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vesztő ál tudományának, pontosan olyan, amilyen a giccstárgyak fo-
gyasztója. De a könyv is olyan, hogy a giccs Moles által felsorolt jel-
lemzői pontosan ráillenek: nem felel meg céljának és vállalt feladatá-
nak, halmozza a tudálékos közhelyeket és idézeteket, neveket, szak-
kifejezéseket és képleteket, szinesztétikus, mert lélektani, történelmi, 
szociológiai hivatkozásokkal éppúgy él, min t (zsurnaliszta) stilisztikai 
fogásokkal, középszerűsége ( tömegeknek szól) és kényelmet ígérő elő-
adása („könnyed hangvétel") vitathatatlan. 

• 
Nos, ennyi „ ö r ö m e t " okozott mindössze: fölfedeztem benne an-

nak prototípusát, ami Moles t ipológiájából is hiányzik: a tudományos 
giccsét. Csak azt nem tudom, minek kellett ezt magyarul kiadni. 
Netán a hazai „ tudományos giccsfeszültség" növelése céljára? 

M I K L Ó S P Á L 

S T A U D G É Z A : MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNETI 

BIBLIOGRÁFIA, I-II. 

(Magyar Színházi Intézet, Bp, 1975 - 1976.) 

Egy-egy szakterület kutatója számára egy megbízható ágazati bib-
liográfia az igazán és alapvetően nélkülözhetetlen könyv. Staud Géza 
tudományos munkássága során immár másodízben vállalta, hogy egy 
viszonylag fiatal diszciplína, a magyar színháztudomány számára 
elvégzi ezt a nem könnyű, néha m e g éppen hálátlan feladatot. Elő-
ször 1938-ban jelentetett meg egy Magyar Szlnészeti Bibliográfiát, 
most pedig egy többszörösére bővítet t , gazdagított változatot. 

A gyarapodás mindenekelőtt mennyiségileg szembeszökő. Míg 
a szerző az első m ű egyetlen kötetébe 1560 tételt vett fel, addig most, 
a kétkötetes kiadványban 4500 tétel került feldolgozásra. Joggal ve-
tődik fel a kérdés: hogyan és miért nő t t meg ilyen mér tékben ez a 
szakirodalom, illetve, hogyan és miér t változtak meg a gyűjtés, a 
besorolás szempontjai? Még indokoltabbá válik a kérdés, ha azt is 
f igyelembe vesszük, hogy az első változattal ellentétben ezúttal ki-
maradt a f i lmművészet szakirodalma, mert a szerző indokol tnak te-
kinthető megállapítása szerint „ időközben a fi lmtörténet és a film-
esztétika önelvű és különálló tudománnyá nőtt fel", s így a differen-
ciálódás nagy területet szakított le a szélesebben értelmezett teátrális 
művészetek világából. Az a néhány m ű viszont, amely a rádióval és 
a televízióval foglalkozik, nem emelhette lényegesen a feldolgozott 
tételek számát. 



Szemle 2 6 9 

Kézenfekvő do log a gyarapodást a múló idő számlájára írni. Közel 
négy évtized könyvkiadása mindenképpen gazdagította ennek a terü-
letnek a termését is. Sőt, ha kimutatást készítünk a felszabadulás 
utáni színházi szakirodalom számszerű emelkedéséről, meglepetéssel 
és büszkeséggel tapasztalhatjuk, h o g y 1953-tól egyre fokozódó iram-
ban nőtt a színházelméleti és - tör ténet i publikációk száma. Önmagá-
ban azonban ez sem magyarázná az ugrásszerű mennyiségi növeke-
dést. Nyilvánvaló, hogy a válogatás szempontjaiban is változásnak 
kellett bekövetkeznie. 

Az egyik — igen jelentős, látszólag formális — változás az, hogy 
míg a szerző 1938-ban csak az „önál ló kötetben megjelent , teoretikus 
vonatkozású színészeti szakirodalmat" kívánta felölelni, addig a mos-
tani bibliográfiába „az általános gyakorlattól eltérően . . . mint önálló 
publikációt, minden fellelhető különlenyomatot" beiktatott . Ezzel 
az egyébként nehezen hozzáférhető kisebb-nagyobb tanulmányok 
gazdag tárházát nyitotta meg. Csak örülni lehet annak, hogy ez az 
eddig szinte teljesen ismeretlen, semmiképpen sem könnyen megkö-
zelíthető, mégis nélkülözhetetlen anyag a bibliográfia elvi szempont-
jainak bővülése n y o m á n belekerülhetett ebbe az egységes rendszerbe. 
Sajnos, a dolog természetéből következően, fő forrásaiba, az országos 
könyvtárak nyilvántartásaiba technikai okokból n e m minden külön-
lenyomat adatai kerülnek be. Az elhatározás és a jelentkező eredmény 
így is fontos lépés előre. 

