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xikonnal szemben egy színművészeti lexikonnak
az a furcsa feladat jut, hogy megőrizze a műalko-
tás nélkül maradt művészek emlékét. Elsősor-
ban a színészek körül egyszer csak kialakulhat
valamiféle legenda, amely valószínűleg igazabb
képet őriz meg, mint az objektívnek tekintett
nyomtatott vagy egyéb forrás. Épp azért, mert
ezrek hangulatából, élményeiből épül fel. Egy le-
xikon mindebből annyit tud hasznosítani, hogy
igyekszik tömören megfogalmazni ezt a legen-
dát" - nyilatkozta Székely György.

Mint ez az idén megjelent kiadványból kiderül,
a lexikon szerkesztői, szerzői a színházi legen-
dák életben tartása, visszakereshetővé tétele ér-
dekében nagyszabású erőfeszítéseket tettek.
Időben, térben, műfajokban széles áttekintésre
vállalkoztak. A hivatásos színjátszás kezdeteitől,
a 18. század végétől egészen napjainkig (sok-
szor a legfrissebb jelenségekig) tekintik át a ma-
gyar színházművészetet. Lenyűgöző az a
teljességigény, ahogy szinte minden színházi
műfajt feldolgozni igyekeznek, nemcsak a prózai
szín-játszást, hanem az operát, operettet,
musicalt, balettet, sőt a kortárs táncművészetet
is. Bár érdeklődésük középpontjában a
hivatásos színjátszás állt, de szerepeltetnek a
lexikonban alternatív színházi törekvéseket is.
A magyarországi színművészet mellett a
határainkon túli magyar nyelvű színjátszás
átfogó feldolgozását is vállalták.

A kötetben lényegében három szócikktípus-
sal találkozunk. A legterjedelmesebb természet-
szerűleg a személyi rész. A színészek, igazga-
tók, rendezők, dramaturgok, drámaírók, dalmű-
szerzők, díszlet- és jelmeztervezők pályáját be-
mutató szócikkeken kívül társulatok, színházi in-
tézmények történetét, működését elemző szó-
cikkeket is olvashatunk a lexikonban. Mindezt a
színházi fogalomrendszer bemutatása egészíti
ki.

Természetes, hogy a legnagyobb számban a
mai színművészek kaptak helyet a kötetben. („A
jelenleg élő művészek jelentős részénél - mivel
idő nem volt rá, hogy kialakuljon - előlegezni
kell, hogy esetleg legenda lesz belőlük" - nyilat-
kozta idézett interjújában Székely György. A
legfiatalabbakat kivéve kortársaink közül szinte
mindenki szerepel. Épp ezért feltűnőek a hiá-
nyok. Nem értem, miképp lehet '94-ben színházi
lexikont kiadni Jeles András neve nélkül. Nem hi-
szem, hogy bárki is periferikusnak minősíthetné
a Monteverdi Birkózókörrel vagy a kaposvári szí-
nészekkel végzett munkáját. Számos kaposvári
rendezése ellenére sem szerepel a lexikonban
Mohácsi János. (Nem váratlanul, nem előzmé

nyek nélkül lett napjaink egyik legfontosabb szín-
házi alkotója!) Gyakran az volt az érzésem, hogy
a címszójegyzék összeállítása nem módszere-
sen történt. Egyébként mi indokolná, hogy Berta-
lan Ágnes és Söptei Andrea benne van a
lexikonban, de osztálytársuk, Stohl András nincs,
pedig ő is jelentős tagja a Katona új
generációjának. Az 1964-es születésű Görög
László szerepel a lexikonban, de az 1965-ös
születésű László Zsolt már nem, pedig a
lexikon szerkesztésének ide-

