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Molnár Gál Péter potenciálisan a mai
magyar színház egyik vezető egyénisége.

Jó néhány évvel ezelőtt, mikor szo-
katlanul őszinte, szókimondó és ugyan-
csak szokatlanul szakszerű írásai először
kezdtek koherens kritikusi személyiséget
kirajzolni, még divat volt úgy emlegetni,
mint afféle hárombetűs csodabogarat.
„Hát engem nem érdekel, miket írkál az az
emdzsipi" - hangzott ell egy hajdani
szövetségi közgyűlésen. Azután sorjáztak
az esztendők, mikor egyre komolyabban
számoltak vele, már mint emgépével - a
bizarr ejtésmód lassan kiment a divatból.
Dühösek voltak rá, de minden szavát
átgondolták, és titkon esetleg meg is
szívlelték. A szigorú kritikusra illik
dühösnek lenni, megsértődni - ez nem
változtat azon, hogy önmagukat,
szakmájukat komolyan vevő művészeink
zöme, tudatosan-öntudatlanul,
belekalkulálta épp ér-lelődő munkájába:
mit fog szólni ehhez Molnár Gál? (Mert
újabban már inkább csak így emlegetik.)
Eljön-e egyáltalán, ír-e róla, s ha igen, mit?

Éveken át ez a helyzet egészséges volt,
sőt, színházról lévén szó, így, alkalmi
diszharmóniáival volt egészséges. Aztán
valami megbillent. Most, negyedik könyve
ürügyén, itt az idő, hogy megpróbáljunk
megfogalmazni egy sajátos ellentmondást.
Él közöttünk egy kritikus, amilyen jelenleg
kevés ország szín-házi életének adatott
meg. Egy kritikus, aki jóformán mindent
tud, amit tudni érdemes, méghozzá úgy,
hogy erudíció-ja, jól alkalmazott
történelmi, képzőművészeti, irodalmi,
zenei műveltsége van, és gondolattársításai
soha nem öncélúak: minden szorgalmasan
elraktározott tény-leges (vagy esetleg csak
képletes) cédulája a [színház függvényeként
rendeződik el. Mindent a színház
szempontjából néz - világot, emberiséget,
kultúrát, múltat, jelent és jövőt. A
színházért él.

Csak sajnos : ez idő szerint a színházért
általában. És nem a mai magyar színházért.

A szóban forgó - és egészében letehe-
tetlenül érdekes, Molnár Gál erényeit

magas szinten reprezentáló - írásgyűjte-
mény jól illusztrálja ezt a szomorú és
felemás helyzetet. A legjelentősebb, át-
fogó igényű tanulmányok egy tekintélyes
része nem hazai eseményekről tudósít. Ez
önmagában még semmit nem jelentene.
Elvégre a tárgyalt produkciók és

személyiségek világméretekben érdekesek
és izgalmasak, és ha már a szakma
képviselői közül csak kevesen
ismerkedhettek meg velük személyesen,
jobbat nem tehetnek, mint hogy Molnár
Gál Péter leírásából formáinak maguknak
képet róluk (és ő sem tehet jobbat, mint
hogy erre lehetőséget ad), mert írásainak
színházi kódrendszere hallatlanul
érzékeny, látó és láttató, és a tünékenyben
is mindig a maradandót, a közérdekűt,
illetve szakmai érdekűt ragadja meg.
Vagyis: ezekre az írásokra feltétlenül
szükség van. Más kérdés azonban, hogy
mennyire íródtak nem általában egy kiváló
színházi ember (adott esetben krititkus),
hanem egy ki-váló magyar színházi ember
(adott eset-ben magyar kritikus)
szemszögéből. E kitűnő írásokban valami
fanyar tartózkodást, eleve elhatározott
lemondást érzék - mintha erőszakkal vágná
cl gondolatmenetét, amikor a szálak a
[magyar színházi jelenhez vezetnek. E
meghasszabbítási lehetőségeket többnyire
görcsösen kerüli. És épp ezért éreztem
meghökkentőnek a Hellén happening című
írás egy passzusát. Molnár Gál itt a fesz-
tiválrendezők, a nemzetközi színházi ren-
dezők fogalmát elemzi, és roppant találóan
jegyzi meg: „A nemzetközi fogyasztást
megcélzó koprodukciós filmekből és a
színházi fesztivál-előadásokból is hiányzik
valami forróság... Többségük
káprázatosan elkészített színháztechnikai
bravúr, rendezői magánszám, hiányzik
azonban belőlük a színháznak az az
eltökéltsége, hogy
egyetlen meghatározott közönségre,
meghatározott közegben, meghatározott
céllal hassanak: betöltsék a színház tár-
sadalmi feladatát." Némi szívfájdalommal
bár, de nehézség nélkül áttehettem ezeket
a mondatokat magára a kritikusra, illetve:
szóban forgó írásaira. Ezek a beszámolók -
fesztiválkritikák. Nemzet-közi kritikák.
Bármely magas igényű, haladó színházi
folyóirat szerte a világon leközölhetné
őket; nehéz volna kitalálni, hogy magyar
kritikus, az egyik vezető magyar
színikritikus tollából valók. S ennek oka
pontosan az, amit Molnár Gál oly [élesen
megfogalmaz a rendezőkről, a
produkciókról: nem egyetlen
meghatározott közönségre,