Kétségtelen, h o g y a kötet c ímének bővülése, amelynek során a 
„színészeti" bibliográfiából „színháztörténeti" vált, és az a célkitű-
zésbeli eltérés, melynek értelmében a régi „szintetikus" megközelítést 
a „komplex" váltotta fel, szintén hozzájárult az anyag szélesítéséhez. 
Az az igény ugyanis, hogy a szerző a komplex jelleget kívánta érvé-
nyesíteni, arra vezetett, hogy például, többek között, szociológiai, a 
színházi közönség problematikájával foglalkozó művek is bekerültek 
a válogatásba. És ugyanez a szemlélet hozta magával azt is, hogy a 
„kezdet" korábbra került. A legrégibb olyan nyomta tvány ugyanis, 
amely magyar színháztörténeti vonatkozású, Bessenyei Györgynek 
Az Eszterházi vigasságok című, 1772-ben megjelent, ékes versekben 
fogalmazott beszámolója azokról a teátrális formákban oly változa-
tos ünnepségekről, amelyeket R o h a n herceg látogatása alkalmával 
rendeztek meg. 

A korábbi időpont ra tett korszakhatár egyben azt is jelenti, hogy 
ez a bibliográfia kerek kétszáz esztendő magyar művelődéstörténeté-
ben, — és nem csak színháztörténetében! — segít eligazodni. Rész-
ben, mert fe ldolgozot t anyaga 1772-től 1973 végéig terjed, részben 
pedig azért, mer t komplex szemléletének eredményeképpen a szigo-
rúan vett színháztörténeti szempontokon messze tú lmenő módon fog-
lalkozik a „ rész tvevő" művészetek kapcsolódó szakirodalmával is. 
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Magától értetődik, hogy a legszélesebb f ron ton a drámatörténettel, 
s nem csak a magyarral, találkozik. Hiszen nemcsak egy-egy dráma-
író életrajzaira nézve ad útbaigazítást, de általában a legjelentősebb 
művek monografikus elemzéseire, az egyes művek előadásainak kri-
tikai fogadtatására nézve is. Haszonnal forgathatja lapjait és muta tó-
ját az, akit sajátos zenei problémák, elsősorban az operatörténet kér-
dései érdekelnek, és széles körű felvilágosítással szolgál a táncművé-
szet magyar nyelvű szakirodalmáról is. Megmaradtak, illetve bővül-
tek a színházépítészettel, technikával, szcenikatörténettel, színész-
képzéssel, színházi joggal foglalkozó művekre utaló tételek. 

Egyszerűsödött az első változathoz képest a mutató rendszere. 
Míg az 1938-as változatban külön cím, név és tárgymutató volt, ad-
dig most minden szempontot egyetlen, alfabetikus rendbe szedett 
mutató tartalmaz, amely neveket, darabcímeket, és tárgymeghatáro-
zást egyaránt a kurrens tételszámra utalva jelöl. A kutatók pedig csak 
hálásak lehetnek azért, hogy a nagy kritikagyűjtemények tartalmát 
több oldalról is megközelíthetik: egyszer az alap-bibliográfiai ada-
tokhoz szervesen kapcsolódó analitikus annotációk formájában, majd 
pedig a mutatóban a szerzők neve, illetve a darabok címe szerint is. 