jén mind a ketten egyazon társulatnak voltak tag-
jai. (Az ekkori „radnótisok" közül nem szerepel
Tóth Ildikó sem.) Furcsa, hogy Lábán Katalin
önálló szócikket kap, de Dobay Dezső. Lábán
társa az R.S.9. vezetésében, nem szerepel a
személyi részben. Megtalálható a lexikonban
Zsótér Sándor, de előadásainak gyakori szerep-
lője, a rendkívül tehetséges Orosz Anna nem.
Nem értem azt sem, miért szerepel a Magyar
Színházművészeti Lexikonban Max Reinhardt
neve, s miért hiányzik akkor másoké azok közül,
akik hasonlóképp nagy hatást gyakoroltak a ma-
gyar színművészetre? Miért nem kap például
önálló szócikket lvo Krobot, aki a nyíregyházi
színház fontos korszakának meghatározó (ven-
dég)rendezője volt? (A színházról szóló szócikk-
ben meg is említik a nevét.)

A hiánylistát, gondolom, mindenki a saját
értékítéletének megfelelően további példákkal
bővíti majd. De nem ezeket az esetlegességeket
érzem a lexikon legnagyobb hibájának. (Valószí-
nűleg a leggondosabb szerkesztéssel, a legtá-
gabb válogatási szempontokkal sem lehetséges
hiánytalan, vitathatatlan szócikkjegyzéket
összeállítani.) A kiadvány igazi problémája az,

hogy mit és hogyan tesz visszakereshetővé,
hozzáférhetővé a színházművészek
életművéből.

Ami megragadható

A személyi szócikkek szigorú szerkezet szerint
épülnek fel: mindegyiket az adatok uralják. (Szá-
mos elírással, tévedéssel, ám ezek javítása vég-
képp nem a recenzens dolga. Magától értetődő
az lenne, ha a szerkesztők valamely szakmai
orgánumban - esetleg különnyomatban -
maguk tennék közre a hibajegyzéket. H á t h a -
ne adj' isteni! - újból hatvanhárom évet kell
várni - Schöpflin Aladár Magyar Színművészeti
Lexikona óta ennyi idő telt el -, hogy a
következő átfogó színházi lexikon megjelenjen.
Hisz addig - bárki bármire is emlékszik - azok
az adatok él-nek, melyek e lexikonban
szerepelnek.) A szó-cikkek szinte teljesen
eltekintenek az életrajztól, a pályaképre
koncentrálnak. A születési (és halálozási)
adatokon kívül senki magánéletéről nem tudunk
meg semmit. Ha nem is baj, hogy ez a lexikon
nem akarja kielégíteni a széles közönség
kíváncsiságát, ebben a tekintetben nem elég
következetes. Például Kerényi Miklós Gábor ren-
dezőről közli, hogy „Kerényi Miklós György
ének-mester fia": Rott Erzsiről, a múlt századi
táncos-nőről, hogy Rott Mari nővére, holott
egyébként a családi kapcsolatokról - még a
legnyilvánvalóbb esetekben is - a legtöbbször
hallgat. Szigeti Jolán múlt századi színésznőről
közli, hogy „Szigeti József lánya, Vízvári Gyula
második felesége"; Rozsnyay Kálmánról, a
századfordulós íróról pedig egyenesen furcsa
azt olvasni, hogy „1905-ben feleségül vette az
idős Prielle Kornéli-át, aki néhány hónap múlva
meghalt", hiszen a házassági kapcsolatok -
legalábbis a kortársak anyagában -
tabutémának számítanak. Gyanúm szerint e
következetlenség abból adódik, hogy a korábbi
lexikonokból átvett adatokat a szerkesztők nem
igazították saját új szempontjaikhoz.

