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Bródy Sándor
és a magyar színházi élet

A budapesti színházi műsor különös vé-
letlene, hogy egyidőben játsszák Bródy
Sándornak A tanítónő mellett leghíresebb
drámáját, A dadát és Barta Lajos Szerelem
című színművét, amelynek be-mutatásáért
Bródy oly sokat tett. Alkalom ez a kettős
esemény arra, hogy né-hány elfelejtett
adalék közreadásával szóljunk Bródy
Sándor és a korabeli színházi élet
kapcsolatáról.

Bródy, a színiakadémista

Bródy Sándor különböző helyeken (Fehér
Könyv, Jövendő stb.) kifejtett ön-életrajzi
vallomásaiban mindig utal arra, hogy ő
eredetileg nem író akart len-ni, hanem
színész. Beszél a budapesti
színiakadémiáról is, „amelynek környéke a
dicsőség mágnesével vonzotta", ám ő
mindig csak környékről szól, és soha nem
jelenti ki határozottan, hogy valóban járt is
az akadémiára. Balassa József, a kiváló
nyelvész és kritikus szerint viszont Bródy
„nem tudott bejutni a színiakadémiára, s
ezért életében képzelt szerepeket játszott.
Hamletet, a nagy Galeottót, néha de
Simrose marquis-t, a nők barátját, néha
Mercutiót, a feltétlen lovagot stb."

(Balassa József: Bródy Sándor, Világ,
1924. augusztus 17.) Ugyanakkor azonban
Ivánfi Jenő a Színházi Élet Bródy-
albumában azt állítja, hogy 1881-ben
együtt jelentkeztek Paulay Edénél, s hogy
Bródy rövid ideig járt is az akadémiára, s
csak betegsége miatt kellett abbahagynia
színészeti tanulmányai t.

Ivánfi nyilatkozata sem utal azonban
arra, hogy mennyi ideig látogatta Bródy a
színiakadémiát. Ám két forrás azt sejteti,
hogy vagy ez a „rövid idő" nem is volt
olyan rövid, vagy arról volt szó, hogy
Bródy - bár az Akadémián kívül, de egész
első pesti tartózkodása alatt - rendezni
tanult Paulaynál. Az első forrás a Magyar
Hírlap című napilap 1891-es évfolyamának
III. 21-i számában, a „Magyar nemzeti
opera kérdéséről" szóló, aláírás nélkül
megjelent cikk, amely - többek között - azt
írja, hogy „tapasztalatból tudjuk, hogy
Paulay Ede rendezői t ehetsége. . . " stb.
Kiderített

tény, hogy a színházi, művészeti kérdé-
sekről abban az időben Bródyn kívül csak
Ambrus Zoltán és Márkus Miksa írtak a
Magyar Hírlapba, Ambrus és Márkus
azonban részben minden alkalommal
kiírták, vagy legalábbis jelezték aláírásukat
(Bródy ellenben nem), részben pedig soha
nem ismerhették „tapasztalatból" Paulay
rendezői tehetségét, mert nem tanultak, s
nem is jelentkeztek tanulni nála. A cikket
tehát Bródy Sándor írta. A másik forrás
Fenyvesi Emilnek, Bródy egyik
legkedvesebb színészbarátjának
nyilatkozata a Szín-házi Élet Bródy-
albumában, amely szerint a fiatal, alig
húsz-huszonkét esztendős Bródy - a kezdő
újságíró - „valósággal előjátszott". Fenyvesi
szerint az egész színház - közte a színészi
munkához, a rendezéshez oly nagyon értő
Gál Gyula csodálta a próbákon
rendszeresen jelenlevő „civil fiatalember"

nagy szakmai tudását. E tudást valahol, va-
lakinél meg kellett szerezni, ez nem lehetett
pusztán ösztön dolga! (Pesti és kolozsvári
tartózkodása között Bródynak nemigen volt
alkalma színészekkel, színházi emberekkel
találkoznia.) Szín-házi, rendezői ismereteit
tehát valószínűleg Pesten, Paulaynál
szerezte. Es a Színészvér (Magyar Nyomda
kiadása, Budapest, 1893) című, 1885 körül
írt regényének egyes szakmai részei,
kifejezései is arra utalnak, hogy Bródy
nemcsak kritikusi és társasági vonalon
találkozott színészekkel, hanem közöttük is
élt.

