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MI SZÉPET TETSZETT CSINÁLNI?
LÍRAI KÖSZÖNTŐ

Zsigmondot (aki akkor pesszimizmus okán
agyonhallgatás tárgya volt), mert most már
megérdemled", vagy amikor, más összefüggés-
ben, évtizedek múltán egy másik Székely, Gábor
keresztnevű, etikus embernek nevezett. A
dossziék szerkesztése volt az alapja egész
későbbi munkálkodásomnak (take it for what it's
worth), és az az elv, amit Székely Gyuri útravalóul
adott: semmilyen adatról nem szabad lemászni,
amíg meg nem... Itt zavarban vagyok, mert már
nem emlékszem, milyen eufemisztikus állítmányt
használt a kézenfekvő pótlására. Egy biztos:
tartalmában evidens, de formájában nagyon
finom ige lehetett. Mert Székely Gyuri - és most
jön a második tétel - bármilyen társadalmi vál-
tozásokhoz idomult és volt kénytelen idomulni
élete folyamán, mindig őrizte immanens lényegét,
és megmaradt - életbeli és literary - gentle-
mannek.

Minek nevezzem? Szeméremnek vagy alkal-
mazkodásnak? Elvehetetlen önértéke csendes
birtoklásának vagy konfliktuskerülésnek? Az In-
tézet a színes tehetségű, de rapszodikus Hont
Ferenc szellemi terméke volt, és mellette a tizen-
egy évvel fiatalabb Székely Gyuri (Gyuri minden-
kinek, míg az igazgató Hont elvtárs) számított a
walesi hercegnek, a természetes örökösnek.

Csak nemzedéktársaim tudják, mit jelentett a
hatvanas években, a háromévenkénti turistaútle-
vél és a hetven dollár, avagy az utazás reggelén,
nemegyszer a reptéri taxiban kegyesen odahají-
tott hivatali jóváhagyás korszakában egy ameri-
kai vendégprofesszúra. Gyuri a New York állam-
beli Albany egyetemén volt egy évre vendégta-
nár, és éppen felajánlották az egyéves hosszab-
bítást, amikor a legfelső akarat nyugdíjba küldte
Hont Ferencet (megalázó nyugdíjba, életfogytig-
lan kitiltva az általa gründolt intézményből). Gyu-
rit távirat szólította haza Albanyból átvenni örök-
ségét. Repülőútnyi idő alatt fordult a kocka:
legfelső akarat egy minisztériumi presztízscsatát
oldott meg a fotel kiutalásával.

Es leszállt a felhők közül Gyuri - odalenn se
Albany, se Krisztina körút. Mi, mai szóhasználat-
tal az Intézet szellemi elitje, lázadásra készültünk,
s természetesnek tartottuk, hogy az áll majd
élünkre, akit trónfosztottból szükségképp felke-
lővezérré ken fel a pillanat. És elárultnak éreztük
magunkat, amikor Gyuri csendes mosollyal, ér-
telmezhetetlen ümmögetéssel Karl Moor szerepe
helyett békésen belesimult abba a beosztott
vezetői posztba, amelyet a fentről küldött (s ma-
gát mellesleg ugyancsak degradáltnak érző) X.
elvtárs szánt neki. A történelmi perc, amely az
Intézet valódi virágkorát hozhatta volna el,
visszahozhatatlanul elmúlt. Az Intézetből hol
roncs-temető, hol parkolópálya lett, amelynek
élén sűrűn váltották egymást szellemi horizont
nélküli
bürokraták, kiváló, de nem kellően motivált
avagy ugyancsak kiváló, ám vezetés-re alkatilag

alkalmatlan tudományos személyiségek,
akiknek azonban egy közös adottságuk
mindenképpen volt: mind jobbkezükként s -
ha netán igényt tartottak rá jó
szellemükként számíthattak Székely
Gyurira, akin egy Freud sem fedezhette
volna fel a sértettség vagy - amire alkalom
bőven nyílt volna - a kár-öröm jegyeit, aki
körül soha nem kristályosodott ki tábor
vagy klikk, aki az Intézet mindenkori
legmagasabb szellemi szín-vonalát
személyében megtestesítve tette a maga
dolgát, folytatta a maga kutatásait, s állt
meg továbbra is mindent sejtő mosolyával
beosztottai mellett, tudakolva, mi szépet is
csinálunk.

