
szemle
- A jövő évadra vonatkozóan csak

reményeimben élnek szerepek, jellemek,
melyeknek eljátszásával este héttől tízig
ismét úgy hordhatom magamon az elő-adás
súlyát, mint tizenkét éven keresztül Pécsett
tettem. Remek érzés kitűnő színészek
felfűtött közelségében élni - jár-ni Leonov
drámájában vagy Shakespeare Makrancos
hölgyének Hortensiójaként. Bár kapnánk
igazi nagy feladatokat! Bár a színház
vezetőségének da-rabválasztása bátrabban
építene színészei belső erejére,
tehetségére! Terveim? Ismét egy gyulai
várjátékban való rész-vétel, melyről a
megbeszélések most folynak. Örültem,
mikor egy Egerben létesítendő új
szabadtéri színház meg-valósításának
kapcsán megkerestek. Őszre pedig elkészül
új irodalmi estem is. Remélem, megmozgat
majd annyi gondolatot, mint azt nyelvi
műsorom tette. Ideiglenes címe: A jövő
század reménye. Célom: szép és érdekes
irodalmi értékű művektől újságcikkekig
terjedő széles skálán elmondani, mit
reméltek nagy gondolkodók, és az idők
folyamán mi lett e reményekből. Mit
várunk és mit jósolunk az ezredfordulóra?

Bánffy György neve, előadóművészete
az elmúlt években fogalommá vált a
színházat, irodalmat és a nemzeti nyelv
ápolását közös ügyünknek vallók újra egy
szélesebbé váló táborában. A szép, tiszta
magyar szó iránti igény századokon
keresztül mit sem veszítve fontosságából, a
világ bármely zugában élő magyar
anyanyelvűeket minden másnál jobban köti
egymáshoz és a nemzeti kultúrához. Bánffy
György művészete nagy erővel hat hálás
közönségére. De hathatna döntőbb súllyal
is, ha a szép magyar szó, a nemes színházi
hagyományok kialakítása szakmánkban és
közönségünkben mindinkább szívüggyé
válna.

Orosz László
„Katona József-könyve"

Miként állandóan szükség van jó és
könnyen elérhető kiadásokra a jelentősebb
költők és írók műveiből, ugyanígy
nélkülözhetetlen a megbízható és kor-
szerű monográfia is.

A bő irodalommal rendelkező életmű-
vekről megjelenő új tanulmány olvasá-
sakor felmerül a kérdés: mi újat adott a
régebbi elemzésekhez képest? Katonának
is sok méltatója - és bírálója - volt, Arany
Jánostól és Gyulai Páltól kezdve
Waldapfel József és Sőtér István
munkáiig. (A Sőtér szerkesztette iroda-
lomtörténet Katonával foglalkozó feje-
zetét Orosz László írta.)

A most megjelent monográfia bemutatja
és értékeli Katona József egész
munkásságát; valamint teret ad az egy-
mással vitatkozó felfogások ismerteté-
sének is, ami összegező jelleget ad a
könyvnek.

Katonát kézenfekvő lenne „egyműves"
drámaírónak tartani, hisz a Bánk bán
nélkül nem lenne ilyen rangos neve. A
Katonával foglalkozó irodalomtörténészt
is a Bánk bán érdekli elsősorban, s efelől
nézi többi alkotását. Orosz is kifejezetten
a főműre koncentrál; a Bánk bán a mérce:
mennyi előjáték kell az igazi remekmű
megszületéséhez. Így a korai drámákból
azt emeli ki, ami a Bánk felé mutat.
Idézeteket állít egy-más mellé: hogyan is
fest egy-egy gondolat későbbi, kristályos
megfogalmazása; tematikai és jellembeli
hasonlóságokra hívja fel a figyelmet:
hogyan tisztul Katona költői világa.
Azonban nemcsak azt emeli ki, hogy a
Bánk bán-nak vannak előzményei (ezt ma
már senki előtt sem kell bizonyítani),
hanem azt is hangsúlyozza, hogy az
előzmények talán nem is pusztán
„előzmények". Figyelmet érdemelnek, és
Orosz figyelmeztet is, hogy a Ziska, a
Jeruzsálem pusztulása izgalmas feladat
lehetne átdolgozásra, színre vitelre.

A fordítások, átdolgozások és eredeti
drámák Bánk-szemszögű elemzése fó-
kuszba állítja a Bánk bán elemzését. A
Bánk tragikuma körüli viták során Gyulai
közéleti Bánk-felfogását többen cáfolták,
legutóbb Sőtér István. Orosz László
könyvének nem az állásfoglalás a célja -
inkább az ismertetés -, de végül is Sőtér
felfogásához áll közelebb; a „haza és
becsület" vonzásában élő

Bánk végső összeroppanásában Melinda
halála lényeges szerepet játszik.

Vizsgálatait végig a színszerűség ol-
daláról végzi, a drámai szöveg és szín-pad
elválaszthatatlanságát helyezi elő-térbe. A
könyv Katona verseivel is foglalkozik, a
versek és a drámák szemléleti és nyelvi
összefüggéseire mutat rá, így átfogó képet
nyújt, s elhelyezi Katona költészetét az
életműben.

Orosz László jól kezelhető s főleg
diákok számára hasznos monográfiát írt.
Könyve fontos pedagógiai feladatot lát el,
ismertető jellegű, de nem olcsó isme-
retterjesztő szellemben íródott. Az ár-
nyalatokra és színháztörténeti összefüg-
gésekre is figyel, és ismertető szinten
összefoglalója az eddigi Katona-kuta-
tásnak.

Ferencz Győző

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS az irodalomtudomá-
nyok doktora, a Színházi Intézet főmunka-
társa

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Népszabad-
ság munkatársa

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

DERSI TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, az Esti Hírlap kulturális ro-
vatvezetője

FERENCZ GYŐZŐ egyetemi hallgató
FÖLDES ANNA az irodalomtudományok

kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

IGLÓDI ISTVÁN a Huszonötödik Színház
színész-rendezője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MALONYAY DEZSŐ a Kulturális Minisz-
térium Színházi Főosztályának főosztály-
vezetője

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a Nép-
szabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÓR ANNA táncesztéta, a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense

SZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

TARJÁN TAMÁS újságíró, a Látóhatár
munkatársa


