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Molnár Gál Péter:
Emlékpróba

A hetvenes évtized eddigi esztendeinek
valóban kiemelkedő színházi eseményei
nem annyira a világot jelentő deszkákon,
mintsem a könyvekben láttak napvilágot.
Úgy látszik, van abban valami tör-
vényszerű, hogy a gyakorlat pangása is
pezsdítőleg hathat az elméletre, s ahogy a
német mizéria provinciális valóságából a
klasszikus német filozófia csodálatos
tüneménye nőtt ki, úgy alakulnak ki a
szemünk láttára a magyar színház -
mondjuk finoman - stagnálásából a ma-
gyar színházelmélet és színháztudomány
jelentős teljesítményei. Katona Ferenc,
Vekerdy Tamás teoretikus munkái után,
most Molnár Gál Péter könyve jelentkezik
azzal az igénnyel, hogy a színháztu-
domány egy fontos területén törjön utat,
teremtse meg a módszertani alapokat. Az
Emlékpróba jelentősége ugyanis nemcsak
abban áll, hogy a magyar színháztörténet
egy jelentős alakjának - Gellért Endrének -
életútját és életművét monografikusan
feldolgozza, hanem abban is, hogy
megalkotja a színházi rendező mo-
nográfiájának a modelljét - amely tárgyá-
nál és jellegénél fogva különbözik az író,
a zenész, a képzőművész (tehát a mara-
dandó tárgyi relikviákat maguk után hagyó
alkotók) monográfiáitól; kidolgozza
specifikus kutatási módszereit és irodalmi
feldolgozásának formáit. Hiszen ha e
vállalkozás előzményeit keressük szak-
irodalmunkban, akkor is Molnár Gál Péter
előző munkáival - rendezőportréival --
találkozunk elsősorban. De már kritikáiban
megtaláljuk azokat az alap-elveket,
amelyeken nagyobb lélegzetű munkái is
felépülnek.

Molnár Gál ugyanis az a magyar színi-
kritikus, aki - egyszer ezt is le kell írni már
- csapongásai, olykor szeszélyes és
kiszámíthatatlan (vagy kiszámítható) rög-
tönzései ellenére is, elsőnek és a legkon-
zekvensebben szakított a színházi kritika
irodalmi iskolájának felfogásával, és te-
vékenységének középpontjába az önálló és
alkotó művészetként felfogott színjátékot
állította. Ennek megfelelően dolgozta ki a
maga leíróan elemző módszerét, amely a
színház sajátos (és nem irodalmi)
tárgyiasságából indul ki, azt rög-

zíti és elemzi-értelmezi, annak teljes tár-
gyi komplexitásából jut el a művészi gon-
dolatig és értékig. Más szóval a színházi
totalitást igyekszik megragadni, amely-
ben a különböző tényezők helyét és érté-
két éppen az egész, az összhatás határozza
meg, s amelynek középponti alkotó
művésze ennek következtében a rendező.

Molnár Gál ezzel a színházon belüli
szemléletével iskolát teremtett a magyar
színikritikában. Ravaszul teremtette meg.
Nem bocsátkozott teoretikus csa-
tározásokba, tartózkodott nézetei, ars
poeticája elvi kifejtésétől, egyszerűen
bemutatta: így is lehet ezt csinálni. S ezzel
követőkre talált. Sőt az egész magyar
színházkritikát megtermékenyítette.