A pályarajzok elsősorban tényeket rögzíte-
nek. Természetszerűleg mindegyik a színművé-
szeti tanulmányokra vonatkozó adatokkal kez-
dődik. Sokat elárul napjaink színművészetéről
az, hogy a kortársaknál egyáltalán nem olvasunk
mesterekről, főiskolai tanárokról, meghatározó
szerepű rendezőkről, nagy hatású
pályatársakról. Ugyanakkor (ez is
következetlenség) jó né-hány szócikk tartalmaz
efféle adatokat. (Képessy Józsefről például
megtudjuk, hogy „Makay Margittól tanulta a
színészmesterséget". Horváth Zoltán
rendezőről közlik, hogy „Oláh Gusztáv
növendékeként operarendezést tanult". Boross
Géza két háború közti kabarészínészről azt
olvassuk, hogy „Faludi Sándor faragott belőle
kupléénekest".) A mesterek hiánya

egfogalmazni a legendát" - ebben a
szándékban foglalta össze egy három év
előtti interjúban Székely György, a ké-
szülő színházi lexikon főszerkesztője a
vállalkozás értelmét. „Más művészeti le-



▼ KÖNYV ▼

személytelenné teszi a pályakezdés bemutatá-
sát, s ugyanez a személytelenség (objektivitásra
való törekvés?) uralja a pályarajzokat is. (Félre-
értés ne essék, nem a szubjektivitást hiányolom -
erről lesz még szó később -, hanem az adatok
életszerűségét, a fogalmazás elevenségét.
Éppen a személyiség erejére, a személyességre
épülő színházművészetről szívesebben olvas-
tam volna személyesebb hangú szócikkeket.)
Kapás Dezső pályarajza például így szól: ,,A
SZAK elvégzése után, 1963-ban Miskolcra szer-
ződött, 1964 óta a Vígszínház rendezője, 1990-
1991 között a veszprémi Petőfi Színház főrende-
zője volt. A SZAKon 1970-től színészi játékot ta-
nított. Rendezéseiben a szürrealista líra ugyan-
úgy helyet kapott, mint a keserű élethelyzetek
groteszk-erőteljes megjelenítése. Jászai Mari-
díjas (1982)." Ugyanilyen mindegyik szócikk: év-
számok, társulatok, díjak, kiegészítésként egy-
két mondatos értékelések. Hiányérzetek: mi is
történt valójában Kapás Dezsővel, a művésszel?
Hogyan alakult a pályája? Milyen törekvések-
hez, áramlatokhoz kapcsolódott? Mennyire volt
fontos rendezőként, színházvezetőként, szí-
nészpedagógusként?

Segíthetné a pálya felidézését a szócikkek
végén található adatsor, a legfontosabb
rendezések, alakítások, tervezések stb. listája.
Nem a felsorolás esetlegessége zavaró. (Az
efféle összeállítás amúgy is csak szubjektív
alapon történhet - bár fesztiváldíjakban,
kritikusi elismerésekben is megragadható
lenne, hogy melyik előadásnak, alakításnak
támadt híre, legendája. Ebben a lexikonban
azonban túlságosan is szubjektív a válogatás.
(Aligha hiszem, hogy Székely Gábor
legfontosabb rendezései közül hiányozhat a
Katonától és a magyarországi rendezéstől -
szerencsére csak egy időre - búcsúzó
gesztusértékű előadás, A mizantróp. Ascher
Mizantrópja sem szerepel „életműlistáján",
pedig kritikusdíjat kapott érte a Katharina
Blummal megosztva, amit viszont megemlít a le-
xikon. Aligha hihető, hogy Gáspár Sándor „Kato-
nás" alakításai közül csak a Stílusgyakorlat lett
volna fontos. S ha Szervét Tibor csak négy jelen-
tős szerepét sorolhatná fel, nem hiszem, hogy
Bóni gróf köztük lenne.)

