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A Haydn-év nemcsak zenetudományi
eredményekben volt gazdag, hanem színház
történeti meglepetést is hozott. Egy olyan
színházi korszak képe bontakozott ki várat
lanul előttünk, amelyről nem sokat tudtunk,
s amelynek földerítéséhez senki sem fűzött
sok reményt. A Haydnnal kapcsolatos kiad
ványok egyike, Horányi Mátyás Eszterházi
vigasságok című monográfiája ugyanis a
XVIII. század második felében virágzó
Esterházy-színházak képét keltette életre
olyan gazdag részletességgel, amilyenre senki
sem volt elkészülve.
A XVIII. századi Magyarország színésze
téből eddig csak a német színészet történetét
ismertük alaposan Pukánszkyné, Eugen
Filtsch, Benyovszky Károly, Heppner Antal,
Flórián Kata, Vatter Ilona, Kardos Emilia
és még néhány más monográfus munkája
alapján. Az első magyar színtársulat műkö
déséről szóló irodalom a mai igényeket már
nem elégíti ki. Az iskolai színjátszásról — an
nak ellenére, hogy igen sok iskoladráma szö
vege ismeretes —• már sokkal kevesebbet
tudunk. A legnagyobb homály azonban
mindeddig a főúri színházak "működését
borította. Ezek közül ugyan az Esterházy
hercegek színházairól esett a legtöbb szó
— főleg zenetörténeti vonatkozásban —, de
az állítások többnyire ködös általánosítá
sokban mozogtak, kellőképpen nem igazolt
adatokra támaszkodtak, s a forrásanyag
hiányossága miatt Összefüggő kép megrajzo
lására nem voltak alkalmasak.
Horányi tehát, amikor az Esterházyszínházak történetének feldolgozásába fogott,
nem sok előmunkálatra támaszkodhatott.
Vali Béla és Bayer József munkáinak egy-egy
fejezetén kívül elsősorban Pohl Haydn
monográfiája adott útbaigazítást, különös
képpen Haydn működését és az operai vonat
kozásokat illetően. Merényi-Bubics Herczeg
Esterházy Pál nádorról szóló monográfiája,
Csatkai Endre és Zádor Anna néhány tanul
mánya, Hárich János Esterházy zenetörténet
című munkája és az Esterházy-szövegkönyveknek ugyancsak Hárich készítette
kéziratos bibliográfiája, végül Franz Probst
Daten zur Geschichte des Hochfürstlich Ester
házy sehen Hoftheaters és Beiträge zur Geschichte
des deutschsprachigen Theaterwesens in Eisen
stadt című értekezései körülbelül minden,
amit a szakirodalomból felsorolhatunk.
E sovány előzményektől eltekintve, Horá
nyi munkája közvetlen forrásokra épült.
Az Eszter házi vigasságok szerzőjének érdeme,
hogy ezt a gazdag forrásanyagot feltárta,
feldolgozta és egységes képet alakított ki
belőle.

Legbővebb és legfontosabb forrása az
Esterházy-levéltár hatalmas aktaanyaga volt,
amelynek egy része az Országos Levéltárban,
más része — a kiemelt Theatralia- és Musicaüaakták — az OSZK Színháztörténeti Osztályán
található. Ezt az anyagot eddig csak zene
történészek vizsgálták (1945-ig a család kü
lönleges engedélyével), színháztörténeti szem
pontból Horányi dolgozta fel először.
A második közvetlen forráscsoportot az
egykorú leírások alkotják, amelyek ugyan
csak most kerültek először feldolgozásra.
Ilyen Bessenyei György Eszterházi vigasságok
(1772) című verses műve, amely az író sze
mélyes élményeinek emlékét Őrzi. Mária
Terézia eszterházi látogatását örökítette meg
a Relation des Fêtes données à sa Majesté
l'Impératrice par S. A. Mgr le Prince d'Esterházy (1773). Megbízható adatokat tartalmaz
Dallos Márton verses leírása is az eszterházi
várról (1781). Ugyancsak a kastély leírását
és tervrajzait közli a névtelenül megjelent
Beschreibung des hochfürstlichen Schlosses
Ester hass im Königreich Ungarn (1784).
Rohan herceg eszterházi látogatásáról számol be Zorn de Bulach L'ambassade du
Prince Louis de Rohan című emlékezése. Sok
apró részletet Őriztek meg Carl Rosenbaum
kéziratos, valamint Heinrich Schmidt nyom
tatásban is megjelent emlékiratai. Az Excur
sion á Esterhaz en Hongrie (1784) című bécsi
kiadvány, Christoph Seipp névtelenül meg
jelent Geschichte der Schaubühne zu Pressburg
című munkája, Khevenhüller-Metsch Aus der
Zeit Maria Theresias című memoárja mellett
a Pressburger Zeitung, a Wiener Diarium és a
gothai Theater Kalender szolgáltatták az
adatok nagy részét. A teljesség kedvéért meg
lehetett volna említeni az eszterházi operának
és bábszínháznak Vályi András Magyar
Országnak Leírása (1796) című munkájában
található elég részletes és hiteles * ismerte
tését is.
A harmadik, és régi színészettörténetünk
ben legritkább forráscsoportnak, az Ester
házy-színházak díszletterveinek felfedezése és
feldolgozása ugyancsak Horányi Mátyás
érdeme marad. Girolamo Bonnak Bedő Ru
dolf gyűjteményéből a Színháztörténeti Osz
tályra került díszletterveiben és Pietro
Travagliának Laszka Gézától, a Fővárosi
Operettszínház egykori díszletfestőjétől meg
vásárolt vázlatokban ő ismerte fel az Ester
házy-színházak díszletanyagát, valamint ő
figyelt föl Klaniczay Tibor utazása nyomán
az alsókubini Csaplovics könyvtárból elő
került Handzeichnungen című vázlatkönyvre,
amely „Carl Maurer Fürstlich Esterhazyscher
Hof Theater Décorateur" rajzait tartal353

