
szemle
Végtelenül szerettem a szilaj jávor Pált

is, akivel élete utolsó két esztendejében
kerültem baráti kapcsolatba. Talán én
voltam az utolsók egyike, akinek érthető
szavakat suttogott a fülébe. Amikor egy
klinikai látogatás után búcsút venni
lehajoltam hozzá, hogy megcsókoljam, a
következőket mondta: „Jól játszunk, mi?",
és olyan jávorosan, kacsintott is egyet
hozzá. Szomorú, félreérthetetlen szavak
voltak ezek.

Most joggal merül fel a kérdés: miért
mentem nyugdíjba, amikor senki sem
küldött? Ezen eddig mélyebben nem
gondolkodtam el, csak azt éreztem bizo-
nyosan, hogy elég volt. Miért? Most jutott
eszembe, noha soha senkivel, sem
színésszel, sem rendezővel, sem szerző-
vel, sem a műszakiakkal nem volt konf-

liktusom, hogy talán azért, mert egy
hosszú életen át tulajdonképpen nem azt
csináltam, amit szerettem volna.

Lehetséges, hogy most, e sorok írása
közben jutott eszembe a valódi ok, ami-ért
nyugdíjba mentem?
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AN T AL G ÁB O R

Magyar Bálint:
A Magyar Színház
története

„Amíg a főváros népe a különböző
masszákból nagyjából azonos színűvé
gyúródott, a veretes irodalmi nyelv és a
nagyvárosi tolvajnyelv közötti árnyala-
tokra érzékennyé vált, a színház is - és ez
talán legjobban a sajtóján látszik -
lassacskán elvesztette régimódian pejora-
tív, parlagi, »vidéki« jellegét és vált fő-
városivá."

Ha egyáltalán lehet kiemelni egy majd
félezer oldalas könyvből egyetlen
mondatot, akkor Magyar Bálint új mun-
kájából, A Magyar Színház történetéből az
idézett kívánkozik mintegy „kulcs-
mondat"-nak. Igaz, nem „szabályos"

monográfiáról, adatok légióját halmozó
filológiai műről vagy többé-kevésbé steril
esztétizálásról van szó. De még a citált
szavak is csak Magyar Bálint eddigi,
„szabályosabb" - bár szintén nem
unalmasan filologizáló és elvontan elmél-
kedő -- színháztörténeti könyveivel. A
Nemzeti Színház történetével és A I
színház történetével együtt adódik ki a
mondat teljes „szövegkörnyezet"-e. Hi-
szen míg az előbbiben egy országos - ha
úgy tetszik, a nagy iramban épülő
fővárosban is még több vonatkozásban
„vidéki" színház, az utóbbi könyvben
pedig egy budapesti („franciás-lipót-
városi" vagy „lipótvárosi-franciás") ré-
tegszínház históriájáról esik, legalábbis
kezdeteiket illetően, szó, a Magyar Szín-
ház és „csatolt részei"-nek története egy
olyan szellemi és anyagi vállalkozásra vet
fényt, ahol éppen a maga eklektikus homo-
genitásában van jelen az egész századvégi-
századeleji Budapest. Legalábbis Pest, a
Keleti pályaudvartól a Nyugatiig.

A „csatolt részek" a Rákos Jenő-Éva
Lajos-féle Népszínház utolsó - immár
csak részben népszínműves évei, a Király
Színház, majd a Beöthy László vezette
Színházi Unio, egyáltalán: az egész Beöthy-
világ., amit csak eddig a Bal négyes
páholyból, Kellér Andor lírai ri-
portregényéből kissé felstilizálva ismer-
hettünk meg. (Nem is szólva az azonos
című színdarabról, ami a számos csípős
megfigyelést is tartalmazó könyv - Kellér
halála után készült - érzelmes adap-
tációja.)