Minden jel arra mutat, hogy még szí-
niakadémista (vagy „maszek" Paulay-
növendék) korában ismerkedett meg
Márkus Emíliával, akiről vagy félszáz
cikket írt különböző napi- és hetilapokban,
folyóiratokban, és akit ő nevezett el „szőke
csodának". A Márkus Emíliáról szóló
cikkekben többször is visszatérnek a
„pajtásom", „pályatársam", „hevületeim és
bánataim ismerője „velem egy csizmában
járó lány" kifejezések, amelyek - ha
elfogadjuk, hogy Bródy egy ideig valóban
járt az akadémiára, s abban az időben,
amikor Márkus Emília - többek modoros
epitheton ornansoknál.

Bródy és a Vígszínház kapcsolatához
1945 előtti újságcikkek, emlékezések, s a
Vígszínház alapításának 40. évfordulójára
kiadott brosúra (A Vígszínház 40 éve.
Szerkesztette: Hunyady Sándor, Bpest,
1936.) is úgy állítják be, hogy Bródy
nemcsak a Vígszínház nagyszerű
színészeinek, új utakat mutató színészi
stílusának volt feltétlen elismerője, ha-

nem szinte hozzátartozott a színházhoz, jó
embere volt a Vígszínház tulajdonosainak
és vezetőinek, megértője a szín-ház
műsorpolitikájának. Molnár Ferenc is
számos emlékezésében, cikkében Bródyt
mint atyai barátját, mesterét említi. Nem
csoda hát, ha még mindig az él az
érdeklődők tudatában, miszerint Bródy
ugyanolyan háziszerzője volt a Vígszín-
háznak és a Lipótváros nagypolgárságának,
mint a komoly tehetséggel, életlátással
induló, később azonban üzleti sikerekre
törő Molnár.

Ideje ezt a képzetet revideálni és meg-
állapítani, hogy bár Bródynak több olyan
színművét mutatták be a Vígszínházban,
amelyben - a nagypolgári közönség ked-
véért, a tulajdonosok, a vezetők kíván-
ságára - végül is elkenődött a felvetett
fontos probléma, s „a felháborodás el-
kerülésére" megszelídült a csattanó, Bródy
lenézte a Vígszínház dramaturgiai
vonalvezetését, nem azonosította magát
vele. Híres nyilatkozatában, amelyet a
Tanácsköztársaság idején tett a Színházi
Életben, azt mondja: „Majdnem minden
utóbb írt színdarabom 3-ik felvonása rossz.
Mert majdnem minden 3-ik fel-vonást meg
kellett lágyítanom ..." (A drámának való
idő, Színházi Élet, 1919. április 12.)

Tudjuk, e nyilatkozat őszinteségét nem
szabad bizonyos kritika nélkül fogadnunk.
Bródy - éppen úgy, mint Kosztolányi vagy
Babits - a kezdeti lelkesedés után
kiábrándult a Tanácsköztársaságból. De a
nyilatkozat mégis sokat mond! Az „utóbb
írott színdarabokat" a Vígszínház rendelte
tőle, s András fiának cikkéből tudjuk,
miképpen követelték Faludiék, a Víg-
színház igazgató-tulajdonosai, hogy írja át
egyik legkiválóbb munkájának, A ta-
nítónőnek utolsó két jelenetét. (Bródy
András: Az írót megveszik, Irodalmi
Újság, 1953. augusztus 6.) Az utolsó két
jelenet az eredeti kézirat szerint távolról
sem „hepiendes". Utolsó mondata az, hogy
a tanítónő elmenetele miatt elkeseredett ifjú
Nagy István apja képébe vágja: „Bele
fogtok fulladni a pénzetekbe és a
gőgötökbe!"

Bródy, aki egy másik, a Tanácsköz-
társaság idején adott nyilatkozatában azt
mondotta, hogy „a magam részéről boldog
és büszke vagyok, hogy a régi erkölcs,
divat és szükség béklyója le-hullt, és
kitárhatom a két karomat, hogy végre azt
csináljam, amit mindig akartam v o l n a . . . "

(Az új színészek, Szín-házi Élet 1919.

