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Katona Ferenc:
A színjáték

Hadd méltassam először a címet. A szín-
művészettel foglalkozó hazai szakiroda-
lom a színművészeti műalkotás fogalmát je-
löli a színjáték szóval. A terminus azon-
ban sajnos nehezen megy át a köztudatba -
amint azt a szerző által idézett lexikon-
címszók is tanúsítják. Talán a könyv-
borítóról szembeötlő cím életre kelti az
Értelmező Szótárban „kiveszőben levő-nek"

minősített kifejezést?
A szerző azonban nemcsak egy termi-

nológiai kérdésben foglal állást a cím-
adással, hanem közvetve abban a sokat
vitatott kérdésben is, hogy önálló avagy
reproduktív művészet-e a színművészet. A
kötet legfőbb célkitűzése éppen ez: a
magát szerény öntudattal „színházi em-
ber"-ként meghatározó Katona Ferenc
esztétikai, színházelméleti kutatásainak és
gyakorlati tapasztalatainak teljes fegy-
verzetével támadja a reproduktivitás alap-
állását. Ezért szentel csaknem száz oldalt
annak a kérdésnek, hogy Mi a színjáték ?
Megszoktuk, hogy minden valamirevaló
tudományos kézikönyv első fejezetének
ilyesféle címe van: „Tárgya, módszere,
segédtudományai." Itt azonban valami
másról van szó, szenvedélyes vitairat ez,
amely egyszerre akarja meggyőzni az
esztétika szakembereit és a jámbor olva-
sót. Érvelési módszere ezért roppant vál-
tozatos. A színháztudomány problémáival
foglalkozó elméleti fejtegetést empíriára
építő hipotézis követi - egy szín-házi
rövidzárlat pszichológiai hatásától a
messzemenő következtetésekig -, majd
lebilincselően érdekes nyelvi-szemantikai
vizsgálódás a színjátszással kapcsolatos
műszavak körében; aztán egy megmoso-
lyogtató science-fiction ötlettel kvázi-
marslakóvá minősül az olvasó, így ismer-
kedik a színjátékfogalom megalkotásának
nehézségeivel és szükségességével, míg
végül szigorú logikai következetességgel
felépül a teljes meghatározás, a színjáték-
struktúra képlete. A definíció valóban
számba veszi a játék minden elemét, olyan
absztrakciós szinten, amely érvényességét
minden konkrét egyes esetre biztosítja, s
úgy rendezi az elemeket, hogy azok
szerves egésszé állnak össze. Sugalmazza,
hogy függvényviszony van kö-

zöttük: bármely elem megváltozása-
megváltoztatása az összes többi módosu-
lását eredményezi, befolyásolja az egész
működését.

Mégis, némi bűntudattal ismerem be,
berzenkedem egy kissé a definíciónak
kommunikáció- és információelméleti
műszavai ellen. Készséggel belátom
ugyan, hogy a színészek „összefüggő
kommunikatív interakció-sorozatot bo-
nyolítanak le", s ezáltal „valamiféle infor-
mációt" közvetítenek, „feltételezve" és
„elvárva", hogy ezt a közönség „az in-
formáció vételével egyidejűleg kollektív
visszacsatolással nyugtázza", az egész
mégis nagyon sterilnek, gépiesnek hat.
Mert jó esetben ez az információközve-
títés örömöt, lelkesedést, mulatságot,
talán megrendülést vált ki a közönségből,
s akkor, remélhetőleg ezt nem csak
„nyugtázza", hanem emlékezetében meg is
őrzi az ember - vagyis ebből a tudo-
mányos definícióból hiányzik az esztéti-
kai élmény mozzanata.