Ezt kérdezte tőlem mellesleg csak a
minap is, egyik független nyugdíjas a má-
siktól, mindketten az Intézet könyvtárában
kutakodván. Én történetesen műfordítóként
egy politikai jellegű könyvnek egy
képzőművészeti utalását próbáltam
megfejteni, mert mindmáig vallom, hogy
egyetlen, adatot sem szabad ...Ianul
hagyni. Gyuri, saját munkáját félretolva,
több lexikont felütött, hasztalan. Hagyja,
Gyuri, reménytelen, mondtam. Legföl-

kik valaha dolgoztak a - fennállása óta
kurzusok szerint át-átkeresztelt, a köztu-
datban mégis „így maradt" - Magyar Szín-
házi Intézetben, azoknak tán fölösleges
nevesíteni, kinek szól ez a köszöntő. Már

a cím elolvastán is kirajzolódik előttük a beosz-
tottai íróasztalánál megálló Székely Gyuri -
mondassék ki, de csak a legelején, a tisztelet és
a filológiai pontosság kedvéért: a november 4-én
nyolcvanadik évét betöltött dr. Székely György -
jellegzetes, negyvenegy év óta (amióta ismerem)
jóformán változatlan alakja, amint halkan, udva-
riasan, sőt kedvesen megérdeklődi: „Mi szépet
tetszik csinálni?"

Nem volt ám amolyan ártatlan kérdés ez. A
megkérdezett ugyan jól tudhatta, hogy a főnököt
valóban őszintén érdekli, miben szorgoskodik,
és bármikor kész tisztázó, továbblendítő megbe-
szélésekre, elvi és konkrét segítségre, tanácsok-
ra, de picit meg is borzongott, még ha adott
esetben nem volt is vaj a füle mögött: a kérdés-
ben ugyanis szövegmélyeként ott rejlett a széles
szakértelmiségi körökben mindenkor elterjedt
megélhetési bűnözés, az úgynevezett maszeko-
lás kifürkészésére irányuló csendes érdeklődés.

Rajtakapatni kínos volt, holott következmé-
nyek nélküli. Székely Gyuri, jóllehet bizonyára
sokfajta adatot elraktározott magában, soha nem
ártott senkinek. Es itt akár abba is lehetne hagyni
a köszöntőt, merthogy leírni ezt olyasvalakiről,
aki az adott korszakban évtizedeken át vezető

beosztásban volt, már önmagában beillik
komplett jellemportrénak.

Engem azonban -anélkül, hogy valaha is
bizalmas vagy baráti viszonyban lettünk
volna - túl sok szál fűz az ünnepelthez,
semhogy ennyivel beérjem. Például
önmagamról is van mondanivalóm, mint
bevallva-bevallatlan minden emlékező-nek
és ünneplőnek. 1957 őszén egy épp
börtönben ülő magyar író riadt és gátlásos
ifjú hitveseként léptem be a Kertész utcai
üzlethelyiségbe, ahol már komplett
rendszerként működött a Székely Gyuri
által kidolgozott, évtizedeken át a magyar
színházművészek mindennapi kenyerét
jelentő, tudósilag megalapozott és művé-
szileg kézműves jellegű dokumentáció, és
természetesnek tartottam, hogy hónapokig
csak létráról le-létrára fel helyezhettem el
a mások által kiválasztott és rend-
szerezett anyagokat a mások által össze-
állított úgynevezett szerzői dossziékba.
Amikor aztán vagy fél év múlva Székely
Gyuri azt mondta: „Judit, most már itt az
idő, hogy önállóan megszerkessze az
Osztrovszkij-dossziét" - nekem ez olyan
lovaggá ütés volt, mint amikor imádott
gimnáziumi magyartanárnőm azt mondta:
„Judit, azt ajánlom, olvass Kemény

