
K I R Á L Y N I N A

MENTSÉG ÉS MAGYARÁZAT
lyan művészetről írni, amely több művé-
szeti ág szintézise és összegzése, sokol-
dalú képzettséget és sajátos megközelí-
tési módot igényel. Vannak ugyan olyan
elméleti és színháztörténeti szótárak, ké-
zikönyvek, melyek egyetlen szerző tollából

származnak (mint például Alfred Simon
rendkívül élvezetes 20. századi francia színházi
lexikonja vagy a német színháztörténeti lexikon),
többségük azonban „műhelyben" készül, s több
ember sokévi munkájának eredménye - ide
sorolnám a híres olasz, az 1965-tel záruló
lengyel vagy a jelenleg készülő kínai
színművészeti lexikont. Az utóbbiak külön
biobibliográfiai csoport által kidolgozott,
egységes kritériumokra épülnek.

A Magyar Színházművészeti Lexikon körüli vi-
tákban sok építő szakmai kritikai megjegyzés
olvasható, amelyek nagyon fontosak és
figyelem-re méltóak egy esetleges újabb kiadás
vagy - ami elérhetőbbnek tűnik - egy kiegészítő
füzet elkészítésénél. Ennek a füzetnek az
előkészítő munkálatai már akkor elkezdődtek,
amikor a lexikon még a nyomdában volt.
Mindazonáltal a kritikai észrevételek között,
amelyeknek szakmai érvelésével mint a kötet
olvasója és használója többnyire egyetértek,
napvilágot láttak olyanok is, melyek közvetlenül
az Országos Színháztörténeti Múzeumot és
Intézetet és annak munka-társait érintik. A
bírálat ezen a ponton, úgy vélem, nem helytálló.

Igaz ugyan, hogy a lexikonkészítés „bázisa" (a
kifejezés Bőgel József Volt egyszer egy műhely
című vitacikkéből való) az intézet volt, azonban a
negyvennyolc felsorolt szócikkíró között alig van
tíz, aki az intézet munkatársa. (Bőgel József ne-
ve sajnálatos módon, nyomdatechnikai hiba mi-
att lemaradt, amiért a főszerkesztő és az intézet
vezetősége több fórumon is elnézést kért; de volt
olyan szerző is, aki nem kívánta feltüntetni a
ne-vét.)

A lexikon anyagával korrektúrában ismerked-
tem meg. Mint az intézet megbízott igazgatója
feladatomnak tekintettem, hogy segítsem a
munkának azt a részét, amely a kollektíva erőfe-
szítésével készült, Székely György vezetésével,
szoros határidő mellett. A munka során egyre vi-
lágosabban kitűnt, hogy hosszú évek lemaradá-
sát - rendszeres, módszertanilag megalapozott
gyűjtés, egységes elvek híján - nehéz lesz pó-
tolni. A lexikon hiányosságai, úgy vélem, három
alapvető problémakörrel kapcsolatosak.

Az első: a drámaírók listájának hiányosságai.
Ez a probléma elsősorban azzal magyarázható,
hogy eredetileg nem tervezték a drámaírók fel-
vételét a szócikkekbe. Nemcsak azért, mert a le-
xikon terjedelme nagyon szűkösre volt méretez-
ve, hanem azért is, mert annak a szemléletnek,
amely a színházművészetet „irodalmi" és „szín-
padi" elemre bontja, Magyarországon szakmai
hagyományai vannak. A drámai műnek mint

színpadi partitúrának az értelmezése sem elég-
gé kidolgozott, elméleti megközelítése nem ér-
vényesül a gyakorlatban. Kevés mai magyar drá-
maíró mondhatja el magáról, hogy rátalált volna
egy olyan rendező partnerre, mint amilyen pél-
dául a lengyel Jerzy Jarocki, aki Rózewicz és
Mrożek darabjaiból új színpadi-drámai formát te-
remtett. Megemlíthetnénk azt is, hogy a klasszi-
kusok közül is hiányoznak - a francia és német
színházművészeti lexikonoktól eltérően - olyan
címszavak, melyek például Shakespeare vagy
Molière alkotásainak legfontosabb hazai inter-
pretációit mutatnák be áttekinthető formában.

