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Móricz Zsigmond
és Hevesi Sándor
alkotó kapcsolata

Móricz Zsigmond alakját és életművét
éppúgy átszövik az ellentmondások, mint
Hevesi Sándorét. Az ellentmondások
mellőzésével beszélni se igen lehetne ró-
luk. Valami azonban az én számomra
egyértelmű: az, hogy kiemelkedő tehet-
ségben, akaratban, aktivitásban méltó
társai voltak egymásnak. S mire, elég
későn, közös munkán dolgozhattak, He-
vesi már várva várta a nagy formátumú
írót, Móricz pedig a nagy formátumú
rendezőt és dramaturgot.

Témám kulcskérdése, hogy a közös
alkotásból jelentős eredmény született-e.
Az író legjelesebb kutatói és regényei-
nek, novelláinak legjobb ismerői és fel-
tétlen tisztelői, drámáiban gyakran le-
fokozónak találják a megalkuvó eleme-
ket. Így talán érdemes először ezzel fog-
lalkoznunk. Azért is, mert Móricz és
Hevesi, a más-más társadalmi rétegből
érkezett, egyéni alkatát tekintve számos
vonatkozásban nagyon is különböző
művész, sok tekintetben rokon. Pályájuk
során sokszor váltakozik a lázadó
bátorság, az eszméikkel nem
összeegyeztethető kompromisszumok
elutasítása, az olykor készségesnek
mutatkozó kiegyezéssel. Az utóbbi vajon
tudatosult-e bennük? Azt gondolom:
részben igen, részben nem. A móriczi
életműben elég súllyal jelentkezik a
megalkuvás problematikája és kínja
ahhoz, hogy feltételezhessük: személyes,
tudatosan megszenvedett köze is volt a
kérdéshez. Hevesinek pedig le-hetetlen
volt nem észrevennie - különösen
igazgatása tíz évében -, hogy mi a tét, mik
a választási lehetőségei. Azonnal
megszólalnak a leváltásával fenyegető

hangok, amint kicsit is túllépi viszony-
lagos szabadságának kereteit. Megesik,
hogy olyan darab műsorra tűzése miatt,
amelynél alig értjük: mit találhattak ve-
szélyesnek a korabeli hatalmasságok.

Másfelől viszont a kor szemlélete, köz-
ízlése, emberlátása és emberi környezete
a legeredetibb művészbe is beleivódik, és
legalább némely ponton öntudatlanná
válik. Hosszabb idő elteltével szemet
szúró is lehet, ami akkor észre-vétlen.

A dolgok változása, az időmúlás szinte
önmaga ellenkezőjébe fordíthatja a jelle-
get, a stílust is. Ódry Árpádról például
mindig azt tanultam: vakmerően realista
volt, a realizmus bajnoka. Amikor először
hallottam az ő előadásában hangfel-
vételről a Sírni, sírni, sírni című Ady-
verset, nekem is sírni lett volna kedvem,
annyira mást kaptam, mint amit vártam.
Bizony, ma dagályosnak, mesterkéltnek
ható előadásmódot. Gyakran jut eszem-be
az is, hogy ha például Jászai Mari színészi
csúcsteljesítményeit megőrizhette volna
valamiféle rögzítés - ma talán egyenesen
feszélyezetten néznénk, de semmiképpen
sem nyújtaná azt az élményt, mint a maga
közönségének. Mindez egyikük nagyságát
sem csökkenti.

Mivel a későbbiekben a két közös Mó-
ricz-Hevesi produkcióról, a Nem élhetek
muzsikaszó nélkül és a Légy jó mindhalálig
nemzeti színházi megvalósulásáról
szuperlatívuszokat is készülök idézni,
előre megjegyzem, hogy ezek a kor leg-
kiválóbb és javarészt baloldali szellemű
kritikusainak tollából erednek. A kor
rendkívüli befolyásoló erejének további
bizonyítására idézem Nagy Péter Drámai
arcélek című kötetéből a következőt:

„...Móricz és kritikusai ebben az idő-
ben körülbelül egyforma gondolati szin-
ten mozogtak : ami neki természetes volt,
az nekik sem tűnt fel természetel-
lenesnek."