Székely György 1963-ban
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ebb meghagyom a szobor francia nevét. De
em. A számomra negyven-, az ő számára
legalább) hetvenéves elv nem tűrhet ilyen
apitulációt. Másnap telefon: kinyomozta a
agyar elnevezést. Aristide Maillol La
éditerranée-ja = A Földközi-tenger. Ami elvégre
videns, csak éppen magától nem tudható.

Az elvre Székely Gyuri az évtizedek során egy
letművet épített fel s épít tovább - a fél kézen
sszeszámlálható hazai színháztudományi élet-
űvek egyikét. A hivatali karrier megrekedt a

eltétel nélkül megérdemelt, méltó és a köz szá-
ára is üdvös csúcspont alatt, de a pálya töret-

enül ívelt tovább mindmáig s mindholnapig. Mert
gy látszik, az önazonoshoz, a szelídhez, a
enkinek sem ártóhoz, az abszolút gentlemanhez
egyesek az istenek: nemcsak elvezették e még-
scsak imponáló és ifjabbak számára óhatatlanul
icsit félelmetes kerek születésnapig, de vigyáz-
ak is rá, hogy a kor (a történelmi és a biológiai)
oncsolásai éppcsak szimbolikusan, mintegy a
átszat kedvéért érintsék. Nem a sorsnak és ön-

aguknak kiszolgáltatottak általános öregember-
aszkja az övé: Székely Gyuri maradt össze-

éveszthetetlenül, frissen, fürgén, szellemileg
emcsak éberen, de nyitott-kíváncsian is, a tra-
ikus degradálódást hírből sem ismerőn, ahogy
ábor Miklós Miki, Tolnay Klári Klárika, s hogy
gy másik köztünk lévőt is említsek: Horvai Ist-

Székely György A képzelt riport amerikai be-
mutatójának színhelyén - The Egg Theater
(Albany)

ván Pista. Nem megtiport, patronálásra szoruló
nénik-bácsik - önmaguk.

Jóformán semmit sem tudok róla. Nem tudom,
valójában, legbelül hogyan élte meg csalódásait,
sorsa fordulatait, nem tudom, bántja-e
korszerűtlen s nem is túl kifizetődő önazonossá-
ga, vagy ironikus-derűsen büszke rá, nem tu-
dom, hogyan bírta ki felesége, az ő csendes,
meditatív alkatát a maga napsugaras cserfessé-
gével oly szépen kiegészítő Rozikája korai
elvesz-

Székely György (született: 1918. november 4.,
Budapest) színháztörténész, rendező, igazgató,
az irodalomtudomány kandidátusa (1967), dok-
tora (1988). A Magyar Köztársaság érdemes mű-
vésze (1990).

1940-ben summa cum laurie doktorált a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen angol filológia,

tését, mivel tölti azóta magányos férfiéletét. Csak
azt tudom, hogy jó távolabbi szféráimban tudni
őt, biztos pontként, amelyre szakmai kérdések-
ben konkrétan, életvezetési mintaként, a fizikai és
erkölcsi állandóság ritka hordozójaként elvon-
tabb értelemben is mindenkor számíthatok -
bizonyára sokakkal együtt.

