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„[D]ráma csak az a szöveg lehet, amelyet di-
alógusban írtak” – olvashatjuk Bécsy Tamás a Mi 
a dráma? című művében, és idézi Balassa Zsó-
fia első könyvében. (161.) Bécsy határozott ál-
láspontja szerint – mely a mai napig domináns 
szerepet tölt be a hazai színháztudományban – a 
dráma legfőbb jellemzője tehát, hogy dialógus-
ban íródott, sőt ehhez kapcsolódik szorosan a 
„név” megjelenése is, melyek nélkül adott szöve-
geket nem is sorolhatunk a drámák közé. Ezzel 
együtt azonban felmerül a monológok helyének 
és létének problematikája, mely nem csupán a 
kortárs drámairodalmat, hanem az elmúlt év-
századok műveit is figyelembe véve releváns 
és vizsgálandó témát nyújt. A vizsgálódás pe-
dig történhet a narratológia irányából is, mivel 
– ahogyan Roland Barthes állítja a Bevezetés a 
történetek strukturalista elemzésébe című tanul-
mányában – „az elbeszélés ott van a mítoszban, a 
legendában, a fabulában, a mesében, a novellá-
ban, az eposzban, a történetben, a tragédiában, 
a drámában, a komédiában, a pantomimban, a 
táblaképen […], az üvegablakon, a filmben, a 
képregényben, az apróhirdetésben, a minden-
napi kommunikációban.” (33.) 

Balassa Zsófia 2017-ben leadott, egy évvel ké- 
sőbb megvédett és könyvvé átdolgozott disszer- 
tációja pontosan ezt az elbeszélés felől közelítő  
relevanciát találja meg és támasztja alá hallat-
lanul precíz és több szempontot felvonultató 
elemzései által, melyek a monodrámákat és a 
monológalapú drámákat vizsgálják. S teszi mind-
ezt úgy, hogy megalapozza a drámanarratológiai 
szempont létjogosultságát a magyar recepció-
ban, megingatva ezzel például a Bécsy-féle de-
finíciót.

Vállalkozása komplexitását – de egyáltalán 
nem reménytelenségét – mutatja a könyv első 

része, melyben az elemzésekhez elengedhetet-
len fogalmi keretek meghatározása zajlik. „A mo-
nodráma és a monológalapú dráma, valamint a 
drámanarratológia egymásra vetítése egyszerre 
mutatja meg mindkét elem összetettségét, ki-
hívásait. Nehézségüket adja, hogy mind a vizs-
gálati tárgy, mind az elméleti keret széttartó, ne-
hezen megfogható, és kevés fix elméleti ponttal 
rendelkezik.” (10.) Ennek következtében a szerző 
nem kíván egyetlen definíciót bemutatni és hasz- 
nálni, hanem minden esetben nagyon nyitottan, 
több oldalról megvilágítva vezet be különböző 
fogalmakat. A nyitottság valójában az egész mű 
jellemzője, hiszen Balassa Zsófia több alkalom-
mal hangsúlyozza, hogy ezzel a kutatással to-
vábbi irányokat, elemzési lehetőségeket is meg 
kíván nyitni, s az általa górcső alá vett drámák 
akár önálló elemzések, egyéb szempontokból 
folytatott vizsgálódások tárgyai is lehetnek.

Magyarázatra szorul azonban a szerző által 
megalkotott mono/lóg dráma ernyőfogalom, 
melyet az írott szövegekre vonatkoztat, s azért 
tart fontosnak, mert a 20. századra a monológ 
fogalma (mely a különböző korokban különbö-
ző értelmezésekben létezett) teljes mértékben 
összekapcsolódott a monodrámáéval. Vagyis a  
mono/lóg dráma meghatározás ezáltal egy „kör-
kép” megrajzolására ad lehetőséget, melyet a 
szerző az egyes fejezetekben részletesebben ár-
nyal, és külön szöveg- és műfajtípusokat mutat 
be. A kötet emellett – hasonlóan a monológhoz 
és a monodrámához – a drámanarratológia el-
méletét sem újítja meg, de megmutatja, hogy 
létezik olyan drámatípus, amely diegetikusan 
és narratív szövegként is értelmezhető. Ez pedig 
nem más, mint a mono/lóg dráma.