Ám amíg a folyamatos kritikában idő-
ben még jelen levő alkotásokról van szó,
ami lehetővé teszi a módszer megkívánta
ellenőrzést és a vitát, a letűnt idők nyo-
mába szegődő színháztörténész - és olva-
sói - számára ez a kontroll már nem áll
rendelkezésre. A félig kortársi alkotók
esetében - mint Gellért Endrénél is -
legfeljebb emlékeink hitelesítő próbáját
idézhetjük fel. Ám a művészi emlékezés
egyik sajátossága -- legalábbis az átlag-
nézőt illetően -, hogy sokkal inkább
rögzíti az élmény emócionális hatását,
szintetizálódott ítéletünket, mintsem azo-
kat a konkrét eszközöket, megoldásokat,
amelyek az összhatást megteremtették.
Évtizedekig visszaemlékezünk egy „fe-
ledhetetlen" előadásra vagy színészi ala-
kításra, de ha ránk kérdeznek, hogy mit is
csináltak a színpadon, nehezen tudunk
néhány elmosódó impresszión és általános
jelzőn túlmenő konkrét választ adni rá. A
kultúrhistória feljegyzi a színház
kimagasló mestereinek nevét, de disz-
tingválni közöttük legfeljebb ha a kor-
stílusok általánosságaival tud. S hogy
személyes példát mondjak, Molnár Gál
Emlékpróbája számomra is komoly cm-
lékpróba volt, hiszen Gellért működésé-
nek jelentős része egybeesett kezdő s még
a színházzal is rendszeresen foglalkozó
kritikus éveimmel. Nem egy rendezése
nagy élményem volt. S könyvét olvasva,
mégis az volt az egyetlen szomorú
tapasztalatom, mennyire nem emlékszem
arra sem, amit pedig élményem-ként
őrzök az emlékezetemben.

A modern színháztörténet - amelynek
Molnár Gál Péter rangos hazai képviselője
- megkísérli, hogy hadat üzenjen ennek a
színházi mulandóságnak. Vagyis
kutatásainak, felidéző törekvéseinek
homlokterében az áll, hogy rekonstruál-ja,
mi is történt - mi is történhetett - a

valamikori színpadon. Rendezőpéldá-
nyok, vallomások, feljegyzések, ügyelői
jelentések, pletykák s persze kritikák - és
nem utolsósorban intuíciója, beleélő,
kombináló képessége - segítségével kí-
sérli meg a színpadi valóságot ténysze-
rűen rekonstruálni. Szavakkal lekottázni -
lévén, hogy színházi hangjegyeket nem
ismerünk - azt, ami a szem és a fül élmé-
nye volt. Ez természetesen a toll hajlé-
konyságát, kifejezőerejét is megkívánó
vállalkozás. Sőt - bár látszólag paradox -
a színházcentrikus kritika több láttató
erőt, sugallatosságot követel meg műve-
lőjétől, mint az úgynevezett irodalom-
centrikus, amelyről tapasztalatból tudjuk,
hogy bikkfanyelvvel, szakkifejezésekkel
sakkozva is művelhető. A színpadcentri-
kus kritika viszont rákényszerül a stílus
lehetőségeinek kiaknázására, hiszen a
tárgyiasságot éppúgy fogalmi eszközök-
kel kell megjelenítenie, mint ahogy a be-
lőle fakadó emócionalitást érzékeltetnie.
S ez már irodalmi feladat is.

Molnár Gál birtokában van ezeknek az
irodalmi eszközöknek. Jelenetleírásai
élnek, elemzései olvasmányosan meggyő-
zőek. De - hogy könyvének kisebb je-
lentőségű, de mégiscsak meglevő nega-
tívumairól is szóljunk - olykor meg is
részegedik ettől a hatalmától, s mint egy
megejtő orgánumú színész gyönyörködik
a hangjában. Helyenként ezért kissé
bőbeszédű, pepecselő, sőt fecsegő. A
szerkesztői húzások javára váltak volna
könyvének. Mégis bocsánatos bűn ez, ha
meggondoljuk, milyen hallatlanul alapos
filológiai búvárkodás előzte meg ezt a
munkát, és a személyes tapasztalatok,
emlékek, reflexiók milyen tartalmas
tárházát aknázta ki. Olyan bőséget te-
remtett, amely már önmagát is zavarba
hozta. Úgy érezte, mindent el kell mon-
dania, s ez néha eklektikussá teszi a
könyvét. (Mert lehet, hogy Molnár Gál-
nak igaza van, amikor a stílusegység
követelményének túlzó képviselőivel
szembeszáll, de azért van tényleges
eklekticizmus színházban is és tollforga-
tásban is.)

