
Szerb Antalné 1959 decemberében tartott 
előadásának bevezető része — fonos életrajzi 
adalékokkal szolgálnak. Ily módon (s ez ritkán 
fordul elő ilyen típusú kiadványok esetében) 
elvi és történeti szempontból egyaránt igényes, 
hasznos segédkönyv kerekedett ki a korábban 
inkább csak regisztráló vagy ajánló feladatot 
teljesítő sorozat legújabb kötetéből. 

A Szerb Antal-bibliográfia néhány kisebb 
— elsősorban technikai jellegű — fogyatékos
ságát is e sorozat további köteteinek érdeké
ben említjük meg: hasznos lenne, hogy a XX. 
századi magyar irodalom történetének bib
liográfiai feltárása a továbbiakban is ezen a 
színvonalon történjék. A kiadvány nem min
den esetben tünteti fel idézeteinek lelőhelyét 
s ez különösen akkor szembeötlő, amikor 
Szerb Antal művének értékeléséről olvasunk. 
Korántsem lehetne állítani - az utóbbi évek 
komoly eredményeit figyelembe véve sem —, 
hogy a magyar irodalom e jeles képviselőjé
nek helyét véglegesen és teljes pontossággal 
meghatároztuk volna. Éppen ez a bibliográfia 
is hozzájárul ahhoz, hogy tovább finomítsuk 
az eddigi képet s hogy a továbbiakban min
den — mégoly apró — torzítást elkerüljünk. 
{ így az olyat is, mellyel az utószóban talál
kozunk: egy határozottan haladó, humanista 
mondatból még merészség lenne azt követ
keztetni, hogy Szerb Antal — ha „polgári 
humanista fokon" fogalmazta is meg -
„felismerte" az osztályharcot. Ez a „felis
merés", önmagában, a XX. század közepén, 
degradálása lenne már minden progresszív 
írónak: Szerb Antal valójában nem egyszerűen 
„észrevette" az osztályharc létét, hanem — s 
ez igen jelentős megítélése szempontjából -
számolt is vele.) 

Néhány esetben — s ennek a sokszorosító 
technika is az oka - zavart kelt a kötet 
tipográfiai szürkesége; a kommentárok egybe
folynak az eredeti szövegekkel. Egyetlen jelen
tős adat hiányára bukkantunk csupán: Szerb 
Antal 1926-ban munkatársa volt a Benedek 
Marcell szerkesztésében megjelent irodalmi« 
lexikonnak (IrodalmiLexikon. Szerk. Benedek 
Marcell. Bp. Győző Andor kiadása, 1927. 1224 
\.) Néhány betűjel feloldását is el lehetett 
volna végezni. Ezek a technikai kifogások 
azonban szinte jelentéktelenné zsugorodnak 
a színvonalas, újtípusú bibliográfia egészéhez 
képest. 

Szabó György 

Hankiss Elemér—Berezeli A. Károlyné: A 
Magyarországon megjelent színházi zseb
könyvek bibliográfiája. XVIII-XIX. század. 
Bp. 1961. Országos Széchényi Könyvtár. 4811. 

A XVIII. és XIX. században működő 
színtársulatok által évenként rendszeresen 
kiadott színházi almanachok rendkívül érté
kes színháztörténeti adatanyagot tartalmaz

nak; mindenekelőtt a társulatok névso
rát, a lejátszott műsort és színházi vonatko
zású metszeteket. Éppen ezért a magyar 
színháztörténetnek is elsőrendű forrásai,ame
lyek sok tekintetben pótolják az elmúlt más
fél évszázad színlapanyagának hiányait is. 

Ezeknek a zsebkönyveknek az adatait 
alkalomszerűen már Vali Béla, Bayer József 
és Ferenczi Zoltán is felhasználták és bőven 
merített belőlük azóta is minden magyar 
színháztörténeti kutató. Áttekintésünk azon
ban e gazdag forrásanyagról mind a mai 
napig nem volt. Éooen ezért üdvözölhetjük 
örömmel ezt a rendkívüli szorgalommal és 
gondossággal készült bibliográfiát, amely 
először veszi számba és dolgozza fel ezt az 
erősen pusztuló, értékes forrásanyagot. 

Páratlan és újszerű kezdeményezés ez a 
bibliográfia, amelyhez hasonlót eddig külföl
dön sem állítottak össze. A magyar színház
történet szempontjából azért is jelentős, mert 
az itt közölt 1138 színházi almanachnak 
legalább a felét eddig még senki sem láthatta, 
s így adataik természetesen nem kerülhettek 
feldolgozásra. 