A hazai színháztudomány kialakulásának első pillanataitól kezdve 
elszakíthatatlan gyökerekkel kapaszkodott a magyar-, illetve a világ-
irodalom elméletébe és történetébe. És már csak azért is érdemes végig-
lapozni ezt a bibliográfiát, mert tisztán tükrözi (különösen, ha a kro-
nológiai adatokat kísérjük figyelemmel) azt a folyamatot, ahogyan ez 
az új diszciplína a német nyelvű szakirodalomból kibontakozva szinte 
hullámokban hódítja meg tárgyát: hogyan nő föl egy, a színházmű-
vészet problémái iránt is érzékeny elemző irodalmárnemzedék, hogyan 
hódítja meg a múlt századvég magas szintű hazai klasszika filológiája 
a teátrális jelenségek világát is, és hogyan fordítódik egyre nagyobb 
energia arra, hogy e művészet hazai előzményeit, — a szövegkönyve-
ket, az előadások egyre mélyebben feltárt emlékeit —, megismerjék, 
és — rendszeres színháztudomány hiányában —, nagy irodalom-
történeti összefüggésekbe állítsák be. De éppen ez a helyzet támasztja 
azt az igényt, hogy ezen a fronton a jelenleginél teljesebb legyen a tájé-
kozódás lehetősége. Azzal ugyanis, hogy a bibliográfia a színházmű-
vészet komplexitásába tartozónak minősítette, teljes joggal, a dráma-
irodalmat is, igen nagy és nem mindig következetesen megoldott 
feladatot vállalt magára. Félreértés ne essék, óriási idevonatkozó 
anyagot tartalmaz a munka jelen formájában is. De néhány lehetőség 
még felhasználatlan maradt. így például a drámaírói életművek 
összegező kiadásai elé írott bevezetők egész sora. Madách Imre (aki-
vel kapcsolatban a bibliográfia egyébként 173 művet ismertet) összes 
műveinek különböző kiadásai elé 1880-tól Gyulai Pállal kezdve Tolnai 
Vilmos, Alexander Bernát, Voinovich Géza, Halász Gábor, Waldap-
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fel József, Sőtér István írt minden kutató számára értékes, itt azon-
ban n e m szereplő bevezetést, előszót. Szigligeti Ede sz ínműveinek 
kiadását Bayer József vezette be, és még sorolni lehetne a példákat. 
További bővítési lehetőség kínálkozott volna olyan művek f i g y e l e m -
bevételével , mint mondjuk Erdélyi János Pályák és pálmák (1886) 
c ímű kötete, amelyben többek között Kisfaludy Károly és Vörösmarty 
Mihály pályaképe is megrajzolásra került. Fájdalmas hiánynak kell 
tekinteni, h o g y nem nyer említést Gyulai Pál 1866-tól több kiadás-
ban is megjelent Vörösmarty életrajza; T ó t h Dezső 1957-es Vörös -
marty-monográfiája pedig csak az Irodalomtörténeti Könyvtár ösz-
szefoglaló címszava alatt szerepel. Szívesen láttuk volna a kötet 
rendszerébe beépítve néhány kisebb jelentőségű, de a magyar dráma-
és színháztörténethez mégis szervesen hozzátartozó író biográfiáit: 
például Előd Gézáét Zilahy Károlyról (193 5), Schwarcz Hajnalkáét 
Abony i Lajosról (1937), Z s i g m o n d Ferencét vagy Vadnay Béláét 
Lévay Józsefről és kortársairól (1906, ill. 1921), Kramer Marianneét 
Toldy Istvánról (1931), R e j t ő Istvánét T h u r y Zoltánról (1963), 
Juhász Gyuláét Tömörkény Istvánról (1941), vagy Kiss Gizelláét 
Justh Zs igmondról (1932). És ha alapjaiban változott is meg közélet i , 
sőt irodalmi értékelésünk Rákos i Jenőről és Herczeg Ferencről, szín-
háztörténeti jelentőségük, éppen évtizedeken keresztül elfoglalt k ö z -
ponti helyzetük, nagy és n e m ritkán káros befolyásuk miatt indoko l t 
lett volna, h o g y az előbbi esetében hivatkozás essék az 1930-ban Süle 
Antal által szerkesztett „élete és művei"-re, annál is inkább, mert benne 
Schöpflin Aladár írt Rákosi Jenőről a drámaíróról; az utóbbinál 
pedig, időrendben, Z s i g m o n d Ferenc, Halmi B ó d o g , Szabó József 
munkáira. Végezetül itt kell megemlíteni e g y bizonyos következe t -
lenséget az egyik forrásértékű sorozat felhasználásánál. Kár ugyanis , 
h o g y csak az Arcok és val lomások 1966-os kiadványait vette f i g y e -
lembe a szerző (benne Somlay , Csortos, Sarkadi Imre, S z o m o r y és 
N é m e t h László-kötetekkel), de nem folytatta az 1971—73-as évek 
idevágó tételeivel, így Hegedűs Géza: Heltai Jenő (1971), Halász 
László: Karinthy Frigyes (1973), illetve U n g v á r i Tamás: Déry Tibor 
(!973) tanulmányával. Nyi lvánvaló , hogy a több ezer tételes m ű ará-
nyaihoz képest ezek elenyésző esetek s inkább csak azért kerültek 
megemlítésre, h o g y jelezzék: egy színháztörténeti bibliográfiának a 
terület sajátos igényei alapján kijelölt határai a teljesség érdekében 
további fe l fedező utakat kínálnak. 

Staud Géza hatalmas munkája alapvetően fontos és közhasznú 
mű, nemcsak a szigorúbb értelemben vett színháztörténészek szá-
mára. Hazai viszonylatban csak önmagával ve thető össze; szerzője a 
fejlődést is önmagában mérhette föl elsőnek. E bibliográfia s zem-
pontjainak gazdagsága, világosan áttekinthető rendszere, a f e l d o l g o -
zott adatok mennyisége, a közlés pontossága megbecsülést, mé l tány-
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lást érdemel. Régóta nélkülözött, mostantól kezdve pedig nélkülöz-
hetetlen segítőtársa lesz mindazoknak, akik a magyar művelődés tör-
ténetével foglalkoznak, azoknak, akik a közművelődés kapcsolódó 
területei iránt érdeklődnek és főként azoknak, akik tudományos te-
vékenységük céljául a magyar színházelmélet és színháztörténet fej-
lesztését tűzték ki. 
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