
Egyébként a könyvkedvelés sok szolgálattal adósunk még, ami? 
két, a jövőben, joggal elvárhatunk tőle. Olykor bizony, valljuk csak 
be, vak módjára tapogatózik, — mivel, mint minden szenvedély, 
habozó s egyben hirtelenkedő. Amellett állandóan szüksége van 
a szakműveltség irányítására; s nem is igazi könyvkedvelő, aki 
nem szaktudós is egyben. Viszont a bibliográfia, amely a könyv? 
ismeret segédtudománya, ma még csak gyermekkorát éli, s akik 
birtokában vannak, azok is csak tapasztalásból, tiszta empíriával 
sajátították el. Hiányoznak a szükséges kézikönyvek. Ami van, az 
hézagos, töredékes, s nem mindig elégítheti ki a ráirányult kíván? 
csiságot. A  Rochebiliére?katalógus, amelyet Claudin könyvárus 
szerkesztett, Rochebiliére hagyatékáról s a tudós jegyzetei alapján, 
bizonnyal igen értékes mű, de csak a Rochebiliére?könyvekkel 
foglalkozik. Le Petit hasonló művének („A XVII. és XVIII. század 
szerzőinek kiadásairól") az az igen nagy hibája, hogy úgyszólván 
hozzáférhetetlen és ha újra nyomatnák is, gondosan át kéne javí? 
tani. Rahir könyve („La Bibliothèque de lA m ateur“) s Léopold 
Carteret műve („Le Trésor du Bibliophile") nélkülözhetetlen forrás? 
műve minden komoly könyvtárnak a XIX. század könyveire nézve; 
azonban nem írnak le minden könyvet s nem adhatnak részletes 
megjelöléseket. . .  S azt hiszem, hogy így is van jól, a szegényebb 
könyvkedvelők eléggé nem értékelhető előnyére, mivel, e hiányok? 
nak hála, a szegény is sikerrel küzdhet a milliárdos könyvkedvelők 
ellen, hogyha jobban ismeri náluk az értékes könyveket, vagyis, 
ami ugyanaz, hogyha jobban szereti őket. Mert csak az lesz a 
miénk, amit valóban ismerünk: ami teljesen megfelel az erkölcsi 
világrendnek . . .  Émüe Henríot
(A francia kéziratból fordította: Gyergyai Albert.)

A NEMZETI SZÍNHÁZ SUGÓKÖNYVEI
ÖMÉRDEK forró színházi est, sok?sok diadal és 
bukás, lelkesítő taps és gyilkos csönd néma tanúi? 
ként sorakoznak a Nemzeti Színház könyvtárának 
szegényes szekrényeiben az évtizedek óta gyüle? 
kező sugókönyvek és rendezőpéldányok.

A könyvtár voltaképen két részből áll. Egyik 
közérdekű és szépirodalmi műveket tartalmaz s 

eredetileg a színészek önművelésének elősegítésére volt szánva s a 
társalgóban volt elhelyezve, Nem igen vették igénybe, úgyhogy 
most az igazgató fogadószobájának szolgál egyik díszéül.

Sokkal érdekesebb s a magyar dráma történetének búvárára nézve 
páratlanul értékes a könyvtárnak az a része, mely a színháznak 
házi szükségleteit látva el, csak színdarabokat tartalmaz s az épü? 
letnek a Blaha Lujza?térre néző oldalsó frontján, a III. emeleten 
egy szűkös helyiségbe van zsúfolva. Magában kellene foglalnia nem?
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csak a színházban előadott összes darabokat, hanem az első magyar 
színjátszó társaságoknak Pest vármegye tulajdonába került darab* 
jait is, azonban a régi hanyag kezelésnek s a kegyelet nélkül való 
selejtezgetésnek kétségtelenül sok, örökre pótolhatatlan darab esett 
áldozatául. A  jelenlegi leltár, mely a darabok címeinek betűrendje 
szerint, minden egyes betűnél újra kezdődő számozással 1900*ban 
készült, aránylag kevés számhoz teszi ezt a megjegyzést: „Kiselej* 
teztetett“ vagy „Ezen szám nem létezik", de nagyon valószínű, hogy 
ez a leltár egy, már nagyobb selejtezés után készült lista alapján 
van összeállítva.