Maga Móricz is a fűtött elragadtatás

hangján ír hevesivel közös munkáiról.
Ezek egyenesen boldoggá tették. Ha a
szempont itt szubjektív is, Móricz nehéz,
zaklatott életének mérlegén egyáltalán
nem mellékes. Különösen nem mellékes,
ha azzal hasonlítjuk össze, mit vá-
laszolhatott volna a ritka alkotói boldog-
ság helyett. Amennyiben drámáiban is
ragaszkodik regényeinek és novelláinak
eszmei szintjéhez, társadalmi éléhez: nem
kerül színpadra. Maradt volna a minden
bizonnyal önkínzó visszavonulás. Ha két
olyan szuperaktív művész, mint Móricz és
Hevesi képes is lett volna ezt választani,
vitatható, vajon hasznos célt szolgáltak
volna-e így. Viszonyításban nem. Hevesi
helyét senki jobban be nem töltötte volna,
és színpadhoz sem jutottak volna a
móriczinál különb drámák.

Amellett a kompromisszumot Hevesi a
korabeli drámák esetében műfaji
szükségszerűségnek is tekintette. Meg-
győződése szerint a nagy dráma kifej-
lődésére ritkán alkalmas a kor. A nagy
dráma végzetes, halálos válságba sodorja
hőseit, s ők a cselekmény során felőrlőd-
nek. Ahogy az ógörögöknél, Shakespeare-
nél és részben Ibsennél. Hevesi saját
társadalmi talaját nem érzi erre valónak.
Azt is ellentünetnek tekinti, hogy a dráma
és a regény egyre inkább közelít
egymáshoz. Felfogása szerint a nagy
dráma és a regény tökéletesen más mű-faj
és forma, soha nem egyeztethetők össze.
Korának színművei azonban sokszor
szinte regényfejezeteket közvetítenek egy-
egy felvonásban, és a regény aprólékos
rajzával ábrázolnak figurát és környezetet.

Hevesi korában már leszűrt tapasztalat,
hogy dramatizált regények külföldön is,
itthon is óriási sikert arattak. A népszerű
regény felkelti a közönség érdeklődését az
anyagából írott színmű iránt. Alakjait
nagyon szereti viszontlátni a deszkákon.

Összefoglalva: Hevesi bármiféle re-
gényelemet az abszolút drámával meg-
békíthetetlen kompromisszumnak tekint -
azonban a maga idején többnyire el-
kerülhetetlen kompromisszumnak, mivel
úgysem az abszolút dráma közegében
mozog. Ezért is üdvözli örömmel Móricz
regénydramatizálásait.

A számos ellentmondás között az nem
ellentmondás, hogy Hevesi ugyanakkor
állandóan a színpad követelményeit hang-
súlyozza, hiszen regénydramatizálások
esetében is elsőrendű igénye a színsze-
rűség, és ő maga a színház hatáslehető-

A Kulturális Minisztérium, a Magyar Írók Szövetsége, a Magyar Színházművészek
Szövetsége, a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács V . B. Művelődési Osztálya 1979. május
z4-z6-án Nyíregyházán tudományos tanácskozást szervezett, Móricz Zsigmond szü-
letésének századik évfordulója alkalmából, „Móricz, a drámaíró" címmel.

A bevezető előadást Nagy Péter akadémikus tartotta, mely után rendkívül érdekes vita
alakult ki a drámaíró Móricz és Hevesi Sándor kapcsolatáról, majd tovább vive a
gondolatot - a magyar színház és a magyar drámaírók sokszor felemás és nem mindig
gondolatokra, formákra ösztönző együttműködéséről. A z alábbiakban László Anna író -
Hevesi Sándor munkásságának kitűnő ismerője - beszámolóját közöljük.



ségeit minél jobban ki akarja aknázni.
Ehhez tartozik a jó befejezés is, tehát az a
pont is, ahol Móriczot a legtöbb bírálat éri.
Mint tudjuk: Móricz drámái végén igen
gyakran lesimítja a társadalmi éleket, és
megnyugvást szerez közönségének. Hevesi
általában is azt vallja, hogy a jó befejezés -
ismét a nagy tragédiák kivételével -
rendszerint szükséges. Mivel a nézőtéren
tömeglélektan érvényesül -- nem úgy, mint
a regény egyé-ni olvasója esetében -, a
színházi tömeg pedig egyszerűsítést,
könnyen átlátható viszonyokat kíván, s ezt
szolgálja a jó befejezés.