Az igazi baj az, hogy a szócikkeket záró listák
lényegében használhatatlanok, mert nem tartal-
maznak eligazító adatokat. Sem az évszámokat,
sem a színházakat nem közlik. Ömlesztve, szer-
zők szerint csoportosítva sorolja fel a lexikon pél-
dául Ruszt József tizennyolc rendezését (az
egyik darabról megjegyzi, hogy többször is meg-
rendezte), de hogy melyik előadás mikor, melyik
társulattal készült, arról hallgat. Az emlékezetére
kell hagyatkoznia annak, aki például azonosítani
akarja, hogy Gábor Miklós felsorolt tizenkét sze-
repe közül melyiket játszotta a Madáchban, me-

lyiket a Nemzetiben, Kecskeméten vagy a Füg

getlen Színpadon. Tudom, hogy gimnazistaként
láttam Horvai István Cseresznyéskertjét a Víg-
színházban, de már nem emlékszem, hogy me-
lyik évben. Ebből a lexikonból nemis fogom meg-
tudni soha. (Szívesen kibogarásznám azt is -
mert csak néhány arcra emlékszem -, hogy kik
voltak az előadás szereplői. A kötet azonban erre
sem ad lehetőséget.) Továbbra is a Színházi In-
tézetbe kell vándorolnia annak, akinek tényekre
van szüksége. Érthetetlen, hogy miért bánik
ennyire nagyvonalúan az adatokkal a lexikon;
rengeteg, a kötet elkészítésébe fektetett
energia megy veszendőbe emiatt. Legalább
mutatók segíthetnék a tájékozódást. (Például egy
lista a legfontosabb színházak legfontosabb
előadásairól, melyben a címek mellett
oldalszámokat találnánk, s ezek segítségével
visszakereshetnénk a produkciók lexikonban is
szereplő alkotóit, a partnereket, egy-egy
időszak társulati tagjait, hiszen ezek is fontos
alkotóelemei a színházi legendáknak. Ugyanis
gyakran az egyes színházakról szóló
szócikkekből is hiányoznak az efféle adatok. A
Vígszínházról olvasva csupán az igazgatókat és
a szerzőket ismerhetjük meg, a társulat
színésztagjait nem. A Katonát, a szolnoki, az
egri, a kecskeméti színházat bemutató rövid szó-
cikkek is hallgatnak erről. (Az utóbbiban még
Ruszt József nevét sem említik meg.) De ebben
sem következetes a lexikon: a Kaposvárról szóló
szócikkekben fontos rész jut a társulati tagok-
nak.

A hiányzó nyelv

A személyi szócikkek, talán a személytelenséget
ellenpontozandó, rövid pályaértékeléseket is
tartalmaznak. Azt hiszem, a színháztudomány,
színikritika jelen helyzetéről ezek árulnak el a
legtöbbet. Szemléleti sokféleséget, fogalmi tisz-
tázatlanságot, zavart tükröznek. Gyakran sem-
mitmondóak, túlságosan általánosak, méltatla-
nul elnagyoltak. (Máté Gábor például „érzékeny,
elmélyült tehetség; színpadon és filmen számos
sikeres alakítást nyújtott". Fodor Tamás „rende-
zései pontosan kidolgozott színészi csapatmun-
kára épülnek". Sinkó László „tudatosan, nagy
pontossággal formálja meg szerepeit".) Mintha
az bizonyosodna be, hogy a színművészet való-
jában megfoghatatlan (megfogalmazhatatlan);
még azok tolla alól is kisiklik, akik hivatásszerűen
(épp egy lexikon szócikkeit készítve) írnak róla.
Néhol a színészi átéltség válik értékkategóriává.
(Eperjes Károly „öntörvényű művész, alakításai-
ból a saját energiájából épülő teljes átélés árad".)
Máshol a színészi alkatból kiindulva keresnek
támpontokat a szócikkek szerzői. (Pogány Judit
„sajátos alkatú és orgánumú színésznő, művészi
skálája igen széles".) Máskor a szerepkörökbe
igyekeznek kapaszkodni. (Pap Vera „sokoldalú

művésznő, bár alkata alapvetően naiva, de bár-
milyen szerepet képes eljátszani rendkívüli ka-
rakteralakító erejével".) Máshol az alakítások-
ban megjelenő személyiség rajzával találko-
zunk. (Darvas Iván „magasfokú intellektualitása
érzelmi elmélyültséggel, rejtett iróniával páro-
sul".) Néhol a játékstílus, a játékmód körülírására
tesznek kísérletet (Bubik Istvánt „érzelmeken
alapuló, aktív, robbanékony játékstílus jellemzi";
Udvaros Dorottya „alakításait bonyolult szín- és
hangváltások szakadatlan lendülete élteti, ele-
ven szenvedéllyel"). Máshol stíluskategóriák
nyomait leljük fel (Egri Kati „groteszk világlátása
áthatja valamennyi alakítását").

