
színháztörténet

mond is magától értetődő természetes-
séggel csonkította meg műveit a színházi
elfogadhatóság érdekében; és miért hat ez
a szellem még napjainkban is? Miért
szakadt nálunk ennyire ketté a színpadi
szórakoztatás és a „művészet" fogalma?
Miért értékeli túl hagyományosan a
politikai vezetés a színház közvetlen
társadalmi hatását, és ugyanakkor miért
becsüli le (szintén százados hagyomány) a
színházakat, és kezeli őket sokszor
elképesztő értetlenséggel?

Mindezt mi többé-kevésbé természetes-
nek tartjuk; de ha igazán belegondolunk,
akkor bizony nem tekinthető annak. Úgy
tűnik, hogy színházi életünk-ben a
kultúrforradalom még egyáltalán nem
fejeződött be. Én úgy látom, hogy egy
színház politikai hatását a fentebb vázolt
mélyebb értelemben kell felfog-ni. S
helyét, értékét a magyar színházi kultúrán
belül az döntheti el, hogy mit tesz szakmai
téren a tudatos, színvonalasabb együttes
munka kialakítása érdekében, mennyire
képes bátran, határozottan vállalni művészi
céljait, s mennyi-re képes a mai magyar
társadalomban létező szellemi tendenciák
kifejezőjévé válni.

Magyar Fruzsina és Duró Győző

E számunk szerzői:

BELIA ANNA a Színházi Intézet munka-
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ERDÉLY MIKLÓS építész
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KERESZTURY DEZSŐ író
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MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
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SZIKORA JÁNOS a Színház- és Film-
művészeti Főiskola hallgatója

GYÖRGY ESZTER

A Színháztörténeti
Múzeum jubileuma

Huszonöt éves a Színháztörténeti Mú-
zeum, de nem a színházi múzeum eszmé-
je. Az sokkal régebben született. Egy
magyar színháztörténeti múzeum alapítása
ügyében a múlt század végén emeltek
először szót. Rakodczay Pál rendező és
neves színházelméleti szakember hívta fel
a figyelmet a színháztörténeti emlékek
összegyűjtésének fontosságára.

1881-ben a Fővárosi Lapok S
z
ínészetünk

történetének ügyében címen adott szót
Rakodczaynak, hogy kifejtse nézetét,
miszerint a magyar színészet története
csak úgy írható meg, ha előbb elvégzik az
emlékek összegyűjtésének és feldol-
gozásának alapmunkálatait. Az emlékek
összegyűjtése és a források feltérképezése
nélkül ugyanis nincs színháztörténet. Az
így összegyűjtött emlékeket lenne majd
hivatva megőrizni valamely „színészeti
közintézet".

Négy évvel később Váli Béla színház-
történész, aki a Szinnyei József biztatására
írt magyar színészettörténetével elnyerte a
Kisfaludy Társaság pályadíját, a Magyar
Szalonban sürgette a színészeti múzeum
létrehozását.

Az első lépés 1890-ben történt, ha még
nem is a múzeum, de már mindenesetre
egy önálló színészeti kiállítás érdekében.
A hivatásos magyar nyelvű színjátszás
megindulásának centenáriumára kiállítást
rendeztek a Városligetben. Ebből az
alkalomból számtalan színészettörténeti
emlék, de javarészt a színészek személyes
emléktárgyai, tisztelőiktől kapott
ajándékaik kerültek bemutatásra. A ki-
állítás rendezési elve az egyes színészek
gyűjteményeinek bemutatása volt, a tu-
dományosság igénye nélkül. A magyar
színészet múltját csupán néhány köteg
színlap és régi zsebkönyv képviselte.
Hogy ez a kiállítás még mennyire kon-
cepciótlan volt, azt jól érzékeltetik Jászai
Mari sorai: „ ... mikor a Városligetben azt
a szánalmas kis színészkiállítást rendezte
valaki - melyen az én Ember tragédiája
képeim voltak az összes kiállítani valóim -
a Felekiék színpadon kapott kincsei egy
külön szobát töltöttek meg".

Ma mégis számon tartjuk ezt a kiállí-

tást, mert az első ilyen volt hazánkban, s
két évvel megelőzte a nagy bécsi szín-
házi világkiállítást.

