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Imre Zoltán: A színház színpadra állításai. 
Elméletek, történetek, alternatívák

Imre Zoltán kutatásai elsősorban színházelméleti kérdésekre, illetve a színháztör
ténet-írás posztmodern módszereire fókuszálnak, különös érzékenységgel kezelve 
a magyar színházi életben tapasztalható problémákat. Elm életi hátterét külö
nösen a teatralitás fogalmának újradefiniálására való igény határozza meg: Keir 
Elamhoz, Marvin Carlsonhoz, illetve Umbertó Ecóhoz hasonlóan ugyanis Imre 
a színháziasságot a mindennapi élet, illetve a percepció egy adott módozataként 
értelmezi. M int az A színház színpadra állításai című kötetben megfigyelhető, e fel
fogás lehetőséget ad a színháztörténet-írás módszerének megújítására, a színház 
és politika, illetve a színház és társadalom kapcsolatának összetettebb vizsgálatára.

A kötet címe kétféleképp is értelmezhető, s mindkét interpretáció alkalmaz
ható a mű egészére. Ha az általános értelemben vett „színház” reprezentációs 
módszereit értjük alatta, vagyis azt a folyamatot, mely során a színpadra állítás 
megvalósul, akkor a cím utalhat a színháztörténet-írás megújítására, vagyis arra, 
hogy e történet többé nem a pozitív adatok, illetve dramatikus szövegek, hanem 
a mise en scéne története lesz. Egyszerűen szólva: a színháztörténet nem más, mint a 
színház színpadra állításainak története; ezzel az elgondolással foglalkozik a kötet 
talán legfontosabb, első tanulmánya (Színház, történet, alternatívák). A másik értel
mezésben a -nak ragot helyezzük előrébb, valahogy így: a színház(nak a) színpadra 
állításai. Ebben az esetben arról a belátásról van szó, mely szerint az előadás nem 
a drámát, vagy a „valóságot” viszi színre, hanem magát a színházat, s éppen ezért a 
produkciót felesleges a szöveghez való hűség alapján megítélni. A teatralitás ilyen 
módon történő újraértelmezése, illetve a szöveg és előadás viszonyával kapcsola
tos kérdések elsősorban a könyv utolsó tanulmányában kapnak hangsúlyt (Szöveg- 
előadás: A  Mozgó H áz  Társulás posztmodern bricolage-ai) de a többi szöveg során is 
előkerülnek.

A fentiekből is látható, hogy a színháztudomány legtöbbet feltett kérdései ha
tározzák meg a kötetben olvasható tanulmányok gondolatmenetét: M i a színház?

281



S E R E S S  Á K O S

Milyen módszerrel írjuk meg a történetét? Milyen viszony áll fenn dráma és elő
adás között? A továbbiakban Imre Zoltán tanulmányait e kérdésfeltevések mentén 
veszem sorra.

A legáltalánosabb definíció szerint a színház épület vagy valamiféle objektum, 
ahol különböző drámák előadása valósul meg. Az egyszerűség sokszor csábító, ám
-  mint a legtöbb esetben -  itt is felületessé teszi a meghatározást. Miként azt a szer
ző színházszociológiáról írt tanulmányában kifejti (Színház, szociológia és a néző: 
A színházszociológia bevonása a színházfi néző) tanulmányozásába), e szemlélet több 
olyan tényezővel sem számol, melyek nélkül a színház aligha valósul meg: például 
színészek, nézők, a köztük lévő viszonyok stb. Pontosan ennek belátása vezetett 
a színház aktivitásként történő meghatározásához. Pontos, mindenre kiteijedő de
finíciót azonban így sem kapunk, hiszen ha „gesztusok összességéről” beszélünk 
(Richard Schechner) akkor a befogadót illetve a recepció folyamatát hagyjuk fi
gyelmen kívül, Erik  Bentley sokat idézett mondata pedig („A megszemélyesíti 
B -t , C pedig figyeli”) csábító egyszerűsége ellenére számtalan problémát hagy 
figyelmen kívül. Ezek közül Imre Zoltán egyrészt a Bentley által feltételezett hie
rarchikus struktúrára hívja fel a figyelmet (hiszen e definíció láthatóan a drámából 
indul ki, mely a karaktert „adja”, akit meg kell személyesíteni) másrészt rámutat: 
e felfogás alapján 1960-as években induló kísérletek (a szerző itt Augusto Boal 
brazil rendező kávéházi előadását említi példaként) nehezen értelmezhetőek szín
házként.