április 26.), nyilvánvalóan tényleg
kényszernek érezte, hogy



darabjait a Vígszínházban meg kellett
„lágyítani". Hogy rosszkedvét, lelkiis-
meret-furdalását levezesse, újságcikkei-
ben többször támadta meg a „Lipótváros
színházát", a „Lipótváros szellemét".
Lárvák című kötetében az általa legfon-
tosabbnak tartott színházi cikkek közé is

bevette azt a Henry Bernstein Sámsonjáról
írt kritikát, amely a következő szavakkal
kezdődik: „Ez aztán a valódi lipótvárosi
darab. Sok börze és sok szerelem, buja
luxus és új erkölcstan, de nem a Menger
professzoré, hanem az, amelyben a
házasságtörő nő, és a meg-csalt férjnek
megbocsát ..." Ebben az éles, szatirikus
hangnemben írta meg kritikáját abban az
időben, amikor - a közvélemény szerint -
az intézménnyel teljesen együttérző
szerzője volt a Víg-színháznak. (Bródy
Sándor: Lárvák, Nyugat-kiadás, 1914.)

A már említett Bródy-albumban He-
gedüs Gyula is beszél Bródyról, még-pedig
- meglepő módon - arról, hogy milyen szép
gesztus is volt Bródytól, amikor Hegedüs
öltözőjében kiiktatták a Timár Liza című
színmű harmadik fel-vonásából az öreg
Timár szerepét. Hogy mi volt e „kiiktatás"
mögött, arról Bródy András, az író
legidősebb fia így nyilatkozik:

- Bródy Sándor úgy készült a Timár
Lizára, hogy abban a nagypolgárságot
fogja leleplezni. Az ismert nagykereskedő-
képviselőt és családját választotta ki
modelljének. A darab azonban a probléma
bonyolultsága miatt félresiklott, s a
harmadik felvonásban az öreg Timárnak, a
milliomosnak egy hosszabb mondókájában
próbálta Bródy megmenteni a darab
eredeti célkitűzését: a nagy-polgárság
önzésének és orránál tovább nem látó
korlátoltságának leleplezését. Hegedüs
Gyula, akit Bródy nagyra becsült, nem volt
hajlandó az említett szöveget elmondani,
és addig kapacitálta Bródyt, amíg le nem
hagyta Timár szerepeltetését a III.
felvonásban. Bródy Sándor, sajnos,
belement ebbe, de ettől az időtől kezdve
megszűnt barátsága Hegedüs Gyulával, s
bár Hegedüs játékát, tudását továbbra is
tisztelte, emberileg egy kalap alá vette őt
Góth Sándorral, akiben az ügyeskedő, a
nagypolgári közönséget kiszolgálni akaró
színész prototípusát látta. (Nyilatkozat e
cikk szerzőjének, 1954. augusztus 10.)

Valóban, a Bródy Sándor halálát követő
cikkek, beszámolók kiemelik, hogy Bródy
Sándor a Vígszínház színészei kö

zül Fenyvesi Emilt szerette és becsülte a
legjobban, pedig a közvélemény szerint
Hegedüs Gyula volt a színház első szí-
nésze.
A fiatal írók, alkotók segítője

Az már tudott dolog, hogy mennyire
szerette, becsülte Bródy Sándor Bartók
Bélát, akinek a számára operaszöveg-
könyvet is készült írni. Az 1916-os Fehér
Könyvben - többek között - ezt vallja: "És
magyarul szól minden hangja, kell hogy
ez magyar muzsika legyen, mert én
megértem. Ha 50 évvel ezelőtt Wagneré
volt a jövő zenéje, úgy ma Bartók zenéje
az ..." Bródy azonban nemcsak szerette
Bartók „magyar muzsikáját", hanem
harcolt is érte, tettel és szóval. Tettel úgy,
hogy nagy tekintélyét latba-vetette, és -
mint azt Balázs Béla mondotta -
„kitalpalta, kifenyegette a konok
hivatalosoknál a Kékszakállú elő-adását".
Amikor végre előadták Bartók Béla és
Balázs Béla közös alkotását, A

kékszakállú herceg várát, Bródy így nyi-
latkozott Cserna Andornak, a neves ze-
neesztétának: „Bartókon semmi nyoma,
hogy a Lipótvárosi Kaszinó zenetudósai,
professzorai és a nem jó hallású Ruszt
József nyolc esztendeig akadályozták meg
művének előadásában. Egyáltalán, úgy hat
rám Bartók, mint aki bizonyos a
d o lgáb an . . . " (Színházi Élet, 1918. június
2.)