meghatározott közegben, meghatározott
céllal akarnák hatni. Vagyis : a magyar
színházi szakemberekre, a mai magyar
színház közegében s annak jobbítása
céljából.

Ezért árad ezekből az írásokból, minden
lenyűgöző érdekességük, szákértelmük,
csillogó stílusuk ellenére is valami sterilség.
A kritikus kritikusaként alig-hanem dupla
vétség szubjektivitásba esni, mégis hadd
mondjam el: Molnár Gál Péter időnként ír
olyan előadásokról, melyeket magam is
láttam. Mellesleg: értékelésükben egyelt is
értek vele. De az Arrabal-darab (És
bilincset raktak a virágokra...) vagy a Shuji
Terayama-show elemzése csak méltány-
lásra késztetett, magával nem ragadott; ha
viszont általam nem is látott, de itt-honi
előadásról, például Ugo Betti Özönvízéről
volt szó, mohón faltam a lapokat: mit üzen
végre Molnár Gál konkrétan nekünk, a
magyar színházért munkálkodóknak?

2.

Igaz, ezek a külföldi beszámolók csak
egyik, bár terjedelmileg is igen jelen-tős
részét alkotják a kötetnek. Jócskán esik szó
a magyar színházról is. Az alapállás világos
: Molnár Gál Péter nincs megelégedve
színjátszásunk mai állapotával. Amikor elvi
magaslaton értekezik, például a Korszerű
szín játszás című izgalmas esszéjében, a
többnyire negatív példák mind a hazai gya-
korlatból kerülnek elő. Át is tud forró-
sodni a hangja: amikor színészeinkről ír. A
Művészarcok sorozat két legszebb írása
(és, [számomra legalább, mennyivel
fontosabbak és érdekesebbek, mint az
önmagában hibátlan Efrosz-portré vagy a
finom Koonen-karcolat) A Hattyú
rejtélyes fölrepülése, valamint az Ah és oh!
- Márkus László és Bessenyei Ferenc
művészetének kamaszosan rajongó és
doktorian felkészült elemzései. De végig
érződik a szemérmes, legyintő visszafojtás:
a lényeget legföljebb csak borzolni, de
nem felkavarni, mert ugyan minek?

Azt hiszem, nem vagyok igazságtalan, ha
egyetlen kötet, Molnár Gál munkásságának
egy állomása kapcsán jutok ilyenszerű
általános megállapításhoz. Hasonló
tartózkodás jellemzi az elmúlt esz-
tendőkben egész kritikusi tevékenységét. A
SZÍNHÁZ hasábjain külföldi tudósí-
tásokat vagy színészportrékat publikál;
napilapkritikái pedig többnyire beérik az
adott előadás izolált, összefüggésekből
kiemelt értékelésével. S még ezek



