
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)