Úgy is mondhatnánk, hogy a tudomá-
nyos objektivitásra irányuló törekvés
olykor tusakodik benne azzal a nemcsak
ki- (mert kihegyezésre szükség van), de
túlhegyezett és nemegyszer fegyelmezet-
len szubjektivitással (ami miatt kritikusi
tevékenységében is támadt már galibája), s
amely egy bon mot kedvéért nemegyszer a
felszínes impresszionizmus, sőt a sze-
mélyeskedésig elmenő elfogultság ele-
meit is beleviszi okfejtéseibe.
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Ám éppen a vállalt módszer és a vállaló
zemélyiség e küzdelméből fakadnak a
önyv kimagasló értékei is. Hiszen Molnár
ál korábbi könyve, az Izgága színház az

vantgarde színházhoz intézett szerelmi
allomás volt, a kamaszos szerelem
inden elfogultságával és szertelen-

égével, és aligha engedte sejtetni, hogy
övetkező és eleddig legjelentősebb
unkájának hőse és témája éppen az oly-

or meiningenizmussal, naturalizmussal
yanúsított, de mindenképpen az illúzió-
zínházat képviselő, fegyelmezettségével
imagasló Gellért Endre lesz. A „realiz-
us" diadala - amely úgy látszik, nem-

sak a művészetben, de a tudományban is
rvényesülhet -, hogy Molnár Gál ezt a
apírforma szerint színházi eszményeitől
ávol álló rendezőt is ilyen bensőségesen,
itelesen, sőt szeretettel tudta meg-idézni.
gy, hogy Gellért pályájára való rálátása

s gazdagodott, színesedett, mélyebbé vált
szembenállásnak, a viaskodásnak ettől a

eszültségétől, és - úgy érzem legalábbis -
olnár Gál művészi horizontja és

zemlélete is teljesebb, át-fogóbb,
rányzatos előítéletektől és el-
ogultságoktól mentesebb lett munkája
övetkeztében. Eljutott addig a felisme-
ésig, hogy a modern irányzatok, az att-
aktivitás és stilizáció új formái sem
emmisítik meg a színházi illúziót - ha úgy
etszik, az illúziószínházat -, hanem
orszerűsítik lehetőségeit; hogy a szín-ház
ejlődése is a különböző stílustörek-vések
ékés, versengő, egymást megter-
ékenyítő koegzisztenciáját feltételezi;

ogy a színházi érték fogalmát nem lehet
izárólagosan az ügyeletes irányzatokhoz
agy divatokhoz kötni; s hogy a múlt ér-
ékei olyan lépcsőfokok, amelyeket nem
ehet megkerülni a jelen problémáinak és a
övő távlatainak megoldásához illetve
eghódításához.
Az a kép, amelyet Molnár Gál Gellért

ndréről felrajzol, úgy érzem, meggyőző
s hiteles. De mindenképpen az a kép,
mely Gellért Endréről fennmarad az
tánunk következők számára. Hiszen nem
apozhatnak bele „összegyűjtött műveibe",
em tekinthetik meg alkotásainak
iállítását, hogy rektifikálják azt, amit
setleg korrigálandónak vélnek benne, s
ogyatkozik azok száma is, akik az
mlékpróbát emlékük próbájának vethetnék
lá. Á színháztörténész, akinek munkáját
sak a kortársi kritika kontroll-ja kíséri,
ehát kiváltságos helyzetben van. Gellért
ndre munkásságát az utó-kor nem
rtékelheti át, nem finomíthatja,
rnyalhatja, nem mélyítheti el vízióját

róla (mint mondjuk Adytól, Bartókról,
Derkovitsról), úgy marad fenn, ahogy
monográfusa megörökítette. (Vagy mo-
nográfusai megörökítették.) Ez a szín-
háztörténész különleges felelőssége. Hi-
szen a későbbi korok legfeljebb elvei,
adatszolgáltató alapossága, logikája
alapján ítélhetik meg munkáját - de nem a
tárgyával való szembesítésben. Ezért arról
a rejtett „színiesztétikáról" is szólnunk
kell, amelyet a különböző „esszé-
betétekben" fejt ki a szerző a színház kü-
lönböző komponenseinek a szerepéről, s
amelyek - ha egyes részkérdésekben talán
lehet is vitatkozni, s ha olykor ki is lógnak
a könyvből - a maguk egészében á
huszadik századi színházelmélet kor-szerű
szemléletével hitelesítik monográfiáját.