Kétségtelen, hogy Magyar Bálint mun-
kájában is szerep jut a lírának, sőt
személyes emlékeknek. Mint Kürthy
Emil, hajdani színházi újságíró unokája,
Kürthy György színész unokaöccse és egy
neves - bár nem kifejezetten színházi
szerkesztő fia, aki maga is hosszú éveket
töltött gyakorló „színházi ember-ként", a
most hetvenöt éves Magyart sok szál fűzi
Beöthy színházaihoz és környezetéhez is.
Már hároméves korában közöltek róla egy
„gyerekszáj"-sztorit az első világháború
előtti Szín-házi Életben, amelynek
fejlődését az ordináré reklámozástól és
egyéb sutaságoktól a vetélytársait joggal
legyűrő és 1938-as betiltása után három
hasonló lappal sem pótolható
„összbudapésti" népszerűségig különös
figyelemmel kíséri a szerző. Hiszen
Beöthy már akkor a Színházi Élet által
megálmodott színházi menedzser volt,
amikor a különben Kolozsvárt alapított
képes heti-lap még meg sem született.
Eddigi „szokásá"-tól eltérően, Magyar
Bálint sokszor „kikacsint" a szövegből,
anekdotákat is mesél - mindez mégsem
válik a szépirodalmi munkákat és memoá-
rokat kiegészítő monografikus igény rová-
sára. Családi és személyes emlékei na-
gyon is jól illenek könyve tulajdonkép-
peni tárgyához: hogyan integrálja a

millennium" táján metropolissá növő
Budapest a vidéket - parlagi szokásokat új
értékké változtatva, de egyúttal nemes
hagyományokat parlagiasítva. A
szubjektív betétek majdnem mindig szem-
besítődnek olyan tényekkel, adatokkal,
amelyek megóvnak a honi színház-(és
kultúr-) történetben is dívó egy-
szempontúságtól.

Itt van rögtön maga a színházalapítás. A
Magyar Színházat a nevezetes „Rákosi
család" két - akkor - legaktívabb tagja,
Jenő és Szidi építtette 1896-ban. A mai
Blaha Lujza tér kör-nyékén lévő
„birodalmuk"-at - Budapesti Hírlap
szerkesztősége, Népszínház, Szidi
asszony már akkor rossz hírű színiiskolája
- kívánták részben gyarapítani, részben
átmenteni egy másik, de közeli, fejlődni
látszó kerületbe. Beöthy „Laci" a „szent
család" kényeztetett gyermeke volt,
elsietett és pályáján bizonyos értelemben
törést is okozó nemzeti színházi
igazgatóságát is „Jenő atya" intézte,
hatalmi manipulációi be-vetésével. A
família anyagilag mindig is Beöthy
mellett állt, amíg csak állhatott, de a
Király Színház, majd az 1907 után már
általa „vezényelt" Magyar már jel-



legzetesen Beöthy stílusú kezdemények;
ehhez már szellemileg nincs köze sem a
nemesi konzervativizmusnak (Beöthy
Zsolt), sem a „modern" - polgári-
neokonzervativizmusnak (Rákosi Jenő), de
annak a kuporgató purger-mentalitásnak
sem, ami a család többi tagját is annyira
jellemezte. A maga valódi közegébe került
Beöthy magyar-amerikai, Király utcai
dzsentri, tehetséges és hazardőr, pesti
„okosgyerek" - Krúdy-hős és Molnár
Ferenc-hős egy személyben. (Ezért tartjuk
hamisításnak a Bal négyes páholy című
színdarabot, mert Rákosi Jenő és Beöthy
László, Fedák Sári és Molnár Ferenc
világát azonos nevezőre hozta, izgalmas
ellentmondásaikat - egy már Beöthy
hanyatló korszakában produkált operett
modorában - édeskésen elkeni.) Magyar
Bálintnak sokféle társadalmi
mondanivalója van az összetetten egyedi
„Beöthy-jelenség"-nek csupán a terézvá-
rosi bankettek és a kártya meg rulett asz-
talainál „feloldható", belső ellentéteiről.
Ami a Beöthy által különösen „sztárolt",