mázza. A három tervezőtől származó díszlet
anyag több, mint amennyit a XIX. század
valamennyi magyarországi színházából együt
tesen ismerünk. A könyvben a szerző csak
elenyésző kis részét közölte annak a több
száz darabból álló sorozatnak, amely meg
érdemelné, hogy egy különálló képes kiad
ványban kerüljön egyszer a közönség kezébe.
Negyedik forráscsoportként a nyomtatás
ban megjelent szövegkönyveket kell említe
nünk, amelyeknek Hárich János által össze
állított sorát Horányi több újabb lelettel
egészítette ki. E szövegkönyveknek több
nyire 3—4-ik lapján található színlapok
adatai a szereposztásra, díszlettervezőre és
karmesterre vonatkozóan nyújtanak felvilá
gosítást.
E négy forráscsoportra épült föl Horányi
munkája, amelynek egyes részletkérdéseiről
előzőleg már több tanulmánya jelent meg a
Zenetörténeti tanulmányok két kötetében és a
Színháztörténeti füzetekben.
Könyvének bevezetésében általában szól
a XVIII. századi főúri színházakról s ezeknek
a későbbi magyar színházakhoz való kapcso
latáról. Ez az egyetlen fejezete Horányi
könyvének, amelyet túlságosan szűkszavúnak
éreztünk. Az Esterházyakén kívül csak gróf
Erdődy János pozsonyi operáját említi, holott
a XVIII. század második felében egész sereg
főúri magánszínház működött Magyarorszá
gon. Nem ártott volna utalni a báró Patachich
Ádám nagyváradi püspök palotájában mű
ködő színházra, ahol Carl Ditters von Dittersdorf vezetése alatt olasz énekesekkel operákat
adtak elő. A kapcsolat szinte önként adódik,
hiszen Joseph Haydn öccse, Michael Haydn is
tevékenykedett egy ideig Patachich zene
karában, Dittersdorf operái pedig a többi
főúri színházban — így Eszterhazán is —
színrekerültek. Rohoncon, Körmenden és
Hamburgban Batthyány Fülöp herceg udvari
színtársulata játszott. A Grassalkovichok
Pozsonyban, Ivánkán és Gödöllőn tartottak
fenn színházat. Tudomásunk van a Károlyi
grófok Megyeren és Nagykárolyban működő
kastélyszínházairól. Szórványos adatok idézik
a Rádayak péczeli és a Pálffyak vöröskői
előadásait is. Legújabban a csehországi
Krumlov és Litomisl kastélyszínházairól
érkeztek tudósítások, amelyeknek a magyar
országi főúri színházakkal is kapcsolataik
lehettek.
Helyesen mutat rá Horányi a főúri szín
házaknak a későbbi hivatásos magyar szín
társulatokhoz való viszonyára. De nemcsak
a rohonci Batthyány-színház díszletei kerül
tek 1838-ban a pesti Nemzeti Színház tulaj
donába. Az Erdődy-féle pozsonyi opera dísz
leteit a gróf halála után (1789) a család
Kumpf igazgatónak ajándékozza, s ő hozza
fel őket a pesti német színházba. A Károlyiak
a megyeri színház díszleteit 1804-ben Debre354