Vannak munkák, amelyeket joggal
mondunk hiányt megszüntetőnek. Molnár
Gál könyvére is elmondhatjuk ezt, bár
ugyanúgy - s ez nem kisebb elismerés -
hiányt teremtőnek, hiányt tudatosítónak is
nevezhetnénk. Éppen eredményeivel hívja
fel a figyelmünket színház-tudományunk
elmaradottságára, fehér foltjaira, sőt nem
egy esetben „színháztalanságára" is. S
egyben arra is, hogy miként láthatunk
hozzá e hiányok leküzdéséhez.

E számunk szerzői:

BREUER JÁNOS a Magyar Zene főszer-
kesztője

BŐGEL JÓZSEF a Kulturális Minisztérium
Színházművészeti Osztályának főelőadója

ELBERT JÁNOS a Nagyvilág rovatvezetője

CSERJE ZSUZSA az Irodalmi Színpad
rendezőasszisztense

EMŐDI NATÁLIA a Nemzeti Színház dra-
maturgja

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja ro-
vatvezetője

GEROLD LÁSZLÓ újságíró, az újvidéki
Magyar Szó munkatársa

GYERTYÁN ERVIN esztéta, a Magyar
Filmtudományi Intézet főmunkatársa

LUX ALFRÉD az OPI munkatársa

MÁRIÁSSY JUDIT újságíró, az Élet és
Irodalom szerkesztője

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PETERDI NAGY LÁSZLÓ a Színházi Intézet
főmunkatársa

PÓR ANNA táncesztéta

RAJK ANRDÁS újságíró, a Népszava
munkatársa

SIKLÓS OLGA a Magyar Rádió rendezője

BŐGEL JÓZSEF

A II. Országos Díszlet-és
Jelmezterv Triennálé

Miskolc, 1977

Zavarba jön, aki az elmúlt évtizedek
díszlet- és jelmeztervezési törekvéseitől -
általánosságban - be akar számolni.
Köztudott, hogy a világ színházművé-
szetében e század eleje óta tart a reteatra-
lizáció, azaz a színház visszahelyezése
saját jogaiba, még pontosabban: ön-
törvényűségének megvalósítása, tovább-
fejlesztése. Mindennek következtében
erősebben fejlődtek azok az összetevői,
amelyek révén az öntörvényűség leg-
jobban megteremthető, tehát a rendezés
művészete, a színészi játék új és új elmélete
és gyakorlata, valamint a színpadi tervezés
művészete.

Ne legyünk túlzók vagy háládatlanok. Ez
utóbbi ugrásszerű fejlődésére nem kis
hatást gyakorolt a modern dráma-irodalom
sok új tendenciája. A realista (újabban a
naturalista vagy neonaturalista), a
szimbolista, a konstruktivista
expresszionista tervezői vonulatok írói
ihletettségűek is voltak, s aligha ma-
gyarázhatók meg pusztán tervezőművészi
fantázia szüleményeiként. De a fel-sorolt
irányzatok egyúttal kapcsolódást
jelentettek képző- vagy iparművészeti
törekvésekhez, stílusirányzatokhoz is, s
így a végső összegezés még nehezebb. S
aztán a közelmúlt váratlan fordulatai: a
reteatralizáció nem is kevés színház-
művészeti irányzatnál azt kezdte jelenteni,
hogy minél egyszerűbb játékteret kell
teremteni a felfokozott eszköztárú
színjátszásnak, olykor a legegyszerűbb
jelmezekkel, „munkaruhákkal" együtt.
Úgy látszott, hogy az ilyen esetekben a
folyamat mintegy „felfalja egyik leg-
kedvesebb gyermekét", a szcenográfiát.

A folyamat - a színházművészet
autonómiájának megteremtése és tovább-
fejlesztése - visszafordíthatatlan. Minden
öreges bölcselkedés nélkül is világos,
hogy a komponensek együttes fejlődése a
kívánatos, hiszen a színházművészet
összetett művészeti tevékenység és csa-
patjáték, egyes részeinek kiemelése,
erőszakolt túlfejlesztése aberrációkat szül
a kétségtelen eszköztár-gazdagítási folya-
matok ellenére is. A színpadi tervező-
művészetnek kapcsolódnia kell a nagy
rendezői törekvésekhez, a legfrissebb


