közönséget mindvégig jelenlévőként kezeli és megszólítja. 
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Kricsfalusi Beatrix elemzése kiválóan mutat rá arra, hogy a Handke által elsősorban 
textuális értelemben véghezvitt felforgatás miként bukott meg a drámai apparátus 
színházi beágyazódásának ignorálása miatt. Hiszen a színházi szituációt dekonst-
ruálni kívánó gesztus pusztán szövegszerűségében tudott megszületni és a textua litás 
foglya maradt, mivel nem kísérte azt a színházi bemutató egyes elemeinek (intézmény, 
rendező stb.) kritikai refl exiója. S innen nézve válik még inkább példaértékűvé az, 
hogy mikor a darab második előadásán a provokációra választ adó nézők fi zikailag is 
beléptek a negyedik fal mögé, felmászva, megszólítva, megérintve a színészeket, tehát 
amikor éppen belementek a szöveg által implikált játékba, akkor a színészek és a ren-
dező (Claus Peymann) autoriter módon fellépve, nemes egyszerűséggel lelökdösték 
vagy elvezették a rebellis nézőket a színpadról.5 A Handke-darab így éppen azért mi-
nősülhet a dramatikus hagyomány sikertelen megszakítási kísérletének, mivel fi gyel-
men kívül hagyta a drámai diszpozitívum eseményfaktorát, amennyiben „a minden-
kori előadás közönségét éppen azáltal kényszeríti passzivitásra, hogy az aktivitást 
már az alapul szolgáló szövegben nyelvileg megfogalmazza”. (123.)

Más szempontból válik érdekessé a vizsgálati korpuszon belül az itthon talán leg-
kevésbé ismerős író, Marlene Streeruwitz New York. New York. című darabja, amely 
kapcsán elsősorban a félreolvasás és tévedés mint színháztörténeti fontossággal bíró 
mozzanatok kerülnek előtérbe. Azaz azok a sikertelennek vagy botrányosnak mond-
ható színházi bemutatók válnak fontossá, melyek Kricsfalusi argumentációja szerint 
végső soron a darabok olyan értelmezéseinek köszönhetőek, amelyek nem számoltak 
az intertextusokból (szövegekből, képekből, dalokból, fi lmjelenetekből) felépített 
szövegek műfajkritikai horizontjával. Az intermediális idézés mint alkotói technika 
bemutatása tehát az egyik célja a fejezetnek, s a vizsgálódás fókuszpontjában jellem-
zően az erőszak-ábrázolás szövegbeli működésesztétikájának, illetve az ezt félreértő 
nézésmódnak a feltárása áll: „A Münchener Kammerspiele művelt polgári közönségé-
nek felháborodása minden bizonnyal abból táplálkozott, hogy a nézők nem ismerték fel 
a fi gurák és replikák, valamint ebből következőleg az erőszak nyilvánvaló idézettségét”. 
(124–125.) Mindeközben arra is rámutat, hogy a negatív kritikai visszhang miként 
mosta egybe a dramatikus reprezentációstruktúra bírálatát a színháznak mint a polgári 
társadalom mintaintézményének a bírálatával a darab bemutatója során. A Streeru-
witz-textus sikertelen színházi előadása felőli újraolvasása így azt emeli ki, hogy miként 
bukhat meg a dramatikus hagyomány felfüggesztése a szöveg egy olyan olvasatán, 
amelyik elvéti a „műfaj- és színháztörténeti refl exióként” történő, aprólékos elemzést.

Elfriede Jelinek könyvön belüli kitüntetett szerepét mutatja, hogy a dramatikus 
önrefl exió játékainak szövegelemző vizsgálatai sorába az osztrák szerző két darabja is 

5 Ebből a szempontból is érdekes, hogy a közelmúltban éppen Handke Közönséggyalázása apropóján 
született meg az a magyar dokumentumszínházi előadás, amelyik produktív módon volt képes refl ek-
tálni egyfelől a dokumentumszínház formanyelvének történetiségére, másfelől izgalmas módon értel-
mezte újra a magántörténeteken keresztül megjelenő hitelesség és társadalomkritika egymáshoz való 
viszonyát és színpadi hatásesztétikáját. Ezen túl az egykori Handke-bemutató visszáságinak refl exióján 
keresztül a dramatikus színházi reprezentáció struktúrájához is fi nom kritikával közelített. Kelemen 
Kristóf (r.): Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk, bemutató: Trafó Kortárs Művészetek 
Háza, 2016. 03. 19.

