
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-



igazgató megközelítően teljes gyűjtemé-
nyét és nagyon sok töredékekben meg-
maradt fővárosi és vidéki színházi könyv-
tárat. A rendezőpéldányok beszédes tanúi
elmúlt korok rendezői felfogásának, s a
legkiválóbb hazai rendezők (Szigligeti
Ede, Molnár György, Paulay Ede, Hevesi
Sándor, Horváth Árpád, Németh Antal,
Hegedüs Tibor), színész-rendezők (Góth
Sándor, Odry Árpád, Somlay Artúr,
Apáthi Imre) és írók (Jókai Mór,
Kosztolányi Dezső, Heltai Jenő, Gábor
Andor, Molnár Ferenc stb.) kézírását őr-
zik. E művek azt tükrözik, hogy mit és
hogyan játszottak hazai színpadjainkon az
elmúlt másfél évszázad alatt.

A szakkönyvtár és segédkönyvtár e
színdarabok feldolgozásához és minden
irányú színháztörténeti kutatómunkához
nélkülözhetetlen. Mennyisége meghaladja
a hatezer kötetet. Magyar és külföldi
lexikonokat, enciklopédiákat, monográ-
fiákat stb. tartalmaz. Igen értékes része a
körülbelül nyolcszáz darabot számláló
XVIII-XIX. századi színházi almanach-
gyűjtemény. Ezeket a kicsiny, zsebkönyv-
nek is nevezett könyvecskéket a súgók ál-
lították össze és adták ki, részint a közön-
ség szórakoztatására, részint egy kis mel-
lékkereset biztosítására. Aki az előadás
előtt megvásárolta, jószerivel csak átfu-
totta, legtöbbször el is dobta, akárcsak ma
a Pesti Műsort. Mivelhogy voltaképpen
ennek ősei, elődei voltak az almanachok.
Csak a színháztörténet kutatói tudják,
h o g y a bennük található társulati név-sor,
műsor s néha egy-egy rövid cikk miatt
milyen fontos, sokszor pótolhatatlan
forrássá váltak az idők folyamán.

A színlapok s egyéb egyleveles nyom-
tatványok ugyanilyen fontos segédeszkö-
zei a kutatómunkának. A fővárosi és vidé-
ki színházak nálunk őrzött színlapjai
együttesen körülbelül háromszázhúszezer
darabra tehetők. Rövid jelzésként csak
annyit kívánunk e gyűjteményről monda-
ni, hogy megtalálható benne számos, a
XVIII. századi iskolai színjátszást meg-
örökítő úgynevezett program, Kelemen
Lászlóék és a XIX. század első harmadá-
nak sok finom metszésű színlapja, de né-
hány kézzel írott műsort is őrzünk szín-
játszásunk hőskorából - meg későbbi
időkből is -, ha nem futotta a társulatnak
nyomdai költségekre. Úgyszólván alig van
helységnév a történeti Magyarország
területén, amit legalább egy-két színlap ne
képviselne e gyűjteményben. Ezek a
dokumentumok arról beszélnek, hogy kik,
mit, hol játszottak. S akár egy mű, akár
egy színész, város, esetleg kor-

szak nézőpontjából óhajtunk vizsgálód-ni,
a színlapok kimeríthetetlen tárházai az
információnak.