cen városának ajándékozzák, a nagykárolyi
kastélyszínház felszerelése pedig 1814-ben
ugyancsak adományozás útján a nagyváradi
színházba kerül.
Horányi mindezeket az adatokat jól
ismeri, helyes lett volna, ha könyvében fel is
használja. Néhány bekezdés erejéig utalha
tott volna a főúri színházak közötti kapcso
latokra, s így az Esterházy-színházakat is
szorosabban fűzhette volna a kor áramlatai
hoz. A jelenlegi megfogalmazásban Kismar
ton és Eszterháza színházi élete nagyon is
magányos jelenségként tűnik föl.
A továbbiakban Horányi Esterházy Mik
lós és Pál nádor korával foglalkozik, utal Pál
nádornak az iskolai színjátszással való kap
csolataira, majd Pál Antal herceg udvar
tartását és a kismartoni színházi élet*kialaku
lását tárgyalja részletesen. Ezután tér rá a
leggazdagabban dokumentált korszaknak,
„Fényes" Miklós idejének építkezéseire és
Eszterháza színházi életére. A történeti részt
végül Antal, majd II. Miklós herceg kismar
toni színházának rajzával fejezi be. Ezek a
fejezetek módszerességükkel szép példái a
színháztörténeti szintézisnek, amelyben gaz
dasági kérdések, színtársulat, műsor, díszlet,
világítás, zene és sok más heterogénnek látszó
mozzanat egységes képpé olvad össze.
Eddig teljesen ismeretlen adatok nyomán
fény derül itt a Kismartonban és Eszterházán
működött színtársulatokra. Kismartonban a
Bon család és a Schultz, illetve özvegye,
Josepha Schultzin vezette színtársulat tevé
kenységével ismerkedünk meg. Eszterházán
már az igazgatók hiánytalan egymásutánja
sorakozik föl: Joseph Hellmann és Friedrich
Koberwein (1769—1770), Franz Passer
(1770—1772), Carl Wahr (1772—1777), Pauli
és Mayer (1777—1778), Franz Diwald(1778—
1785), Johann Mayer (1785—1786), Johann
Lasser (1787), Johann Mayer (1788—1790).
Az ismét Kismartonban működő igazgatók
közül: Johann Karl Stadler (1796), Carl
Marinelli (1897) és végül Heinrich Schmidt
(1805—1813).
Haydnnak és utódának, Hummelnak a
zenetörténet által már feldolgozott adatai
szervesen épülnek be az Esterházy-színházak
történetébe. Cherubininek „Fényes" Miklós
sal való kapcsolatát viszont Horányi tisz
tázza először. Karl Josef von Pauersbachról,
az eszterházi bábszínház vezetőjéről és ezer
mesteréről is sok új ismerettel gazdagodunk.
A Függelékben az Esterházy-szövegkönyvek jegyzéke, az 1778. évi operai műsor, az
eszterházi operaénekesek és a kismartoni
operatársulat névsora található.
Hiányoltuk a könyvben a tudományos
apparátust. A szerző ugyanis — valószínűleg
a kiadó kívánságára — az olvasmányosság
biztosítása érdekében minimálisra csökken
tette az apparátust és jegyzetanyagát a folyó

szöveg között zárójelbe szorított rövid utalá
sokra redukálta. Pedig ebben az esetben
bőséges és részletező jegyzetanyag legalább
olyan fontos és értékes lett volna, mint maga
a narratív szöveg. Nemcsak bővebb biblio
gráfiai utalásra lett volna szükség, hanem
olyan kérdések részletezésére is, mint például
az új forrásanyag feltárásának körülménye\,
a források lelőhelye, stb. Mindezeket a szerző
így kénytelen elhallgatni, s ezzel saját anya
gát csonkítja meg. Különösen a könyv
tervbevett idegennyelvű kiadásaiban lenné
í onto s a jegyzetanyag kibővítése.

Az Eszterházi vigasságokat az Akadémiai •
kiadó műnyomó papíron, gyönyörű illusztrá
ciókkal díszítve adta ki magyar és német
nyelven. Sajnálatos, hogy ezt a nagy tudo
mányos erőfeszítéssel, gondos technikai mun
kával és tekintélyes anyagi befektetéssel
készült művet rendkívül sok sajtóhiba ékteleníti, ami a túlságosan gyors és következés
képpen felületes kiadói előkészítés következ
ménye. Remélhető, hogy ezek a hiányosságok
eltűnnek ennek a szép és komoly munkának
tervbevett angol, olasz és francia nyelvű
kiadásaiból.
Staud Géza