híres színészeket illeti, nem éri különösebb
meglepetés e könyv olvasóját. Hiszen
tudtuk eddig is, hogy a hamar megszűnt
„Thália" több nagy tehetségét, Törzs Jenőt,
Forrai Rózsit, Forgács Rózsit, de Somlay
Artúrt is ő vitte át a „Magyar"-ba. Tudtuk,
hogy ő indította el Fedák Sárit, Rátkai
Mártont, Gombaszögi Fridát, Kürti
Józsefet, Honthy Hannát, vagy hogy
Csortos Gyula „vándormadár"-pályáján
nemcsak pihenőállomások, de fontos
szereplések alkalmai is voltak azok,
amiket Beöthy nyújtott neki. (Legfeljebb
az nóvum, hogy Rátkai már fiatalon is
játszott drámai szerepeket, és nemcsak a
Magyar Színház egyik „háziszerzőjé"-nek,
a fiatal Földes Imrének bátor darabjában, a
Hivatalnok urakban. Es hogy Sebestyén
Géza, a későbbi „legendás" színigazgató
ifjan kitűnő - ám rossz lélegzéstechnikája
miatt a színpadon nem maradható -
jellemszínész volt.) Az igazi meglepetés
az, hogy e korszak hány kitűnően,
legalábbis látványosan induló színésznő-
jével találkozott a már gyermekkorában
színházba járó szerző nem is sok év múlva,
mint ruhatárossal, jegyszedővel, jobb
esetben, mint a színházi varroda fő- vagy
alfelügyelőjével. Forgács Rózsi - az első
pesti Éjjeli menedékhely Násztyája, a
Rosmersholm Rebekája, a ki-váló Nóra -
még „bukásá"-ban is drámaibb a
többieknél, amennyiben mellőztetését
olyanok kérték számon, mint Kosztolányi
vagy Karinthy. (Ami gya

korlatilag nem segített rajta, 1944-es ön-
gyilkosságáról pedig nem írhattak a kor
igazi írói.) De például Turchányi Olga, az
első Glavári Hanna, aki ugyan nem
szerény színházi „segédszemélyzet",
hanem trafikosnő lett, viszonylag
fiatalon?! Vagy Vlád Gizella, aki a Gésák
női főszereplőjeként már Fedák fellépése
előtt „lejátszotta" Küry Klárát és vele azt a
„grüberlis-édeskés" primadonnatípust,
amely évekig uralta a zenés játékokat?
(Maga Küry Klára - ellentétben külföldi
diadalmenetekről regélő legendákkal, sőt
lexikoncímszavakkal - a Király
Színházból való ki-kerülése után a
városligeti Feld-színházban találta magát.)
És mi lett például Ledofski Gizellával,
akit szép hangja - legalábbis rövid időre -
az Operaházba is átemelt az operettek
közegéből? De Medgyaszay Vilmának, a
legnagyobb „Beöthy-siker", a János vitéz
első Iluskájának pályája is hányatottabb
volt, mint - szerencsére - fennmaradt híre-
neve alapján képzelnénk. (Viszont alig
ismerik már a mai magyar nemzedékek a
pályáját ugyancsak a János vitézben
 második Iluskaként - kezdő Gyenge
Anna nevét, aki a New York-i Metropoli-
tannek lett elismert tagja.)