Jól megvilágítja Bródy segítőkészségét a
fiatalabb drámaírói tehetségek iránt (s
egyben árnyalja az író és a Vígszínház
kapcsolatát is) az a szerep, amelyet Barta
Lajos Szerelem című vígjátékának víg-
színházi bemutatója körül vállalt. Barta
Lajos ezt ekképpen mondta el nekem 1954

augusztusában:
- Szerelem című vígjátékom évekig

feküdt a Vígszínház igazgatói szekrényé-
ben, s bár tetszett nekik a darab, óva-
kodtak attól a szerzőtől, akinek Parasztok
című forradalmigyanús darabját annak
idején Rákosi Jenő leparancsoltatta a
Magyar Színház színpadáról. Végül mégis
elő kellett venni a darabot, ki kellett tűzni
a próbákat, de még az utol-só próbákon is
veszélyben volt a Parasztoknál
lényegesen szelídebb, de azért társadalmi
tendenciájú darab. Hogy a darabot végül
mégis előadták, s nem utol-sósorban, hogy
nagyszerű rendezésben adták elő, abban
igen nagy része van Bródy Sándornak, aki
hívás nélkül, ön-magától jött el a darab
egyik próbájára, és mert a darab
megtetszett neki, három próbát - a
legfontosabb három próbát!

- ülte végig, s nagyon fontos instrukciókat
adott a színészeknek. S hogy a szín-ház
fanyalgó dramaturgja már semmi el-
lenlépést se tehessen, 1916. március 3o-án
elismerő, buzdító cikket írt a még be sem
mutatott darabról Az Estben.

A század eleji magyar színműiroda-lom
egyik jó képességű, bátor problémákat
felvető alkotóját, a később sajnálatosan
elsikkadt Garvay Andort is erősen
támogatta Bródy Sándor. Salgó Ernő azt
állapítja meg, hogy A pénz című három-
felvonásos - ahogy a szerzője jelezte -
soha nem kerülhetett volna színre a Víg-
színházban, ha a szerzőt nem segíti te-
kintélyével Bródy Sándor. Garvay ebben
az időszakban irodalmilag is erősen Bródy
Sándor hatása alatt állt.

A „magvetőnek született" Bródy Sándor
önmagával szemben sok „slendrián" tettet
követett el. Ugyanakkor azonban hosszú
volna a lista, ha felsorolnánk mindazon
tehetséges színpadi írókat - különösen
pedig színészeket és színész-nőket -,
akikért, tehetségük kifejtéséért,
előrejutásukért Bródy Sándor harcolt. És a
csatározásaiban következetesebb, mint
életének egyéb harcaiban: általában a
tehetségekért, a nemzeti értéket jelen-tő,
haladást szolgáló művészekért emelte fel
szavát. Előásott olyan félig-meddig
feledésbe ment darabokat, mint Gozsdu
Elek Tizianóról írott A félistenjét, mert
erőt, tehetséget, bátorságot látott a da-
rabban. (Zárójelben: ezt a művész-polgár
diszkrepanciát kitűnően kifejező drámát
miért nem fedezik fel mai drama-
turgjaink?) Ő volt az, aki rávette az egyik
legnagyobb magyar színészt, Ujházi Edét,
hogy írja meg régi nagy színészekről szóló
emlékezéseit, hogy ezzel is segítse a
kortársakat. (Ujházi Ede: Régi színészek,
B. S. előszavával. Budapest, 1908.)

Felismerte a fiatal Molnár Ferencben a
briliáns színpadi érzék-kel megáldott írót,
s ezt szóval-tettei bizonyította is. De
elfordult Molnártól, amikor az
exportdarabokat kezdett gyártani. (A
Barta Lajosért vívott harc-nak többek
között tüntetésjellege is volt a már hígabb
műveket író Molnár el-len - az igazi
Molnár védelmében.) Betegségében
Fenyvesi Emil látogatta leggyakrabban a
Grünwald szanatóriumban. És amikor -
még Bródy halála előtt - Fenyvesi hirtelen
meghalt, Bródy keservesen megsiratta „a
kedves jóbarátot, akivel betegségében is
annyit beszélt színházról, színházi

emberekről, új tehetségekről". (A Világ
tudósítása B. S. utolsó napjairól, 1924.

augusztus 13.)