A második: a Sándor L. István cikkében emlí-
tett „hiányzó nyelv" problémaköre. Nem véletlen,
hogy Sándor L. István elsősorban a rendezőkről
szóló szócikkekre hivatkozik. Ahhoz ugyanis,
hogy kialakuljon a művészi értékeket szem előtt
tartó és pontos fogalmi rendszerrel dolgozó „el-
méleti nyelv", sokkal több rendezői és színészi
alkotópályát bemutató igényes monográfiának
kellene készülnie, nem is beszélve egy magyar
nyelvű elméleti szótárról vagy legalább egy ilyen
mű lefordításáról - a szemiotikai megközelítésű
francia és olasz vagy a hagyományosabb mód-
szerű angolszász nyelv köréből. Még a 19. szá-
zad közepén írta Norwid, lengyel gondolkodó és
író, akit sokat kritizáltak nehézkes stílusa miatt,
hogy ha egy nyelvben nincs valamire kifejezés,
akkor az azért van, mert maga a fogalom sem
létezik. A magyar színházi szakirodalomban
alig van monografikus feldolgozás a kortárs
rendezőkről, színészekről, látványtervezőkről;
hogy is lenne róluk kialakult, nyelvileg és
fogalmilag le-tisztult, lexikonba foglalható
tudásunk? Hány olyan feldolgozás van, mint
amilyen például Ha-rag Györgyről és színházáról
vagy a cseh Josef Svobodáról készült? Pedig ez
lenne az alapfeltétele annak, hogy magyar
nyelven is megfelelő szókészlettel és
fogalomrendszerrel lehessen

gényes, elgondolkodtató bírálatot közölt a

SZÍNHÁZ 1995. januári száma Sándor L.
István tollából a tavaly megjelent Magyar
Színházművészeti Lexikonról. Leglénye-
gesebb megállapításaival mint a kötet fő-
szerkesztőjének egyet kell értenem, és ha
erre a közeljövőben kiadópolitikai

lehetőség nyílik, ér-vényesíteni is kell azokat.
Azt mára kötet megjelenésekor is tudni lehetett,
hogy viszonylag rövid időn belül, legkésőbb
1996-97 folyamán kiegé-

szélesebb magyar és világszínház-történeti
kontextusba helyezett áttekintést adni.

Ennek fényében természetes az is, hogy a lexi-
konban szegényesek a rendezőkről szóló
szócikkek információi, s a bibliográfia is lezárul a
70-80-as évekkel. A színész és a szerepalak
közötti viszony sem kap megfelelő leírást,
interpretációt. Az alapvető probléma talán mégis
ott van, hogy hiányoznak a konkrét példák, a
nevekkel fémjelzett irányzatok, elsikkadnak a
stílusjegyek.

A harmadik: az ikonográfiai bibliográfia hiá-
nyának problémaköre. Tudjuk, hogy nincsenek
teljes értékű feldolgozások, az elkészült (Cenner
Mihály, György Eszter szerkesztette) katalógu-
sok alapján azonban meg lehetett volna jelölni a
színházművészethez kapcsolódó képzőművé-
szeti alkotásokat és lelőhelyüket. Színes mellék-
lettel azonban ezt nem lehet pótolni. A színész-
és szerepportrék pedig elsősorban a
színháztörténet nagyon fontos adalékai, és
csak másod-sorban önálló képzőművészeti
alkotások.

A feladat, amelyre a Magyar Színházművé-
szeti Lexikon vállalkozott, rendkívül nagy. Alkotói
igyekeztek lehetőleg teljes áttekintést adni a ma-
gyar színjátszásról a kezdetektől napjainkig, és -
ami különösen nagy érdemük - első ízben át-
fogni a magyar nyelvű színházi kultúra egészét,
földrajzi és politikai határok nélkül. Ez a teljes-
ségre való törekvés nagyon sok dokumentációs
és egyéb feltáró munkával járt, és megnehezítet-
te a lexikon kiadását, de egyben nagy
eredményeket is hozott. Amikor 1994
decemberében a Színháztörténeti Múzeumban
és Intézetben tartott nemzetközi konferencián
ajándékba adtuk ezt a lexikont holland
vendégeinknek, azok nem-csak a könyv „fizikai"
súlyát értékelték, hanem - mivel egyből mindent
megtaláltak benne, amire kíváncsiak voltak -,
szellemi értékét is méltányolták, annál is inkább,
mert náluk még nem készült hasonló lexikon.

szítő „füzetre" lesz szükség. A kéziratot ugyanis
lényegében 1993 nyarán le kellett zárni; ez után
már alig volt mód a mégoly szükségesnek vélt ja-
vításokra, változtatásokra. Mivel pedig ilyen
szaklexikon hazai viszonyaink között, mint azt a
példa is mutatja, csak több évtized elmúltával je-
lentethető meg ismét, az lenne a hasznos, ha a
még meglévő, az anyagot ismerő gárda hajtaná
végre a kiegészítés munkáját.