E problémák mentén haladva ju t el a szerző — többek között Umberto Eco, 
Keir Elam elméletének érintésével — addig a belátásig, hogy színháznak leginkább 
azt az eseményt nevezhetjük, amit színházként kereteznek (a „keretezés” terminus 
Ecótól származik, aki ezen a világ tartalmainak speciális elkülönítését, többletje
lentéssel történő felruházását érti). Érdekes párhuzam figyelhető meg itt a dráma- 
és színházelmélet között. A különböző elméleti iskolák számára ugyanis a dráma 
definíciója éppolyan kényszerként jelentkezett, mint a színházé. Végül elsősorban 
a dekonstrukció ontológia-ellenességének hatására megszületett Dávid Birch ma
gyarázata: dráma az, amit drámaként ismernek (f)el, vagyis drámaként használnak 
akár az olvasás, akár a rendezés, az előadás során (Dávid Birch, The Language o f  
Drama, Macmillan, London, 1991, 28. Erről lásd még Kékesi Kun Árpád, Thália 
árnyék(á)ban, Veszprémi Egyetemi, Veszprém, 2000, 94.). A színház és a dráma fen
tebb említett definícióiban egy dolog mindenképp közös: ez pedig épp a definíció
ról való lemondás aktusa. Ugyanis a kijelentés, hogy valamit színháztól keretezünk, 
illetve drámató/í használunk, feltételezi, hogy a priori rendelkezünk a színház, 
illetve a dráma fogalmával. így pedig a definíció tautológiába fullad, vagy egy
szerűbben szólva: fából vaskarika, hiszen a „mi a színház/dráma?” kérdésre nem 
kapunk valódi választ.
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Mindezt a szerző diplomatikusabban úgy fogalmazza meg, hogy ,,[h]a azt te
kintjük színháznak, amit színházként kereteznek, akkor a keretezés elemeinek ki
választása, legalábbis elméletben, végtelen” (23.). Vagyis bármilyen definíciót is 
alkossunk a színházról, mindig lesz olyan előadás, amelyik nem értelmezhető 
a meghatározás alapján. A színházelméletnek fel kellett ismernie, hogy a definí- 
cióalkotás érdekében tett erőfeszítések hiábavalónak bizonyulnak, a színház lét
módjának megragadása helyett másra kell koncentrálni. Ismét a szerzőt idézve: 
,,[a]helyett, hogy elfogadnánk a színházat zárt, rögzített és univerzálisan létező 
entitásként, mely a jelenben és a múltban ugyanúgy megtalálható, azokra a pillana
tokra kell koncentrálnunk, amelyekben a politikai, gazdasági, társadalmi és kultu
rális keretek (át)értelmezései lehetővé teszik a színház (keretének a) felismerését” 
(23.). Ez a felfogás kitágítja a teatralitás fogalmának a határait, hiszen az ideológiai, 
kulturális, társadalmi mező vizsgálatát is beemeli a színháztudományos diskurzus
ba, s legfőbb hozadékaként pedig a színháztörténet-írás módszereinek újragon
dolásához vezet.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a különböző színházelméleti iskolák időn
ként egymástól eltérő módon definiálják a teatralitást. Sámuel W eber Theatricality 
as Médium (Fordítani UP, New York, 2004.) című könyve a teatralitást mint mé
diumot kezeli, s mint íija: a ,,»színház« határok megszabását jelenti, nem pedig rep- 
rezentációs-esztétikai műfajt. Az előbbi arra a módra összpontosít, ahogyan egy hely 
biztosítva van, míg az utóbbi a helyet veszi tekintetbe mint már elfoglalt vagy adott 
dolgot, tehát mint alkalmas eszközt vagy instrumentumot a reprezentálandó szá
mára. Medialitására tekintettel a teatralitás az elhelyezés, keretezés, szituálás problema
tikus folyamataként határozható meg, nem pedig reprezentációs folyamatként.” 
(Idézi: Fogarasi György, Performativitás/teatralitás, Apertúra 2010/1.) Jó l látható, 
hogy Weber is eltávolodik a színház hagyományos fogalmától, és a keretezés nála 
is a színház lényegéhez tartozó eljárásként szerepel — ám az is nyilvánvalóvá vá
lik  az idézett részből, hogy ez a folyamat egyáltalán nem mentes a problémáktól. 
A teatralitás, mint médium Webernél azt jelenti, hogy a színház mindig „valami 
között” van, a folyamatos átalakulás állapotában, így keretei sohasem tekinthetők 
lezártnak. Mindez persze nem cáfolja Imre Zoltán gondolatait, csupán arra mutat 
rá, hogy a teátrális esemény keretének kijelölése nem egyszerűen megtörténik (egy 
lezárt pillanatban), hanem folyamatosan történik, s ezáltal magának a teatralitás
nak a lényegévé válik.

