
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)
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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)