Végül ehhez a tárgyhoz még: ha Hevesi
most köztünk lehetne, és arról érte-sülne,
hogy a Móricz Zsigmonddal közös
teljesítményei korrekcióra is szorulnak:
egészen biztosan nem sértődne meg. Sőt!
Egész életében azt hirdette, hogy a
művészetben soha nincs végleges, egyedül
üdvözítő megoldás. Még maga a realizmus
fogalma is koronként módosul. A művek
értelmezésében - az új korszakokhoz
igazodva -- Hevesi folytonos felfrissítést,
változást köve-telt. S hogy képes-e egy mű
változni, azt éppen az életerő és az
életrevalóság próbájának tekintette. Az ő
szemlélete szerint az egymást követő és
mást-mást hangsúlyozó rendezések fő
törekvése csak az lehet, hogy igyekezzék
felrázni a régiben elkényelmesedőket. Így
ír: „Ahhoz, hogy egy tradíciót elevenen
megtarthassunk, folyton forradalmat kell
csinálnunk. A tradíciót nem lehet úgy
őrizni, mint a poszt a lőportornyot vagy a
takarékpénztárat, a tradíciót csak úgy lehet
őrizni, mint ahogy a Vesta-szüzek a tüzet:
folyton éleszteni kell, hogy ki ne aludjék."

Rátérek arra, milyen állomások jelzik
Móricz és Hevesi kapcsolatának
alakulását. Kisebb színháztörténeti
érdekesség, hogy hol találkozunk először
kettejük nevével, még nem együtt, csak
egy-más mellett. Medgyaszay Vilma
kabaréjában, 1913-ban. Talán meglepő,
hogy két olyan szintű alkotó, mint Móricz
és Hevesi, kabaréban szerepel egy-egy
jele-nettel. Bár a Színházi Élet, amely hírt
ad az eseményről, azt állítja, hogy Med-
gyaszay kis színháza hónapról hónapra
újabb irodalmi, művészi szenzációval
szolgál. A cikkíró Móricz Zsigmond
parasztjelenetét nemcsak jóízű, kedves
mókának, de az író egyik legelmésebb és
legfinomabb munkájának is nevezi. A
„legfinomabb" jelző ismét meglepő a
kabaré színpadán. Ugyanazon az estén

adják elő l levesi rokokó játékát gitárral,
Mozart-zenével. A cikk befejezése arra
enged következtetni, hogy van a két je-
lenetnek saját keretein túlmutató rendel-
tetése is. Idézek: „ ...a közönség azzal az
érzéssel távozik a kabaréból, hogy ez az
egyetlen hely Budapesten, ahol kika-
caghatjuk magunkat - és önmagunkat,
sebeinket, fájdalmainkat és azt a sok
társadalmi félszegséget, amelynek mind-
untalan áldozatai vagyunk."

A „társadalmi félszegségek" azonnal
megmutatkoznak, amint Hevesi Sándor
igazgatása kezdetén fel akarja újítani a Sári
bírót. Az 1909-ben született mű be-
mutatója annak idején nagy siker volt,
tulajdonképpen Móricz egyetlen hangos
színpadi sikere, a későbbi Hevesi-ren-
dezéseken kívül. A Sári bíró mai szemmel
nem kényes, a maga korában viszont igen
bátornak és újszerűnek minő-sült.
Elsőként ábrázolta a parasztság
osztályrétegződését, szemben a népszín-
mű egységes falujával. Egyik 1909-es
kritikusa kiemeli, hogy a paraszthősök
alakjában végre igazi emberek mozog-nak
a deszkákon. Nyilván ez is a darab-hoz
mágnesezi Hevesit, aki egy 1928-as
cikkében elemzi a paraszthős és a mű-
paraszt különbségeit. Követelményei
voltaképpen igen szerények, mégis alap-
vetőek. A parasztjellemeknek ugyan-olyan
természetes, emberi tulajdonságai
legyenek, mint bárki másnak, és ahogy ő
mondja, „normálisan" fejezzék ki ma-
gukat. Vagyis ne használjanak afféle
kacskaringós, cifra kifejezéseket, amelyek
a karikatúrába helyezhetik őket, és
amelyeket sűrűn alkalmaztak akkoriban a
színpadokon.