A színház fentebb is hivatkozott, „általánosnak” titulált definíciója -  mely te
hát objektumként határozza meg a teátrumot -  a színháztörténet-írást is pozitív 
adatok halmazaként, épület-, jelm ez-, díszlet- és drámatörténetként képzelte el. 
Imre Zoltán Színház, történet, alternatívák című tanulmányában mutat rá arra, hogy 
e felfogás alapvetően a színház efemer jellegére hivatkozik, s a múlandóság legfőbb
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problémáját az irodalomtörténettel alkotott analógiával szemlélteti; e szerint, míg 
az irodalmár számára a szöveg adott, azaz mindig „ott van”, végtelenszer újraol
vasható, az előadás születése pillanatában eltűnik és csak másodlagos források 
(fényképek, rajzok, naplók, kritikák) utalnak létezésére. Logikusnak tűnik a kö
vetkeztetés: a színháztörténetnek is kézzelfogható dolgokkal kell foglalkoznia, 
olyan pozitívumokkal, melyek ma is a rendelkezésünkre állnak.

A gondolat problematikussága már az irodalomszemléletben is megmutatko
zik; hiszen az adott költemény vagy regény is csak az olvasatokban létezik, pon
tosan ezért épp az irodalomtörténet válik efemer jelenséggé (hiszen a recepció
történet változása szerint újra és újra kell alkotni). D e ennél lényegesebb kérdés 
az, amit a szerző tesz fel: miért épp az irodalomtörténettel, s miért nem a történet- 
írással keresünk analógiát? Hiszen az „egyéni és közösségi események a színházi 
előadáshoz hasonlóan eltűnnek” (28.), így a színháztörténetnek érdemesebb volna 
„eltanulni” a történetírástól azt, hogy miképp reagált erre a felismerésre.

Ennek szellemében a tanulmány Hayden W hite cselekményesítésről alkotott 
elméletét mutatja be, melyben a szerző a történelmileg adott objektív igazság lé
tezését cáfolja. Imre idézi még Thomas Postlewait gondolatait, aki szerint a szín
háztudósnak (csakúgy mint a történésznek) a „múltból származó nyomokat” kell 
folyamatosan újraértelmeznie. A legfőbb következtetést Dávid Carr-ra hivatkoz
va teszi meg a szerző, mikor kijelenti: „sem a történelmet, sem színháztörténetet 
nem lehet úgy »csinálni«, feltételezve valamifajta »természetes« és »közös« diskur
zust, f ...] amelyből a színháztörténet tárgya mintegy feltálja önmagát.” (30.)

A hagyományos színháztörténeti felfogást természetesen mások is bírálták 
már, többek között Marvin Carlson, aki mindemellett rámutatott arra, hogy a 
posztmodern színháztörténet többé nem tarthatja fenn azt a naiv szemléletmó
dot, miszerint a vizsgálatnak léteznek ideológiától mentes „objektív” anyagai. 
Carlson szerint az ideológia meghatározza a művek keletkezését, ám recepcióját 
is, és ez állandó önreflexivitásra készteti a kutatót, akinek a saját perspektíváját 
meghatározó diskurzusokkal is foglalkoznia kell. Ezt pedig nem lehet megtenni 
elméleti stúdiumok nélkül, így tehát bármilyen erős is legyen a magyar és nem
zetközi színházi élet ellenállása a teóriával szemben (erre a szerző is utal kötete 
bevezetőjében), a Koltai Tamás által a „könyvtárszoba magányába zárkózónak” 
tekintett gondolkodásmód (Koltai Tamás, A z  új teatralitás és kritika =  Kékesi Kun 
Árpád, Tükörképek lázadása, JA K -K ijárat, Budapest, 1998, 213.), meg kell hogy 
jelenjen a színháztörténet és kritika diskurzusában.

