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Nem tudunk lexikont készíteni (írni 
sem, de szerkeszteni javákképpen 
nem, bár remélem, az ÚMIL kivétel 
lesz). Azt hiszem, a „Pallas" volt az ál
talam ismertek közül az utolsó kitűnő 
lexikon. Amit most a kezemben tartok, 
nemes (?) versenyben van a minden 
idők egyik legrosszabb lexikona büsz
ke (?) címéért. Következetlen, igen sok 
adathiba, erősen hiányos, könnyen 
hozzáférhető adatokat nem kapunk, 
helyenként zavaros szócikkek... Meg
kísérlem a fukar kezekkel mérő szer
kesztő megadta terjedelmen belül majd 
igazolni a nagyon szomorúan, az elmu
lasztott lehetőség miatt „szinte" (erre 
visszatérek) már-már keserűen hangzó 
megállapításomat. Körülbelül négy hó
napig forgattam, jegyzeteltem, keres
tem a mentő körülményeket. Mert tu
dom, hogy „színházművészeti" lexi
konra óhatatlanul szükség volt-van; 
ami eddig magyarul megjelent, elavult 
adataiban és szemléletében, pontatlan, 
hiányos, egyébként is könyvészeti rit
kaságszámba megy. Azóta kiteljesedett 
Pukánszkyné Kádár Jolán munkássá
ga, szintén bezárult Staud Géza és Má-
lyuszné Császár Edit életének köre, 
ereje teljében kiváló színháztörténeti 
munkákat alkot - szerkeszt - ad ki Ke-
rényi Ferenc, az iskoladráma-kutatás 
fénykorát éli, Kováts Miklós monográ
fiája, Enyedi Sándor szövegközlései, 
Gerold László helyi kutatásai izgalmas 
adatok-összefüggések sokaságát bá
nyászták elő, a Színházi Intézetben, az 
Országos Széchényi Könyvtár Színház
történeti Tárában alapkutatások foly-
tak-folynak, a megyei levéltárak kiad

ványaiból ismeretlen adatok tömege 
bukkant elő, Jókai Mórnak, Csokonai 
Vitéz Mihálynak, Vörösmarty Mihály
nak, Juhász Gyulának, Ady Endrének, 
Bessenyei Györgynek (kit hagytam ki?) 
művei kritikai kiadásban jelentek meg, 
a színháztörténetet is segítendő, nép
szerű kötetekből a közeli múlt és a jelen 
nagy színészegyéniségeinek életrajzát 
ismerhetjük meg. Egyszóval: alapos 
előtanulmányok voltak, vannak (és bi
zonyára lesznek), rájuk támaszkodni 
természetes. És még nem említettem a 
Színháztudományi Szemle című lapot, 
Bécsy Tamás elméleti munkásságát, és 
elnézést mindenkitől, aki e leltárszerű 
felsorolásból kimaradt. Pusztán arról 
akartam szólni: színháztörténeti és -el
méleti kutatások, elemzések, doku
mentációk segíthetik-segítették (volna) 
a lexikon készítőit. S még egy, kihasz
nálatlanul maradt forrás. Ugyanis fel
tűnő, hogy élő-működő színészek élet
rajzi adatai sokszor hiányosak. Hát 
nincsen a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolának anyakönyve, ahol utána 
lehetne nézni a pontos (és hiteles) ada
toknak? Ami pedig a nemrég elhunyta
kat illeti: ott is sok a kérdőjel. Nem 
vitatom a lexikon készítőinek igyeke
zetét. Ámde: ne tudná senki, hogy az 
Országos Széchényi Könyvtárban van 
egy (nem tudom, milyen állapotban 
lévő) katalógus, amelyet egykori 
könyvtári munkám során magam is 
gyarapítottam olyan módon, hogy a 
Népszabadságból és a Magyar Nem
zetből kivágtam az újságokban közölt 
halálhíreket, a nevezetes és kevésbé 
nevezetes személyekről szóló, bármily 
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jelentéktelennek tetsző tudósításokat, 
közleményeket; ezeket kartonra ra
gasztottuk, és ábécé-rendben tároltuk. 
Páratlan forrásértéke van (a halálozás 
napja nem mindig állapítható meg így 
sem!). Továbbá: gondolom, a színhá
zaknak is van olyan személyi anyaguk, 
amely a személyiségi jogok megsértése 
nélkül is felhasználható (mint ahogy 
ilyen a TMB-nek is van a tudóséletraj
zok tekintetében). Továbbá: a színházi 
kérdésekkel foglalkozó kutatók köre 
nem túl tág, ám a megyei könyv-
tárosokkal-levéltárosokkal való levele
zés révén bővíteni lehet, és helyi kiad
ványokat is fel lehet lapozni. Továbbá: 
az Országos Széchényi Könyvtár Apró
nyomtatványtárában gyászjelentések 
is föllelhetők. Ezek átnézése pontosab
bá teheti a lexikoncikket. Lehet, hogy 
néhányan a szerzők-szerkesztők közül 
igénybe vették ezeket a szolgáltatáso
kat. De tessék átnézni a lexikont, meg
döbbentő: mennyi a kérdőjel. Nem a 
színészet hőskorszakára vonatkozólag, 
a XX. századi anyagban. 