Hevesi tehát erősen akarná a Sári bíró
felújítását, a támadások azonban oly mér-
gesek, hogy kénytelen elállni tervétől, és a
darabot átengedi a Belvárosi Szín-háznak.
A Belvárosiban, magánszínház lévén,
kevésbé érvényesülhetnek az ellen-
hangok. Mások között Schöpflin Aladárt
mélységesen felháborítja a nemzeti
színházi eltiltás. Így ír a Nyugatban: „A
politika, amely nálunk újra meg újra
rombolólag avatkozik bele a művészek
dolgaiba, itt is közbelépett, és meg akarta
fosztani a legnagyobb élő magyar pró-
zaírót színpadi szólásjogától, a közönséget
az utóbbi negyedszázadban termett
legkitűnőbb magyar vígjátéktól és a leg-
ízesebb magyar drámai művek egyikétől."

Hevesi előbb vállalja a többfordulós
harcot a felújításért, majd a sorozatos
sikertelenség után egy nyilatkozatában

elmondja, hogy a tiltás politikai töltésű, és
Móricz személyének szól, akinek „el-
intézetlen ügye van". Móricz erre hűvösen
udvarias levelet küld az igazgatónak.
Egyebek között ezt írja: „ .. humorral
nézem, hogy nevem körül még mindig
vannak elkésett harcok. Mert bennem
nincs harc, csak az építők munkavágya . . .

Ezek után a Pesti Napló tiszteletre-méltó
szívóssággal lát hozzá, hogy ki-nyomozza,
kitől is ered a letiltás. Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter egy interjúban kijelenti,
hogy nem tőle. Senki más sem vállalja a
felelősséget, így a Nemzeti Színház kapui
elvben ismét megnyílnak Móricz
Zsigmond előtt.

Az intenzív közös munka Hevesivel
csak 1927-ben kezdődik, amikor a Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül színpadra állításán
dolgoznak együtt. Hogy ez áldásos for-
dulópont-e Móricz Zsigmond drámaírói
pályáján, vagy sem, arról eltérőek a véle-
mények. O maga mindenesetre azt állítja:
reméli, hogy a mostani feladat ,,... meg-
hozza a tizennyolc év előtt elvesztett drá-
mai látást. A Sári bíró után rögtön a Sár-
aranyt írtam, s azóta szakadatlan a regény
látószögéből nézem az életet..." Hol-ott a
Sári bíró után és a Nem élhetek muzsikaszó
nélkül előtt számos drámát, olykor
drámatöredéket írt, volt jó néhány
bemutatott és jó néhány be nem mutatott
színműve. Holott prózájának forró drá-
maiságát legkiválóbb méltatói mind
hangsúlyozzák. Mégis úgy érzi, hirdeti: a
színpad biztos ismeretét a színház mes-
terétől, Hevesitől tanulja. Ezúttal sok
idézetet használok, mert azt remélem:
ezek bizonyító erejűek. Egyik 1927-es
levelében kijelenti: „ .. kész vagyok akár
harmincszor újra s újra dolgozni, míg csak
meg nem találom azt a formát, amely
tökéletesen közli érzéseimet, s amely
másokra is úgy hat." Itt tehát a legjobb
hatásfok megkereséséről van szó.

Móricz korai drámáinak próbái közben
még makacsul ragaszkodott saját
elképzeléseihez, később hallgatott a ren-
dező kívánságaira - de soha olyan őszinte
örömmel, mint Hevesi idején. Az írói
makacsság, illetve hajlékonyság megint
egyike azoknak a kérdéseknek, amelyek
teljesen másként tükröződnek ott és akkor,
mint fél évszázaddal később. A múló idő
páholyából nézve: a maga felfogását védő,
a saját világának érintetlenségét követelő
író hősnek minősül, példamutató
jellemnek és abszolút eredetinek. Ugyanő
a mindenkori jelenben egysze-



rűen összeférhetetlen, akivel nem lehet
együtt dolgozni, akit a színházak vagy
más intézmények csendben vagy hango-
san utálnak és kirekeszteni igyekeznek.

