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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...
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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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SUMMARY

Végső eredményként a száznyolcvanhárom
szócikkből száznyolcvanegy meg is jelent az
MSzL-ban, lényegében nyolcvan-kilencven szá-
zalékban változatlanul. Érdekes, hogy a száz-
százalékos átvételhez való közelítés leginkább
az úgynevezett elsőrendű fontosságú tervező-
művészeti portrék esetében fordult elő; nagyobb
„buzgalommal" nyesegettek, kaszaboltak a kö-
zépgárdánál vagy a legkisebbeknél. A legna-
gyobb veszteség a szócikkek végén lévő filoló-
giai (adat)apparátus általános megcsonkítása,
meghúzása, kitüntetések és kiállítások, rendez-
vények megrostálása vagy eltűntetése volt, jelé-
ül e színjátéki komponens iránti érzéketlenség-
nek. Nagy kárt okoztak a vélhetően stiláris vál-
toztatások, a lexikon „nyelvezetének" tudálékos,
tanítóbácsis módon való egységesítése. Feltű-
nő, hogy a szerkesztők nem tudtak különbséget
tenni egyes, szinonimáknak vélt kifejezések
között, s az ilyenek fel- vagy lecserélésével
pálya-képeket vagy -szakaszokat módosítottak.
Külön fejezetet érdemelne azoknak a
rövidítéseknek, összevonásoknak a felsorolása,
amelyekkel pályaképeket rontottak el. Példaként
álljon itt egy-egy részlet a Stache Éva
tervezőművészről készített szócikk eredeti, majd
„átszerkesztett" változatából: ,,...díszlet- és j.-
tervező. Romániai képzőművészeti és műszaki
előtanulmányok után, 1985-ben a BME
Építészmérnöki Karán diplomázott. 1985-től a
Népszínház, majd a Bp.-i Kamaraszínház d.- és
j.-tervezője. Vendégként más színházaknak (B.
M. Jókai Sz., A. J. Sz.) is dolgozott...
Konstruktív, architekturális térépítő, kifejező
erejű, tónusos jelmezekkel." Ez volt az eredeti
szócikkszöveg, melyből az olvasó meg-tudhatta
(volna), hogy a tervezőművésznő eddigi pályája
során egyaránt tervezett díszletet és jelmezt,
olykor egy produkción belül is, ami - különösen
nőknél - ritkaság, s még az is vilá-

gossá válhatott (volna), hogy Stache drámai te-
rei konstruktívak (tehát a szerkezetre, az építke-
zésre helyezi a hangsúlyt), s mindezekhez a drá-
mai terekhez még sajátos tónusú jelmezeket is
tervezett. Az átszerkesztett, rövidített szócikk-
szöveg hiányos, szürkített pályaképet ad: „Dísz-
let- és jelmeztervező. Romániai képzőművészeti
és műszaki előtanulmányok után, 1985-ben a
Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki ka-
rán diplomázott. 1985-től a Népszínház, majd a
Bp.-i Kamaraszínház tervezője. Vendégként más
színházaknak is dolgozik. Kifejező erejű, tónusos
jelmezekkel szolgálja színpadi alakjait." A
tanítóbácsis egyszerűsítés során Stache Éva
tervezőművészetének éppen összetettsége sik-
kadt el, sajátossága, jellemzése vált sablonossá,
pontatlanná, torzulttá.

Mindezzel valósággal arcul csapták a már
említett műhelyt, annak történészeit, teoretiku-
sait, és megsértették a XX. századi magyar dísz-
let- és jelmeztervezők, szcenikusok nagy cso-
portját. (Korrigálgatni persze lehet, ám egy mű-
faj, szakma, művészeti ág lexikona több évtized-
re szól, s a módszertani, koncepcionális hibák
hosszú ideig kijavíthatatlanok maradnak.) Lehet,
hogy mindez azért is történt, mert a műhely
hangadói nem tartoztak a „brancsba", már tud-
niillik a hites színháztörténészek avagy az Or-
szágos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kö-
reibe. Így kezelhették a szóban forgó szócikk-
csoportot nyersanyagként, tanítóbácsis-kékha-
risnyás gyakorlóterepként. A szerző nevének el-
hagyásával, eltitkolásával szerzői jogokat is sér-
tettek, s ezzel összefüggésben, a szócikkek
megszerzésével majd el(át)tulajdonításával pe-
dig tudományetikai vétséget követtek el. Mindez
személyes indítékú ítélkezésnek is tűnhet, ám a
legfőbb kár a szakmát érte.

This month's leading article comes from László
Bérczes who sums up his general and rather con-
troversial impressions of a theatre meeting held in
Skopje, Macedonia.

For more than a century the translation of A
Midsummer Night's Dream by our great classic
poet János Arany was considered as immortal as the
poet himself. Now the Katona József Theatre
presented Shakespeare's play in a new adaptation
by Ádám Nádasdy (already preceded by another
one, conceived by actor János Csányi) and the
debates ihat followed were of course inevitable.
We publish the edited text of a radio discussion led
by our collaborator Judit Csáki about the meríts
and controversial points of the new text as weIl as
Professor István Géher's essay on the more
general aspects of the matter.

Our column of reviews is headed by Bence Nánay's
essay on Power, Money, Fame, Beauty, Love..., the
nightly improvisational series by Péter Halász which
run for a month at the Chamber and has been already
reviewed in our last issue. Further reviews are this time
by Dezső Kovács, Katalin Szűcs, István Nánay, Judit
Katalin Magyar, Zoltán Gyenge, László Bérczes, István
Tasnádi and István Sándor L., on, respectively, Bertolt
Brecht's The Good Man ot Se-tchouan (New Theatre),
Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern Are
Dead (Chamber), Carlo Gozzi's The Stag King
(Radnóti Miklós Theatre), Clap-trap and Me and My
Little Brother, two operettas by Mihály Eisemann (Bu-
dapest Chamber Theatre and József Attila Theatre),
Shakespeare's Macbeth (Szeged), Mihail Sebastian's
The Nameless Star (Zalaegerszeg), Dostoievski's
Crime and Punishment(Kaposvár) and Alexander
Suhovo-Kobylin's Tarelkín's Death (Pécs).

We also publish a monologue by Tamás Fodor, an
important actor-director who tries to explain to Tamás
Réczei why he abandoned the high-quality regional
theatre of Szolnok where he worked for several years
as arts director, to opt once more for Studio K, the semi-
professional avantgarde company where he once
began his career.

György Karsai reports for us on a highly interes-
ting experience: he saw in Paris the Russian perfor-
mance of the Oresteía-trilogy, as directed by Ger-
many's Peter Stein.

In his column of theatre research Géza Fodor in-
troduces and publishes a fundamental essay by
Vsevolod Meyerhold on The actor to come and the
biomechanics.

Recently, after a longish interval, a new Hunga-
rian Encyclopaedia on Acting appeared in the
bookshops. As with all similar publications, it is easy
to find faults with this one too, and István Sándor L.
and József Bőgel do not hesitate to voice their
reservations.

This month's playtext offers one play but two
texts: we publish the much-praised and much-dis-
cussed new Hungarian versions of A Midsummer
Night's Dream by János Csányi and Ádám Nádasdy.

Konrad Ressler: Bertolt Brecht

A berlini fotográfus 1927-ben készült sorozata a fiatal Brechtet örökítette meg, jellegzetes szivar-
jával.