Nem ismeretes előttem a válogatás 
szempontja. Álljon itt egy hevenyészett 
névsor azokról, akik számomra érthe
tetlen módon kimaradtak. Ady Endre 
(írt színművet, de színikritikus is volt), 
Babits Mihály (színműíró és fordító), 
Asztalos Miklós (a Nemzeti Színház 
játszotta színművét), Csokonai Vitéz 
Mihály (színműíró, librettó-fordító, 
fordító), Fehér Klára (színműíró, két
ségtelenül nem ő a legnagyobb magyar 
drámaíró, de több drámája került szín
re, nemcsak Magyarországon), Fejes 
Endre (színműíró), Gáli József (szín
műíró), Gyöngy Pál (zeneszerző), a 
Gyulai-Gaál-fivérek (karmester, zene
szerző, a színes mellékletek utolsó 
előtti lapján Újpesti lány című zenés 
vígjátékuk plakátjának reprodukció
ja!), Halász Rudolf (csak Halász Péter 
társszerzőjeként van benn a lexikon
ban), Hankiss Elemér (színházi biblio
gráfia készítője), Háy Gyula (nem kom

mentálom), Horányi Mátyás (színház
történész, az Eszterházy vigasságokat 
több nyelvre fordították le), Illés Endre 
(nem kommentálom), Ignácz Rózsa 
(színésznő, színműíró, fordító, színész
portré kötet, Prospero szigetén szerzője, 
egyik portréja benn a szakirodalom
ban, több másik színészről írt portréjá
ról nem tud a szócikk írója, vagy nem 
tartja fontosnak, pedig mindegyik va
lamilyen szempontból fontos, a Kiss 
Irénről szóló egyedülálló), Kemény 
Egon (zeneszerző, aki a főszerkesztő 
feltehetőleg önmaga által írt címszavá
ban szerepel, Székely rendezte a Vala
hol délent, melynek komponistája nem 
érdemelt címszót!), Kónya Judit (szín-
háztörténész, csak Hegedűs Géza társ
szerzőjeként van jelen), Kéry László 
(éveken át színikritikus, Shakespeare-
ről több könyvet írt), Kölcsey Ferenc 
(nem kommentálom), Krúdy Gyula 
(színműíró például), Maár Gyula (ren
dező), Juhász Gyula (például operett
dalszövegek szerzője, színikritikus), 
Mindszenty Ödön (operaénekes), Mol
dova György (színműíró), Munka Kör 
(csak Kassákné Simon Jolánnál, önálló 
címszavát nem lelem), Nádas Gábor 
(zeneszerző), Rejtő Jenő (kabarészer
ző), Szabó Lőrinc (fordító, és milyen 
jó!), Nagy Péter (több éven át kritikus, 
fordító, színháztörténész, a Nemzeti 
Színház igazgatója, a „Nemzeti" cím
szavában egy fél mondat azért meg
illeti!), Sárközi György (színműíró), 
Sárközy István (zeneszerző), Szántó 
György (darabját adták a Nemzetiben), 
Székely Júlia (nem úgy, mint Staud 
Géza felesége, hanem színműíró, He
vesi rendezőtanfolyamának hallgatója, 
erről tanulmányt írt), Vas István 
(színműíró, musical dalszövegeinek 
írója, fordító), Verseghy Ferenc (szín
műíró, fordító, kritikus olyan értelem
ben, hogy a Pikko hertzeg előadásáról írt 
beszámolót), Weiner Leó (Csongor és 
Tündét). Ha van (helyesen) Unger Ka
rolináról címszó, Fodor Josephine-ről 
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miért nincs? Ha La Grange Annáról 
van címszó, lehetne Ira Aldridge-ról is 
(Ligeti Ernő regényt írt róla). 