E meghatározáshoz vezető gondolat-
menetben is akad vitatható pont. A ro-
mantika - pislákoló gyertyafényben című fe-
jezetben ismertetett színházi tapasztalatok
mindenkit meggyőzhetnek: a szín-játék
egészének működésében minden
összetevő lényeges. A szerző bebizonyít-
ja, hogy a megvilágítási mód és a fény-erő
változása törvényszerűen befolyásolja a
hangerőt, a hanglejtést és a gesztusokat.
De nem elégszik meg ennek megálla-
pításával. A „Milyen sápadt vagy ma,
Lujza" típusú, valóban nehezen elviselhető
schilleri mondatokat is az imbolygó
gyertyafény rovására írja, nemcsak a ro-
mantikus játékstílust, hanem Schiller
drámastílusát is a játék körülményeivel
magyarázza. Azt hiszem, a művészi je-
lenségek magyarázatában mindig félre-
vezető, ha egyetlen lineáris kauzális sort
állítunk fel. Ha Goethe Wertherét fÍgyel-
mesen olvassuk, észrevehetjük, hogy a
terjedelemhez képest milyen sok mondata
utal valamilyen pszichofizikai jelenségre,
az érzelmi élet testi velejáróinak,
tüneteinek érzékeltetésére. Az angol
szenzualizmus, a nyomában járó „új
érzékenység" s a rousseau-i érzelmesség
követőkre talált a Sturm und Drang
mozgalomban. Ezeknek a stílusjelensé-
geknek nyilvánvalóan vannak mélyebb
társadalomtörténeti rugói csakúgy, mint
eszmetörténeti vagy egyszerűen a szelle-
mi divatban működő okai. A drámai hő-
sök talán azért beszélnek így: „Ajkad
remeg, szemed rémülten villámlik", és
„Ne ráncold olyan fájdalmasan a hom-

lokod", amiért a regényhősök és gyanít-
hatóan alkotóik is, mert a korszaknak egy
lényeges felfedezése, az új érzékenység
keres formát. Mindenestre a gyertyafény
nem ad kielégítő magyarázatot. Hiszen az
ugyancsak rosszul világított párizsi lab-
daházak és kastélyszínpadok egyáltalán
nem determináltak hasonló dialógusokat,
sem szerzői instrukciókat, ott a színházi
körülmények kényszerére egészen más-
féle választ adtak, s hogy miért, arra nyil-
ván a klasszicizmus társadalomtörténeti és
egyéb okainak sokoldalú elemzésével
lehet csak választ adni - az egyebek kö-
zött természetesen fontos szerepük van a
színházi körülményeknek.

Könyve második fő részében Katona
Ferenc a színművészet helyét keresi a
művészetek rendszerében. A vállalkozás
izgalmas, a megoldás nehéz. A hazai
marxista esztétikai irodalom képviselői
(például Szigeti József, Zoltai Dénes,
Vitányi Iván, Poszler György) különböző
oldalról közelítik meg a kérdést, de
egyikük sem vállalkozik a művészetek
lajstromozására, tabellákba rendezésére,
hiszen az általános esztétika és az ágazati
esztétikák terminológiai különbségei, a
kutatás fehér foltjai éppúgy óvatosságra
intenek, mint az a tudat, hogy történel-
mietlen kísérlet a folyton változó művészi
teremtő tevékenység alapján zárt
rendszert alkotni. Lukács György sem
törekedett erre esztétikai főművében.

Katona Ferenc először a művészetek
múzsai" rendszerét elemzi, s fokról fokra
kideríti, hogy mind a kilenc múzsa
Urániát, Kliót és Kalliopét is beleértve -
valamiféle előadóművészetet jelképez.
Érvelése megejtően szellemes és bocsá-
natosan elfogult. Következtetései azonban
már más művészeti ágak „belügyei-be"

avatkozás számba mennek: a költészet és
az irodalom szétválasztásával például
aligha értenek egyet az irodalom-kutatók,
s nagyon problematikusnak látszik az
írásnak és a celluloidszalagnak az
irodalom és a filmművészet „másnemű
közegeként" való tárgyalása is.