Az ehhez szükséges munkálatok szinte na-
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AMI (MAJDNEM) MEGOLDHATATLAN...



SUMMARY

pokkal a kötet ünnepélyes bemutatása után
megkezdődtek. Kínos hiányokat - amilyenekre a
bírálat is utal - kellett felfedeznünk (hogy csak
egyetlen példát említsek: az Eörsi István-cikk ki-
maradását); s a téves adatok, sajnos, nem min-
dig csak sajtóhibából származnak, és természe-
tesen indokolttá teszi a kiegészítést az azóta ala-
kult színházak és az időközben elhunyt művé-
szek adatainak pótlása is.

Elgondolkodtató a „szaknyelv hiányáról" szóló
megállapítás. A lexikon csaknem ötven szerzője
nyilvánvalóan más és más előképzettségű. Nin-
csen olyan szakszótár, mint például néhány tech-
nikai-tudományos ágazatnál, amely közmeg-
egyezéssel fogadtatná el a meghatározásokat,
esetünkben például a színművészet alkotói
folyamatának megjelöléseit, a színpadi
stílusáramlatokat. Tapasztalhatjuk, hogy
kritikusaink, dráma-elméleti szerzőink,
esztétáink, képzőművészeti szakíróink más és
más „szótárt" használnak. Sajnos a lexikon
megírása előtt nem volt mód semmilyen
értelmező egységesítésre. Inkább az történt,
hogy maga a szócikktömeg tudatosította ezt a
problémát. A bírálat jogos, fontos feladatot jelöl
meg a közeljövő kutatói számára.

Másfelől azonban súlyos terjedelmi nehézsé-
gek merültek volna föl, ha a szerkesztőség olyan
sajátos, lényegében nem lexikális igényeknek
próbált volna eleget tenni, mint amilyenekre Sán-
dor L. István utal. Nyilvánvaló, hogy egy Harag
Györgyről szóló monográfia, de akár csak egy
esszé vagy folyóiratcikk is messze több adatot,
fontos tudnivalót, jellemzőbb értékelést tartal-
mazhat, mint teheti azt egy lexikonszócikk, egy
kétszázéves időtartamot egyetlen kötetben fel-
ölelő kiadványon belül. A „mutatók", a „szerep-
osztások", az egyes produkciók helyének-évé-
nek közlése beláthatatlan áradatot indított volna
el. Társulati névsorok? Az évtizedeken, sőt
egyes esetekben száz-százötven éve működő
színházak melyik évadának névsora adna hite-
les képet?

A „visszakeresés" lehetősége sem a lexiko-
nok ismérve. Biztos vagyok benne, hogy ilyen
igénnyel csak monografikus feldolgozások, szín-
házakról, színészekről szóló tanulmányok ese-
tében lehet fellépni.

A „pályaképek" megrajzolása lehetne, bele-

értve a „mesterek"-re való hivatkozásokat is, va-
lóban hitelesebb, pontosabb, sokoldalúbb, néha
szakszerűbb. De ezekhez is szükség lett volna a
meglevőnél sokkal több alapos tanulmányra,
előmunkálatnak tekinthető folyóiratcikkekre,
amelyeknek megállapításait a lexikon jó lelkiis-
merettel használhatta volna föl. Ez magyarázza
azt is, amit más kritikusok is megállapítottak,
hogy tudniillik a régebbi, múlt századi vagy szá-
zadunk első felében működő művészek eseté-
ben a lexikon kiegyensúlyozottabban fogalmaz,
mint az utóbbi évtizedek alatt befutott művész-
pályák ismertetésekor. Valószínű, hogy ezt az
igényt is csak egy következő, teljesebb körű és a
jelenlegi kiadványból nyert tapasztalatokat fel-
használó új lexikon tudja majd kielégíteni.