Az erősen válogatott hiányjegyzék 
után jöjjön a még lehangolóbb váloga
tott jegyzék a tárgyi tévedésekről. Ab-
lonczy László a Tiszatáj című folyóirat
nak soha nem volt szerkesztője, pusztán 
rovatvezetője. Voinovich Géza nem le
hetett a szegedi egyetemen Gyulai Pál 
tanítványa, márcsak azért sem, mert 
akkortájt Szegeden még nem volt egye
tem. Márai Sándor 1928-ban még nem 
volt a Pesti Hírlap munkatársa, hanem 
az Újságé, a Pesti Hírlaphoz csak Kosz
tolányi halála után került. Azonkívül 
a 20-as-40-es években nem játszották 
folyamatosan egyfelvonásosait, mert 
csak egy darab egyfelvonásosa volt, 
amit viszont németül adtak elő egy 
kísérleti színházban, magyarul ennek 
csak egy jelenete látott napvilágot a 
Kassai Naplóban. Erről szakirodalom 
is akad. Egyébként a Márai-szócikk 
szerzője nem tud az Egy úr Velencéből 
című színműről (csak a Farkas Ferenc-
címszóban), sem hangjátékairól, ame
lyeket a külföldi rádiók adásai adtak, 
időnként idegen nyelven is játszották a 
külföldi rádiókban. Franciaországból 
nem tudósította rendszerint a Kassai 
Munkást (jóllehet verse jelent meg ott), 
hanem a Kassai Naplót. Van róla szak
irodalom. Mátray Gábor nem A tündér 
álma című névtelen tündérjátékhoz, ha
nem Ernyi Mihály A tündér alma című 
darabjához írt kísérőzenét. Van róla 
szakirodalom. Tiboldi Mária valóban 
szerepelt A nemzet csalogánya című ze
nés játékban (még a televízió is közve
títette), csakhogy az nem előadóest volt, 
hanem a Kerényi Ferenc által összeállí
tott, Korona Pódiumra szánt színmű. 
Tiboldi Mária partnere egyébként Far
kas Bálint volt (szerepel a lexikonban). 
Katona József - mint közismert! - nem 
1826-ban tért vissza végleg Kecskemét
re. A címszó szerzője kijelenti, misze
rint a szerb színészet gyökerei Szent

endrére nyúlnak vissza, a továbbiak
ban szó sincs Szentendréről, csak oly
képpen mint hogy Joakim Vujic ott 
tanított (egyébként ha már van szerb 
színjátszás Magyarországon címszó, 
miért nincs szlovák vagy román? Talán 
nem volt?). Arnold Györgynél olva
som, hogy évszám nélkül ő a zene
szerzője a Mátyás királynak választása 
című műnek, a Heinisch József címszó
ban ott az évszám: 1829-32, eszerint 
Arnolddal társszerzőségben alkották. 
A Dérynéről írt címszó szerint 1944-
ben Bayer József adta ki leveleit, a 
Staud Gézáról közölt címszó szerint 
évszám nélkül Staud tette ugyanezt. 
Egyébként a Déryné-címszó nem tün
teti föl a művésznő emlékiratait. A le
xikonszerző szerint Brachfeld Siegfried 
filozófiai doktorátust szerzett, a Pester 
Lloydról írt bölcsészettudományi doktori 
értekezése elolvasható a Budapester 
Beiträge zur Germanistik sorozat egyik 
darabjaként. Székely György címsza
vában A Magyar Színháztörténetként 
van feltüntetve a Magyar Színháztörté
net, a Lendvai Andor címszó szerint az 
operaénekes 1934 és 1961 között az 
Operaház magánénekese volt - igaz, 
kisebb szünetekkel, hiszen a zsidótör
vények miatt előbb az OMIKÉ-ben éne
kelt, majd munkaszolgálatos lett. Té
ves, hogy 1949-54 között Németh Lász
ló nem publikálhatott. Eredeti művei 
nem jelenhettek meg, fordításai igen. 
Feledékenység-e az oka annak, hogy 
Klárné Angyal Ilka nem szerepel nép
színmű szerzőjeként? (Szép Darinka); 
hogy Kerekes János zeneszerzői műkö
déséről egyetlen szó sincs, csak kar
mesteri munkájáról; hogy meg sem 
említtetik, miszerint Izsáky Margit Ká
dár Imre első felesége, majd abbahagy
ta a színészi pályát, és igen jónevű, egy 
időben sokat foglalkoztatott újságíró 
lett; hogy míg Joó László (a cikk jellem
zése szerint) „népi ihletésű, erőteljes 
alakokat formált meg hitelesen", addig 
szerepei között az alábbiakat tüntetik 