Az alkalmazkodás különösen annak
nehéz, aki nagyobb részben prózaíró,
mert megszokja, hogy legalábbis íróasz-
talánál szuverén úr. Legjobb formáját
akkor éri el, hangja akkor messzehangzó,
ha a maga felismerte, külső és saját belső
törvényein kívül senki és semmi nem
befolyásolja. Amellett regény, novella
esetében vagy egyáltalán nem kérnek tőle
változtatást, vagy sokkal ritkábban, mint a
dramatikus műfajoknál.

Hevesi mellett azonban Móricz éppen
nem érzi magát megkötözöttnek. Köl-
csönösen azonosulnak egymás szándé-
kaival. Hevesi a behelyezkedésnek is a
mestere. A frakkos Hamlet és számos más
nyakatekert kísérlet korában ő egész
pályája során az igazi Shakespeare-t, az
igazi Molière-t kutatta. Ha érdemes
magyar íróval dolgozhatott, a lehetősége-
ken belül annak is „igazi" szelleméhez
közelített, és semmi esetre sem kívánt tőle
idegent. Így az író számára az ő színháza
nem megnyúzatásának szín-tere volt,
hanem az otthonosságé és az örömé. Az
írók általában nagyon is fogékonyak erre
az örömre, hiszen íróasztaluk mellett
magányosak, s ha képzeletük alakjai
megelevenednek a valóban jó ízű együttes
munka segítségével, az gyönyörűségükre
szolgál. Ezt bizonyítják Móricz
Hevesihez intézett vagy róla írott, egyre
inkább felfűlő sorai is.

A Hevesi-életműnek vannak meghala-
dott fejezetei, de vannak oly modernek,
hogy azt kell mondanunk: soha idősze-
rűbbet! Elméleti munkásságán kívül ide
tartozik például a kapcsolatteremtés, a
teljesítményhez oly fontos, sokszor
nélkülözhetetlen légkörteremtés is. Mi-
közben ellentétes tendenciákat hangol
össze. Az egyik tendencia Hevesinek
abból az elvéből fakad, hogy amint a
dráma előadásra van szánva, s nem elol-
vasásra: teljesen megváltoznak az élet-
föltételei, vagyis gyökeres változtatást
igényel. Móricz is arról számol be, hogy
Hevesi nyes és átforgat, könyörtelenül
kihúz, kimetsz epizódokat, radikálisan
belenyúl az író szövegébe. S ez Móriczból
nemhogy berzenkedést nem vált ki, hanem
egyik levelének tanúsága szerint:
csodálatot. Idézek. „Ha most megnézem az
én eredeti anyagomat, amit Neked
átadtam, s latra vetem azt az átalakulást,
amely közös munkánk alatt történt vele,

kicsiben a kháoszból való születés mun-
kája volt az." Elégedettségét megfelelő
légkör nélkül sohasem lehetett volna
elérni. A kitűnő légkörhöz pedig az
kellett, hogy állandóan érvényesüljön egy
másik tendencia is. Minden operáció
ellenére Móricz megbizonyosodott, hogy
Hevesi „halálosan tiszteli" az írói alkotást,
s ahogy ugyancsak Móricz mondja:
„átadja magát az író lelkiségének".

Bravúros egyensúlyozás folyik a drámai
dialóg körül. Hevesi így foglalja össze
követelményeit A drámaírás iskolája című
tanulmányában: „A drámai dialóg végső
eredményében cselekmény és karakter
kapcsolatainak, ellentéteinek,
hasadásainak, szóval, mindig a történet és
az ember viszonyának tiszta és erős
tükrözése. Egyszerre kell elvontnak és
konkrétnak, kigondoltnak és közvetlen-
nek, megszerkesztettnek és önkéntelen-
nek, dialektikusnak és természetesnek,
tárgyilagos nak és atmoszférikusnak
lennie." S amit mi fűzünk hozzá Móricz
tapasztalatai alapján is: a sok követelmény
mellett a legfőbb, hogy az író sajátja,
máséval össze nem téveszthető legyen.