A művészeti ágak közötti hasonlóságok
és különbségek leírásában valóban
hasznos módszer az információelméleti és
szemiotikai megközelítés. Alkalmazá-
sában azonban jelentős eltérések mutat-
koznak. „Nyilvánvalóan és egyértelműen
a digitális ábrázolási mód körébe vág az
irodalom, s ugyanennyire nyilvánvaló az
is, hogy a képzőművészet, a zeneművé-
szet és a táncművészet az analógiás
ábrázolás példája" - írja a szerző. A dolog
azonban nem ilyen egyértelmű,



hivatkozhatnánk bőven olyan forrásokra,
amelyek hangsúlyozzák, hogy minden
műalkotás a valóság bonyolult modellje,
jelszerkezete több rétegű, összetett, mind
analógiás, mind digitális elemeket tar-
talmaz, s ezeket rendezi az alkotó művé-
szeti ágától, művészi teleológiájától,
formanyelvétől függő egységes rend-
szerbe.

A szerző hajlik arra, hogy egy-egy
művészeti ágazat „ontológiai státusát"
azonosítsa kezdeti történelmi létállapotá-
val - ez nyilvánul meg a költészet és
irodalom meghatározásában, de különösen
szembetűnő a drámának mint a színjáték
„teleologikus vázának" értelmezésében.
Úgy gondolom, nem csorbítja a
színművészet önállóságát annak a
valóságos helyzetnek elismerése, hogy a
drámának évszázadok óta kétféle létezés-
módja van. Létezik az írott dráma mint
teljes értékű irodalmi alkotás, és a meg-
jelenített dráma, amely a színjáték-egészen
belül tölti be művészi funkcióját. Hogy e
funkció mennyire meghatározó jellegű az
egész szempontjából? A szerző szerint
„...csupán a színjátékterv egy része,
mégpedig az, amely a színjáték hallatlanul
sok összetevője közül lénye-gében a
mesét, a szereplők kontúrjait, valamint a
színjátékban lezajló kommunikatív
interakciók szöveganyagát rögzíti". Ennyi
csak - de hát ez éppen elég.

A kötet harmadik fő fejezetének tanul-
mányait a szociológiai szempontok követ-
kezetes alkalmazása kapcsolja össze.
Gazdag példaanyagra támaszkodva vonja
le Katona Ferenc a színház jelenidejű-
ségének következményeit, tanulságos
áttekintést nyújt a különböző történelmi
korok és színháztípusok közönségének
társadalmi összetételéről, a nézőtér „de-
mokratizmusáról". Különösen jelentős az
a törekvése, hogy a színháztörténeti
kutatások területét annak az összefüggés-
rendszernek vizsgálatával gazdagítsa,
amelyet találóan a „játékszíni viszonyok"

kifejezésben összegez. Rögtön példát is
mutat rá, hogyan kell mintaszerűen
megvalósítani ezt a történelmi-szocioló-
giai modellteremtést az 1837. húsvét
hétfőjétől 1938. virágvasárnapjáig tartó
színi évad elemzésével. Az intézményes és
spontán színjátszás fejlődéstörténetét a
történeti-kultúrhistóriai nézőpont érvé-
nyesítésével mutatja be, meggyőző képet
adva a színjátszás időbeli folyamatos-
ságáról, a drámatörténeti szempontú
összegezésnél lényegesen teljesebb ha-
gyományt felölelve. A sikerről és bukásról
szóló tanulmány olvastán azonban

nyugtalan érzésünk támad. El kell
fogadnunk: „Minden színjátékra áll a tétel,
hogy csakis az egykorú értékítélet dönthet a

sorsáról... és a színművészeti érték csakis a
színjáték jelen idejű közegében
vizsgálható és értékelhető" - de nem
tudjuk meg, miben áll ez a sajátos
színművészeti érték, milyen viszonyban
áll a sikerrel, mérhető-e és miképpen.

A „színházi ember" imponáló szak-
értelme természetesen leginkább A szín-
játék szerkezetének néhány sajátossága című,
utolsó nagy egységben nyilatkozik meg.
Mindent tud a színészi alkotómunkáról, az
„embernek ember által történő ábrá-
zolásáról" s a színjátékban megteremtendő
rend összetevőiről. Tudatosan serkent
vitára, például azzal, hogy a rendezőt a
színjáték alkotói hierarchiájának csúcsára
helyezi, a dráma terminust a szokásostól
teljesen eltérő értelemben használja, a
színjáték tárgyaként a „kommunikatív
interakciót" jelöli meg - és még
sorolhatnánk a „provokatív" jellegű
tételeket, amelyek megerősítését vagy
cáfolatát „az önálló tudomány rangjára
emelt színjátékelmélet" mű-velőitől joggal
várhatja. A színjáték egy meggyőződéses
ember könyve, s ezért magával ragadó
olvasmány a nem szakember olvasó
számára is. (Gondolat)