A könyv első negyedét A mono/lóg dráma he-
lye a narratológiában című fejezet teszi ki, mely-
ben a Bevezetőben már megemlített kulcsfo-
galmak kibontásáról olvashatunk. Az alapoktól 
indulunk, mikor a „mi a narratológia?” kérdésre 
keressük a választ. Konkrét definíciót azonban 
itt sem kapunk. A többszintű, eltérő korokat és 
iskolákat feltáró mélyfúrások számos hol egy-
másra épülő, hol részben eltérő, vagy épp telje-
sen más részeket megvilágító meghatározáso-
kat adnak, melyekből nem vonható le egyetlen 
univerzális definíció sem. És mint a szöveg sejteti 
is velünk, erre talán nincs is szükség, hiszen ez a 
fajta flexibilitás egy kiterjedt hálót tud képezni, 
mely sokkal hatékonyabban alkalmazható az 
egyes vizsgálódások során. A történeti áttekin-
tés Gerald Prince első narratológiai szótárától 
indul, majd módszeresen mutatja be a klasszi-
kus és posztklasszikus narratológia képviselőit 
(Barthes, Stanzel, Genette, Chatman) és elméle-
teit, melyekhez több esetben az olvasót segítő 
szemléletes ábrák is kapcsolódnak. Külön ki-
emelném Franz K. Stanzel strukturalista modell-
jét, mely – ahogyan Balassa is említi – a magyar 
fordítás hiánya miatt kevesebb figyelmet kap ha-
zánkban, s gyakran háttérbe szorul, vagy nem is 
jelenik meg Gerard Genette ismertebb művével 
szemben. Holott Stanzel modellje „holisztikus 
és organikus keretet vázol, prototipikusságon 
alapul, történelmi kitekintést alkalmaz, és figye-
lembe veszi a szövegdinamikai sajátosságokat”. 
(26.) Itt azonban, köszönhetően a szerző széles- 
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körű narratológiai ismereteinek, kiemelt és 
részletes bemutatást kap ez az elmélet is. Végül 
pedig eljutunk Roy Sommer 2012-es komplex 
modelljéhez, melyben a drámanarratológiát a 
transzgenerikus és transzmediális narratológia 
típusába sorolja, s a szerző – hasonlóan az eddigi 
fogalmak rugalmas kezelését alkalmazva – szin-
tén ezt a keretet használja a továbbiakban. 

Nem elhanyagolható továbbá, hogy a szerző 
kiemelt fontosságot tulajdonít a dráma/előadás/
darab fogalmak szétválasztásának, melyek gyak-
ran összemosódnak, s ezzel lényegi aspektusok 
vesznek el egy-egy elemzés során. Balassa vé-
leménye szerint ennek egyik fő oka a színház 
vizsgálatának mint önálló tudományágnak a 
„fiatalsága”, amely viszont ma már nem lehet 
ok a különbségek megkerülésére, így kiemelt 
céljai közé tartozik, hogy „párhuzamosan és a 
kapcsolódási pontokat megtalálva”, de elkülönít-
ve tudjon beszélni a „narratív szempontú elem-
zések során […] a drámai szöveg és az előadás 
kettősségéről.” (51.) Mielőtt azonban a könyv na-
gyobbik hányadában rátérne a konkrét példák-
ra, még egy utolsó vizsgálódási keretet határoz 
meg az olvasó számára. Ebben az esetben a kü-
lönböző szemléletek társítását, nagyobb egész 
részeként való értelmezését tűzi ki célul, így két 
egymástól merőben eltérő, de paralell alkalmaz-
ható elméletet vázol: Ansgar Nünning és Roy 
Sommer mimetikus és diegetikus narratológia-
distinkcióját, valamint Manfred Jahn narratív ha-
tóerő-elméletét állítja egymás mellé.

Az alapos fogalmi háló kidolgozása és a lé-
nyeges csomópontok kijelölése után a könyv III. 
(Monodráma), IV. (Drámák fikciós keretben) és V. 
(Drámák fikciós keret nélkül) fejezete a keletkezett 
konceptuális séma mintáit vizsgálja meg köze-
lebbről. Az olvasó viszont itt sincs magára hagy-
va, s minden egyes mélyelemzés előtt megkap-
juk a mono/lóg drámáknak a vizsgált drámákhoz 
kapcsolt fajtáját, illetve egy rövidebb elméleti 
bevezetőt és történeti áttekintést is. Utóbbiak 
különösen érdekfeszítők, mivel nemcsak kontex- 
tust teremtenek, hanem izgalmas színház- és 
drámatörténeti adalékokkal is szolgálnak.

A Monodráma fejezet kulcskifejezése „a bel-
sőnek külső reprezentálása”. Olyan drámák kerül-
nek tehát ebbe a korpuszba (Tennessee Williams 
Üvegfigurák; Arthur Miller A bűnbeesés után; Tom 
Stoppard Travesztiák), melyek a narrátor használa-
ta miatt jelentősebb mértékben tartalmaznak epi-
kusságot. Ennek kapcsán a történeti áttekintés-
ben Jevreinov elképzeléseibe kapunk betekintést 
– aki a közismertebb Sztanyiszlavszkij-módszerrel 
szemben inkább a „főszereplő érzékelését közép-
pontba helyező szcenikát és rendezést” részesí-
tette előnyben (104.) – valamint a memory play 
formájával ismerkedünk meg. Utóbbi esetében 
sajnos a szerző nem alkalmazza az által bevezetett 
fordítási javaslatot, az „emlékezetdráma” megha-
tározást, inkább marad az angol verziónál, holott 
világos levezetése és indoklása lehetővé tenné a 
fogalom magyar nyelvű megújítását, illetve hasz-
nálatát az „emlék-játék” és a „visszaemlékezés-
dráma” helyett. Ez a gesztus ugyanis még inkább 
hangsúlyozná a mono/lóg drámák vizsgálatának 
egyre inkább előtérbe kívánkozó létjogosultságát 
a magyar recepcióban.

