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Bárdos Artúr emlékezete

„Először hadd emlékezzem meg a szín-ház
munkájáról. Bárdos Artúr, aki ezek-ben a
mostoha időkben is rendíthetetlenül áll az
irodalom süllyedő dereglyéjén, és utóbb
egymás után ismertetett meg bennünket
több új, nemes tehetséggel — azokkal, akik
a szabad vizeken hajóznak ezúttal szintén
egy fiatal franciát szólaltat meg, Paul
Raynalt. Háromfelvonásos tragédiáját
lefordíttat-ta Színi Gyulával, a toll kitűnő
művészével, s mintaszerű együttesben
mutat-ta be.”

Kosztolányi Dezsőnek Paul Raynal: Az
ismeretlen katona című drámája 1926-os,
belvárosi színházi bemutatójának
kritikájából idéztünk. Ebben a né-hány
sorban Kosztolányi elmondja a
leglényegesebbeket Bárdos Artúrról. Iro-
dalmi ízlését, az új iránti lelkesedését,
együttesének színvonalát dicséri. Ha ehhez
hozzátesszük fáradhatatlan szí-
nészfelfedező tehetségét, szinte már jel-
lemeztük Bárdos Artúr színházi pályáját.

Az új színpad

1882-ben Budapesten született. Jogot
végzett, és hírlapokba, folyóiratokba — így
a Nyugatba is — művészeti tárgyú cikkeket
írt. 1909-ben megalapította és két éven át
szerkesztette a Színjáték című színházi és
zenei hetilapot. Ugyan-ebben az évben
németországi tanulmányútra indult.
Hamburgban, majd Lipcsében vállalt
dramaturg-rendezői állást, gyakorlatilag is
megismerve a színházak életét, amelyről
addig már számos elméleti cikket írt.

Hazatérve megírta Az új színpad című
munkáját, amely jórészt németországi
tapasztalatainak összegezése. Erre vall
például az egyik fejezet címe: Reinhardt
műhelyében. A könyv a Nyugat kiadásában
jelent meg 1911-ben. A következő évben
megalapítja első szín-házát az Aréna úton,
Új Színpad néven, Révész Bélával közösen.
A március közepén nyílt színház a szezon
végéig működött. Minden előadását maga
Bárdos rendezte. Irodalmi színpadot
teremtett, új hangú irodalmi művek
számára. Szer-

zői: Schnitzler, Heijermans, France, F. Th.
Csokor, Mirabeau, Strindberg, de be-
mutatta Krúdy: Kárpáti kaland című
egyfelvonásosát is. Tagjai között voltak:
Halmos Ilona (később Kosztolányi
Dezsőné), Judik Etel (Karinthy Frigyesné),
Simonyi Mária (Móricz Zsigmond későbbi
felesége). Garas Márton, Vámos Hugó stb.
Mind a szerzők, mind a közreműködők arra
engednek következtetni, hogy Bárdos Artúr
előtt a régi Thália Társaság eszméje
lebegett, legalábbis ami az irodalmi nívót,
az újdonságot és az új színpadnak
megfelelő közreműködők személyét illeti,
,mert Judik, Garas és Vámos színészi
pályájukat a Thália Társaságban kezdték.
Hasonló törekvést árul cl tervező
gárdájának névsora is, akik között az
egykor a Tháliának is dolgozó Gulácsy
Lajos, továbbá Rippl Rónai József, Biró
Mihály, Katona Nándor és Kozma Lajos
neve olvasható.

Az Új Színpaddal kezdődött Bárdos Artúr
színházalapító tevékenysége. Harminchét
éves színigazgatói működése során
tizenkétszer alapított vagy vett át
színházat; sokszor érte kudarc, de ez
sohasem kedvetlenítette cl. Bálint Lajos
Karzat és páholy című emlékeőkötetében a
Bárdos Artúrról való emlékezésének ezt a
címet adta: Aki mindig új-ra kezdi. Ebben
így ír: „Kevés embert ismertem, aki
annyira megrögzötten és olyan öntudattal
hitt volna a maga el-hivatottságában, mint
Bárdos Artúr. Jó egynéhány színháznak
volt vállalkozó és egyben művészeti
igazgatója Budapesten, sőt Berlinben is.
Dc keveset tudok olyat is, aki annyi
balsikerrel élte ki ezt a változatlan és egyre
újrakezdő becsvágyát.”