Összefoglalva tehát, Imre Zoltán a magyar színháztörténet-írás módszerében 
végrehajtandó váltáshoz a következőket tartja szükségesnek: elméleti reflexió, le
mondás a színház definíciójával kapcsolatos konszenzusról, annak belátása, hogy 
a színházi hagyomány nemcsak a kanonikus szöveget, hanem azok mise en scéne-jét.
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az abban történt változásokat, illetve az azzal kapcsolatos szokásokat és elváráso
kat is tartalmazza, és éppen ezért „a színháztörténeti korszakoknak, vagy egyes 
színházi alkotásoknak a színházi hagyományon és alternatíváin keresztül történő 
feldolgozása tekinthető a színház történeti emlékezetének megőrzésére, illetve 
megváltoztatására irányuló kísérleteket rögzítő írásoknak is.” (34.) Egy alakuló 
magyar színháztörténetnek utalnia kell a 19. század előtti hagyományokra, a po
pulárisnak nevezett jelenségekre, a marginális csoportok színházi tevékenységei
re, az alternatívnak tekintett, progresszív kísérletekre, az európai színházi kontex
tusra, illetve a mindennapi élet teátrális eseményeire.

Ezek a feltevések a szerző munkássága során a gyakorlatban is megvalósultak, 
igazolja ezt az általa szerkesztett Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alterna
tívák (Balassi, Budapest, 2009.) című kötet, melynek bevezető tanulmányát e fen
tebb bemutatott szöveg képezi. A könyv -  mint címe mutatja -  eleget tesz az 
alternatív kísérletekkel kapcsolatban megfogalmazott kérésnek, emellett maga 
mögött hagyja a fejlődéselvű (tehát időben lineárisan előrehaladó) szemléletmódot, 
és inkább „interteátrális m ikrotörténetekként” kívánja reprezentálni a hazai al
ternatív színházi hagyományt. Az elméleti szempontból megalapozott vizsgálati 
módszer pedig a kötet legtöbb írását jellem zi.

A színháztörténeti diskurzus vizsgálati mezejét bővíti, ha — miként azt Imre 
teszi -  a teatralitást metaforaként használjuk. Mindez annak belátását jelenti, hogy 
a mindennapi élet reprezentációi gyakran strukturálódnak és értelmeződnek a 
színház keretén belül (természetesen azért nem az egész világot színházként le
író, hibásan Shakespeare-re hivatkozó közhelyről van szó). E felfogás indokolttá 
teszi a teatralitás és ideológia, illetve a politikai célokra használt teatralitás vizsgá
latát. A Diktatúra, színház és legitimáció című tanulmányban a szerző pontosan ilyen 
elemzésre vállalkozott, az 1955-ben megvalósult Tragédia-előadást helyezve a kö
zéppontba.

Hűen a színháztörténet-írásról írt koncepciójához, Imre Zoltán tanulmányát 
a tágabb történelmi, társadalmi, politikai kontextus bemutatásával kezdi. M eg
állapítja, hogy a Rákosi-rendszer legitimációjának hiánya miatt leginkább a min
dennapi élet átteatralizálásában volt érdekelt. Az „életvilág-kampányok”, illetve 
különböző gazdasági- és munkaversenyek a romló életszínvonalról próbálta el
terelni a figyelmet, létrehozva a kommunista világ „őszinte” és „hiteles” világát. 
Az állandóan fenyegető és démonikus jegyekkel bíró „ellenség” megkonstruálása 
pedig ezt a teatralitást a magánélet szférájába is bevonja, „mivel minden (magán) 
cselekvés egyszer, valamely előre nem látható okból még a köz mérlegére is ke
rülhetett illetve meg- elítéltethetett” (103.).

Ezen a ponton érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy a teatralitás mellett 
nem lenne-e jogos a filmszerűséget is vizsgálni. A szerző is hivatkozik Orwell
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Nagy Testvérére, vagyis az omnipotens hatalom mindent látó, mindenhová be
furakodó metaforájára. Fontos azonban észrevenni, hogy e Nagy Testvér csupán 
egyetlen egy perspektívát feltételez, míg a színház megadja a lehetőséget a több 
oldalról történő szemlélésre. A Nagy Testvér szeme ugyanakkor olyasmire is ké
pes, ami csak a kameraobjektív bevonásával lehetséges: madártávlatból látja a tár
sadalom egészét, ám ezzel együtt többszörös nagyításban szemléli a magánélet in
tim  pillanatait úgy, hogy egyetlen részlet sem kerüli el a figyelmét. Értelemszerűen 
a színházi néző ilyen közelségre és eltávolodásra nem képes. Vagyis a diktatóri
kus hatalom a filmnéző, vagy inkább a rendező és az operatőr perspektívájával ru
házza fel saját magát, s a mindennapi élet éppen azért teatralizálódik, mert ez a 
láthatatlan szem -  Illyés Gyula szavával élve -  mindenhol „ott van”, és figyel.