A színpadi mesterség felsőfokú tanulása
közben Móriczban tudatosul az egyenes
vonalú cselekményvezetés szükségessége
is. Régebbi drámáiban túlságosan nagy
szerephez jutottak a mellék-alakok és a
mellékmotívumok. Most már maga vallja,
hogy egy „mellékalak megsemmisítheti a
főszerepek minden hatását".

Ahogy a dramaturgi munkában a kö-
vetelmények és egyéniségek összehan-
golása folyik, ugyanez valósul meg a szí-
nészek irányításában is. Móricz hangoz-
tatja azt a meggyőződését, hogy jobb
rendezőt magyar író nem kívánhat ma-
gának. „Hogy mi a rendező a színdarab
életében, Hevesi Sándornál tanultam
meg." És így jellemzi a rendezést: „A
mérnök számításaiból és a vadember
sámánkodásából van összegyúrva ez a
különleges színházi munka."

1928 decemberében azután bemutatásra
kerül a Nem élhetek muzsikaszó nélkül a
Nemzeti Kamaraszínházában. A siker
fergeteges. A darab jóval nagyobb
előadásszámot ér meg, mint bár-mely
addigi Móricz-dráma. Nem egy kritikusa
remekműként üdvözli. Premierjét Kárpáti
Aurél irodalomtörténeti dátumként
regisztrálja. Néhány bíráló észreveszi,
hogy a társadalmi kép ezúttal
pasztellszínű, a darab éppen nem ostorozó,
hanem gyengéd és derűs - ezt azon

ban nem rosszallja. Meglepő módon
például éppen Bálint György hangsú-
lyozza a mű életigazságát. Móricz is azt
köszöni leghálásabban a társulatnak, hogy
»valóságos életté" varázsolták színművét,
amelyet ő igen szerényen „kis magyar
életkép"-nek nevez.

A siker rendkívülinek számított. Mégis
megismétlődik a Légy jó mindhalálig 1929-
es bemutatója után. Móricz szinte parttalan
hálával fogadja azt, amit a Nemzeti
Színház nyújtott, erőinek valóban maxi-
mális bevetésével. Nemcsak a rendezést, a
színészi játékot, de a technikai felké-
szültséget és például a kisdiákok statiszta-
tömegét is. „ . . . ez mind egyformán
hozzájárult ehhez a sikerhez - állítja -,
amelyről vallom, hogy az írót boldoggá
kell, hogy tegye, ha csak egyszer jut is
részeül egy írói pályán." Majd lelkesedése
euforikus szárnyalásra és túlzott
következtetésekre is készteti. Így folytat-
ja: „Boldogtalan nemzeti sorsunk e mai
napjaiban felemelő érzést ad, hogy ez le-
hetséges volt. Ha a magyar erő minden
téren ilyen pompás összmunkát produkál,
akkor a magyar sorstól nem kell félni . . ."

Fájdalmas cáfolattal szolgálnak a kö-
vetkező évek. A Nemzeti Színház válság-
ba jut. Nem Hevesi rendezésében, de még
az ő igazgatása idején mutatják be a Kerek
Ferkót és a Magyar Elektrát. A Kerek Ferkó
tizenöt előadást ér meg, a Magyar Elektra
tízet, a Hevesi távozása után bemutatott A
murányi kaland nyolcat. Móricznak további
drámaírói pályáján is számos kudarcot kell
elkönyvelnie. Hevesit pedig vérlázítóan
igazságtalan vádak, támadások során távo-
lítják el a Nemzeti Színházból.