A többiről - minden bizonnyal a lényegről,
arról, ami fennmarad -vall jon az alant következő
bibliográfiai adatsor és pályakép-összeállítás. Ez
a szubjektív köszöntő az efemert próbálta elkap-
ni, azt, amit csak kortárs tudhat és sejthet kor-
társról. Es ez a kortárs, aki büszke a tanítványi
címre, befejezésül csak annyit kíván: még sok
szépet tessék csinálni.

német irodalom és esztétika szakból. 1941-ben
a budapesti Nemzeti Színház lektor-dramaturg
munkakörben szerződtette. 1943-ban megren-
dezte Hubay Miklós Hősök nélkül című drámájá-
nak ősbemutatóját, illetve fordította és rendezte
Gerhart Hauptmann lphigeneia Delphiben című
tragédiáját.

PÁLYAKÉP
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1943 és 1948 között megszakítăsokkal a Pécsi
Nemzeti Színház igazgatója volt, amikor többek
között ősbemutatóként vitte színre Móricz
Zsigmond Boszorkány című történelmi drámáját.
A világirodalomból pedig Wilde, Pirandello, J. B.
Priestley, M. Achard műveit rendezte. 1948-49-
ben a pesti Művész Színház Kis Kama-
raszínházának titkára volt. Á színházak
államosítása után Kecskeméten és Szolnokon a
főrendezői munkakört töltötte be. 1953-tól 1957-
ig Gáspár Margit igazgatása alatt a Fővárosi
Operett Színház „felemelkedő" korszakának
főrendezője.

A színházművészet gyakorlatával való közvet-
len kapcsolatának megszűnése után, 1957-ben
a Színház- és Filmtudományi Intézet alapító tagja
lett: eleinte főmunkatárs, majd osztályvezető, il-
letve 1960 és 1980 között igazgatóhelyettes.
Megszervezte az Intézet értékesnek bizonyult
széles körű információkat feldolgozó dokumen-
tációs részlegét. A színházelméleti munka terén
1961 és 1965 között kidolgozta a szakterületen
azóta is általánosan ismert, idézett és felhasznált
„színjátéktípus"-elemző rendszert. Egyenletes
időközökben önálló történeti és elméleti kötetei
jelentek meg. Alapításától kezdve tagja, majd
1990-1996 között elnöke volt az MTA Színház-
és Filmtudományi Szakbizottságának. Az ITI

ÖNÁLLÓ KÖTETEK:

Színházelmélet Angliában, 1882-1930. Budapest, 1940.
A színjátéktípusok kutatásának módszeréről. Buda-pest,

1961.

Zenés színpad - vidám játék. Budapest, 1961.

Színjátéktípusok leírása és elemzése. Budapest, 1963.

Színjátéktípusok dramaturgiája. Budapest, 1965. Angol
színházművészet a XVI-XVII. században. Buda-

pest, 1972.

Bábuk-árnyak. Budapest, 1972.

Craig. Szemtől szemben. Budapest, 1975.

Színházesztétika. Budapest, 1976.

A színjáték világa. Budapest, 1986.

TANULMÁNYOK, CIKKEK:
Peer Gynt a színpadon. In: A Nemzeti Színház 1941-es

Évkönyve.
A Nemzeti Színház vendégjátéka Németországban. Uo.

Őrület és rajongás. In: A Pécsi Nemzeti Színház
Évkönyve. Pécs, 1944.
Jegyzetek az 1955-ös Shakespeare-kiadás darabjaihoz

(V. Henrik, VIII. Henrik, Felsült szerelmesek, Téve-
dések vígjátéka, Szeget szeggel).

Az angol bábjáték története. Bábszínpad, 1955.

Az államosított színházak tíz éve. Magyar Színházmű-
vészet, 1960.

(International Theatre Institute) magyar szek-
ciójának tagja, majd 1978-80 között elnöke. Az
IFTR (International Federation of Theatre Re-
search) elnökségi tagja. A Magyar Színházművé-
szeti Szövetség titkárságának 1959-1968 között
tagja, 1970-től a Dramaturg Szakosztály elnöke.
A Magyar Shakespeare Társaság és a PEN Klub
tagja. 1968-69-ben a State University of New
York at Albany vendégprofesszorának hívták
meg, ahová 1986-ig előadóként rendszeresen
vissza-visszatért.