bekerült. A Jelinek-elemzések közös fejezetbe történő összevonását nem pusztán a 
szerző személye miatt tartottam volna indokoltnak, hanem mert így talán kiküszö-
bölhető lett volna bizonyos szövegrészek (rövid követési távolságú) megismétlődése. 
Ezen túl véleményem szerint a két elemzés együtt képes kialakítani azt az értelmezői 
tengelyt, amely biztosítja a Jelinek-szövegek szimpla ideológiai perspektívától eltávo-
lodó olvasatainak lehetőségét. Ennek fényében a hangsúly a szövegekben megjelenő 
fi gurák diskurzusainak nyelvi-retorikai megalkotottságára és működésmódjára kerül, 
valamint arra, hogy a transztextuális hálók, idézetek, a beszélők szövegszerű megha-
tározottsága miként mutatnak rá a megszólalók és kijelentéseik közötti résre, s ezáltal 
milyen reprezentációkritikai olvasatokat engednek meg. A Mi történt, miután Nóra 
elhagyta a férjét, avagy a társaságok támaszai című darab kapcsán a recepciótörténetet 
uraló feminista értelmezéseken túllépve, a tanulmány azt igyekszik bizonyítani, hogy 
„Jelinek drámája nem ideológiák, hanem saját referenciális olvasatuk lehetetlenségé-
hez ragaszkodó szövegek összjátékát viszi színre”. (171.) Így elsősorban a diskurzusok 
idézetszerűségének feltérképezése a cél, valamint szoros szövegolvasatokon keresztül 
annak bizonyítása, hogy a szereplők kijelentései miatt gyakran tandarabként olvasott 
szöveg sokkal inkább a komplex textuális játékok tanulmányozásán keresztül érthető 
meg. Ugyanis csak így válik megragadhatóvá például „a homonímiák sorából kiala-
kuló jelentéseltolódások láncolata […], ami átveszi az uralmat a dialógus felett”. 
(167.) A másodikként elemzett Jelinek-szöveg kapcsán Kricsfalusi a nyelv retorikai 
potenciálját és játékait már elsősorban a tanú szerepköre kapcsán vizsgálja, és kitér 
a nem-dramatikus reprezentáció működtetésének színházi megoldásaira is. A Rohonc. 
Az öldöklő angyal című darab elemzésének tétje annak bemutatása, hogy a beszéd-
pozíciók fl uiditása miképpen képes refl ektálni a kizárólag tanúk által hozzáférhető 
múltbéli események hitelességére. A hírnökmodell textuális és teátrális működésmód já-
nak kihívásaira különféle színházi megoldások születtek, és az elemzés ennek kap csán 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy a szöveg milyen refl ektív módon tematizálja a drá má-
ban felbukkanó, s a tragikus eseményekről beszámoló hírnökök beszédpozíciójának 
problémáit (azaz: ki beszél és kinek a nevében), miközben a nézői szerepkör a tanú-
ságtétel és felelősségvállalás performatív aktusain keresztül alakul (át).