Mintaszerűnek mondható a bibliográfia 
módszerességében, jól átgondolt rendszeres
ségében és ennek következtében használható
ságában is. A bevezetés a színházi zsebköny
vek történeti áttekintését adja, majd a gyűjtés 
körével és a feldolgozás módjával ismertet meg! 
Ezután következnek az egyes zsebkönyvek 
városonként csoportosítva s egy-egy városon 
belül időrendbe sorolva. Az egyes tételek 
azonban nemcsak egyszerű címleírást közöl
nek, hanem a zsebkönyvek tartalmi elemzését 
is, feltüntetve a társulati névsort, a színház 
műsorát, a társulat állomáshelyeit és a zseb
könyvben található egyéb közleményeket 
(költemények, színművek, kottamellékletek, 
képanyag stb.). Feltüntetik továbbá a zseb
könyvek lelőhelyét, jelzetét s ha a könyv fel
lelhető nem volt, a bibliográfiai adatok forrá
sát. A munka négy függelékében néhány 
egyleveles színházi emlény, országos jellegű 
színházi naptár és évkönyv, a pozsonyi 
Erdődy-opera német nyelvű almanachja és 
egyik librettója adataival ismerkedünk meg, 
valamint a gothai Theater -Kalender magyar 
vonatkozású anyagának regesztáját kapjuk. 
Különös elismerés illeti az összeállítókat 
a gothai Theater-Kalender anyagának isme-
tetéséért, mert ennek a zsebkönyvnek 24 
évfolyama, amely a XVIII. századi magyar
országi német színészet egyiR fontos forrása, 
Magyarországon nem található. A bibliog
ráfia gazdag anyagában való tájékozódást 
különféle szempontú mutatók könnyítik meg. 

De nemcsak egyszerű bibliográfiai szám
bavételről, tartalmi elemzéssel egybekötött 
címösszeállításról van itt szó. Ez a könyv 
hatalmas feltáró és gyűjtő munkát is takar. 
A szerzők nem elégedtek meg a különféle 
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bibliográfiák és egyéb források adatainak 
átvételével és rendszerezésével, hanem felku
tatták magukat a zsebkönyveket, amelyek
nek nagy része elfeledve hevert könyvtárak 
poros zugaiban s még katalogizálva sem volt. 
Ezeket a rendkívül ritka, többnyire egyedi 
példányokat összegyűjtötték s az OSZK Szín
háztörténeti Osztályán külön gyűjteményt 
létesítettek belőlük. Azokról a vidéki és kül
földi példányokról, amelyeknek megszer
zésére nem volt mód, fényképmásolatok 
készültek s- így a Színháztörténeti Osztályon 
ezek is hozzáférhetők. Ez az anyaggal való 
közvetlen kapcsolat tette lehetővé azt a 
gazdag analízist is, amely a bibliográfia egyik 
fő értéke. 

Az előszó szerint a közreadott anyag az 
összesen megjelent zsebkönyveknek legfeljebb 
kétharmadát teszi ki. Ennek a legnagyobb 
része azonban - tekintettel arra, hogy igen 
kis ^példányszámú kiadványokról van szó -
minden valószínűség szerint elpusztult. Bizo
nyára kerülnek még elő magános példányok, 
de nagyobb mennyiségű ismeretlen anyag 
felbukkanására a nagy alapossággal végzett 
feltáró munka után nem számíthatunk. 

Azoknak a sorát, akiknek a véletlen még 
kezére játszhat néhány adatot, az alábbi 
három címmel igyekszünk megnyitni: 
1. A pozsonyi városi levéltárban található 
a Bibiliográfia 862. tételszáma alatt Kari 
Benyovszky nyomán idézett zsebkönyv: 
„Almanach des königl. städt. Theaters in 
Pressburg, Allen verehrten Freunden und 
Gönnern der Kunst hochachtungsvoll gewidmet 
von Andr. Stern, Souffleur. [Pressburg 1877. 
Druck von A. Koch in Pressburg. 121." 
2. Felix Berner gyermektársulatának hiányo
san ismert magyarországi vendégszereplései
ről tájékoztat a következő zsebkönyv: 
„Nachricht von der Bernerischen jungen 
Schauspieler — Gesellschaft, von der Aufnahme 
und dem Zuwächse derselben, mit einigen 
Anhängen, und 24 am Ende beygefägten 
Silhouetten mit Verwilligung und Beytrag des 
Herrn Berners. Zusammengetragen von M. I. R. 
Einem Zögling derselben im Jahre 1732" 