Ezt követően 1919-ben került újra elő-
térbe a színészeti múzeum ügye. Erődi
Jenő színházi szakíró a Színházi Élet
1919. április 17-i számában az akkori idők
hangjának megfelelő határozottsággal
vetette fel a színháztörténeti múzeum
létrehozásának igényét. „A Színházi Élet
már több ízben tört lándzsát a Színészeti
Múzeum létesítéséért, az aktualitás most
ismét előtérbe hozza a kérdést. A
Közoktatásügyi Népbiztosság a mű-vészi
élet kiépítését akarja, tehát valószínűleg
rákerül a figyelme erre a nevezetes
kultúrkérdés megoldására is .. . Erélyes
kéz, hozzáértő elme vegye gondozásba a
magyar színművészet értékeit, a régi
korból fennmaradt tárgyakat. Mentsük
meg őket a pusztulástól, a meg-
semmisüléstől ... E relikviákat mind a
létesítendő Színészeti Múzeum részére
leltározva, rendezve kell átadni. Jól fi-
gyeljünk: ne a Nemzeti Múzeum vegye
oltalmába, hanem kifejezetten a Színészeti
Múzeum! Fejtsen ki e téren az újonnan
megalakult Színészeti Szakszer-vezet
széles körű propagandát, szerezze be az
összes, idetartozó és a régi színészek
birtokában lévő emléktárgyakat . . . ezzel
a ténnyel egy régi adósságot törlesztünk a
magyar színművészet számára." Tudjuk,
nem a javaslattevőn, nem a szervezőkön
múlott, hogy annyi más tervvel együtt a
Színháztörténeti Múzeum sem valósult
meg.

Az első sikeres lépés Hevesi Sándor
nevéhez fűződik. 1925-ben Pataki József
nemzeti színházi tagnak az irányításával
megkezdődött az igazgató által kez-
deményezett házi múzeumnak a felállítása.
A nemzeti színházi emlékgyűjtemény
ereklyéinek egy részét a színházi
cukrászdában s az első emeleti páholy-
folyosón, más részét a Csokonai utca 3. sz.
alatti ház harmadik emeletén két nagy
teremben helyezték el. (Az emlék-
gyűjteményt a háború alatt átvitték az
Emke-házba, s ott erősen megrongálódott.
Maradéka a Széchenyi Könyvtár
Színháztörténeti Osztályára s a majdani
Országos Színháztörténeti Múzeumba
került.)

Ebből a nemzeti színházi ereklye-tárból s
a magángyűjtők tulajdonaiból rendezték
meg 1937-ben az Iparművészeti
Múzeumban a Nemzeti Színház
fennállásának 100 éves évfordulójára az
emlékkiállítást. A kiállítás mintegy ezer
tárgy segítségével mutatta be a szín-



ház történetét, idézve az alapítása előtti
éveket is. Az előzőekhez képest szak-
szerű, tartalmas kiállításhoz katalógus is
készült. amely másfél évtizeddel később
jó segédkönyve volt a színházi emlékek
felkutatására induló Országos
Színháztörténeti Múzeumnak.

A változást a magyar színházi múzeum
ügyében egy szomorú esemény hozta meg.
1951. február 12-én meghalt Bajor Gizi a
Nemzeti Színház örökös tagja. Ezután
gondolt Gobbi Hilda színművésznő arra,
hogy az üresen maradt Stromfeld Aurél
úti villalakásban emlékmúzeumot kellene
berendezni. Mindenekelőtt egykori
tulajdonosa, Bajor Gizi emlékére, de nem
feledkezve meg az elődökről sem, akiket
két ki-magasló színészegyéniség, Jászai
Mari és Márkus Emília képviselne. Gobbi
Hilda fáradhatatlan szervezőmunkájának
és az általa toborzott rendezői gárda ki-
tartó energiájának köszönhető, hogy Bajor
Gizi halálának évfordulóján, 1952
februárjában megnyílt a múzeum, az első
magyar színháztörténeti emlék-hely.

Ezt követően merült fel újra annak a
gondolata, hogy létre kellene hozni a már
régóta óhajtott Színháztörténeti
Múzeumot is. Az elmúlt háborús évek
szomorúan bizonyították, hogy a ma-
gántulajdonban levő emlékek mennyivel
inkább ki vannak téve a pusztulásnak,
mint a közgyűjteményekben őrzöttek. A
Bajor Gizi Múzeum szervezése
ugyanakkor azt is bebizonyította, hogy
még mindig mennyi színészettörténeti
emlék van szerte a fővárosban, az or-
szágban. E tapasztalatok nyomán mind
nyilvánvalóbbá vált, hogy a még fel-
lelhető emlékeket mielőbb össze kell
gyűjteni, és azokat feldolgozásuk után
bemutatni a közönségnek. Ezt a hatalmas
munkát már csak központilag szervezett
és szakszerűen irányított apparátussal
lehetett elvégezni. Ezért 1952 tavaszán a
Népművelési Minisztérium megbízta dr.
Hont Ferencet a múzeum
megszervezésével. Még ugyanez év őszén
elkészültek a tervek, azokat elfogadták, s
biztosították a működéshez szükséges
pénzügyi alapot is.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum
1952 novemberében hivatalosan is
megkezdte működését.