770 



föl: Posa márki, a IL Richard Lord Ber-
keley-je és Gosztonyi János Kolumbusza 
(egyik sem kimondottan népi figura!); 
hogy nem egyszerűen tárgyi tévedés, 
hanem valamiféle aránytévesztés az 
egyébként művelt, jótollú, de igazán 
nem elsővonalbeli Kárpáti Aurélról 
ilyent írni: „Kritikái és tanulmányai 
hozzájárultak a kor stílusproblémáinak 
tisztázásához." Kassákné Simon Jolán 
előadóművészként a modern - futuris
ta, expresszionista, dadaista - irányok, 
a „szómágikus" szavalóstílus képvi
selője volt. Tehát a szómágia a futuris
ta, a dadaista és expresszionista szín
ház vagy előadóművészet jellemzője, 
külön-külön vagy egyszerre mindnek? 
Olykor belső ellentmondás van a szö
vegen belül: Judik Etel Karinthy Fri
gyessel kötött házassága után (1912) 
visszavonult a színpadtól, 1917-ben fel
lépett Feld Irén társulatában. Lehet, 
hogy csak a fogalmazás kissé ügyetlen? 
A Józsefvárosi Színház címszó sze
replője Eisemann Mihálynak tulajdo
nítja az általam is kedvelt operettet, a 
Csókos asszonyt Az Eisemann-címszó 
nem, a Zerkovitz-címszó helyesen tün
teti fel. Olykor (ki tudja, milyen okból?) 
a címszó elvágja a címszó „hősének" 
pályáját, Zerkovitz Béla 1948-ban halt 
meg, az utolsó adat: 1926. (így marad 
el például A doktor úr), EmŐd Tamás 
1938-ban halt meg, utolsó adat: 1928. 
Sokszor ugyanez a helyzet azokkal a 
színészekkel, ahol működési adatokat 
hoz a lexikon. Ilyenkor a címszó után 
M. A. jelzéssel az alábbi adatok követ
keznek: évszám, kettőspont, színház 
vagy város, vagy társulatvezető (szín
igazgató). Csakhogy nem lehet ponto
san tudni, hogy az egyik művésznél 
miért ad meg a lexikon külön működé
si adatokat is, a másiknál miért nem 
(persze, ez inkább a XIX. századi színé
szeinknél fontos). Ugyanis egyfelől a 
működési adatok valójában lexikon
szerűen többnyire megismétlik azt, 
amit a főszöveg oldottan ad, másfelől 

igen sokszor eltérés van a két egység 
között, hol az egyikben van több adat, 
hol a másikban, hol az egyik kezdi az 
adatokat korábban, hol a másik. Nem 
egészen világos, miért kell egy címszón 
belül kétszer ugyanazt (vagy egy kicsit 
mást) elmondani, miért nem lehetett 
ezt (is) egységesíteni, miért nem lehe
tett valamennyi, kevésbé jelentős, sok 
helyütt megforduló színészünknél a 
pályaképet a működési adatokkal meg
oldani és így tovább. Baj van az utalás-
rendszerrel, illetőleg az a baj, hogy 
ilyen nincs. Példa arra, hogy mire gon
dolok (egyet írok ide, de ez eléggé 
jellegzetes). Váczy Vilma címszavában 
olvasom: Férje: Dalnoki Kinglarovits 
Árpád komikus volt, ki 1868-tól szere
pelt vidéki társulatokban. Dalnoki 
Kinglarovits Árpád címszóra nem buk
kantam, a biztonság kedvéért Kingla-
rovitsnál is utánanéztem, ott sem volt. 
Tegyük föl, hogy engem ez a címszó 
érdekel. Csak akkor találom meg, ha 
véletlenül tudom, hogy ki volt a felesé
ge. Elhiszem, hogy ennyi adat került 
elő róla, és nem több (meg azokról, 
akik a férj vagy a feleség címszavában 
rejtőznek), ám mert mégis, ha bújtatva 
ugyan, de szerepelnek a lexikonban, 
külön címszó illetné meg őket, vagy ha 
takarékoskodni akarnak a hellyel (ha 
már másutt nem sikerült), akkor a név 
feltüntetése mellett utalójel és a név, 
amely alatt némi adat tanúskodik arról, 
hogy egykor voltak, játszottak. 