a kritikák is olykor megzavarják az olvasót.
Az előadások megválogatása, ha listát
készítünk róluk, önkényesnek, esetlegesnek
tűnik, pedig Molnár Gál esetében elvárható
lenne, hogy már a szelekció is valamiféle
értékrendet, koncepciót tükrözzön. De ezen
belül nem mindig meggyőzőek maguk az
egyes írások sem; elhallgatások sejlenek
bennük vagy épp nem elég markáns voltuk
miatt hátsó gondolatok, sorok közötti
tartalmak beleolvasására ösztönöznek.
Mindezek az olvasói kiegészítések sok
esetben bizonyára alaptalanok, de egyen
bármint is: felelősségük Molnár Gált is
terheli. Mindenekelőtt azért, mert a mai
magyar hivatásos színházzal foglalkozó napi
kritikáiból nem rajzolódik ki az az egységes,
határozott, elvi koncepció, amelynek
hiányát róla jószerivel lehetetlenség
föltételezni.

Színházművészetünk - és ezt tudjuk
valamennyien - átmeneti korszakot él.
Szervezeti, módszerbeli, művészeti prob-
lémák sokasága kelt nyugtalanságot, elé-
gedetlenséget. A függönynek persze minden
este szét kell nyílnia, és az alkotók
energiájának jelentős része szükségképp erre
a kötelező folyamatosságra fordítódik,
mégis, marad annyi tartalékuk, hogy
szüntelen birizgálja őket a (kérdés: és a napi,
a havi, az évadonkénti üzemeltetésen túl -
hogyan tovább? Merre tovább? Annyi
egymással feleselő külföldi szenzáció, annyi
lelkesen fogadott, majd elpangó hazai
kísérlet, annyi egyéni égés és elégés, kudarc,
lázas törekvés kereszttüzében - merre
:keressük a korszerű szocialista magyar
színjátszás útját és útjait?

Ebben a helyzetben egy Molnár Gál
formátumú kritikusegyéniségre igen fontos
szerep várna. És ezért kelt végső soron
csalódást ez a kötet, mindhárom rétegében:
a ,már érintett külföldi beszámolókban; a
színészportrékban és a konkrét hazai
jelenségekre utaló villanásszerű
röppentyűkben (A taps, Szín-házi holmi
stb.), melyek ugyancsak óvatosan
megmaradnak az épp tárgyalt jelenség
keretei között; és a szintén jelen-tős helyet
elfoglaló amatőrvonatkozású
dolgozatokban.

3.
Essék most néhány szó ez utóbbiakról.
Magam nem vagyok szakértő az
amatőrmozgalom kérdéseiben, sajnálatosan
kevés produkciójukat is láttam. Kész
vagyok - mint ahogy nagyobb tájékozottság
esetében is alighanem kész len-

nék - elfogadni Molnár Gál minden
megállapítását az egyes produkciókról,
látatlanban is indokoltnak érezni lelke-
sedését. Egyedül és kizárólag az alapállással
van vitám. Azzal az alapállással, amely
pregnánsan nyilatkozik meg a Sebzett
kiáltás című írásban. Itt egy rövid, három
bekezdésből álló rész - mondjuk ki nyíltan -
eltemeti a magyar hivatásos színházat,
melynek még értékei, alkalmankénti kiváló
teljesítményei is „csak kétségbeesett
kapálózás, reményvesztett mentése a
menthetőnek, meggyőződés nélküli
tevékenység, és egy olyan színháznak az
életben tartása, ami fölött eljárt az idő, és
amit egyre kevesebben néznek ... Vannak
tehetségeink, és jelentős tehetségek ezek, de
nem akarnak, nem tudnak vagy nem
tudhatnak, nem hagyják őket új színházat
csinálni." (Kiemelés tőlem - Sz. J.) És
ezután következik a beszámoló né-hány
amatőrelőadásról, többek között a Szkéné
Theomachia-produkciójáról, melynek
értékelésében az előző pesszimista
kicsengésre kiélezetten rímel a zárómondat:
a kar játéka „egy új színház (kiemelés tőlem
- Sz. J.) kialakítását ígérte".