Színháztudományi értelemben az Ellenálló szövegek legizgalmasabb tanulmánya 
kétségkívül a kötetzáró Pollesch-elemzés, ugyanis itt mutatkozik meg legnyilván-
valóbban a dramatikus hagyomány felfüggesztésének előadás felőli refl exiója, amely 
természetesen az előadás részeként jelen lévő szöveg szerkesztését is befolyásolja. 
A Mennyire metadaramtikus a posztdramatikus színház? című fejezet ínyenceknek való, 
láttató elemzést ad René Pollesch színházesztétikájáról, amelyik transzparenssé teszi 
a kötet – a korábbi szövegelemzések, illetve kapcsolódó színházi bemutatók sikerte-
lenségei felől megerősített – tézismondatait: „[…] a színházi jelentés képzésének és 
befogadásának folyamatát meghatározó dramatikus reprezentáció nem számolható fel 
pusztán egyes elemeinek […] lebontásával. Azért sem, mert egy (vagy akár több) alkotó-
elem egyszerű destrukciója után maradó nyom hiányként mindig visszautal a struktúra 
egészére, negativitásában mintegy megerősítve azt […]”. (198.) S épp innen nézve válik 
kivételessé a giesseni – elméletet és gyakorlatot nem egymást kizáró, hanem egymást 
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feltételező területeiként kezelő – alkalmazott színháztudományi műhelyből érkező 
Pollesch színháza, amelyik „folyamatos – noha polemikus – viszonyt ápol a dramati-
kus hagyománnyal, amennyiben annak ábrázolási és észlelési konvencióit nem elleplezi, 
hanem tematizálja. Nem dráma nélküli, hanem a dramatikus rend megdöntésének 
lehetőségeit tudatosan kutató színház”. (200.) Az elemzett színházi előadás kapcsán az 
intertextualitás és intermedialitás játékai, a technológiai médiumok és műfajok által 
átszőtt kortárs tér színházi elbeszéléseket alakító lehetőségei, a kortárs kapitalista rend-
szerek szubjektumra gyakorolt hatásai mind fontos vizsgálati nézőpontként jelennek 
meg. A fejezetben elemzett Pollesch-előadás nézetem szerint azzal a Peter Boenisch6 
által kidolgozott, észlelési tréningcentrum-elmélettel is összeolvasható lenne, amely 
szerint a kortárs színház alapvető szerepet játszik az elektrONikus kultúra észlelési 
mintázatainak tudatosításában. Innen nézve válhat érthetővé az, hogy a multimediális 
és multiszenzorális észlelési módok tapasztalati horizontján, amely a hipertextuális 
szimultaneitás és az (inter)aktív felhasználók által keretezett tér-időben alakul ki, 
miért is hat hamisan a dráma struktúrája. Valamint az, hogy Pollesch például miért épp 
a Hamlet állandó újrajátszását érzékeli sajátos videoesztétikaként, saját üzemszerűsé-
gébe elrejtőző, automatikussá vált technológiaként. (230.)

Összességében tehát elmondható, Kricsfalusi Beatrix első monográfi ája amellett, 
hogy jelentős hozzájárulás a hazai színház-, irodalom- és kultúratudományi diskur-
zusokhoz, és e tudományterületek jelenlegi állásához, klasszikus ismeretterjesztő funk-
ciót is betölt, méghozzá a kortárs német nyelvű drámairodalom fontos szövegeinek 
értő és alapos, színházi kontextust sohasem mellőző értelmezéseivel. A dramatikus 
hagyomány megszakításainak sikeres és kevésbé sikeres történeteit összegző kötete 
továbbmutató igénnyel megírt és eredeti meglátásokban gazdag munka, amely a nézői 
szerep, a nézés felelősségének kérdését is minduntalan játékba hozza. Elegendő akár 
csak visszapillantani a kötet borítójára, amely Brechten keresztül szólít és int: „Glotzt 
nicht so romantisch!”

(Ráció, Budapest, 2015.)

6 Peter M. Boenisch, coMEDIA electrONica, Th eatre Research International 2003/1., 34–45.
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Az Irodalomtörténet repertóriuma
2016, 332 oldal, 2750 Ft

Az 1891-ben alapított Irodalomtörténeti Közleményekkel együtt a két évtized-
del későbbi Irodalomtörténet szintén a magyar irodalomtörténet rendszeres 
hazai folyóirata lett. Míg az első közleményei a régi magyar – középkori, illetve 
a felvilágosodás és reformkori, valamint az 1848-at követő évtizedekben al-
kotó – szerzőknek a munkásságával foglakoznak, addig az utóbbi inkább az 
éppen aktuális magyar irodalmat helyezi előtérbe, az elmúlt tíz-tizenöt évben 
más nyelvekre tekintő nyi tás sal. A lap első évtizedeiben közölt tanulmányain, 
kritikáin, ismertetésein otthagyta nyomát a pozitivizmus, szellemtörténet, 
adatfeltárás és mentalitásmegragadás, részlet–egész egysége és ellentéte. 

1948 után a direkt politikai késztetések minden korábbinál erősebben érvé-
nyesültek. Szerzők, tárgyalási módok szorultak háttérbe – korszerűtlen, túl-
haladott megközelítések, ideológiai eredetű ítéletek kaptak terepet, léptek 
a helyükbe. Lényegi változást az 1990-es évek eleje hozott, mellőzött szerzők 
értékelésének helyreállításával, munkásságuk visszaemelésével, a teljes korábbi 
évszázad diff erenciált megközelítésével, a szakmai színvonalat emelő irányza-
tok szóhoz juttatásával. A repertórium tételei mintegy tükörként mutatják ezt 
az utat a szakma önvizsgálataként, egyben tanulságul a ma fi ataljai számára.