Hogy mennyire nem egységesített a 
fő- vagy a szakszerkesztő, arra ismét 
egy, látszólag jelentéktelen példa. Szín
háztörténészeink, elméletíróink tudo
mányos fokozata hol kiemelten, a fog
lalkozás, a kutatási jelleg feltüntetése 
után szerepel (Székely György [...] ren
dező, színházigazgató, színházelméleti 
író, műfordító, az irodalomtudomá
nyok doktora), hol az életrajzban: 
Bécsy Tamás [...] esztéta, kritikus. 
Majd később: 1972-ben lett az iroda
lomtudományok kandidátusa, 1978-tól 
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az irodalomtudományok doktora. Szé
kely György esetében viszont nem tud
juk meg, hogy mikor lett az irodalom
tudományod: kandidátusa. Mályuszné 
Császár Edit: színháztörténész, az iro
dalomtudományok kandidátusa (mi
kor? miért nincs ott zárójelben, ha Szé
kely Györgynél a nagydoktori védés 
ott van: 1988?). Igaz, Staud Gézáról is 
csak a doktori fokozatot tudjuk meg, 
évszám nélkül. Nála az életrajz lukas: 
1950-1954 között semmit nem csinált? 
Elárulom: biológiát tanított egy gimná
ziumban. Talán a korszakot is jellemez
hetné ez az egy aprócska adat. Kár, 
hogy valamilyen okból, sok egyéb mel
lett elmaradt. És még mindig a fokoza
tok. Kerényi Ferencnél (a tisztelet 
okán? Ki tudja?) a sorrend is változik: 
az irodalomtudományok kandidátusa 
(nincs évszám), színháztörténész, el
lenben Pukánszkyné Kádár Jolán élet
rajzában a fokozat megszerzésének éve 
- helyesen - megtalálható. Más kérdés, 
hogy miután elég sokszor ismétlődő és 
valóban jelentős adatról van szó, lehe
tett volna egységesen vagy kiemelve, 
vagy az életrajzba illesztve, évszámmal 
közölni, és mindenképpen rövidíteni. 
Persze akad még egy változat e téren. 
Kommentár nélkül idézek: Hont Fe
renc [...] rendező, színháztörténész, 
esztéta. Az irodalomtudomány (itt 
egyes szám!) kandidátusa. 

Következetlenség mutatkozik a csa
ládi kapcsolatok feltüntetésében. A 
Gombaszögi-nővérek (a tündérlaki lá
nyok?) egymásután következnek a le
xikonban, szépen, pontosan mind
egyiknél ott szerepel, hogy a másik 
három testvére. Berky Liliről megtud
juk, hogy férje Gózon Gyula, ám Gó-
zon Gyulánál hiába keressük, volt-e 
felesége. A Latabároknál hol feltünteti 
a szócikk írója: ki kinek kije, hol nem. 
Nem eligazító a legifjabb Latabár Ár
pádról, annyi, hogy „a híres színészdi
nasztia legfiatalabb tagja". Nem lett 
volna elképzelhetetlen, ha melléklet

ként a legnevesebb (és leglegendásabb) 
színészdinasztiák családfáját megkap
hattuk volna. Mert így nekünk kell 
összekeresgélni. Tapolczai Gyula - ol
vashatjuk - Tapolczai Dezső és Vízvári 
Mariska fia, viszont Tapolczai Dezső
nél nem lelhetjük meg Vízvári Maris
kát, Vízváry Mariskánál egyiket sem, 
ellenben a sokat sejtető megállapítást 
igen: „Régi színészdinasztia tagja". 
Hogy volt-e köze Vízvár/ Gyula szí
nész-rendezőhöz, nem tudhatjuk, és a 
Vízvári-Szigeti rokonságra is csupán 
máshonnan derül fény, nevezetesen a 
Szigeti Jolán címszóból: „Szigeti József 
lánya, Vízvári Gyula második felesé
ge". De ez a család valahogyan össze
kereshető, Sennyei Vera férjeiről (a töb
bes szám nem elírás) semmit nem tu
dunk meg a lexikonból, és általában 
kiszámíthatatlan, mikor közölnek ro
konsági adatokat. Nehezen fogadható 
el, hogy egyáltalán nem kell közölni 
(márcsak a színészdinasztiák miatt), vi
szont vagy közölnek, vagy nem közöl
nek. A szelekció szempontjai nem is
meretesek. Igen sok például a „Bene
dek"; de bizonyára nem sért személyi
ségi jogot, ha a lexikon elárulta volna, 
miszerint Benedek András (dramaturg, 
színikritikus, műfordító) Benedek Mar
cell fia, semmi közül nincs Benedek 
Tibor színészhez, akinek viszont Bene
dek Miklós a fia. Mint ahogy a „Kom
lósok" között is nehéz kügazodni. 
A konferanszié Komlós Jánosnak sem
mi köze nincs Komlós Vilmoshoz, Sajó
hoz a Hacsek és Sajóból, ez utóbbinak, 
ti. Komlós Vilmosnak viszont Komlós 
Juci és András a gyermekei. Nem a 
pletykaéhséget táplálja, ha férjek, fele
ségek egy lexikonban pontosan fel van
nak tüntetve. Ugyanezt mondhatom el 
a névmagyarosítások, álnevek tekinte
tében. Vagy minden esetben le kell írni, 
vagy egyetlen esetben sem. Somlay Ar
túr nem kisebb színész (hogy mitől 
színészpedagógus, nem tudom. Hogy 
1948-50 között tanított a Színiakadé-
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mián?), ha le van írva, hogy Schneider 
volt; fölösleges lenne itt is névsorral 
szolgálni, ahol ez az adat elmaradt. 

