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Shakespeare, Brecht
és a többiek
K é r y László tanulmánykötete

Több mint tíz év színikritikáit gyűjti össze
Kéry László kötete, mely a Magvető népszerű
Elvek és utak sorozatában jelent meg. A cím
nemcsak arra utal, hogy a kritikák jelentős része a
két művész drámáinak színpadi előadásaival
foglalkozik, hanem jelzi, hogy a kritikus számára
Shakespeare és Brecht mérték és kiinduló-pont az
értékelésben. Szerencsés és helyes ez a választás.
Szerencsés, mert a kritikus Kéry, első-sorban
Shakespeare-rel kapcsolatban, kamatoztatni tudja
az irodalomtörténész Kéry kutatásai-nek
eredményeit, s mert Brecht népszerűsítésével egy
aktuális és fontos feladat elvégzésében vállal
részt. Helyes és igaz, mert a dráma történetében
Shakespeare-nél valósul meg legtökéletesebben
dráma és színház összhangja, s mert a modern
színházban Brecht küzdött a legkövet-
kezetesebben azért, hogy túllépje a polgári dráma
- drámaiság vagy teatralitás - alternatíváját, s újra
megteremtse dráma és színház természetes
egységét. Shakespeare drámáiban és Brecht érett
műveiben a dráma belső tartalmából szervesen nő
ki a színi forma, ezek a művek

méltán adhatnak irányelveket a drámák színpadi
életrekeltésének módját elemző színházi kritika
számára. Hogyan él Kéry László a választásából
adódó lehetőségekkel?

A színházi kritikus számára tárgya megközelí-
téséhez természetszerűen két út nyílik. Az első
esetben az elemzés kiindulópontja az írott dráma,
innen jut el a színpadi megvalósulás tárgyalásáig.
A másik út fordított: a színpadi megvalósulástól
vezet vissza az írott drámához. Az a módszer,
melynél a dráma a kiindulópont lehetővé teszi a
mű alapos elemzését, önálló interpretálását, de ez
a legtöbb esetben - persze nem feltétlenül - azzal
jár, hogy háttérbe szorul a konkrét színpadi
megvalósítás tárgyalása, s a rendező, a színházi
együttes munkájának elemzését rövid értékelés
helyettesíti. A másik eset-ben a kritikus feladata
az, hogy elgondolja vissza-felé azt az utat,
amelyet a színház együttese a rendező vezetésével
megtett a mű színpadra állításáért. Így az adekvát
színrevitelből kibont-hatja a dráma fő
mondandóját, ha viszont a művet hamisan
értelmezik, akkor az előadás elemzéséből eljuthat
a rendezés hibás előfeltevéseihez, s ezzel állíthatja
szembe a dráma valódi problematikáját. Ez a
módszer megköveteli, hogy a kritika elsősorban
azt vizsgálja, hogyan kel életre a dráma az előadás
i tt és most-jában, milyen szerepet játszott ebben
a rendező, a színészek, az egész színházi együttes.

Kéry László írásainak túlnyomó többségében az
első úton jár, kritikáiban a dráma ismertetésén,
értelmezésén van a hangsúly, s ezt követi az
előadás rövidebb-hosszabb értékelése. A hazai
színpadon még ismeretlen külföldi drámák, új
magyar darabok első bemutatójáról szóló kriti-
kákban, külföldi színházi beszámolók esetében ez
magától értetődő: a kritikus célja a közönség
tájékoztatása. A Shakespeare-kritikákban az iro-
dalomtörténészi indíttatás természetszerű kö-
vetkezménye, hogy szinte minden esetben a
kritikus drámaértelmezésével szembesíti az elő-
adást. Kéry tárgyalja ugyan a rendezői koncepciót
is (a III. Richárd, a Julius Caesar, a Lear király
előadásairól szólva), de nem úgy és nem azzal a
kellő hangsúllyal, mint amit a szín-házi kritika
műfaja megkövetel. Kivételt képez a stratfordi
Shakespeare-társulat vendégszerep-léséről szóló
cikk, melyben azon túl, hogy Kéry kifejti érdekes
véleményét Jan Kott Shakespeare-elemzéseinek
és Peter Brook rendezői gyakorlatának
viszonyáról, részletesen szó esik a színi
megvalósítás 'problémáiról, s ez teszi a cikket a
kötet egyik legjobb írásává.