Molnár Gál ne tudná, hogy ez arány-
tévesztés? Hogy bármily nagyszerűek is az
egyes amatőrprodukciók, bármily fontos,
sőt, égetően szükséges lenne a hivatásos és
az amatőr színház között kialakuló
megtermékenyítő kölcsönhatás - h a a
hivatásos színház képtelen megújulni, a
megújulás aligha várható egy egyetemi
színpad alkalmi, viszonylag kevés nézőt
vonzó produkciójától? De tételezzük fel,
hogy a Szkéné bemutatója valóban „új
színházat" ígér, és valamelyik nézője vagy
közreműködője tíz, tizenöt, húsz év múlva
majd más-féle magyar színházat csinál - mi
történjék addig? Mi történjék a társadalom
szempontjából mégiscsak a döntő szerepet
játszó hivatásos színházakban, a hivatásos
színházművészek mindennapjain, álmatlan
éjszakáin, lelkében és szellemében? Egy
Molnár Gál nagyságrendű kritikus itt nem
jelenthet be érdektelenséget. Bármily
lelkesedéssel áll oda a Theomachia vagy a
tatabányai Bányász Színpad mellé -
önmagának, emberi-művészi felelősségének
tartozik vele, hogy legalább ilyen
hangsúllyal álljon oda a hivatásos színház
biztató kezdeményezései mellé, illetve
legalább ilyen mélyrehatóan elemezze nem
általában egy-egy produkció, hanem az
egész hivatásos magyar színjátszás kór-
képét.

Az Izgatott színházak című cikkben még
nyilvánvalóbban harsan a vészkiáltás:
Molnár Gál közeledő hullámról be-szél,
„amely elsöpri színházaink bürokratikus
művészeti ügykezelését, ha nem hajlandók
levonni a tanulságot saját fiaskóikból és a
magyarországi underground színjátszás
érett eredményeiből... Ha tetszik, ha nem:
ezek a műkedvelő együttesek (vagy ha nem
ezek, hát követőik) néhány éven belül
tömegeket fognak vonzani, nemzetközi
hír-névre tesznek szert, és ha nem
figyelünk rájuk vagy nem tanulunk a
kortól: megelőzik a hivatásos
színházművészetet". (Mellesleg: a talán
önkéntelen többes szám első személy nem
támogatja-e meg a görcsös tartózkodásról
szóló botcsinálta pszichológusi
elméletemet?) Nem vagyok jós, és
ismereteim a jelenről jóval szűkösebbek,
mint Molnár Gáléi, tehát a jövőbe sem
nézhetek ilyen magabiztosan. Mégsem
érzem sok értelmét az ilyen jóslatoknak.
Először is: adott társadalmi és
művelődésügyi viszonyaink között a
hivatásos színházak jövője hosszú távon
biztosítottnak tűnik, és jelentőségük az
állam, a költségvetés stb. szempontjából
elsődleges marad. De hát ez, vethetnék
ellen, szűk, prakticista meggondolás.
Ugyancsak sivárul prakticistának
minősíthető az az észrevétel is hogy a
műkedvelő együttesek hatósuga ra
szükségképpen mindig erősen korlátozott
marad, s ezért tartós, időbeli
hatása is igen relatív. Ám mindenképp
nyilvánvaló: a nagyközönség százezrei szá-
mára a Theomachia például mit sem jelent,
az Elveszett paradicsom, a Tóték, a
Macskajáték, az Adáshiba, a Névnap, a
Pop-fesztivál, a Szerelmem, Elektra vi-
szont (szerencsére) fogalom, mint ahogy
az, tízezrek számára, a Ki lesz a bál-anya?
vagy A lócsiszár virágvasárnap-ja - s ezt a
tényezőt már mégsem szabad figyelmen
kívül hagyni. De továbbmegyek: ha
Molnár Gál jóslatai beválnának, és az
amatőrmozgalom nemcsak színvonalban
előzi meg a hivatásos szín-házat, hanem
tényleges pozícióit is elsöpri - elegendő-e
akkor Molnár Gál részéről a puszta
vészjelzés?

