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Emlékbeszéd
Belitska-Scholtz Hedvig

(1944–2006)
hamvai fölött

Saját halálát, add meg, Istenem,
Mindenkinek, azt, mi létében érik,
Amelyben vágy volt, inség s értelem.

R. M. Rilke
Nemes Nagy Ágnes fordítása

Saját halottunknak tekintjük Belitska-Scholtz Hed-
viget, az Országos Széchényi Könyvtár felelõs tiszt-
ségviselõjét, a Színháztörténeti Tár nemzetközileg
elismert, tudós vezetõjét, aki több mint negyedszá-
zadon keresztül állt a rábízott gyûjtemény élén.

E gyûjtemény vonzotta a nemzeti könyvtárba a
színháztörténet ifjú kutatóját, akit felkészültsége,
korán megnyilvánuló irodalmi, mûvészeti, nyelvi
érdeklõdése és tehetségei a forráshelyek felé irá-
nyítottak. S amint e gyûjtemény jelölte ki Hedvig
(Heci) pályájának alakulását, úgy formálta õ maga
– saját képére és hasonlatosságára – a gyûjteményt.

A gyûjtemény fogalma adja kezünkbe a kulcsot
Hedvig életmûvének – örökségének – megértésé-
hez. Már elsõ munkahelyén, a Színháztörténeti
Múzeumban gyûjteményt hozott létre: a Bábgyûj-
teményt. Elsõ nagyszabású, úttörõ jelentõségû és
máig érvényes tudományos teljesítménye a legna-
gyobb magyar mûgyûjtõ, Jankovich Miklós mûkö-
désével foglalkozott, rámutatva a magyar és egye-
temes szempontok elválaszthatatlan jelenlétére
Jankovich gyûjtõi és mecénási törekvéseiben.

A színház nemzetek felettiségébõl eredõen
második nagy, összefoglaló mûve is nemzeti és
nemzetközi összetartozását mutatja föl. A pesti és
budai német színház normatív katalógusa és doku-
mentációja elsõként rendszerezte és értékelte a hazai
német nyelvû színjátszásra vonatkozó forrásanya-
got a XVIII–XIX. század fordulójáról, és jelölte ki
a késõbbi magyar és külföldi kutatás irányát. A
korszak német színlapjainak gyûjtését Hedvig mind-
végig kedves kötelességének tartotta.

Nagyszabású mûvei sorában a harmadikat, egy-
ben az utolsót, már a szörnyû kórral versenyt futva
szerkesztette meg munkatársai közremûködésével.
A Színháztörténeti képeskönyv röviddel halála elõtt
jelent meg, bemutatóján sem tudott már részt ven-
ni. Ez a zseniális mestermû monumentális össze-
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foglalás a magyar színjátszás egészérõl, szinte
kommentár meg szöveg nélkül, pusztán a képek
nyelvén és erejével megjelenítve. Példaszerûen
egyesíti a legmagasabb tudományos igényességet
a szó legjobb értelmében vett népszerûsítõ, sõt
szórakoztató szándékkal. Ezt csak a legnagyobbak
tudják.

Míg a három fõmûben a színháztörténetet a
rendszerezés elve hatja át, addig a köréjük csopor-
tosuló, rövidebb könyveket, tanulmányokat, kata-
lógusokat a mûvészettörténeti  kérdésfeltevés ural-
ja. A hazai bábjátszás történetével, a barokk, klasszi-
cista és romantikus díszlettervezéssel, az Ester-
házyak, Haydn és Travaglia körével, a krajcáros
színházzal, Oláh Gusztávval foglalkozó munkái-
hoz – akárcsak Jankovich esetében – nagy sikerû,
emlékezetes kiállítások szervezõdtek hazai és kül-
földi, olasz, osztrák, francia helyszíneken.

Közben a gyûjteményt folyamatosan gyarapí-
totta, szakmai kapcsolatai, sõt szakmai tekintélye
révén, leletmentõ céllal szerezte meg feloszló tár-
sulatok, az Állami Déryné Színház, a Huszonötö-
dik Színház, a Népszínház vagy a Vidám Színpad
nagy terjedelmû forrásanyagát. Õ honosította meg
a táron belül jeles színházi személyiségek (például
Gobbi Hilda) kéziratos hagyatékának gyûjtését és
fondszerû feldolgozását.  Mûvészettörténészként
személyes ügyének tekintette a szcenikai gyûjte-
mény fejlesztését, így kerültek hozzá fiatal, kortárs
díszlet- és jelmeztervezõk munkái, akik az 1950-es
évektõl kezdõdõen a magyar szcenika útját megha-
tározták.