Az Új Színpad után megalapította a
Modern Színpad Kabarét, utána a Modern
Színpadot, majd az Andrássy úti Színházat.
1918 márciusában vette át először a
Belvárosi Színház vezetését, hogy azután
az évtizedek folyamán még háromszor
térjen vissza ahhoz a szín-házhoz, amely
végül is az ő nevével forrott össze a
színházi utókor emlékezeté-ben.
Műsorában a Modern Színpadon bevezetett
egyfelvonásosokat adott elő, később áttért
az egész estét betöltő da-rabokra. Szerzői
között Gábor Andort, Hatvany Lilit,
Karinthy Frigyest, Zilahy Lajost, Szenes
Bélát, Harsányi Zsoltot, Bíró Lajost, Színi
Gyulát, Szép Ernőt, Herczeg Ferencet
találjuk. Mű-sora tehát nagyon is
eklektikus lehetett. Kétéves, első
működésének legmaradandóbb emléke
Maeterlinck: Szent Antal

csodája című szatirikus legendájának
színrehozatala volt.

Az Andrássy úti Színházban jeleneteket
és kabarétréfákat játszottak, a szerzők
nagyjából megegyeztek a Belvárosi
Színház szerzőivel, színészei között ta-
láljuk: Ilosvay Rózsit, Kökény Ilonát,
Boross Gézát, Bánóczi Dezsőt, Ürmössy
Anikót, Bojda Jucit, Rátkai Mártont.

Jelentősebb volt a Nagymező utcai
Télikert Orfeum, illetve a Rádius mozi
helyiségében (ma Thália Színház) meg-
nyitott Renaissance Színház, amelyet
Bárdos Artúr 1922 végétől 1926 sze-
zonzárásáig vezetett. Ebben a színház-ban
mutatta be Niccodemi: Tökmag című nagy
sikerű vígjátékát, Crommelynek: A
csodaszarvas című drámáját, amelyben a
fiatal Tőkés Annát fedezte fel a magyar
színpadok számára. Idézünk a korabeli
kritikából: „Bárdos Artúr az új íróval
együtt új színészi értéket mutatott be a
Csodaszarvas elő-adásán. Egy egészen
fiatal színésznő, Tőkés Annie játszotta az
asszony szerepét olyan komoly művészi
eszközökkel. amelyek mindenképpen
jelentős színészi eseménnyé avatták első
fellépését.” A nagy színészfelfedező
ezúttal sem tévedett, de a felfedezéseknek
még koránt sincs vége, sőt csak ezután
fedez fel újabb és újabb tehetségeket.
Bemutatja Szép Ernő Lila ákácát, majd
Móricz Zsigmond Búzakalász című
vígjátékát. Mesélik, hogy Móricz,
megismerve Tő-kés tehetségét,
ragaszkodott az ő szerepeltetéséhez
művében, sőt, amikor Bárdos ebbe nem
egyezett bele, darabjának visszavételével
fenyegetőzött. Bárdos azonban pontosan
ismerte .színészeit: kit mire lehet
legjobban használni. A Búzakalász női
főszerepében ismét új színésznőt avatott:
Somogyi Erzsit. Móricz nemcsak
megbékélt, hanem tökéletesen
megelégedett volt Bárdos döntésével.
Ezután merész lépés következett. Színre
vitte Strindbergnek addig az öszszes
színpadokon megbukott tragédiáját, a
Haláltáncot. Edgár kapitány szerepére
Somlay Artúrt választotta, partneréül az
általa szinte sztárolt Simonyi Máriát.
Somlay pályájának döntő győzelmét aratta
Edgár szerepében. A korabeli kritika csak
felsőfokon jellemzi ezt a páratlan
alakítást. Újabb szerző, újabb darab, a
csemegét kedvelők számára: Paul
Géraldy: Szeretni. Jean Sarment: Az
aranyhalász című színművét évekkel
előbb már bemutatta a Belvárosi
Színházban, most felújítja a Renaissance-
ban, s ez egyúttal utolsó rende-



zése ebben a színházban. Bárdos itt ren-
dezett előadásainak díszleteit szinte ki-
vétel nélkül Márkus László tervezte.