A pusztán kronológiát tartalmazó köny
vecskének három fokozatosan bővülő kiadása 
ismeretes. Az említett első kiadás 1782-ben 
jelent meg hely és szerző nélkül, a második 
1784-ben a tiroli Bozenben ugyancsak névte
lenül, a harmadik pedig némileg módosított 
címmel 1786-ban Bécsben F. X. Garnier neve 
alatt. A könyfecske mindhárom kiadása a 
bécsi Nationalbibliothek színházi gyűjtemé
nyében található. 
3. A harmadik a Bibliográfia 214. tételszáma 
alatt idézett Axur König von Ormus című, 
Erdődy-féle szövegkönyvhöz hasonló opera
szöveg, amelyben szennycímlappal elválaszt
va megtalálható a pozsonyi Erdődy-opera 
rövid története és a társulat 1785-ik évi 
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műsora: „Julius Sabinus. Eine ernsthafte 
Oper in drei Aufzügen. Nebst einem Anhange 
das hochgräfl. Erdödische Operntheater betref
fend ; für welches diese Oper übersetzt, und 
zum Drucke befördert ist von Johann Nepomuck 
Schulter, Mitglied der gräflichen Operngesell
schaft in Pressburg. Pressburg 1785. Gedruckt 
mit Weberischen Schriften. 52, [12] l." Két 
hibátlan példánya az Országos Széchényi 
Könyvtárban található. 

Staud Géza 

Az opera történetéből. Szerkesztette Szabolcsi 
Bence és Barta Dénes. Bp. 1961. Akadémiai* 
K. 295 1. (Zenetudományi tanulmányok IX.) 

A Zenetudományi Tanulmányok újabb, 
Erkel Ferenc emléke előtt hódoló kötetét 
kézbe véve az irodalomtörténeti érdeklődésű 
olvasó meggyőződhet arról a tényről, hogy a 
XVIII. század végének és a XIX. század 
első felének magyar zenetörténete külön 
tanulmányt érdemlően sok ponton érintke
zik a megfelelő korszak irodalomtörténeté
vel. A két múzsa közötti kapcsolatot már a 
felvilágosodáskorra vonatkozóan jelzi a tar
talmas kötet élén álló tanulmány, Pukánszky-
né Kádár Jolán* Az első magyar énekes játék : 
Pikkó hertzeg és Jutka-Perzsi c. írása. A szer
ző az 1793. május 3-án bemutatott, a kora
beli magyar közönség előtt rendkívül nép
szerű darab körüli vizsgálódásainak eredmé
nyeit mutatja be — azt a művet vizsgálja, 
amelynek librettóját a kor neves travesztia-
írója, Szalkay Antal „magyarította", amely
ről a.zene iránt egyébként is igen fogékony 
Verseghy Ferenc írt bírálatot, és amely 
— azon túl, hogy innen kölcsönzött pro-
fesszor-bosszantó nótát — Csokonai — zenei 
effektusokat szívesen felhasználó — dráma
írói működésének fontos ihletői közé tar
tozik. A tanulmány tisztázza az énekes 
játék viszonyát a forráshoz: Philip Hafner 
bécsi népszínműíró Evakathel und Prinz 
Schnudi című „lustiges TrauerspieF'-jéhez. 
Véglegesen bebizonyítja, hogy a magyarító 
Szalkay Antal, aki nem közvetlenül a méltat
lanul elfelejtett bécsi szerző művét, hanem 
már egy — minden valószínűség szerint a 
Bécsben és Pest-Budán egyaránt működő 
színházi író, F. X. Girzik által készített 
átdolgozást használt. Színes, életszerű portrét 
rajzol a darab zeneszerzőjéről, a sokoldalú
ságában és hányatott életében jellemzően 
XVIII. századi alakról, Joseph Chudyról, 
eloszlatja a Csokonai — biográfia egyik — e 
darabbal összefüggő — mozzanata körüli 
homályt. 

Űjfalussy József (Erkel Ferenc szöveg
könyvei) azt mutatja ki, hogy Erkel „művei
nek témavilága ezer szállal kapcsolódik a 
nemzeti hősi múlt olyan eseményeihez, ame
lyek a reformkorban megizmosodó nemzeti 