Kapcsolatuk nem lazul meg. Bizonyos
értelemben talán még erősödik is. Ami-kor
Hevesi-monográfiám anyaggyűjtése
közben ennek nyomaival találkoztam,
némely dokumentumnál egyenesen meg-
rendülést éreztem. Móricz egyértelműen,
szilárdan, hittel áll ki Hevesi mellett,
akitől - mint általában a „lebukottaktól" -
sokan elfordulnak ebben az időben. Hevesi
pedig további Móricz-drámák színpadra
alkalmazásában segít, annak reménye
nélkül, hogy maga rendezhetné őket. Bízik
a Móricz-drámákban, noha érzékeli a
különbséget drámái és regényei súlya
között, sőt, általában is felismeri a korabeli
regény elsőbbségét. Egy ingó-lengő
társadalomnak a szín-háza sem lehet más,
mint ingó-lengő deszka - írja 1933-ban.
Majd így folytatja : „A bizonytalanságnak,
az átmenetnek, a



határozatlanságnak, a célkeresésnek eb-
ben a korszakában semmi sem természe-
tesebb, mint hogy a regény jóval nagyobb
irodalmi jelentőséghez és díszhez jutott,
mint a dráma."

Amikor Hevesi 1933-tól 1937-ig rádió-
kritikus is, követendő példaként taglalja
Móricz Zsigmond rádiós előadásait. Ez
ugyan már túllép témánkon, annyiból
mégis figyelemre méltó, hogy itt igen
bátor hangok jutnak szóhoz. Móricz úti-
tapasztalatai alapján az országnak nem-
egyszer olyan vidékeiről számol be, ahol a
lakosság nyomorban tengődik. Érde-
kükben felhívást intéz a hallgatókhoz.
Hevesi pedig missziónak nevezi a mun-
káját, és hírét terjeszti.

Attól fogva, hogy kapcsolatuk egyszer
már termővé változott: kölcsönösen tá-
mogatják egymás célját, Hevesi 1939-ben
bekövetkezett haláláig. Szeptemberben
negyven éve ... Ahogyan a móriczi élet-mű
eleven, Hevesié is az, nagyobb részben. És
alkotó kapcsolatukkal is friss tanúságot
tesznek a művészek tartós
együttműködésének hasznossága és szép-
sége mellett.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa BÁRON

GYÖRGY újságíró,
a Magyar Rádió munkatársa BERCZELI

KÁROLYNÉ az
Országos Széchényi Könyvtár munkatársa

BERKES ERZSÉBET újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa BŐGEL

JÓZSEF
a Kulturális Minisztérium főelőadója

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa CSERJE

ZSUZSA
a Radnóti Miklós Színpad
rendezőasszisztense

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

GARAI LÁSZLÓ
az MTA pszichológiai intézetének
főmunkatársa

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa KOLTAI

TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa LÁSZLÓ

ANNA író
NÁDUDVARI ANNA író NÁNAY
ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa REGŐS
JÁNOS

a Népszínház rendezőasszisztense RÉVY
ESZTER kritikus SAÁD KATALIN
újságíró SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa
TAKÁCS ISTVÁN újságíró,

az MTI munkatársa
TARBAY EDE író,

dramaturg

BERCZELI KÁROLYNÉ

Harmincéves az Országos
Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti Tára

Az Országos Széchényi Könyvtárnak hat
olyan különgyűjteménye van, amely
anyaga miatt a törzsállománytól eltérő,
speciális kezelést igényel. Ezeknek egyike
a Színháztörténeti Tár. Fennállásának
harmincadik évfordulója alkalom arra,
hogy röviden összefoglaljuk történetét,
ismertessük gyűjteményét és munkáját.

Az Országos Széchényi Könyvtár
nemzeti könyvtár, ami azt jelenti, hogy
gyűjt, őriz és az olvasók számára feltár
minden olyan dokumentumot, ami magyar
nyelvű vagy magyar vonatkozású, tehát
hazai kultúránk, művelődésünk szerves
része. Ez a szempont határozza meg a
Színháztörténeti Tár munkáját is a
színház- és drámatörténet területén.