Még nagyobb a zavarunk a rendezőkről szóló
szócikkeket böngészve: a darabválasztás, a
munkamódszer, a játékstílus, a színházi szemlé-
let, illetve az előadások jelentésének szempont-
jai keverednek bennük. Mindezenközben elmo-
sódnak az értékkülönbségek, az evidenciák ér-
tékfogalmakká válnak. Például Szikora János
„egyéni látásmódja tudatosan megkomponált
rendezéseiben meggyőző előadások sorához
vezetett. Rendezéseiben a pontos színészveze-
tés mellett a tér, a zenedramaturgia is fontos
szerepet kap." Sík Ferenc „folklór- és
ritmuselemeket is előszeretettel alkalmaz
rendezéseiben". Valló Péter „számára fontos a
tudatos kompozíció, szeret beszélni az eszmei,
erkölcsi tartalmakról". Zsámbéki Gábor „a
művekről minden konvenciót lehánt, és új,
korszerű értelmezést dolgoz ki. Stílusskálája
igen széles: a dinamikus groteszktől a
posztnaturalizmusig, az elmélyült
emberábrázolástól az álarcos maszkszínházig
terjed". Képzavar, fogalmi tisztázatlanság, gon-
dolati csúsztatás teszi nehezen megfoghatóvá
majd mindegyik megfogalmazást.

Összességében e hibák azt jelzik, hogy kidol-
gozatlan az a nyelv, hiányzik az a fogalomkész-
let, amellyel a színházról szólni lehetne. Lenne
hát dolguk ambiciózus színháztudósoknak, kriti-
kusoknak. Nyelvet, stílust kellene teremteni, fo-
galomrendszert megtisztítani, újraalkotni, s en-
nek birtokában kezdeni hozzá a valóban jelentős
életművek kritikai feldolgozásához. E nélkül
ugyanis bármilyen eljövendő színházi lexikon
hasonló ellentmondásoktól lesz terhelt.

(Ugyanakkor az az érzésem, hogy a lexikon
szerzői alig támaszkodtak egyes életművek már
megszületett kritikai feldolgozására. Aki végigol-
vasta például a Harag György színháza című
kötetet, az többet, pontosabbat tud mondani
arról, hogy Harag miért is volt korszakos
jelentőségű rendező, annál, ami a lexikonban
szerepel: „Expresszionista és szürrealista
elemeket felvonultató szuggesztív
látomássorozatok előadásai, melyek nagy belső
feszültséget is sejtetnek." Aki találkozott Bérczes
László Tompa Gábor esszéjével - Fordulatok,
1992 -, az nem fogalmazna Tompáról szólva
ennyire bizonytalanul:
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„A látványszínház és a különböző neoavantgárd
törekvések híve. A rendezés feltétlen elsőbbsé-
gét vállalja az íróval szemben.")