Ami azonban a legbosszantóbb és a 
legmulatságosabb, az a dagályos sem
mitmondás, ahogyan mindegyik, a le
xikonban szereplő személyt piedesztál
ra emelnek. A magam részéről csak 
gratulálni tudok az 1947-ben született 
Vadász Istvánnak, aki „a zeneirodalom 
legtöbb tenorszerepét" már „elénekel
te". Szecsődi Irén pályafutása során 
„az operairodalom szinte valamennyi 
fontos szerepét elénekelte hatalmas si
kerrel" (a „szinte" nyilván azért iktató
dott be a szövegbe, mert a valóban 
emlékezetes Pillangókisasszony reperto-
rájából Sarastro kimaradt, valamilyen 
oknál fogva, pedig ez is fontos szerep!). 
A magyar énekesek többsége, „szinte" 
mindenki, Európa számos vagy több 
operaszínpadán sikerrel szerepelt. Me
lyeken? Mikor? Az esetek egy részében 
a „melyeken?" kérdésre kapunk vá
laszt. Orosz Júliáról megtudjuk, hogy 
„szinte mindenfajta szerepkörben ott
honos volt". Ő is „szinte", hogy 3-4 
sorral lejjebb azt olvashassam: „Kitű
nően ismerte Mozart világát és Puccini 
stílusát, elsősorban (Az én kiemelésem. 
F. I.) ezekben az operákban jeles
kedett." F. Sz. [Főbb szerepei, miért 
nagy Sz? Mindegy!]: két Mozart-, négy 
Puccini- és hat egyéb opera, ül. operett 
(Gounod, Verdi, Strauss, Leoncavallo). 
Melyik sornak higgyek? Információ
nak valószínűleg nem elég bőséges az 
olyan, mint: „Több filmben is feltűnt" 
(Déry Sári), „sokat filmezett" (Kun 
Magda). Ellenben Somlay Artúr film
szerepeiről ennyi olvasható: „1912-
1951 között számos filmben is sze
repelt." Timár József filmszerepeiről 
még ennyi sincs, találtam viszont két 
gyönyörű mondatot. 1. „Kimagasló 
tehetségű, erőteljes jellemszínész" (ez 
jellemzés?), és ami még szebb: 2. „Az 
ötvenes években J...] ritkán játszott". 
Vajon miért? Önszántából? Beteg 

volt? De szemérmesek vagyunk! Eltil
tották! 

Hiába kíséreltem meg, hogy a dagá
lyos semmitmondásra ne hozzak sok 
példát, és másról beszéljek, ezután nem 
mulaszthatom el, hogy ne tegyem szó
vá az olyan, zsurnalisztikus jelzőket, 
mint Orbán Violánál az „emlékezetes", 
Gobbi Hildánál a „felejthetetlen" (ala
kítás), Makrai Pálnál a „jó hangú, kép
szerű [?] művész", Gordon Zsuzsánál: 
„vonzó, művelt színésznő". Jellemzés
ként bizony eléggé az általánosság kö
rében mozog: Gombos Katalin „sokol
dalú tehetség, különböző típusú szere
peket egyformán kitűnően alakít". Mit 
tudunk meg Csortos Gyuláról, ha az 
alábbiakat olvassuk: „Drámai szerepeit 
mély emberábrázolással, hiteles szen
vedély ességgel formálta meg." Bozóky 
István: „Drámai hős szerepkörben az 
értelmen alapuló, letisztult stílus kö
vetője, ugyanez jellemző rendezései
re." Itt vagyunk a rendezőknél, néhány 
idézet a rendezők jellemzéséből: Dévé
nyi Róbert: „Rendezéseire, munkáira a 
mély elemzőkészség, az alapos felké
szültség volt a jellemző." Ellenben Len
gyel György: „Rendezéseit érzékeny
ség és intellektuális megközelítés jel
lemzi." Ezzel szemben Marton Endre: 
„Rend.-i munkásságát elmélyült szö
vegelemzés, a színpadi tér művészi ki
használása, a pontos kidolgozás jelle
mezte." Marton Endre ezenkívül elfe
lejtett magyar klasszikusokat is életre 
keltett. Viszont Ádám Ottó: „A polgári 
humanizmus eszményeit a lírai, pszi
chológiai realizmus eszközeivel juttat
ta érvényre. Lényegi feladatának tekin
tette a m. drámai hagyományok felfe
dezését, ápolását." 