Számos nemzetközi színházi szervezet tagja,
végrehajtó bizottsági társelnöke vagy éppen elnöke
volt, és képviselte bennük évtizedeken át a magyar
színháztudomány és szcenika színeit. E minõségé-
ben sikerrel kapcsolta be osztályát több nemzetkö-
zi együttmûködési programba, vagyis az európai
tudományos világ vérkeringésébe. Kiváló szakér-
tõi gárdát nevelt fel maga körül. Igazi tudós volt,
aki a rezervátumon túlról érkezett közénk, a szín-
ház fényes világából, s végig a színház maradt
számára a legfontosabb.

Éppen ezért nem pályázott tudományos címek-
re vagy fokozatokra, a hiúság vásárának akadémi-
kus szamárlétrái, a hivatalos elismerés akárcsak
kutatónap formájában, kegyként osztogatott könyör-
adományai nem érdekelték.

Különös adottsága volt a szelíd irónia, mellyel
saját életszerepeit kívülrõl tudta szemlélni. Ez a
képessége segítette át szeretett fia elvesztésén, majd

saját betegsége egyes stációin. „Nem úgy viselke-
dett, ahogy haldoklóhoz illene.” Pedig nem szere-
pet játszott: szabad lélek volt.

Ha hozzá mérjük saját helyzetünket, mindezt
megtanulhatjuk tõle.

Karsay Orsolya

Lécesné
Mesterházi-Nagy Márta
(1930–2006)

2006. január 8-án váratlanul elhunyt Léces Károlyné
Mesterházi-Nagy Márta, a Budapesti Mûszaki Egye-
tem Központi Könyvtárának egykori fõmunkatársa, a
gyarapítási osztály osztályvezetõje, majd a könyvtár
fõigazgató-helyettese.

Léces Márta (ahogyan a szakma õt nevezte) okleve-
les könyvtáros elsõ munkahelye a Budapesti Mûszaki
Egyetem Központi Könyvtára volt 1953-ban, és innen
is ment nyugdíjba 1992-ben.  Idõközben, 1969 és 1972
között az OMIKK-ban dolgozott  a Tudományos és
Mûszaki Tájékoztatás címû folyóirat szerkesztõjeként.
1971 és 1986 között osztályvezetõ, 1986 és 1988 kö-
zött igazgatóhelyettes, majd 1988-tól 1991-ig fõigazga-
tó-helyettes volt.

A gyarapítási osztályon  a nem hagyományos doku-
mentumokkal kapcsolatos feladatokat látta el, ennek az
állományrésznek a kialakítása jelentõs mértékben az õ
nevéhez fûzõdik.

Márta  a könyvtáros szakma kiemelkedõ egyénisé-
ge, a mûszaki könyvtárak ügyének értõ képviselõje volt,
részt vett a könyvtárosok képzésében, szakirodalmi
tevékenységet folytatott, széles körû nemzetközi kap-
csolatokat ápolt. Aktívan foglalkozott a könytárfejlesztés,
-gépesítés minden területével. A könyvtár 1991-ben
nyitotta meg új szabadpolcos olvasótermét, az ott elhe-
lyezett gyûjtemény szakrendi csoportjainak kialakítása
Márta érdeme. Jelentõs része volt az Aleph automati-
zált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljának  egy-
idejû bevezetésében is.

A könyvári kiadványok közül az Európai mûszaki
egyetemek szakosítási rendje címû sorozatot szerkesz-
tette, válogatta és gyûjtötte a cikkeket. A Mûszaki
Egyetemi Könyvtáros címû lap szerkesztõbizottságá-
nak tagja volt 1972-tõl 1992-ig.

Szakmai munkája elismeréseként Rektori Dicséret-
ben, Mûvelõdési Miniszteri Dicséretben és 1992-ben
Szinnyei József-díjban részesült.

Könyvtárosi tevékenysége mellett elsõ osztályú
mûkorcsolyázó volt, részt vett többek között a IX. Téli
Fõiskolai Világbajnokságon. Sportolói pályafutása után
európai és világversenyeken bíróként tevékenykedett.

Emlékét örökre megõrizzük.

Fonyó Istvánné