1926 áprilisában néhány hónapra ismét
átvette a Belvárosi Színházat, de mindössze
két darabot rendezett. Berstl: Calais-Dower
című vígjátékát, amely-nek férfi
főszerepére Hegedűs Gyulát hívta meg, és
Paul Raynal: Az ismeret-len katona című
tragédiáját, amelynek Kosztolányi által írt
kritikáját a bevezetőnkben ismertettük.
Ezután Berlin-be távozott, ahol előbb
filmrendező volt, majd megnyitotta a
Theater ím Palmenhaus nevű irodalmi
színházát. (Erre utal Bálint Lajos
emlékezése.)

Hazatérve, 1932 februárjában megnyi-
totta a Révay utcai Művész Színházat, itt
azonban csak két bemutatót rendezett
(Zilahy Lajos: Tűzmadár és Halász Imre:
Lányok és fiúk). s ősszel ismét átvette a
Belvárosi Színházat. Új írót és új színészt
most is szívesen fedezett fel, s gyakorlott
színházi érzéke ritkán hagy-ta cserben. A
színház átvétele után az első bemutatót
Bárdos rendezte: Frank Maar, azaz Meller
Rózsi: Írja hadnagy című, kirobbanó sikerű
darabját. Ő rendezte Gáspár Miklós (azaz
Margit) Rendkívüli kiadás című vígjátékát,
a sikeres írónő első színdarabját. (Ugyan-
csak Bárdos igazgatása alatt, bár nem az ő
rendezésében került ugyanitt bemutatásra
1946-ban „az évtized sikere”, Gáspár
Margit: Új isten Thébában című szatírája.)

Társadalmi okokból nem kerülhette ki,
hogy József Ferenc főherceg Kolumbusz
című drámáját ne az ő színházában adják
elő, de rendezését nem vállalta, illetve
diplomatikusan egyik rendezőjét bízta meg
vele. (Az előkészületekről Boross Elemér
számol be Velük voltam című könyvének
egy derűs történetében.)

A Szent Johanna felfedezése

A Belvárosi Színház műsora sikeres volt
ezekben az években, de Bárdos csak ke-
veset rendezett. Egy Chesterton-darabot,
Arisztophanész Lysistratéját, felfedezte és
bemutatta az akkor nagyon fiatal Nyíri
Tibor első darabját, a Hajszát, s bár még
két Meller Rózsi-darabot játszottak, két
sikeres Bókay-vígjátékot, Királyhegyi Pál
komédiáját, újabb Gáspár Margit-darabot, s
bár mindegyiket ő tűzette a színház
műsorára, a rendezésüket nem vállalta.
Birabcau: Eltévedt báránykák című, nagy
vihart kavart darabjában Szepes Liát és
Puskás Tibort „fedezte fel” a kamaszkorú
fő-

szerepekre, akik valóban a szerepeknek
megfelelő életkorúak voltak. Verneuil:
Duo című kétszemélyes darabját az ő
fordításában, de nem az ő rendezésében
mutatta be a színház.

Az igazi nagy fölfedezés, az átütő, nagy
siker azonban Bárdos Artúr rendezéséhez
fűződik. Ez Bernard Shaw: Szent
Johannája volt, a címszerepben Bulla
Elmával. Az előadásról idézzük Kárpáti
Aurél kritikáját:

„A Szent Johanna ezúttal harmadszor
kerül színre Budapesten. Most mégis úgy
tetszik: a Belvárosi Színház repríze nálunk
a Szent Johanna igazi bemutató-ja, amely
nemcsak az irodalmi ínyencek
érdeklődésére tart számot, hanem nyilván a
közönség szélesebb rétegeit is meghódítja.
Méltán, mert ez a gondos, előkelő
színvonalú, stílusos előadás — Bárdos
Artúr rendezőtehetségének legszebb és
legértékesebb dokumentuma – mindenképp
megérdemli, hogy osztatlan sikert arasson.
Ilyen tökéletesen össze-hangolt
együttessel, ilyen artisztikusan kifejező
színpadképpel igazán csak győzni lehet.”