Képes ábrázolatok összefoglaló névvel
jelöljük azt a körülbelül százezer darabból
álló gyűjteményt, amely a fényképeket,
metszeteket és az eredeti díszlet- és
jelmezterveket foglalja magában. Korban
közöttük a XVIII. századi főúri színjátszás
(Eszterháza, Pozsony, Kismarton stb.)
szcenikai emlékeit illeti az első hely. A
tervezők közül eddig a fertődi (eszterházi)
és pozsonyi színház számára dolgozó
Pietro Travaglia, Carl Maurer és Girolamo
Le Bon ismeretes név szerint. A
reformkorból s az azt követő évtizedekből
csak néhány metszet és Telepi Györgynek,
a vándorszínészet és a Nemzeti Színház
ezermester festőjének hát-térfüggönyei
adnak némi ízelítőt abból, hogy milyen
látványt nyújtottak az egy-kori
színielőadások. A kosztümökről bővebb
forrásunk maradt, mert Barabás Miklós,
Marastoni József és mások litográfiái,
acél- és rézmetszetei megörökítették a
vezető színészeket híres szerepeikben. A
századvég már jóval gazdagabban
dokumentálható Lehmann Mór, Spannraft
Ágoston, Burghardt Hermann, Kéméndy
Jenő stb. fennmaradt művei révén. S hogy
a XX. századról még bőségesebb anyag
maradjon az előzőknél, rendszeres
gyűjtést végzünk, aminek eredményeként
Oláh Gusztáv, Fülöp Zoltán, Márk
Tivadar, Nagyajtay Teréz, Varga Mátyás,
Málnai Béla stb. neve azt a generációt
képviseli, melynek pályája még a két
háború között indult. Az 1945 utáni
korszakot rajtuk kívül Köpeczi Bócz
István, Láng Rudolf, Szeitz Gizella,
Mialkovszky Erzsébet, Schäffer Judit,
Jánoskúti Márta, Gombár Judit, Csányi
Árpád, Makai Péter, Najmányi László,
Fehér Miklós stb. művei teszik sokszínű
palettához hasonlatossá. A fényképezés az
1860-as évek elején indult meg.
Legrégibb fotóink - Jászai Mari, Ujházi
Ede pályakezdő emlékei - úgyszólván
egyidősek az indulással. Igaz, hogy az első
évtizedekben csak műtermi állóképek
készültek, amikből játékot, mozgást s
egyéb színházi szempontot - a
jelmeztervezés viszonyain kívül - vaj-mi
nehéz lenne kihámozni, mégis, igen
értékes, az idealizáló metszeteken, rajzo-
kon túl már többet mondó dokumentu-
moknak számítanak. Mennyivel könnyebb
(?) lesz azoknak a kutatóknak a dolga,
akik a két háború közötti fény-
képözönben tallózhatnak! Kár, hogy az
1960-as években megkezdett rendszeres

színházi fényképezés kezd hanyatlani,
mert ezek jó szolgálatot tettek a tünékeny
színpadi játék egyes pillanatainak rög-
zítésével. Tárunk mindazonáltal pár-
huzamosan gyűjti a színielőadások fény-
képeit és az eredeti terveket - a valóságot
és annak égi mását.

Végül néhány szót a Tár munkájáról.
Feladatunk az, hogy az előbbiekben fel-
vázolt gyűjteménycsoportokat az olvasók,
kutatók használatára szakszerűen, minél
sokrétűbben feltárjuk. Ez a munka -
nagyon leegyszerűsítve - katalogizálásból,
szakok, műfajok szerinti osztályozásból, a
napi színházi események (be-mutató,
vendégjáték stb.) rögzítéséből áll.
Nyomait, eredményét három nagy
katalógus őrzi: a szakkönyveké, a szín-
műveké és a képeké. A szakkönyveket
betűrendben és szakrendben találja meg az
olvasó. A színdaraboknál a szerzőt, címet,
fordítót, rendezőt, az előadás helyét, idejét
stb. kivetítjük, mert mindez lehet
megközelítési szempont a kutatók
részéről. A színdarabok, mint már emlí-
tettük, sok bejegyzést tartalmaznak.
Nemcsak a rendezőét, hanem a súgóét is.
E példányokat a színházak ugyanis
kölcsönadták egymásnak, s e mozgást a
súgók a darab végén rendszerint felje-
gyezték: hol, mikor súgták, ki rendezte,
siker volt-e vagy sem. A szereplők neve
mellett meg sokszor több szereposztás
található, ami ritkán fedi a súgó feljegy-
zéseit. Ilyenkor azt kell kihámoznunk,
hogy melyik társulat, hol, mikor játszotta
a kérdéses művet? Ennek a „rejt-
vényfejtésnek" sokszor tizenöt-húsz új
adat az eredménye. A képek feldolgozá-
sánál a „látványt" kell regisztrálnunk, tehát
azt, hogy például az éppen kezünkben
levő Romeo és j ú l i á t melyik színház mikor
játszotta, kik láthatók a képen, ki tervezte
a díszletet, jelmezt. Így kerül egymás
mellé a katalógusban az évek során az
első Júlia, Hivatal Anikó 1844-ből, Bajor
Gizi 1918-ból, Tolnay Klári 1953-ból,
Ruttkai Éva 1963-ból s mellettük
Kéméndy Jenő, Oláh Gusztáv, Fülöp
Zoltán és Márk Tivadar jelmez-és
díszlettervei.