A most megjelent színházi lexikon nem vállalt
szerepet a színművészeti fogalmak tisztázásá-
ban. (Az utóbb idézett példákra utalva, sem a
látványszínház, sem a neoavantgárd, sem az
expresszionizmus, sem a szürrealizmus, a
korábbiakra utalva: sem a groteszk, sem az
irónia, sem a maszkszínház fogalma nem
szerepel a lexikonban. Pedig tisztázni kellene,
hogy miképp is használhatók ezek a
kategóriák színházi foga-lomként. A modern
színjátszás, a kísérleti szín-ház újabb keletű
fogalmairól sem olvashatunk (rituális, szakrális
színház, performance; az akció címszó hallgat a
szó Grotowski óta használatos jelentéséről).
Sokat beszél viszont a kötet arról, ami már
idejétmúlt vagy evidens. Az elméleti szócikkek
jobbára vagy a hagyományos színházi fogalmak
meghatározását adják (szerepkörök, műfajok,
színháztípusok stb.), vagy tudóskodó,

A Magyar Színházművészeti Lexikon (MSzL)
egyik bázisa az Akadémiai Kiadó oly sok
kitűnő enciklopédiát felmutató Lexikon
Szerkesztősége volt, a másik bázis viszont a
különböző identitás- és feladat-meghatározási,
strukturális, vezetési és generációváltási
nehézségekkel küszködő, belső és
rendszerváltási válságok által szétszabdalt Ma-
gyar Színházi Intézet-Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet; ez utóbbi, a „hübrisz" hi-
bájába esvén, elhitte, hogy a felsoroltak ellenére,
nagyobbrészt belső erőkkel és szerkezeti egy-
ségekkel képes szakmai bázisul szolgálni az
MSzL kétségtelenül bonyolult és nagyszabású
vállalkozásához, amit viszont kezdettől fogva
mint az intézeten belül, mint kívül többen két-
ségbe vontak, s még dezertálók és visszahúzó-
dók is akadtak. Sokat segített ugyan, hogy a fő-
szerkesztést Székely György vállalta, ám a defi-
níciós és normatív nehézségeken, a munkatár-
sak meghatározásának, kiválasztásának és el-
lenőrzésének gondjain ő sem tudott mindig úrrá
lenni.

A Magyar Színházművészeti Lexikon létrehozá-
sán fáradozó, lényegében színházi intézeti bázis
„zűrössége", olykor képzetlenségből, tájékozat-
lanságból, amatörizmusból, dilettantizmusból is

bonyodalmas körülírásokat tartalmaznak. Olya-
nokat, melyek nem visznek közelebb ahhoz,
hogy legyenek szavaink, szót értsünk, ha a szín-
házról akarunk szólni. A színészről például ez ol-
vasható a lexikonban: „Színpadi művek szere-
peinek hivatásos alakítója, a színjátékegészet
meghatározó színjátékelemek egyike. Alkotóte-
vékenysége a színészi alakítás, melynek során a
színész saját teste válik időlegesen művészi ob-
jektummá. A színész művészete testi jelenvaló-
sága révén mindig jelen idejű, pillanatnyi, ismé-
telhetetlen és a maga teljességében rögzíthetet-
len."

Mi tagadás: a lexikonból valóban ez derül ki. A
882 oldalt átböngészve magam is megfog(al-
maz)hatatlannak éreztem, hogy miből is áll
össze a színész vagy bármilyen más
„színházcsináló" művészete; hogyan is születik
a legenda, amelynek színház a neve...

Akadémiai Kiadó, 1994

táplálkozó, szerzői jogi és tudományetikai
vétségektől sem mentes erőszakossága sok
pontatlanságot, aránytalanságot, hibát,
tévesztést eredményezett a lexikon több
témakörében, így a mintegy kétszáz szócikket
kitevő XX. századi magyar díszlet- és
jelmeztervezők, szcenikusok információs-
elemző megörökítésében. A történtek
megértéséhez el kell mondani, hogy a hatvanas
évek közepétől nagyjából a nyolcvanas évek
végéig létezett egy - többek között a Magyar
Színházi Intézettől is független - szcenikai-
szcenográfiai műhely, amelynek bázisa a Ma-
gyar Színházművészeti Szövetség szcenikai ta-
gozata volt. E csapat, amelyben generáció- és
ízlésváltások is lezajlottak, egyre inkább han-
goztatta a szcenográfia mint művészet viszony-
lagos autonómiáját, és ehhez kritikusokat, törté-
nészeket is kinevelt. Megközelítőleg negyedszá-
zadon keresztül - összegyűjtve még a televíziós
és filmes díszlet-, jelmez- és látványtervezőket is
- e csapat rendezte az országos, regionális
vagy csoportos kiállításokat, szervezte és irányí-
totta a külföldi, illetve világkiállításokon való rész-
vételt, s több tekintetben támogatta az egyéni
demonstrációkat is. Egyes tagjai - Jánosa La-
jos, Csányi Árpád, Kézdi Lóránt, Schäffer Judit,
Jánoskuti Márta, Székely László, Gyarmathy
Ágnes, Szegő György és jómagam - az
oktatásban is részt vettek, cikkeket,
tanulmányokat, sőt