KROÓ ANDRÁS

Jankovszkij: Saljapin

Mojszej Oszipovics Jankovszkij Saljapin-
monográfiája, melyet függelékként Komár
Pál Saljapin és Magyarország című
tanulmánya egészít ki, kronológiai rend-
ben követi nyomon Saljapin életének
fordulatait, részletesen beszámol főbb
szerepléseiről, a fontosabb turnékról,
barátairól, művészi elképzeléseiről. Ha
azonban csak ennyi volna, sem különö-
sebben érdekes, sem különösebben vonzó
olvasmányt nem jelentene a Saljapin iránt
érdeklődőknek; használható kézi-könyvvé
szürkülne a laikus zeneszeretők számára,
akik egy-egy adatot kikereshet-nek a nagy
művész életútjából. Az élet-rajzot azonban
szerencsésen átszövi az

elemzés, megpróbál „belesni" Saljapin
művészetébe. Mi is ez a saljapini csoda?
Páratlan hanganyag, abszolút biztos
technikai felkészültség, hibátlan muzika-
litás, lenyűgöző drámai megjelenítés,
utánozhatatlan gesztusok és mozdulatok,
komplex színészi teljesítmény.

Saljapin minden szerepében rendkívül
sokat adott a megjelenítendő figura kül-
sejére. Alakjait nemegyszer szobrokról,
képekről mintázta. Kosztümjeit, maszkjait
maga tervezte, mintegy a látványból
bontotta ki a karakterek belső jellemzőit.
Már első, igazán jelentős szerepének,
Rettegett Ivánnak alakításakor is azokból
az emlékekből állította össze a cár külső
vonásait, amelyek Antokolszkij szobráról,
Repin festményéről maradtak meg benne.
De a tökéletes külső, a történelmi tárgyú
beszélgetések, amelyeket a jellemek jobb
megértése végett folytatott, még mindig
elégtelenek lettek volna ahhoz a
jelenséghez, melyet Tóth Aladár a művész
egyik pesti fellépésének alkalmával így
fogalmazott meg: „Megdöbbentő
énektudása, csodálatos hanganyaga, híres
drámai színészeket is megszégyenítő
alakítóképessége végeredményben mind
az emberi lélek legmélyebb,
legegyetemesebb megnyilvánulásait szol-
gálja." Ehhez a jelenséghez a leghíresebb
saljapini megformálási módszer kellett,
amely sohasem elégedett meg azzal az
optimummal, amit az adott pillanatban ki
tudott hozni a szerepből. Saljapin év-
tizedeken keresztül előadásról előadásra,
próbáról próbára csiszolja, alakítja alak-
jait, akikről pedig már, úgy tűnt, az elején
mindent tudott, amit csak tudni lehetett.
Ismerte az opera összes szereplőjének
szólamát, kívülről tudta az egész
zongorakivonatot. Olyan kiváló drámai
színész volt, akivel Verdi Fülöpjének
meghallgatása után Sztanyiszlavszkij el
akarta játszatni Schiller Fülöp királyát is;
akivel filmet forgattak többek között Don
Quijotéról, aki elmondhatta magáról az
1908-as „orosz évad" idején Párizsban,
hogy amikor Borisz Godunovként a
következő szavakat kiejtette: „»Ott . . . az
ő . . . a falon át jön felém .«, észrevettem,
hogy a közönség egy része ijedten szintén
arra fordította a fejét, amerre én néztem,
néhányan pedig felugrottak a székükből
..." Saljapinnak, a basszisták koronázatlan
királyának életművét ma lemezeken,
hang-felvételeken, filmszalagokon
csodálhatjuk; rokonszenves
egyéniségének meg-ismeréséhez jó kalauz
Jankovszkij Saljapin-könyve. (Gondolat)