A PETŐFI MÚZEUM ÉVKÖNYVE. 1959
Szerkesztette: Vargha Balázs. Bp. 1959. 240 1.
Nemcsak az írók életét bemutató kiállí
tások szervezésével, a Múzeum tulajdonában
lévó^ anyag tudományos feldolgozásával, de
az.Évkönyv, a benne megjelentetett igényes,
változatos tartalmú tanulmányok, közlemé
nyek sorával is a kötet előszavában megfogal
mazott célt kívánták elérni a Múzeum
munkatársai: „A ragaszkodás és kegyelet,
amelyet népünk érez nagy költői iránt —arra
kötelezi múzeumunk munkatársait, hogy a
lehetőséghez képest minél többet tegyenek a
magyar irodalom nagy alkotóinak és alkotá
sainak jobb, alaposabb megismertetéséért.
Nemcsak az ország határain belül — de
azokon kívül is." Az irodalmi muzeológia
kérdéseit felvető írások az irodalmi kiállítá
sok egyre tökéletesebbé válását segítik elő;
az egyéb tanulmányok pedig azáltal, hogy
tudományosan feldolgozva megismertetik az
olvasókat az újonnan előkerült, még ismeret
len kéziratokkal, művekkel, képzőművészeti
alkotásokkal, egy-egy író életművének, éle
tének, utóéletének jobb megismeréséhez
járulnak hozzá.
Baróti Dezső A láthatatlan irodalom.
Az irodalmi muzeológia néhány kérdéséről c.
tanulmányának fő célja a Múzeum előtt álló
nagy feladat, az állandó magyar irodalom
történeti kiállítás elvi kérdéseinek tisztázása.
Hatalmas és nehéz munka vár a Múzeum
dolgozóira, hisz egy évezred, az egész magyar
költészet, irodalom történeti útját kell meg
jeleníteniük, összefüggéseiben, folyamatában
Demutatniok. A kiállítás azonban nem lehet
csak a Múzeum ügye. Sikeréért a máshol
dolgozó szakemberek is felelősek; a tanul
mányban közölt rövid tematikai vázlat alkal
mat ad számukra javaslataik megtételére.
Állandó kiállításra készül a Múzeum; hosszú
éveken át a 25 terem kiállítási anyaga mutatja
be hazai közönségünknek, felnövő ifjúsá
gunknak, külföldi látogatóinknak irodal
munk fejlődését, emlékeit. Csak közös erő-

feszítéssel sikerülhet a legjobban megoldani
e feladatot !
Egy-egy irodalmi korszakról a lehetőség
hez képest teljes képet kell nyújtania a kiállí
tásnak. (Természetesen nem a rendelkezésre
álló összes anyag bemutatására, hanem a fő
irányok érzékeltetésére gondolunk.) E cél
elérése azonban nehezen valósítható meg a
II. világháború előtti évtizedek bemutatásá
nál, ha a kiállítás szervezői ragaszkodnak
ahhoz az elvhez, hogy „a kiállítás csak lezárt
életpályákat mutat be". E módszerhez való
merev ragaszkodás oly torzításhoz vezethet,
mely a Táncsics Kiadó által megjelentetett
Magyar Múzsa c , az egész magyar költé
szetet 1945-ig bemutatni kívánó antológiában
jól látható, melynek szerkesztői, célkitűzésük
ellenére, hiányos képet adtak a két világ
háború közti magyar irodalomról, mert
kimaradt kötetükből a felszabadulás előtti
magyar irodalom egyik főiránya, csak azért,
mert képviselői még élnek . . .
Keresztury Dezső Egy nagy költő emléke
zete c. írása a Múzeum által megrendezett
Arany-kiállítást ismerteti. E tanulmány azon
túl, hogy megőrzött valamit a sok fáradtság
gal, gonddal megszerkesztett, de már szét
bontott kiállításból, tanulságul is szolgál
később megrendezendő, hasonló jellegű kiállí
tásokhoz.
Az irodalmi muzeológia kérdéseit is
érinti a Magyar költészet — mai magyar
grafika c , az irodalmi illusztráció kérdéseit
tárgyaló rövid írás. A közölt szép illusztrá
ciók az Évkönyvet is szebbé, gazdagabbá
tették.
A Múzeum névadójával, Petőfivel négy
tanulmány, közlemény is foglalkozik. Vayer
Lajosné Petőfi Sándor első szobra — Alexy
Károly ismeretlen alkotása c. írása Petőfi utó
életéről, képzőművészeti ábrázolásáról való
ismereteinket gazdagítja: Petőfiről már 1850ben is készült mellszobor, melyet azonban
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