A Tár története megalakulása événél
jóval messzibb gyökerekre nyúlik vissza.
Az alapító Széchényi Ferenc a gyűjtést
1787-ben kezdte el, s könyvtára kezdettől
fogva tartalmazott színházi vonatkozású
anyagot is. Nagycenken tartotta a magyar
műveket, soproni könyvtárában pedig az
általános és külföldi vonatkozásúakat.
Amikor 180z-ben könyvtárát a nemzetnek
ajándékozta, abban már számtalan 18.
századi iskoladráma és program,
drámafordítás (az első Molière-fordítás,
Kazinczy Hamlet-fordítása), Bessenyei
György művei, az első magyar színtársulat
néhány színdarabja (például a Szentendrei
Theátrum révén azóta újra felfedezett első
magyar daljáték, a P ikko he r tz e g é s Ju tka
Pe rz s i ) , sok aprónyomtatvány, színházi
almanach stb. volt. A múlt században az
anyag főként magán-gyűjtők jóvoltából
gazdagodott. Közülük id. Szinnyei József
író és könyvtáros, Bayer József
színháztörténész neve szak-körökben a
legismertebb. A nagyközönség számára
azonban Egressy Gábor, Erkel Ferenc,
Fáncsy Lajos, Prielle Kornélia, Szigligeti
Ede neve sokkal többet mond. Az ő
hagyatékaik, valamint Déryné, Balog
István, Jászai Mari, Molnár György,
Rakodczay Pál emlékiratai, levelezése
jelentettek a színházi jellegű
gyűjteményben további értékes szapo-
rulatot.

E vázlatos, igen hiányos felsorolás is
jelzi : az anyag sokasodása gyorsuló ütem-

ben érlelte azt az igényt, hogy a könyv-
táron belül önálló színháztörténeti gyűj-
temény létesüljön. Ez az igény egyébként
a színházhoz közel állók körében már
1881-ben jelentkezett a sajtóban, azok
részéről, akik féltették az anyagot a
pusztulástól, s külföldi példákból látták,
hogy van mód a muzeális megőrzésre.
Am mind hazai, mind pedig könyvtári
viszonylatban még sokáig megoldatlan
maradt ez a kérdés, vagy arra korláto-
zódott, hogy némelyik színház kizárólag
saját műsorának dokumentumait - némi
időrendi szempont szerint - gyűjtögette.

A döntő fordulatot a második világ-
háború utáni évek hozták. 1945-ben a
Nemzeti Színház az Országos Széchényi
Könyvtárnak ajándékozta a megrongá-
lódott Emke-épületben hontalanná vált
könyvtári anyagát. A muzeális gondozást
igénylő tárgyi emlékeket a Történeti
Múzeum vette át. Ez lett az 195z-ben
alapított Színháztörténeti Múzeum (ma
Magyar Színházi Intézet) anyagának mag-
va. A könyvtár közel hatezer kötet szín-
darabot, az 1837-1944 közötti évek szín-
lapjait, fénykép- és metszetgyűjteményt
valamint töredékes irattári anyagot foglalt
magában, s most gazdát cserélve várta az
újjárendezést, a szakszerű feldolgozást.
1949-ben következett be a színházak és a
színházhoz kapcsolódó intézmények
(egyesületek, nyugdíjintézetek, ügynök-
ségek) államosítása, s ez olyan nagy
mennyiségű anyag beáramlását jelentet-te,
hogy az immár szükségszerűen maga után
vonta a minőségi változtatást: életre
kellett hívni azt a szervezetet, amely a
speciális feldolgozás munkáját magára
vállalja. Így született meg - gyakorlatilag
1949 őszén az Országos Széchényi
Könyvtár Színháztörténeti Tára, az ország
első könyvtárában az első önálló, országos
színháztörténeti gyűjtemény, kis híján
hetven esztendővel Rakodczay Pál színész
első sürgető sajtócikke után.

Hogyan rendeződik a Tárban e sok
dokumentum?

A szöveggyűjtemény azoknak a szín-
daraboknak összessége, melyeket hazai
színpadjainkon előadtak vagy legalábbis
szándékoztak bemutatni. Ezek rendező-,
súgó-, ügyelőpéldányok, telve megjegy-
zésekkel, húzásokkal, technikai jelzések-
kel, egyszóval valamilyen színházi funk-
ció nyomait viselik magukon. Számuk
meghaladja a harmincezer darabot, és fel-
öleli a Nemzeti Színház, a Vígszínház, a
régi pesti Népszínház, a budai és pesti né-
met színház, a szegedi Nemzeti Színház,
Krecsányi Ignác elsőrendű vidéki szín-