Első időben a Petőfi Sándor utca 2. sz.
alatti bérházban kaptak egy négy-szobás
lakást múzeumi célra. Az öt-tagú
munkatársi gárda megkezdte a gyűjtős
lehetőségeikhez, képest feldolgozó munkát
is. Még ugyanebben az évben hét és
félezer tárgyat gyűjtöttek be. 1953
júniusában pedig megkapta a múzeum a
kiutalást a Krisztina körút 57. sz. alatti
épület első emeletére, ahová ugyan egy

ideig még nem tudtak beköltözni, mert a
Fővárosi Elektromos Művek csak
később szabadította fel a szóban forgó
területet.

Időközben a Bajor Gizi Múzeumot
mint állandó emlékkiállítást az Országos
Színháztörténeti Múzeum felügyelete alá
rendelte akkori főhatósága, a Múzeumi
Főosztály.

1953. június 3o-án megjelent a múze-
um első kiadványa, a Színháztörténeti
Értesítő, s ugyanabban az évben hagyta
el a nyomdát a Színháztörténeti Tanul-
mányok című sorozat első kötete is.

1954. augusztus 22-én végül beköltöz-
hetett a múzeum a Krisztina körúti épü-
letbe. Még az év decemberében a lét-
számában is megnövekedett intézmény
megnyitotta első kiállítását A m a g y a r színészet

hősi harca, 1790-től 1849-ig címen. A
kiállításhoz tárlatvezető is készült.

Döntő változást hozott a múzeum
életében, amikor 1957. március 1-én
egyesítették az Állami Filmarchívummal
és a megszüntetett Színház- és Film-
művészeti Szövetség Tudományos Osz-
tályával. Az intézmény a Színház- és
Eilmtudományi Intézet nevet kapta.

Ekkor költözött a múzeum épületébe a
szövetség tudományos osztálya és
könyvtára.

A kettős intézet 1959-ben szétvált, s a
Krisztina körúton maradt a Színháztu-
dományi Intézet. Az Országos Színház-
történeti Múzeum pedig az intézet Tör-
ténet-Gyűjteményi Osztályaként dolgo-
zott tovább. Egy évvel az osztálykeret-
ben való működés után az ún. Emlék-tár
nyolcvanhétezer tárgyat tartott nyilván.
Gyűjtötték a színészekhez kapcsolódó
tárgyi emlékeket, képzőművészeti
alkotásokat (festmények, szobrok, grafi-
kák), fotókat, díszlet- és jelmezterveket,
színlapokat, kéziratokat és 1955-től hang-
anyagot is.

A múzeum gyűjtő és feldolgozó tevé-
kenysége mellett szeles körű ismeretter-
jesztési munkát is végzett.-Kiállításain
állandó tárlatvezetéseket tartott, s amíg a
teremviszonyok engedték, rendszeresen
tartottak képpel és hanggal illusztrált
színháztörténeti előadásokat is. A
múzeum munkatársai tudományos ku-

Részlet az 1976-os grazi magyar színházművészeti kiállításból



tatásaik eredményeit az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum sorozataiban -
Színháztörténeti Füzetek, Színháztörténeti
Könyvtár, Színháztörténeti Tanulmányok -
majd a Színháztudományi Intézet
kiadványaiban tették közzé.

A múzeum utolsó kiállítását 1968-ban
bontotta le, hogy termeit munkaszobákká
alakítsák át. Az intézeten belüli ki-állítási
tevékenység ezzel megszűnt, s a múzeum
életében újabb periódus kezdődött. A
múzeumi munka súlypontja ettől kezdve
egyre inkább áttolódott a gyűjtő-
feldolgozó tevékenységre. Erre az időre a
múzeum tárgyi állománya akkora
mértékben megnőtt, hogy a korábban
egységes gyűjteményt különböző
szakgyűjteményekre választották szét. Á
hetvenes évek legelején megkezdett
munka eredményeként ma a múzeumi
osztály kilenc önálló gyűjteménnyel
rendelkezik, amelyek élén szakképzett
muzeológusok állnak.

A múzeum gyűjtési körébe tartozik
minden magyar vonatkozású színházi és
színészi emléktárgy, kézirat, nyomtat-
vány, fénykép, színházi vonatkozású kép-
zőművészeti alkotás, díszlet- és jelmez-
terv, rekonstrukciós és eredeti tervek
alapján készített makettek, történeti értékű
jelmezek, ritka hangfelvételek és bábok.