Szónoki kérdés, szerintem nyilvánvalóan:
nem elegendő. Molnár Gál Péternek szíve
joga lelkesedni az amatőr-színpadokért,
mégsem szabad neki, éppen neki par
excellence az amatőrszínpadok
szóvivőjévé változnia. Neki a magyar
hivatásos színház motorjává, ösztönzőjévé
kellene válnia, pontosan eb-ben a nehéz,
bonyolult átmeneti kor-



szakban, lévén, hogy mi (többes szám első
személyben!), akár tetszik, akár nem, most
ebben a korszakban kell hogy éljünk. Erre
született, erre hivatott - ha nem vállalja,
életműve csillámló forgácsok mozaikja
marad.

4.

Utoljára, de nem utolsósorban: az
amatőröknél csakúgy, mint az általa
legtöbbre tartott külföldi kísérletek
esetében Molnár Gált erősen vonzza az
irodalomtól, az írott szövegtől való füg-
getlenedés, a csak teátrális elemekre való
szorítkozás. Önmagába visszatérő bűvös
kör ez is: mert hiszen az írott drámát, a
múlt és a jelen szövegeit éppen a hivatásos
színház nem nélkülözheti, az a színház
tehát, amellyel Molnár Gálnak állandó
vitája van. Megintcsak valami fájdalmas
öncsonkítást érzek abban, hogy Molnár
Gál nem hajlandó dramaturgiával
foglalkozni, holott, annyi más között, ez is
a kisujjában van. (Kivételes szövegelemző,
dramaturgiai készsége e kötetben is fel-
felvillan, például az új meglátásokban is
bővelkedő Moliére-elemzés során.) Ezért
aztán ön-kényes, túlzó megállapításokra is
jut, mint például a Bábszínház című
írásban „Egyre reménytelenebbül sorvad
az írott dráma, minden gőgös hittétel és
aggódó támogatás ellenére is ... vajon nem
olyan átmeneti színháztörténeti korszakkal
van-e dolgunk ... ahol a nem irodalmi
dráma virágzik, a gesztus kap nagy
jelentőséget a szó ellenében...?" Lehet,
hogy Molnár Gál jóslatai valamikor a
távoli jövőben e téren is igazolódnak, de
megintcsak: egy kritikust sem a kartársak,
sem az utókor nem jóslataiért méltányol
elsősorban. Mi a mában élünk, itt
csinálunk színházat, márpedig egyelőre
(vagy egyelőre még? ki tudja?) a szöveges
dráma nemcsak hogy a színházi
tevékenység túlnyomó többségének
szolgáltat rossz, konzervatív vállalkozás
esetében betű szerint megvalósítandó
anyagot, jó esetekben ugródeszkát egy
szuverén színházi produkció felé hanem
világszerte és nálunk is a legnagyobb
élményeket az ilyen típusú színjátszás
szerzi a közönség legnagyobb tömegeinek.
Ilyen körülmények között pedig a kritikus
nem mondhat le arról, hogy a megírt
drámát általában a színház létező, döntően
fontos tényezőjének tekintse - a magyar
kritikus pedig arról, hogy a magyar
drámában elsőrendű szívügyét lássa.

Játékszíni
hagyományaink

Pór Anna: Balog István és a 19. század
elejének népies színjátéka

Balog Istvánt mint a vándorlások korának
egyik legjelentősebb színigazgatóját őrzi a
színháztörténeti emlékezet. Két eredeti
munkáját is kiadták már, Napló-ját és
emlékiratait (Egy agg magyar színész
életéből), hagyatékának jegyzékét pedig
Haraszty Árpádné publikálta 1957-ben, a
Színháztudományi Intézet-ben őrzött
kéziratok alapján.

Pór Anna ezeknek az eredeti források-
nak a birtokában arra tesz eredményes
kísérletet, az Irodalomtörténeti Füzetek
sorozatban, hogy a népies színjáték ma-
gyar úttörőjének működését tisztázza, el-
helyezve a korabeli színházi, irodalmi
törekvések, a nyelvért és plebejus
közönségért folytatott harc rendjében.

Munkáját igen sokféle, egymással lazán
összefüggő szaktudományok ered-
ményeinek vizsgálata előzte meg, amit
nehezített, hogy Balog eredeti vagy
kompilatív alkotásai önmagunkban nem
jelentenek kiemelkedő esztétikai értéket.
Jelentősége éppen az, hogy alkalmazott
művészetet gyakorolt, s ezt kellően érté-
kelni csakis az alkalom felől lehet.