Ezután a kritikus Bulla Elma játékát
elemzi, s megállapítja: „Bulla Elma a
legideálisabb Johanna.” Bisztray Gyula
kritikája – aki pedig az akkori
magánszínházak produkcióit nem becsülte
igen magasra – szintén a teljes hódolat
hangján szólal meg: „A Belvárosi Színház,
Budapest egyik legkisebb színháza avatta a
szezon Iegnagyobb – vagy ahogy újabban
mondani szokás – átütő sikerét. Shaw Szent
Johannája az a mű, amelyet irodalmi érté-
ke, mesteri rendezése és művészi előadása
egyaránt méltóvá tett a közönség és a
kritika legteljesebb elismerésére.” Majd
tovább: „A Belvárosi Színház Szent
Johanna-előadása csak felújítás, ha számon
tartjuk, hogy évekkel ezelőtt Pesten már
bemutatták. De újdonság, újság és
felfedezés így, ahogy jelenlegi
rendezésében újjászületett. Bulla Elma
alakítása nagyvonalú, tiszta, tökéletes. Az
együttes és a rendezés kifogástalan.”

A nagy sikerű Johanna után, a már
említett Birabcau-darabon kívül a fel-
szabadulás előtt már csak egyetlen da-rabot
rendezett Bárdos. Priestley: A Conway
család című színművét, amelyet 1938.
november 11-én mutatott be a Belvárosi
Színház. Bárdos eme háború előtti, utolsó
rendezéséről így ír Kárpáti Aurél, a
kritikus (miután részletesen ismertette a
drámai mozzanatokat): "Az előadás kitűnő.
Az összehangolt, stílusos együttesben
csaknem egyenrangú szerep

jut Bulla Elmára, Orsolya Erzsire, Sennyei
Verára, Kiszely Ilonára, Tahy Annára,
Szende Máriára, Hoykó Ferencre, Nagy
Györgyre és Sármássy Miklósra, akik
mind bőven rászolgálnak az elismerésre,
Bárdos Artúrral, a gondos és avatott kezű
rendezővel együtt."

Bárdos már 1938 júniusában megvált a
Belvárosi Színház igazgatásától, A
Conway családot már csak vendégként
rendezte egykori színházában.

„1936-ban Bárdos Artúr ismét új vál-
lalkozásba kezdett – írja Alpár Ágnes a
Belvárosi Színház és Bárdos Artúr
működését ismertető könyvében –: az
Operettszínház helyiségében léte-ült
Művész Színház szeptember utolsó nap-
jaiban nyitotta meg kapuit A velencei
kalmár új előadásával. Programja gerincét
egy 5 darabból álló bemutatósorozat, a
Világirodalmi ciklus alkotta, amelynek
első darabja A velencei kalmár, második
Shaw: Az ördög cimborája, harmadik
Scribe: Egy pohár víz, negyedik Molnár
Ferenc: Liliom s az ötödik Franz Theodor
Csokor: 1918. november 3. című drámája
volt.”

Ebből a ciklusból Bárdos csak A ve-
lencei kalmár előadását rendezte, nem
nagy sikerrel. Kárpáti Aurél kritikájában
elmarasztalja az egész előadást, különösen
Shylock és Portia alakítása miatt, dicséri
Gobbo szerepében Rózsa-hegyi Kálmánt, s
bírálatát így fejezi be: „Végül még egyet:
ennyi gáncs ellenére is minden
elismerésem azé a becsületes szándéké,
amely Bárdos Artúrt új vállalkozásában
vezeti.”

A mindössze két évadot megért szín-
házban Bárdos még két bemutatót
rendezett: Lakatos László: Láz című szín-
művét és Shaw: Barbara őrnagy című
komédiáját, 1937 őszén. A többi darabokat
Siklóssy Pál, Kürti Pál, illetve Pünkösti
Andor vitték színre.

1938 után Bárdos Artúrnak is távoznia
kellett a színházakból. A kényszerű
hallgatás éveit írással töltötte. Már 1936-
ban megjelent Uralkodók és komédiások
című kötete, amely Napóleon színészeivel
és Rachel életével foglalkozik. 1942-ben
látott napvilágot, Játék a függöny mögött
című műve, amely tulajdonképpen
igazgató-rendezői pályájának története.
Végül 1943-ban kiadták A színház
műhelytitkait, amely a hosszú és
változatos pálya tapasztalatait tartalmazza.
Írásából kitűnik, hogy a színház-ban az
író, a rendező és a színész munkáját
egyenértékűnek tekintette. A rendezőről
írja: „Rendezői tekintély csak



egyféle van: a tudásé, a hozzáértésé.
Kettős feladat, amikor az igazgató sze-
repel rendezőként. És mégis, ez az ideális
megoldás. Mert akkor a fegyelmi és
művészi hatalom egy kézbe kerül, és ez a
végső, a művészi célnak csak hasznára
lehet."