Nem folytatom. Persze, hogy le
hetetlen néhány sorban számot adni 
egy rendezői életműről, amely még a 
színészénél is illékonyabb. De kell-e 
egy lexikonban? Lexikonba való-e az 
olyan, fogalmam sincs, pontosan mit 
jelentő, megállapítás, hogy Valló Péter 
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rendezéseit a „tudatos kompozíció" 
jellemzi, „szeret beszélni [kivel? mi
kor? F. L] az eszmei, erkölcsi tartalmak
ról". Az ÚMtL szócikkeinek lektorálá
sa közben szembesültem avval, hogy 
egy egyébként is bőbeszédűségéről is
mert irodalomtörténész szócikk helyett 
esszét írt, durvábban: locsogott, fino
mabban: a lehetetlent kísértette, a meg
adott terjedelemnél ugyan valamivel 
bővebben, megpróbálta színesen, „ol
vasmányosan" az írópályát bemutatni. 
Valami ilyesmivel találkoztam a Ma
gyar Színművészeti Lexikon címszavai
nak nagy részében, avval ti., hogy a 
szerzők-szerkesztők elfelejtették az 
alapigazságnak minősíthető tételt: egy 
lexikon szócikkeinek nem szépnek, ha
nem pontosnak illik lenni. Egy lexikon
ból okulnunk kellene, adatokat kellene 
kapnunk, nem pedig a fonóban, hosszú 
téli estéken felolvasni. Azt hiszem, a 
szerzők-szerkesztők nem szorulnak 
arra rá, hogy színházi kérdésekben lai
kus létemre elmondjam: mennyi min
den látványanyag is szükséges ahhoz, 
valamint súgó- és rendezői példány 
elemzése, hogy egy rendező pálya
képét felvázolhassuk. S mennyi még 
így is a bizonytalansági tényező. Ha 
Vámos Lászlóról azt olvasom, hogy 
„felkészült művész", minthogy szemé
lyesen nem ismerem, elhiszem. De a 
többi, színiakadémiát végzett, „ruti
nos" rendező nem az? S ha ekképpen 
folytatódik bemutatása: „aki a színház 
legösszetettebb feladatait magasfokú 
szakmai tudással, muzikalitással, a lát
vány iránti érzékenységgel oldja meg", 
akkor szeretném tudni, hogy miben 
különbözik munkája - mondjuk - Né
meth Antalétól? Egyébként a mon
datban nem értem azt, hogy mi az: 
„a színház legösszetettebb feladatai". 
Ezek szerint van összetett feladat, 
összetettebb és legösszetettebb. S ha 
már egyszer megtudtam, hogy felké
szült, miért ismétli meg a szócikk írója, 
szót ejtvén a „magasfokú szakmai tu

dásáról. Meg mi az, hogy „muzikali
tás"? Hogy operát is rendezett? Akkor 
mindenki, aki valaha operát rendezett: 
muzikális? S aki nem, az nem? Nem 
kételkedem abban, hogy mindez áll 
Vámos Lászlóra. De csak őrá igazak 
ezek a mondatok? Ezek az ő megkü
lönböztető jellemzői? Ugyanis erről 
van szó. Félreértés ne essék: nem ezt 
hiányolom, ennek megoldhatatlansá
gáról vagyok meggyőződve. Ezért a 
színészekről, rendezőkről stb. üresen 
kongó „szép" mondatokat mind el
hagyhatónak vélem. Csak nyert vol
na vele a lexikon, ha ezek elmarad
nak, és például a Vámos László szócikk 
esetében ahelyett, hogy „Vendégrend.-i 
meghívásai az USA-ba, Ausztriába, Né
metországba, Lengyelországba, Fran
ciaországba szóltak", azt kaptam vol
na, hogy melyik USA-beli stb. színház
ba és mikor, mely színdarab rendezésé
re szólt Vámos László vendégrendezői 
vendégmeghívása. Általánosságok he
lyett adatok, szópufogatás helyett 
konkrétumok, álesszé-mondatok he
lyett lexikon-szócikk. Olyan lehetetlen 
követelmény ez egy lexikontól? 