könyveket, enciklopédiákat (Scenographia Hun-
garica, Szcenográfiatörténeti tanulmányok)
szerkesztettek, írtak; ismerték, illetve megismer-
ték egy fél évszázadnyi időszak szinte vala-
mennyi tervezőművészét, szcenikusát, alkotá-
saikat többnyire a színházakban vagy a műter-
mekben, kiállításokon megszemlélve és vélemé-
nyezve. Mindezek folyamán igen sok információt
halmoztak fel, s végső soron kialakították az
egész témakör (voltaképpen tehát az MSzL
mintegy kétszáz szócikke) értékelési, viszonyí-
tási rendszerét.

Joggal lett volna elvárható, hogy a felsorolt ered-
ményeket az MSzL szerkesztősége legalábbis
figyelembe veszi. Sajnos nem így történt. Elő-
ször saját (MSZI) körből kerestek szakértőt, illet-
ve szócikkírót. Mivel ilyen nem akadt, az intézet
néhány fiatal munkatársa állított össze olykor
egészen ellentmondásos, olykor műfajokat,
műnemeket is összekeverő listákat, méghozzá
már normázottan, aszerint, hogy kik tartozzanak
terjedelmi szempontból az első, második, har-
madik fontossági csoportba. Az ilyesfajta - min-
den lexikonnál, enciklopédiánál szükséges -
hierarchizálás mindig tartalmaz prekoncepcio-
nális értékelési elemeket, ám a besorolások csak
objektívek, politikai, ideológiai, esztétikai elfo-
gultságoktól mentesek lehetnek. Ilyen szem-
pontból a szóban forgó listák részben szakmai
járatlanságból, részben különböző esztétikai-íz-
lésbeli elfogultságokból következően nem voltak
eléggé objektívek, s olykor megdöbbentő értéke-
lési zavarokat tükröztek, ami nem csoda, hiszen
megnézve az MSzL kolofonját, sem a szakszer-
kesztők, sem a szócikkszerzők között nem talá-
lunk egyetlen szcenográfust vagy szcenográfia-
történészt sem. Magam mint a fentebb említett
műhely egyik tagja részt vettem ugyan a XX.
századi tervezőművészekről szóló szócikkek
megírásában, ám ez is csupán a fentebb jelzett
szerkesztési - és ezt a témakört kiváltképpen
sújtó - koncepciótlanság árnyékában történhe-
tett.

Többszöri felkérés és részemről történő újabb
javaslattétel alapján összesen száznyolcvanhá-
rom szócikket készítettem el. Sikerült rávétet-
nem a listára több egészen fiatal, de máris jelen-
tékeny értékkel előállt tervezőművészt, valamint
elsősorban szcenikusként, műszaki vezetőként,
színháztechnikai szakemberként, mérnökként
dolgozó, de bizonyos rendszerességgel szín-
padképeket, drámai tereket alkotó színházmű-
vészeket is. Szórványosan mások is adtak le
ebből a témakörből szócikkeket, határokon
belülről és túlról, ami módszertani, szemléleti,
megítélési különbözőségekkel, más témakörök
felelősei-nek jótékony vagy kártékony
beavatkozásaival járt.
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