A könyvtár anyaga a színházban előadott daraboknak súgó* és 
rendezőpéldányaival gyarapodik. Ha a színház elfogad valamely 
darabot, abból súgó? és rendezőpéldányt készíttetnek s kiszerepe? 
zik. Régebben nem volt külön rendezőpéldány, hanem a súgói 
könyvbe írták be a szereposztást, a kellékeket s vázolták be esetleg 
a színpad berendezését. A régibb darabok e miatt rendesen csak 
egy példányban maradtak fenn. Csak Paulay igazgatása idején kéz* 
dődik a rendezésnek nagyobb szabatosságra való törekvése s gon* 
dós előkészítése. Ettől kezdődően készülnek külön rendezőpél* 
dányok.

A sugókönyvekben a szövegén kívül rendszerint csak a függöny 
összeeresztésére vonatkozó jegyek vannak. A rendezőpéldányban 
minden laphoz tiszta lap van kötve s ezen pontosan fel van vázolva 
a színpad berendezése, a szereplők elhelyezkedése s minden hely* 
változtatása. Külön*külön kiíratják a darabnak minden szerepét, de 
ezeket a színészek kapják meg s maguknál tartják még akkor is, 
ha a darab lekerül a műsorról, legfeljebb csak haláluk után küldik 
vissza hozzátartozóik a színháznak a sokszor nagy halomra gyűlt 
szerepeket. Az, hogy valakitől elvettek vagy visszavettek valamely 
szerepet, a legtöbb esetben csak képes kifejezés. így a könyvtárban 
csak gróf Keglevich idejéből van egy csomó szerep, ki minden dara? 
bot „két garnitúrával14, tehát minden szerepet két színészre akart 
kiosztatni, de terve nem került megvalósításra s a gazdátlan másod# 
példányok visszamaradtak a könyvtárban. Ugyanitt maradtak azok* 
nak a daraboknak szerepei is, melyeknek előadását tervbe vették, 
de valami okból erre nem kerülhetett sor. így történt A  sasfiókkal, 
melyet kiszerepeztek, de nem adták elő, mert nem volt megfelelő 
színészük a reichstadti herceg szerepére.

A darab súgó? és rendezőpéldánya csak akkor ju t fel a könyv* 
tárba, ha már ritkábban játsszák vagy lekerül a műsorról. A  könyv* 
tár kezelője minden este megnézi a próbatáblát, s ha olyan darab 
van kitűzve akár próbára, akár előadásra, amelynek súgó* és 
rendezőpéldánya fenn van, azt előkészíti a könyvtár ajtajára föl* 
szerelt kis szekrénykébe, melyhez kulcsuk van a súgóknak és ren* 
dezőknek.

Egészen 1900*ig a szerepek is nyilván vannak tartva a leltárban, 
attól kezdve csak a darabok. A  könyvtár állománya 1900*ban: darab 
2933 (természetesen némelyik darab több példányban is), szerep 
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6019; 1901?től szaporulat darabokban 702, úgyhogy a könyvtár darab? 
állománya 3635. Ebben nincs benne az az anyag, melyet a könyvtár? 
nak évtizedek óta buzgó kezelője, Mészáros Lajos, a kiselejtezett 
s elpusztításra ítélt tömegből megmentett. Ezeknek egy része pót? 
leltárba foglalva, más része félretéve várja a hozzáértő és kegyeletes 
kezet, mely átvizsgálja s helyükre visszajuttassa őket.

Egy egészen futó tarlózás ebben a kiselejtezésre ítélt anyagban 
mindjárt kezünkre ju ttat egypár nagyértékű kincset. Ide van ki? 
dobva A z ember tragédiájának első rendezőpéldánya, az egész tra? 
gédia elejétől végig 
Paulay Ede kézírásá
ban, szereposztásában 
s rendezői utasításai
val. Itt van Shake- 
speare-nek sok régi for
dítása, szintén pótol
hatatlan értékek. Köz
tük a Velencei kalmár 
Lukáts Lajos (1839), 
m ajd  T óth  József 
(1855) fordításában ;
Othello s 111. Richárd 
Vajda Péterében. Ez 
utóbbit 1847-ben átdol
gozta Egressy Gábor, 
aztán színre alkalmazta 
Tóth József. Mindezt 
maguk a színészek jel
zik a színlapon. Itt van
nak Kazinczy Gábor
nak Moliére-fordításai, 
talán magának Kazin- 
czynak kezeírásában.
Dandin György cím
lapjára Egressy ezt írta;
„Alulírott, mint a for
dító megbízottja, enge
délye nélkül, senki szá
mára le nem másolható.
Egressy Gábor.“ Egyébként ő, úgy látszik, szerette pontosan szá? 
mon tartani, ha valami része volt a darabban. Hugó Károly Brutus 
és Lucref iájának címlapjára ez után: írta  s fordította Hugó Károly, 
ceruzával odaírta: „Némileg megmagyarosította Egressy Gábor.“

