
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



költőnek a valóban drámai hatás eléréséhez min-
dig az élő előadást kell szem előtt tartani. Hiszen a
drámában »elesik az eposzban a maga totalitása
szerint rajzolt világállapot", és amit az epikai
költőnek le kell írnia, azt, vagy legalábbis annak
jó részét, a drámában az előadás teszi hozzá a
műhöz. A drámában tehát fogalmilag leírni a mű
egészének csak egy - igaz, hogy legjelentősebb -
részét, a párbeszédeket kell, míg a kifejezés
egyéb kellékei az előadás során kerülnek a műbe.

Katona Ferenc tételét a német romantika
példáján igazolja. Kimutatja, hogy „egy-egy
korszak színházi szokásai, ezen belül színpad-
technikai és egyéb anyagi természetű lehetőségei
és korlátai döntően befolyásolják az adott korban
használatos színjátéki kifejezőeszközök fegyver-
tárát, konvencióinak szervezett rendszerét, ha úgy
tetszik struktúráját". Schiller korában jobb híján
mécsesekkel és gyertyákkal megoldott színpadi
világítás alakította ki a romantikus színjátszás
stílusjegyeit. Ez utóbbi pedig befolyásolta, sőt
meghatározta magának a drámának lehetőségeit,
vagy még inkább felépítését, szerkezetét,
lényegileg egészét. Ezek az egyszerű
színpadtechnikai tények önmagukban indokol-
hatják például a görög tragédia, az Erzsébet-kori
angol dráma, a német romantika vagy a modern
társadalmi dráma különbségeit.

A tanulmány óv attól, hogy az ellenkező vég-
letbe esve tagadjuk a művészet társadalomtörté-
neti gyökereit, de alapos érveléssel mutatja ki,
hogy egy adott kor színjátéka az adott anyagi-
technikai lehetőségektől körülhatárolt. Sőt bizo-
nyításban ennél is tovább megy, jóllehet ezt a
következtetést nem vonja le, mikor a dráma szín-
játéki természetét mutatja ki.

Katona Ferenc módszerének másik eleme a
tárgyi emlékekből kiinduló formális, strukturális
következtetés, melyet az információelméletből
transzponál a színjátéktudományba. Az ennek
segítségével előttünk kibontakozó izgalmas nyo-
mozás ellenére hangot kell adni egy kételynek.
Katona ugyanis a formális vizsgálat mellett
döntve látszólag teljesen kizárja a tartalmi elem-
zés szükségességét. Azért mondom, hogy látszó-
lag, mivel a gyakorlatban többször kénytelen
ezeket a módszereket is igénybe venni, ha csak
egy viszonylag jelentéktelenebb ponton is. Es
ebből fakad az a kételyünk, hogy az általa máso-
diknak nevezett vizsgálati módszer kiküszöbölése
értékes adatoktól foszthatja meg a tudományt.

Az információelmélet egyedül üdvözítő voltá-
nak tagadása ellenére is sok tekintetben helyes-

nek tartom Katona módszerét. Szakít ugyanis a
színháztörténeti gyakorlat filologizáló metódu-
sával, azzal, mely a kutatás tárgyaként szenti-
mentális emlékeket gyűjtögetett nagy színészektől
és színháztörténeti korokból. Nem „Jászai Mari
kösöntyűjét bogarássza", hanem szigorúan
racionális következetességgel színháztörténeti
korok lényeges jegyeit vázolja fel.

A módszer itt kiemelt két sajátossága termé-
szetesen összefügg egymással. Hiszen a színház
és a színjáték irodalomcentrikus vizsgálata és a
filologizáló módszer egy tőről fakad és szoros
kapcsolatban van. Ha a drámát ugyanis kizáróla-
gosan az irodalomtörténet hatáskörébe utaljuk,
akkor a színháztörténet számára nem marad az
ereklyegyűjtésen kívül jóformán semmi.

A tanulmány befejező sorai tudatják velünk,
hogy a munka nem zárult le. A már megjelent
második kötet - alcíme szerint is - közjáték. Nem
tartozik a mű egészének gondolatmenetébe,
hanem epizódszerűen általános esztétikai fejte-
getésekkel foglalkozik. Értékelése csak egy másik
cikknek lehet feladata.
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érdekes vendégei voltak a Szövetségnek. A
magyar színházi élet tanulmányozására tíz
napra hazánkba látogatott Alekszandr Du-
najev, a moszkvai Drámai Színház és Joszif
Keller, a permi Operaház főrendezője.
Számos színházi szakemberrel találkoztak,
látogatást tettek a Művelődésügyi Miniszté-
rium színházi főosztályán, a Madách Szín-
házban, az Operaházban, a Színháztudományi
Intézetben, a Színművészeti Főiskolán,
megtekintették a fővárosi színházak
előadásait, többek közt az Operaház legújabb
bemutatóit is.