A felszabadulás után ismét átvette a
Belvárosi Színház vezetését. Első be-
mutatója Török Sándor: Különös éjsza-
kája volt. Ezt ő maga rendezte. Még 1945
folyamán került bemutatásra Molnár:
Játék a kastélyban, Góth Sándor
rendezésében, Balázs Béla: Boszorkány-
tánca és Scribe: Egy pohár víz című
vígjátéka, ugyancsak Góth rendezésében,

Lázár Mária, Mezey Mária és Góth
főszereplésével. 1946 elején Bourdet: Rab
lélek bemutatóját és A Conway család
felújítását rendezte. Ekkor mutatta be a
színház Gáspár Margit legnagyobb sikerű
szatíráját: Új isten Thébában. 1946 őszén
ismét meglepetéssel szolgált Bárdos
Artúr: bemutatta saját rendezésében
Shakespeare Rómeó és Júliáját, Rómeó
szerepében új felfedezettjét indítva
nagyszerű színészi pályájára, Kállai Fe-
rencet. Az elmúlt évtizedek teljes mér-
tékben igazolták Bárdos Artúr felfede-
zését. Júliát a Vígszínházból korábban
már előnyösen ismert Fényes Alíz ját-
szotta. A Rómeó és Júlia után megünne-

pelték a színház fennállásának 30 éves
jubileumát. A következő év első érde-
kessége Balázs Béla: Lulu és Beáta című
komédiájának bemutatója volt, a szerző
rendezésében. A szezon végén Illés Endre:
A mostoha című színmű-vének bemutatóját
vitte színre Bárdos. Ezután már csak egy
rendezése volt a színházban: az 1947–48-
as évad első bemutatóját, Meller Rózsi:
Egy bála rizs című drámáját rendezte, s a
szezon végén megvált a színháztól, még a
szín-házak államosítása előtt kiment
fiaihoz az Egyesült Államokba. Ott élt 25
éven át, írt, emlékezett, színházaira,
színészei-re, közönségérc, de a
negyedszázados amerikai élet sem tudta őt
amerikaivá formálni.

Írásunkat Az ismeretlen katona kri-
tikájával kezdtük, hadd fejezzük be a
kritika befejező részével:

„Azt sem szabad elfelejtenünk, mi-csoda
bátorságról és éleslátásról tesz tanúságot,
mikor megbélyegzi azt a háborút, melyet
még a szenvedély sem menthet, mert hideg
volt és gyáva, az általános
védkötelezettség háborúját, amelynek még
eszméjét se tudták sokáig, csak azután,
évek múlva kotyvasztottak hozzá ürügyet,
mindenütt mást és mást, a háborús uszítók,
korunk igazi gonosztevői. Mindezt ma is
hirdetni kell, mindenünnen, ahol lehet,
színpadjaink-ról is. Vannak korok, mikor
az irodalmi szemponttal egyenrángúvá
válik az erkölcsi tett. A mi korunk is
ilyen.”

1974 augusztusában, 92 éves korában
halt meg Buffalóban, s utolsó kívánsága
volt, hogy hamvai magyar földben pi-
henjenek. A hamvakat hazahozták, és
1975. március 7-én temették cl a Far-
kasréti temetőben. A búcsúztatót az
egykori Rómeó, Kállai Ferenc tartotta. A
nyitott sírnál így búcsúzott Bárdos
Artúrtól: „Igazgató úr, köszönöm Rómeót!”

Bulla Elma a színházi heti-lap hasábjain
köszönte meg Johannát, s ha az elysiumi
mezőkön találkoznak, bizonyára ott
köszöni meg Tőkés Anna a Csodaszarvast,
Somogyi Erzsi a Búza-kalászt, Somlay
Artúr Edgárt, s még nagyon sok színész
nagyon sok olyan szerepet, amely Bárdos
Artúr révén tehetségét kibontakoztatta. A
magyar színháztörténet pedig feljegyzi és
meg-őrzi a szinházat hitének valló,
rendkívül művelt és kulturált, az újért
mindig lelkesedő, színészeket és
drámaírókat fel-fedező, igazi színházi
ember: Bárdos Artúr nevét.

Tőkés Anna A csodaszarvasban