Elszorul az ember szíve, mikor e kiselejtezett anyagból egy?egy 
olyan példány kerül kezébe, melyen Pest vármegye bélyegzője van, 
tehát az első magyar társulatok könyvtárából való. Egyik közülök 
pl. sokat emlegetett és játszott darab volt: Háladatosság öröm 
Innepe vagv A ’ Tündér Kastély Magvar Országban. Vígjáték 2 fel?
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vonásban, Hirsíeld után. A  boríték belső oldalán a „Mariskám, 
Mariskám, eszem a szemedet . . s az „Akkor úszom öröm özönét 
b e n . . kezdetű dalok s a hátulsó lapokon is több dalszöveg van 
beírva. Megtaláljuk e kiselejtezett anyagban Kisfaludy Károly 
Hűség próbáját s Dugonits Báthory Máriáját

Ameddig a cenzúra működött, az előadandó darabokat fel kellett 
terjeszteni s csak az engedély megnyerése után lehetett előadatni a 
cenzúráit szöveget. A cenzor rendesen átfűzte fekete*sárga fonállal 
a kéziratot, hogy egyes lapjait ki ne cserélhessék, a fonál szálait a 
darab végén lepecsételte s oda írta az írásbeli engedélyt is.

Van a kiselejtezettek közt a Bánk bánnak egy 1845*ből való cen* 
zurázott példánya. A  Nagy Ignác*féle Színmütárbeli kiadása ez a 
darabnak, meglehetősen sok cenzori törléssel. Az engedély így 
hangzik: „Jelen színműnek a’ közben törlöttek kihagyása — s tett 
módosítások melletti előadhatása ezennel megengedtetik. Költ 
Budán a’ kir. könyvbíráló Főhivatal 1845. évi Mindszenthó 10*én 
tarto tt üléséből, ifj. Palugyay Imre a k. könyvbíráló főhivatal toll* 
vivője.“ Egy másik cenzori engedély Vahot Imre Farsangi iskoláját 
ezzel a feltétellel tartja  előadhatónak: „A’ törlésekhez és változá* 
sokhoz alkalmazkodva minden hozzátétel ’s időn kívüli rögtönözés 
nélkül az előadás megengedtetik. Kt. Budán 5. Febr. 1844. Szobovits 
János K. Helyt. Tanácsos."

Szegény Vahot Imrének egyébként egész sereg sajátkezűleg írt 
darabja ju to tt a kisentenciázottak közé. Ez a sors érte Tóth Kál* 
mánnak A király házasodikját is, szintén saját keze írásában s Jókai 
Aranyemberének és Szigetvári vértanúinak első rendezőpéldányát. 
Ez utóbbinak címlapjáról azt látjuk, hogy címe eredetileg A  vér? 
tanuk volt. Itt porlad a hetvenes és nyolcvanas éveknek tömérdek 
divatos és nagyhatású társadalmi drámája is, az Erdő szépe, a Divat* 
hölgyek és társaik s Toldy István, Ábrányi Kornél és mások darabjai.

Mellettük egy szomorú kis temető: egy csomó előadásra benyuj* 
tott, de el nem fogadott darab, eleinte átfűzve és lepecsételve, hogy 
be ne nyújthassák ismét őket nagyotmerő szerzőik. Itt valóban 
örök a nyugodalom.