Pór Anna szemléletének kiemelkedő
értéke, hogy a színház belső életét min-
denkor jól érzékelve képes felmérni a
szövegkönyvek, dramaturgiák, játékmodor
és közönség egymásra hatását. Ezért nem
mér merev esztétikai mércével,
ugyanakkor nem is hárít mindent a tár-
sadalmi elvárásokra.

Sokoldalú filológiai munkával elemzi a
szövegátvételeket; tárgyánál fogva ér-
demben foglalkozik a Csokonai-hatással s
a német mutatványos-, illetve bábjáté-
kokból nyert impúlzusokkal. Balog eredeti
darabjaiból éppen ezért szerencsés kézzel
szűri ki az eredetit, s mutatja meg, hogy mi
volt az, aminek értéke az átvétel, a
közönségre figyelésből származó
szerencsés megoldás.

Balog Istvánt már korábban is a Szig-
ligetit megelőző népies játék figyelemre
méltó formálójának tartották, ez a könyv
részben megerősít ebben a szemléletben,
részben pontosabbá is teszi ennek
mibenlétét. Pór Anna azonban nemcsak az
utódok felől keresi a folytonosságot,
hanem utalásaiban kitekint az elődök, a

régi magyar drámák sorában fellelhető
minták irányába is. Arányérzékével - a
felsorolt bizonyítékok hatására is -

egyetértünk, hiszen világossá teszi, hogy
Balog István részben saját tehetségének
határai, részben a kor elvárásai miatt
töltött be szerényebb helyet, mint a nem
népies színjátszás művelői.

A mindenekelőtt irodalomtörténeti
kérdések tisztázását fölvállaló sorozat jól
választott, amikor ezt, az irodalom és
színjátszás határán mozgó kérdést, igényes
feldolgozásban közreadta. (Akadémiai
Kiadó, 1974)

Könyves Máté: Játékszíni koszorú

A Magyar Színházi Intézet új könyvso-
rozatot indított: Színháztörténeti Könyv-
tár címen (sorozatszerkesztő: Katona
Ferenc), melynek első tomusza a budai
magyar társulat súgójának 18 34-ben ki-
adott színháztörténete.

A színháztörténeti dolgozatok, illetve
források közreadására korábban is vál-
lalkozó Színháztudományi Intézet törek-
vését kívánja tehát folytatni a megindított
sorozat, de a korábbi kőnyomatos technika
helyett a fénymásolás facsimile változatot
hitelesítő módszerével élve.

A rendkívül kicsiny példányszámban
megjelent kiadvány - 500-at tüntet fel az
impresszum - mindenekelőtt kuriózum,
forrásértéke is másodlagos, de rendkívül
vonzó, s a maga nemében szórakoztató
olvasmány. Mint a szöveget gondozó,
jegyzeteket és utószót író György Eszter
közléséből megtudjuk, Könyves Máté nem
volt a múlt század elejének kiemelkedő
színházi embere. Közepes színész és súgó
volt, aki a kor gyakorlata szerint
szerkesztette társulata évi zsebkönyvét. A
Játékszíni Koszorú is zsebkönyvként látott
napvilágot, mint a Fáy András-Döbrentei
Gábor által igazgatott budai magyar
társulat ügyelőjének - ekkor már ez a cím
dukált Könyvesnek - munkája. Adatai
részben a források fogyatékossága,
részben saját emlékezetének korlátai miatt
nem mindenkor megbízhatók, értéke
azonban éppen a kortársi, és ezen belül is
a színházi gyakorlat ismeretében van.

A sorozat érdeklődést keltett; sikeres
első kötetét szívesen fogadta a színház-és
könyvbarát nagyközönség is. Hasznos
lehetett volna nagyobb példányszámmal
folytatni. Egyelőre azonban folytatása is
késik, amit aligha lehetne hasonló rit-
kaságok hiányával magyarázni. (Magyar
Színházi Intézet)