Átolvasva az eddig írtakat, vettem 
észre: mennyi undokságot vetettem a 
papírra. Pedig még nem szóltam a ter
jedelmi aránytalanságokról (például 
Vali Béla ugyan Bayer József mögött 
végzett a magyar színészet története 
pályázaton, mégis szócikke két és fél
szer hosszabb, ti. jóval több benne a 
lényegtelennek tetsző adat), nem szól
tam mérsékelten dicsérő hangon a fo
galmi címszavakról (azok tűnnek a leg
inkább használhatóknak); mentségem
re legyen: valamennyi típusú kifogá
saimból a gyűjtött anyagnak csak na
gyon kis százalékát adtam közre. Nem 
áll olyan rosszul - ismételhetem - a 
magyar színháztörténet, -elmélet, hogy 
ne lehetett volna ennél sokkal jobb, 
mindenesetre egységesebb, következe
tesebb művel előállni. Pedig az én éle
temben már bizonyosan nem, s erősen 
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kétséges, hogy az utánam következő 
nemzedék életében mikor lesz alkalom 
egy új, korszerűbb színházművészeti 
lexikon szerkesztésére. Addig ezt kell 
használni, olykor fogcsikorgatva, rit
kán elégedetten, leszámítva a leszámí-
tandót, több ízben hozzákutatva a hoz-
zákutatandót. A bevezetőben azt olva
som, hogy a Magyar Színháztörténet má
sodik kötete előkészületben van. Sokat 
sejtető kijelentés. Remélhetőleg nem-

Nem fér kétség hozzá, a szerzőnek, 
Sárközy Péternek megvan minden ké
pessége és felkészültsége ahhoz, hogy 
a magyar irodalomtörténet egyes kor
szakait és kérdéseit európai összefüg
géseiben mutassa be. Egyaránt biz
tosan tájékozódik a magyar és olasz 
szakirodalomban, amikor a fiatal ma
gyar értelmiségiek középkori olasz 
egyetemjárásáról ír a bolognai ma
gyar-illír kollégium történetét meg
rajzolva, vagy amikor József Attila, 
Radnóti Miklós vagy Illyés Gyula köl
tészetének európai jelentőségét kíván
ja megmutatni az olasz olvasóknak. 
Mindezt elismerve, saját kutatásaim 
szempontjából is, elsősorban a kötet 
XVIIL századi magyar és olasz iro
dalommal és kulturális élettel foglalko
zó tanulmányaira szeretnék reflektálni, 
melyeket szakmailag is a legérdekeseb
beknek és legértékesebbnek találok. 
Ezt a választásomat az is indokolja, 
hogy a kötetnek több mint kétharmad 
része foglalkozik a magyar és olasz 
Settecento kérdéseivel. A kötet első ré
szét alkotó hat tanulmány a XVIIL szá
zadi magyar kulturális megújulás olasz 
vonatkozásait kíséri nyomon (A bo-

csak ködkép a kedély láthatárán, ha
nem belátható közelségben a megjele
nés. Annak eredményeit, a megjelenen
dő recenziók hibaigazításait, a kilátás
ba helyezett folyamatos anyaggyűjtés 
hozadékát beledolgozva a lexikonba, egy 
második, átdolgozott, tetemesen javított, 
húzott-bővített, részben újragondolt ki
adás igen jót tenne a színházművészeti 
és -történeti kutatás ügyének. 

Fried István 

lognai egyetem szerepe a magyar kultúrá
ban, Róma és a XVIIL századi magyar 
kulturális megújulás, Magyarok a római 
Árkádiában, A debreceni Nagykollégium 
szerepe Csokonai „olaszos" költői formáló
dásában, Az olasz Risorgimento és a ma
gyar irodalom, Dante a magyar iroda
lomban). A kötet gerincét alkotó máso
dik rész (Az árkádikus klasszicizmustól a 
romantikáig) az olasz és európai költé
szet és költői ízlés XVIIL századi átala
kulását elemzi a barokk válságtól, az 
árkádikus klasszicizmus mozgalmától 
a századvégi neoklasszicizmus kifor
málódásáig és az európai romantika 
térhódításáig, külön tanulmányt szen
telve az olasz költői nyelv 1760-1820 
közötti átalakulásának. Csak a kötet 
utolsó része közöl szorosabban vett 
magyar irodalomtörténeti tanulmá
nyokat, itt is nagy hangsúlyt helyezve 
az elemzett problémák és bemutatott 
költői életművek európai távlatú meg
közelítésének („Szlávok" a magyar iro
dalomban, A modern magyar színház, At
tila - Sziszüphosz fia, Ungaretti „Folyói" -
tói József Attila „Duná"-jáig, Radnóti 
Miklós „meredek útján", Illyés Gyula, a 
puszták népének európai költője). A köte-

PETER SARKOZY: DA „I FIUMI" Dl UNGARETTI AL „DANUBIO" 
Dl ATTILA JÓZSEF 
Saggi di comparatistica italo-ungherese [Ungaretti „Folyói"-tól József Attila 
„Duná"-jáig. Magyar-olasz összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányok]. 
Roma, Sovera, 994. 2871. 
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