Ma a múzeum gyűjteményei csak-nem
150 000 tárgyat őriznek. Legfiatalabb, de
egyben a legnagyobb érdeklődést felkeltő
gyűjtemény a bábgyűjtemény, amelynek a
vásári bábjátszásra vonatkozó anyaga már
több hazai és kül-földi kiállításon is
szerepelt.

Az utóbbi két évben erőteljesen gyara-
podott a szcenikai gyűjtemény. A Kul-
turális Minisztérium Színházi Főosztá-
lyától kapott vásárlási keret lehetővé tette,
hogy a gyűjtemény történeti anyagát,
amelyben Telepy György, Spannraft
Ágoston, Keméndy Jenő stb. művei is
megtalálhatók, a mai tervező művészek
alkotásaival is gyarapítsák. A múzeum
reméli, hogy a rendszeres, a mai szín-padi
képzőművészetet dokumentáló
gyűjtemény gyarapítására a jövőben is
mód lesz.

A múzeum egyik leggazdagabb gyűj-
teménye a 80 000 egységet magába fog-
laló fotótár. Noha az archívum már a
fényképezés kezdeti éveiből is őriz képet,
mégis a legértékesebbek a két világháború
közötti évek produkcióit megörökítő
sorozatfelvételek.

A múzeum színlapgyűjteménye az
Országos Széchenyi Könyvtár hasonló

A gyűjtemény legrégibb színlapja 1795-ből

jellegű együttese után a legnagyobb az
országban. Számos ritkaságot őriz, mint
például a Kelemen-féle színtársulat
idejéből, 1795-ből származó kézírásos és
nyomtatott színlapokat, s 1837-ből a Pesti
Magyar Színház megnyitása alkalmára
kiadott színlapot. A múzeum alapítása óta
rendszeresen gyűjti a működő színházak
színlapjait, plakátjait mint a
színháztörténet egyik legfontosabb
forrását. (itt kell megjegyeznünk, hogy ez
az egyetlen gyűjteménye a Magyar
Színházi Intézet múzeumának, amely
rendszeresen archiválja a mai magyar
színházi élet egyfajta dokumentumát. A
többi gyűjtemény, például a fotó-
archívum, a kézirattár a jelenlegi mű-
ködési feltételek között nincs abban a
helyzetben, hogy módszeresen gyűjthetné
a mai színházak produkciós és működési
dokumentumait. Éppen ezért a múzeum
legsürgetőbb feladatai között tartja
számon napjaink színháztörténeti értékű
emlékei rendszeres gyűjtésének a mielőbbi
megszervezését, a ma még esetleges
gyarapítás módszeressé tételét.)

Az egyre nyomasztóbb helyhiánnyal
küzdő múzeum (munkaszobák, raktárak,
kiállítótermek) a hetvenes évek közepén
kezdett erőteljesebb külföldi kiállító te-

vékenységet folytatni. Ennek keretében a
mai magyar színházművészetet és a
magyarországi vásári bábjátszás emlékeit
ismertették meg az NDK, Csehszlovákia,
Ausztria és Franciaország érdeklődő
közönségével.

Ugyancsak a hetvenes évek közepén a
múzeum újra megindította Színház-
történeti Könyvtár című sorozatát, és
növelte adattári kiadványainak számát is.
Nem történt viszont előrelépés a szín-
háztörténeti kiállító tevékenységben, az
ismeretterjesztő munkában. Kiállítási és
klubhelyiségek hiányában még mindig
csonka a múzeumi munka, mert annak
hármas követelményéből - gyűjtés,
feldolgozás, bemutatás - csak az első
kettőnek felel meg.

A múzeum ezen a helyzeten a jövőben
változtatni kíván. A Bajor Gizi Színész-
múzeum épületének számára nemrég
kiutalt emeleti szintje a jövőben jobban
szolgálja majd a színházi-színháztörténeti
ismeretterjesztés célját. Az épület
emeletén olyan kiállítási és előadótermet
óhajtanak kialakítani, ahol az egymást
követő tematikus kiállításokkal, a
kiállításokhoz és a napi színházi élet
eseményeihez kapcsolódó előadásokkal
az eddiginél nagyobb és minőségileg
szélesebb körű közönséget vonzana. A
jelentős színháztörténeti év-fordulókhoz
kapcsolódó időszaki ki-állítások vagy
egy-egy színháztörténeti korszakot
ismertető bemutatók, a hanggal és képpel
illusztrált előadások, a közönség
bevonásával folytatott kerekasztal-
beszélgetések mind olyan feladatok,
amelyek megvalósításával a Színháztör-
téneti Múzeum maradéktalanul be-
tölthetné feladatát. Munkálhatna az elő-
dök emlékét ismerő és őrző, azok ered-
ményeit megbecsülő, igényes és a mai
színházat értő, szerető közönség neve-
lésén.