A Brecht-bemutatókról írott kritikáiban Kéry



elsőrendű célkitűzése a népszerűsítés. Ez indo-
kolhatja egyfelől azt, hogy pl. a Kurázsi mama
1958-as előadásáról szólva elsősorban a drámáról
beszél, s csak másodsorban a rendezésről. De
másfelől kifogásolható az, hogy nem emeli ki a
rendezés és színészi alakítás problematikus
vonásait. Így, bár fenntartásokkal, de alapjában
véve helyesnek fogadja el Kiss Manyi alakítását,
aki Kurázsi mamát mint saját tragédiáját átélő
asszonyt mutatja be. Ennek több következménye
van. Egyrészt nem bontja ki Kurázsi mama
tényleges konfliktusát, azt, hogy képtelen saját
tragédiájának megértésére, vállalására - s így
átélésére. Másrészt nem ismeri fel, hogy ez a fajta
színjátszás idegen a Brecht-drámák lég-körétől, s
ennélfogva egyik oka lett Brecht későbbi
magyarországi sikertelenségének. Végül ez
ellentmond Kéry Brecht-koncepciójának, mely
szerint Brecht színháza elsősorban intellektuális
színház. Így például a Koldusopera 1965-ös
előadásával kapcsolatban megjegyzi: „Az értelem
szárazsága, a bírálat hidegsége, az agitáció
keménysége nincs eléggé jelen ezen az
előadáson". (238. O . ) Nincs terünk arra, hogy
ezzel a Brecht-interpretációval itt vitába száll-
junk. Ezzel szemben inkább azt szeretnénk
hangsúlyozni, hogy ebben a polemikus írásban
már megfelelő arányban szerepelnek a rendezés
problémái is, mert csak így valósulhat meg az,
amit Kéry László a Színikritikáról c. cikkében
feladatnak állít: az élő színház és a kritika termé-
keny kölcsönhatása.
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idén tavasszal is megrendezik. A Dunántúli
Színházi Napokra március 21-28 között kerül
sor Kaposvárott. Bemutatják az évad
kiemelkedő, Dunántúlon játszott magyar da-
rabjait.

A Debreceni Színházi Napokat május végén
tartják meg. Vendégjátékra Debrecenbe ér-
kezik számos budapesti társulat valamint a
miskolci és a kecskeméti színház együttese.

Nyomozás színházügyben

Katona Ferenc: Szabálytalan színház-
történet I.
Korszerű színház 1967.

A könyv előszavának mottóját Sir Arthur
Conan-Doyle, Sherlock Holmes atyja írta.
Tudományos munkánál váratlan indítás, tiszte-
letet érdemlő tiszteletlenség. Mentegetőzik is érte
a szerző - feleslegesen. A tudományt nem a
begyepesedett frazeológia, a keménykalapos
fegyelem teszi tudománnyá, hanem a gondola-tok
gazdagsága. Es gondolatokban Katona Ferenc
könyve bővelkedik.

A kötet egy nagyobb terjedelmű munka része,
és elsősorban a színháztörténeti kutatás módsze-
rével foglalkozik. Mielőtt azonban a tartalmi
elemzésre térnénk, szót kell ejtenünk a mű szem-
léletéről, stílusáról. A mottó detektívregény, és az
egész könyv egy detektívregény izgalmait nyújtja
az olvasónak, a gyakorlati színházi szak-ember
tapasztalatával.

Katona Ferenc módszerét konkrét színház-
történeti korokon, a német romantikán és a görög
tragédia színjátékán mutatja be. Mégis egyelőre
tekintsünk el a történelmi konkrétságtól, hogy a
módszer lényeges jegyeit próbáljuk felvázolni. A
vizsgálat tárgya a színjáték formája. A színjáték
egészének ezt az eddig jobbára elhanyagolt
területét igyekszik feltérképezni. Ugyan-akkor a
színjáték tartalmi vonatkozásaitól sem tekint el
teljes mértékben, hiszen avval éppen a tartalom és
forma dialektikus kölcsönhatása ellen vétene.

Az ezen az anyagon folytatott vizsgálat első
lényeges törvénye, hogy Katona Ferenc könyve
abba az iskolába tartozik, amely teljesen szakít a
dráma és ezzel együtt a színjáték irodalom-
centrikus megítélésével. Katona tanulmányában
előtérbe kerül a színjáték saját jelrendszerének
vizsgálata. Ez a kiindulás azonban nem csupán
hipotézis, hiszen az a tény, hogy a színjáték egy-
szeri és megismételhetetlen volta miatt a tudós
számára legbiztosabb vizsgálati anyagként maga a
drámai mű maradt fenn, a szerző szerint nem
jogosít fel arra, hogy a kutatás okát a drámára
szűkítsék le, sőt a drámai mű megítélését az iro-
dalomtörténet hatáskörébe utalják. A genetikai
vizsgálat figyelmeztet arra, hogy a drámai forma a
színjáték valóságából alakult ki. Már Hegel
kimutatja esztétikai előadásaiban, hogy a drámai