Imre Zoltán elemzése arra mutat rá, hogy M ajor Tamás 1955-ös Tragédia- 
rendezése épp a színház vizuális eszközeivel próbálta meg kijátszani, vagy inkább 
mai szóval élve: dekonstruálni e „teatralizáló” hatalom kódjait. A produkció vi
zuális kontextusa ugyanis folytonosságot kívánt teremteni a korábbi előadásokkal 
(Paulay, Hevesi és Németh Antal munkáival), s a hagyományt felidézve így azt 
a hazafogalmat hozza játékba, melyet a hatalmi mechanizmus elfeledtetni illetve 
tagadni kívánt. A szerző értelmezésében M ajor rendezése kettős kódoltságúnak 
bizonyul, hiszen bár a hatalom szolgálatában állt, mégis a „virtuális ellenállás hely
színéül is szolgált” (121.).

A Nemzeti Színház történetével foglalkozó tanulmányok kapcsán térhetünk 
rá a harmadik, átfogóbb elméleti kérdéskörre, ami nem más, mint a dráma és szín
ház viszonya. Imre Zoltán (Nemzeti) kánon és (nemzeti) színház. Vita a Bánk bán 
1930-as centenáriumi mise-en-scéne-jéró'I címet viselő tanulmánya az országgyűlé
si képviselő Jánosi György és a rendező-igazgató Hevesi Sándor vitáját elemzi. 
A konfliktus oka abban rejlett, hogy Jánosi elképzelhetetlennek és elfogadhatat
lannak ítélte a Bánk bán olyan színpadi reprezentációját, amely a hagyománnyal 
szemben bizonyos változtatásokkal él. M iként a szerző íija, a képviselő Katona 
művét, akár egy „szent szöveget” vette védelmébe, hogy gátat vessen a Hevesi-féle 
deszakralizáló kísérleteknek. Vagyis ajánosi által elképzelt színház egyértelműen 
másodlagos a drámához képest, hiszen a feladata csupán annyi, hogy színpadra 
állítsa a drámát úgy, ahogyan azt a Szerző megírta. A textus persze mindenképp 
korrumpálódik az előadás során, ám ezt ellenőrzés alatt lehet tartani azzal, hogy 
a produkció csak és kizárólag a hagyományoknak megfelelően valósul meg.

A vita újraértelmezése több fontos belátással is jár. A tanulmány kitér a ká
nonnal, illetve a Nemzeti Színház intézményével kapcsolatos kérdésekre, ám 
ennél fontosabb az, hogy rámutat: a vita tulajdonképpen a színházi nyelv, illetve 
a színház funkciójáról, szubsztanciájáról alkotott elgondolás megváltoztatására tett 
kísérlet következtében robbanhatott ki. Hevesi ugyanis Jánosival szemben nem
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a rituális ismétlések tereként fogta fel a színházat, hanem inkább olyan intézmény
ként, mely az adott szövegek interpretációját teszi szükségessé, és így ju t el a mű
vek „Igazságáig”. Vagyis megfigyelhető, hogy a rendező-igazgató szintén a dráma 
prioritásában hisz, s a rendezést alárendeli annak a feltételezett tartalomnak, m e
lyet a Szerző „oltott bele” a szövegbe. Elképzelése ennek ellenére felháborodást 
váltott ki, hiszen a Jánosi által képviselt koncepció szerint nincs szükség interp
retációra, a művet tökéletesen érti az, aki érteni akaija.

M iként azt a kötet harmadik, Nemzeti Színházzal kapcsolatos tanulmánya 
bemutatja (A késő kádár-kori szocializmus és a [Nemzeti] Színház keretei. A  Nemzeti 
Színház 1981-es Halleluja-e/őWfb'd), a színház és a dráma viszonyával kapcsolatos 
tisztázatlan kérdések a Színház huszadik századi történetében is feszültséget okoz
tak. Az akkor főrendező Székely Gábor, illetve vezetőrendezőként dolgozó Zsám- 
béki Gábor koncepcióját ugyanis a rendezői színház megalapításáért tett erőfeszíté
sek határozták meg. Ez nem jelentett mást, mint a színházi előadás elsődlegességé
nek, illetve autonómiájának deklarálását. A két alkotó munkája a szerző ítélete 
szerint nem jelentett radikális változást a magyar színház hagyományában, a kor 
kritikusai azonban mégis „rendezői önkényt” emlegettek, illetve előszeretettel 
használták az „avantgárd” jelzőt a Nemzeti Színházra vonatkozóan. Mindez azért 
volt így, mert az első nyilvánosság színházi kultúrája nem értette azt a színház
koncepciót, mely az előadást nem a dráma függvényeként, hanem önálló alkotás
ként gondolta el, s ennek megfelelően a produkciót nem a drámaíró akaratának 
rendelte alá.