A Drámák fikciós keretben fejezet a már meg-
ismert Jevreinov-féle elmélettől indít, s állítja 

szembe ezt a szintén közismertebb Beckett-fé-
lével. Conor McPherson A gát, Nagy András Alma 
és Samuel Beckett Az utolsó tekercs című drá-
máiban már nem a szubjektum belső világának 
külső megjelenítése van a középpontban, s bár 
– ahogyan Balassa megfogalmazza – a művek 
nem lépik át a hagyományos drámai kereteket, 
de nagyon közel járnak ehhez.

Az átlépés azonban megtörténik az utolsó 
nagy fejezetben, amelyben a drámák fikciós ke- 
ret nélkül léteznek. Brian Friel Hitgyógyász és An-
ton Csehov A dohányzás ártalmasságáról című 
drámája esetében az a bizonyos „negyedik fal” 
teljesen leomlik, s a közönség közvetlenül az 
események szemtanúja lesz, a nézők jelenlétére 
nyíltan reflektálnak. A narratológia mondhatni  
ebben az esetben „hódítja meg” leginkább a 
dráma és színház területét, de figyelemre méltó 
észrevétel, hogy mindkettő másképp reagál rá: 
„[m]íg a drámaelméletek számára a monológ a 
kommunikáció kudarcát jelenti, a magányossá-
got, az elszigeteltséget, addig a színház számára 
épp az ellenkezőjét, a nézők felé való nyitást, a 
velük való kapcsolatot helyezi előtérbe.” (223.) 
Itt is tetten érhető tehát a dráma és az előadás 
fogalmak szétválasztásának elengedhetetlen 
volta. Ennek a fejezetnek a történeti kitekinté-
se a könyv egyik legérdekesebb része, mivel az 
attitűdök és pódiumelőadások világának meg-
idézése még igen kevéssé kutatott terület ha-
zánkban. Igazolja ezt, hogy az attitűdök kapcsán 
a Balassa által legtöbbet idézett, és egyetlen ma-
gyar nyelvű szöveg Lestyán Ádám 2011-es disz-
szertációja (Az attitűd (1734–1885) – Tanulmány a 
mimoplasztikáról. Adalékok a performativitás 19. 
századi történetéhez). Hasonló további kutatási 
potenciál rejlik ezen kívül a pódiumelőadások 
női előadóinak vizsgálatában is, mely szintén 
kiemelt szerepet kap a fejezetben és árnyalja a 
szerző tájékozottságát a témakörben.

Visszatekintve az elemzett művekre, látható 
egyfajta ív, melyen keresztül az olvasó eljut a 
narrátorként megjelenő szereplőktől az olyan 
karakterekig, akik már kizárólag csak a közön-
séggel képesek bármiféle kapcsolatot kialakí-
tani. Ennél azonban sokkal szemléletesebb a 
szerző által a IV. fejezetben felvázolt kéttengelyű 
diagram, melynek vízszintes („egyszemélyes”)  
és függőleges („monologikusság/monologicitás”)  
tengelyei mentén a könyvben szereplő összes 
szöveg könnyedén elhelyezhető. Ez a fajta el-
rendezés pedig kiváló eszköze, kiindulási pontja 
lehet a jövőben a hasonló szempontok alapján 
elemzendő műveknek. 

Összefoglalva, Balassa Zsófia a mono/lóg drá-
mák vizsgálatával sikeresen rámutat arra, hogy a 
„legtöbbször valaminek az ellentéteként meg-
fogalmazott forma mögött milyen sokszínűség 
és komplexitás rejlik.” (155.) Bebizonyítja, hogy 
a drámanarratológiának létjogosultsága van az 
ilyen típusú drámák kutatása esetén, s ez hasz-
nos szempontokat szolgáltathat a narratológia 
és a drámaelmélet számára is. Könyvének komp-
lex, körültekintő és átgondoltan strukturált volta 
valóban új utakat nyithat a magyar dráma- és 
színháztörténeti kutatások számára – a kérdés 
csak az, hogy élünk-e a lehetőséggel.

(Koronosz Kiadó, 2019)
Doma Petra
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