Figyelemre méltó, hogy a mai - vagy
akár csak tegnapi - értelemben vett
rendezésnek nincs különösebben figye-
lemre méltó szerepe a század első két, két
és fél évtizedében, és éppen azokban a
színházakban, ahol a legnépszerűbb
előadásokat a legnépszerűbb színészek
játsszák. Maga Beöthy elsősorban elő-
adás- (és siker-) szervező volt, kitűnő
helyzetfelismerő színészeket, zeneszerző-
ket és („neki való") darabokat illetően.
Nem sajnálta a pénzt - vagy másokét -
technikai újdonságokra sem. Külön ren-
dezői világa azonban nemigen volt, s
állandó rendezői főleg játékmesterek vagy
hivatalnokok voltak. A Magyar Színház
legnagyobb rendezői egyénisége
 legalábbis a „Beöthy-korszak"-ban, hi-
szen Hevesi Sándor majd csak a har-
mincas években, miután leváltották a
Nemzeti „éléről", került a „Magyar"-ba
Márkus László. Ő rendezte ott - új-
szerűen és sikerrel - a Hamletet, a .Faustot,
Földes Imre nagy vihart kiváltott darabját,
A császár katonáit, és a tízes évek talán
legnagyobb sikerét a „Magyar"-ban, A
sasfiókot. Azt a produkciót, amely
megalapozta Törzs Jenőnek a színházban
három évtizedig tartó, „mindent játszó",
főszínészi szereplését is. Hevesiről -
különösen nem-

zeti színházi igazgatói működéséről - van
néhány „szentségtörő" megállapítása is a
szerzőnek. Nincs módunk „bele-menni" a
részletekbe, ám azt már eddig is
sejthettük, hogy Hevesi színház-vezetői
pályája ellentmondásosabb, mint azt
egyes apologetikus írások állítják.
(Másrészt Magyar mintha túlságosan is
szembeállítaná a - kiváló - teoretikust a -
kompromisszumokra hajló - gyakorlati
színházi emberrel.)

Ami a Beöthy-féle Magyar Színház új
magyar drámaíróit illeti, valóban furcsa,
hogy a már említett, kitűnő Földes Imrét
sok évtizeden át nem „fedeztük fel" újra.
Még furcsább, hogy Drégely Gábornak -
igaz, hogy valójában csak egy darabjával,
a Szerencse fiával - nem-csak a
közönségnél, a kritikánál is nagy sikere
lehetett. Molnár Ferenc - Beöthy belső
barátja, dramaturgja a „Király"-ban - a
Vígszínház „háziszerzője" lett, Bródy
Sándor csak gyengébb színpadi
munkáival - többek mellett A szeretővel -
szerepelt a Magyar Színházban. Lengyel
Menyhértet vagy a színpadnak író Biró
Lajost ugyan nem Beöthy indította útnak,
de nívós sikereik fűződtek
menedzseléséhez. Viszont ő volt a bábája
Fodor László szerzői pályájának - a Doktor
Szabó Juci a maga korában nem volt a
legrosszabb színjáték - de Bús Fekete
Lászlóénak is. (Eddig azt hittük, hogy
Darvas Lili tüneményes pályája Szomory
II. Lajos királyának Máriájaként indult.
Most kiderül, hogy előtte már a Bús
Fekete írta Búzavirág című darabban -
„rémálom"-ban, mint Magyar joggal írja -
aratott finom játékával sikert.)

Ahogy a Magyar Színház története nem
Beöthy Lászlóval kezdődik, nem is
végződik a „Beöthy-korszak" bukásával.
Magyar Bálint elmond minden olyan ese-
ményt, ami e színház történetében - és
annak társadalmi-kulturális hátterében -
fontos és jellemző. (Ahol szükségesnek
véli, mélyebb elemzésekkel is szolgál.)
Mégis, könyve igazi „főszerep-lője"

Beöthy László, de nem főleg mint a
„szent család" tartozéka, és nem is mint
kártyaklubok eleinte mindig nyerő, aztán
folyton vesztő vendége. Inkább mint a túl
gyorsan metropolissá lett Budapest - az
„éhes város" - jellegzetes, Gorkij-dráma
és Jacobi-operett, ha úgy tetszik, „veretes
irodalmi nyelv" és „nagyvárosi
tolvajnyelv" között ingadozó, jellegzetes
fia. Mint a „különböző masszákból
gyúrt" új közönség fölényes menedzsere
és önsorsvesztő menedzseltje is egyben.
(Szépirodalmi Kiadó)