Imre Zoltán tehát a Nemzeti történetében előforduló vitákat elméleti szem
pontból vizsgálja, s így ju t el annak belátásáig, hogy a konfliktusok mélyén a drá
ma és a színház viszonyával kapcsolatos tisztázatlan problémák állnak. A hagyo
mányos színházfelfogás, melynek jelmondatává vált Eric Bentley már idézett 
definíciója, a drámából indul ki, s az előadástól nem vár mást, mint az eredeti 
Jelentés megtalálását és reprezentációját. A posztstrukturalista elméletek, illetve 
a rendezői, illetve később a posztdramatikus színház képviselői (miként azt a szer
ző Szöveg-előadás. A  Mozgó H áz Társulás posztmodern bricolage-ai című tanulmányá
nak bevezetője bemutatja) igyekeztek a színházat ezzel az elgondolással szemben 
újraalkotni. Az irodalomelmélet az interpretáció lezárhatatlanságára hivatkozva 
kérdőjelezte meg az egységes és „valódi” Jelentés létét, a színházi alkotók és a szín
háztudomány szakértői pedig a szöveg és a színpad kapcsolatát nem egy alá-fölé 
rendelt viszonyként, sokkal inkább konfliktusként (Lehmann), vagy hézagként (Pavis) 
kezdték látni. Miként a szerző íija, Magyarországon a kilencvenes években jelent 
meg a hagyomány radikális átírására vállalkozó nemzedék, akik különböző ven
dégszövegek alkalmazásával vagy a textusok „vírusos szaporításával”, illetve a szö
veg és jelentés „térbeli eltávolításával kísérelték” meg a színházi nyelv megváltoz
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tatását. Mindezek hatására el kell(ene) fogadnunk, hogy az előadáson a szöveg nem 
kérhető számon; a színház ugyanis számtalan szöveget tartalmaz, mint azt Hans- 
Thies Lehmann megfogalmazta: „[a] színházi előadás során a színészek színpadi 
és a nézők nézőtéri viselkedéséből közös szöveg születik, még akkor is, ha az elő
adásban nem szerepel mondott szöveg” (Hans-Thies Lehmann, Posztdramatikus 
színház, szerk. Mayerné Szilágyi Mária, ford. Berecz Zsuzsa — Kricsfalusi Beatrix
-  Schein Gábor, Balassi, Budapest, 2009, 10.).

Imre Zoltán tanulmányaiból világossá válik, hogy a színházkoncepció meg
változása azért is időszerű lenne, mert a hagyományos, logocentrikus diskurzus 
bizonyos jelenségeket képtelen értelmezni, vagy legjobb esetben is félreért. Ha vi
szont az előadásban többé nem a dramatikus szöveget keressük, illetve az ahhoz 
való hűséget kérjük számon, megközelíthetővé válnak olyan produkciók is, mint 
például a Mozgó Ház Társulás 1003 szív előadása, illetve lehetővé válik az alter
natívnak tekintett színházi jelenségek beemelése a színháztörténetbe.

A fentiekből is látható, hogy Imre Zoltán tanulmányai az elméleti belátások 
távlati következményeivel, gyakorlati hatásaival foglalkoznak. A teoretikus kér
dések továbbgondolása mellett Imre a színházról alkotott elképzelések változását, 
illetve a színháztörténet-írás lehetséges módszereit kutatja. Munkája kétségtele
nül több fontos nézőponttal gazdagította a magyar színháztudományt: felhívta 
a figyelmet az alternatív színházak jelentőségére, illetve olyan, hazánkban kevés
bé ismert diskurzusokat honosított meg, mint a színházszociológia, mely lehető
séget ad a nézői figyelem, illetve a néző elváráshorizontját befolyásoló tényezők 
tudatosabb vizsgálatára. Ezek a magas színvonalon megírt tanulmányok a színház
tudományos kutatás sokat reflektált szövegei közé tartoztak, kötetbe szerkesztésük 
tehát mindenképpen hozzájárul a magyar színházi kultúra alakításához.

(Ráció, Budapest, 2009.)
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