1980-ban ment nyugdíjba. Elméletírói, illetve
oktatói munkásságát (ELTE, Színház- és
Filmművészeti Főiskola, Miskolci
Bölcsészegyesület) azonban folytatja.
Rendszeresen részt vett és részt vesz az MTA
tudósképző munkájában mint aspiránsvezető,
illetve opponens (hat esetben az arab
nyelvterület szakembereinek kutatói irányí-
tásában). Mind a mai napig aktívan közreműkö-
dik a szakterület tudományos konferenciáin
(Veszprém, Eger, Budapest).

Hazai és külföldi szakkiadványok, köztük a
Britannica Hungarica, a Theaterlexikon stb.
munkatársa. Főszerkesztője volt a Magyar szín-
háztörténet, 1790-1873 című kiadványnak
(1990), illetve a Magyar Színházművészeti Lexi-
konnak (1994).

Hevesi Sándor dramaturgiai tanulmányai. In: Hevesi
Sándor: Dráma és színpad. Budapest, 1961.

Előadás előtt - előadás után. Theatrum, 1961.
Tematikus tárgyszórendszer színházi szakkönyvtár ka-

talógusa számára. Theatrum, 1962.
A színházi műszaki személyzet létszámproblémái. Uo.

A színházi működéstan problémái. Theatrum, 1963.
Témák és hősök a magyar drámairodalomban, 1957-

1963. Theatrum, 1964.
A népi színjáték történeti kutatásának újabb problémái.

Theatrum, Budapest, 1964.
Conditions préliminaires à la formation d'un théâtre

national hongrois. Revue Histoire du Théâtre, 1964.
Nr. 2.

A szocialista színház társadalmi funkciója. Theatrum,
1965.

A XVI. századi színjátéktípusok és a shakespeare-i

életmű. In: Shakespeare-tanulmányok. Budapest,
1965.

Vergleichende Untersuchung zeitgenössischer

Theaterkulturen in Osteuropa. Maske und Kothurn,
1966. 3.

A Theatre Guide to Hungary. Theatre Research, 1967.
IX. 1.

The „Thalia Society", 1904-1908. In: Theatre Research,
Vol. X. 2. 1969.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ ÖRKÉNY ISTVÁN DRÁMAÍRÓI

ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma pályázatot hirdet fiatal drámaírók
részére. Az ösztöndíj célja, hogy segítse
új magyar színművek létrejöttét, valamint
lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő
drámaírók részére, akik eddigi irodalmi
vagy színházi munkájukkal igazolják von-
zódásukat a műfajhoz.

A pályázatokat a miniszter által kinevezett
szakértői kurátórium bírálja el, amely fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri az ösztön-
díjasok alkotÓi tevékenységét is.

Az ösztöndíjban évente öt fő részesülhet.

Pályázati korhatár: negyven év.

Az ösztöndíj bruttó összege: havi 58 ezer

Ft.
Az ösztöndíjat az 1999. naptári évre szóló
tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndí-
jasok munkatervük megvalósításáról,
eredményeikről évente nyilvánosan köte-
lesek beszámolni.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

 szakmai önéletrajzot;
 a pályázó irodalmi és/vagy színházi mű-
ködésének dokumentációját, eddig meg-
jelent vagy bemutatott műveinek listáját;

 két elismert pályatárs (drámaíró, illetve
színházi szakember) ajánlását;

 a megírni kívánt mű ismertetése egyben
tartalmazza a darab színreállítására vo-
natkozó vázlatos elképzeléseket (például
kevés szereplős, sok helyszínes, kamara-,
illetve nagyszínpadi megvalósításra szánja
stb.).

A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma Művészeti Főosztályára
kell benyújtani.

Cím: 1054 Budapest, Szalay utca 10-14.
Részletes felvilágosítás: Bába Krisztina
311-40-99.

Beadási határidő: 1999. március 10.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
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