A  könyvtárnak nyilvántartott anyaga is mindenesetre megérde* 
melné, hogy kellő irodalomtörténeti képzettségű ember alaposan 
átvizsgálja. Minél régebbre megyünk vissza, annál inkább megvan 
annak a lehetősége, hogy a szerzőknek és fordítóknak eredeti kéz* 
irataira bukkanhatunk. Katona Józsefnek több darabját a maga 
kezeírásában olvashatjuk, köztük a Ziská t, melyet saját bejegyzése 
szerint Kecskeméten végzett be 1813 okt. 21*én.

Sajátságos tévedésnek esett áldozatául Baver József (Shakespeare 
drámái hazánkban. II. k. 101—104. 1. jegyzet) a könyvtár egyik 
kincsére vonatkozólag. Shakespeare Szentiván^éji álmának már 1864* 
bői külön súgó? és rendezőpéldánya van, mindegyik 1385. sz. jelzés* 
sel. A  sügópéldány, melyből még most is súgják a darabot, elejétől 
végig Arany kezeírása. A  rendezőpéldány erről készült másolat, 
melynek írása hasonlít Aranyéhoz, kit, úgy látszik, utánozott is a 
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másoló. Ez egyébként már ki is van selejtezve s rá van írva, hogy 
Rossz. Bayer csak ezt látta s így nem csoda, hogy olyasmiket talált 
benne, amiket A rany kézírásában sohasem találunk: helyesírási 
hibákat és következetlenségeket. A  másoló ilyeneket csakugyan 
szépszámmal ejtett, de viszont az Aranytól írt sugókönyv egy 
vessző hiba nélkül, gyönyörű betűkkel van írva végesvégig. Így 
mindaz, amit Bayer a hibák mentségéül felhoz, elesik, sőt téved 
abban is, hogy a rendezőpéldányba beírt utasítások Szigligetitől 
származnak, mert ezek az írásról is könnyen felismerhetően Paulay 
Ede bejegyzései. (Hasonlókép a zenére vonatkozó bejegyzések sem 
Erkel Ferenc kézírása, mint Bayer jelzi, hanem Erkel Eleké.) Azt 
részünkről is határozottan kívánatosnak tartjuk, hogy a már meg? 
lehetősen megviselt sugókönyvet köteles kegyelettel vonják ki a 
használatból. A  színház részéről ez csak annyi áldozattal jár, hogy 
egy ügyes segédszínész egy délutáni munkával átviszi egy olcsó 
nyom tatott példányba a változásokat és jelzéseket s ennek árán a 
színház egy nagyértékű ereklyéhez jut, melyet a könyvtárból ki? 
emelhető más ereklyékkel együtt feltétlenül külön, megbecsülő 
gonddal kell őriznie.

Ilyen ereklyéket a könyvtár anyagában ott is találhat a gondos 
vizsgálat, ahol nem is sejtené. Ki várna ilyen értéket Kotzebue 
Agyvelő gépelyei c. vígjátékának Láng Ádám János által készített 
fordításától? De ha az előzéklapon megpillantja Vörösmartynak 
sajátkezű bejegyzését: „Átnézetett Vörösmarty’ ügyelése alatt", — 
rögtön érzi, hogy ereklyét tart kezében. ,

A  darabok címeit nézegetve, ez maga egész sor adalékot szolgál? 
ta t az ízlés változásának menetéhez. Régebben milyen furcsa, kere? 
sett címekkel igyekeztek a közönség figyelmét felkölteni. Talán a 
hírhedt Kotzebue?darabok tartják  ebben az elsőséget: Bakhoz vagy 
az ártatlan hibások, A  kötőtűk, vagy a megosztott szív, A  nagy 
lotterián nyert házaspár stb. Vannak sajátságos, bizarr kapcsolaton 
alapuló címek: A  bájló férj és a vak nő, Bajusz és koldustarisznya, 
Esernyő és bérkocsi, Földszint és lebuj, Huszár és gyermek? 
harisnya, özvegy és proletár. Természetesen mindez csak mutató.

Lapozgatva e nagyrészükben kézírásos könyveket, mintha a szűk 
kis könyvtárszoba kitágulna, megelevenednék a múlt s életre kel? 
nének a magyar színészet dicsőséges nagyjai, kik egykor művésze? 
tűk varázsával átlelkesítették s az élet szárnyán röpítették a szí? 
vekbe e lapoknak most hallgatag sorait, néma szavait.

Kék y  Lajos.
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