Csak röviden reflektálok a SZÍNHÁZ-nak
ugyanebben a számában megjelent Volt egyszer
egy műhely című cikkére. Durva hangvétele azért
is meglepő, mert a szerző saját megfogalmazása
szerint is a lexikonban leközölt körülbelül száz-
nyolcvan szócikke - idézem - „lényegében
nyolcvan-kilencven százalékban változatlanul
jelent meg". Ehhez képest túlméretezettnek ér-
zem a felháborodását. Szerkesztői-stilisztikai
változtatásokra csak olyan esetekben került sor,
amikor az olyan jelzős szerkezetek, minta szinte
minden egyes szócikkben megjelenő „konstruk-
tív térképzés", összemosták volna a nagyon is
különböző tervezőegyéniségeket. Az ebből a fel-
ismerésből adódó változtatásokat a szerkesztő-
nek nemcsak joga, de kötelessége is volt elvé-
gezni. A hozzászólás szerzőjének, Bőgel József-
nek egyetlen igazán jogos sérelme van és lehet,
amit különböző módokon (így például a Radnóti
Miklós Színházban tartott könyvpremieren) sze-
mélyesen, nagy nyilvánosság előtt igyekeztünk
korrigálni, az tudniillik, hogy érthetetlen és az ő
számára nyilván megbocsáthatatlan módon ne-
ve kimaradt a szerzők névsorából.

Végül: túl pesszimistának érzem az igazán
hasznos „fő"-bírálat címét (Ami megfoghatat-
lan), amely szerint ez a terület, ez a téma olyas-
mi, „ami megfoghatatlan". Én úgy gondolom, és
válaszom címe is erre utal, hogy a feladat „majd-
nem" megoldhatatlan. Ez a „majdnem" talán
pontosabban fejezi ki lehetőségeinket és termé-
szetesen bírálható teljesítményünket.

The present issue opens with the a leading article
by author András Forgách who exposes his per-
sonal view on the increasing popularity of
Heinrich von Kleist on our stages.

Our critics - István Sándor L., Judit Szántó,
Tamás Tarján, Adrienne Dömötör, Katalin Saád
and Katalin Kállai - share with the reader their im-
pressions on, respectively, Kleist's The Prince of

Homburg (New Theatre), Rostand's Cyrano

(Comedy Theatre), Three Sisters in Blue, a pecu-
liar montage of Tchekhov's play The Three Sisters
and Ludmila Petrushevskaya's sequel, Three Girls

in Blue (Studio of the József Attila Theatre), Sta-
nisław Wyspiaríski's A November Night (Szolnok)
and Oscar Wilde's Salome (Miskolc).

We give further space to the debate following
the sad downfall of Budapest's Arts Theatre. Our
collaborator Judit Csáki replies to fellow-critic
Tamás Mészáros who, in our February issue,
contested her position, and László Megyeri, fi-
nancial manager of the theatre, also offers his
views on the matter.

Several writings are devoted to the Europe
Theatre Festival that took place this time in Milan
at the end of 1994. Tamás Koltai, editor-in-chief
and László Bérczes, collaborator of our review
were both present at this important manifestation
and sum up their view of the experience, while
Katalin Róna talked to Maestro Giorgio Strehler,
director of the Festival and its this time host. We
also publish the opinions of some Italian critics on
Tonight We lmprovise, a play by Pirandello of-
fered by our own Katona József Theatre to the
public of the Festival.

This month's playtext being Love in the Cri-
mea, an important new work by Slawomir Mro-
żek, we publish Józef Opalski's interview with the
author, Elzbieta Baniewicz's review of the play
and some other critics' opinion on the two recent
productions of the work in Poland.

Adrienne Darvay Nagy saw for us Howard
Brenton's Scenes From an Execution, as per-
formed at the Hungarian State Theatre of Ko-
lozsvár/Cluj (Rumania).

In his column of theatre research, Géza Fodor
this time introduces and publishes Peter Brook's
essay, called The Essential Radiance.

As an introduction to Pina Bausch's forthcom-
ing Budapest tour, we publish Susanne
Schlicher's article on the great choreographer's
Wuppertal beginnings and a biographical sum-
mary of Ms. Bausch's life and activity.

In a previous issue we brought some con-
troversial opinions on the new manual of Hunga-
rian scenography; we now publish the answers
of György Székely, general editor of the book and
of Nina Király, director of the Hungarian Theatre
Museum and Institute.

Gert Weigelt: Iphigenia
A Wuppertali Táncszínház március 18-21 . között Budapesten vendégszerepel. Gert Weigelt
képén az együttes egy korai (1974-es) előadásából, a Pina Bausch által koreografált Iphigenia
Tauriszban című Gluck-opera balettváltozatából a címszereplő, Malou Airaudo látható.


