
VINKÓ JÓZSEF

Egy drámaíró vallomásai

Lengyel Menyhértről naplói ürügyén

„Ahogy én látom a világot és ahogy a
világ lát engem: ez a differencia az
élet!"

(1935. február 16.)

Színpadi virtuóz, technikus, ez a kiadott
jelszó, amelyben álművészek becsmérlé-
süket, drámaírók irigységüket összefog-
lalják. Exportdrámaíró. Mintha bűn volna
külföldön színre kerülni. Témafabrikáns.
Hollywoodi és londoni filmszüzsé-író, aki
eladta magát. "Ibsen-tanítvány-ként
indult, de Sardou drámaíróműhelyének
magyar lerakatában lett szorgalmas és
sikeres segéd." Nem tehetséges, csak
ügyes ember.. .

Íme, a Lengyel-legenda. Ennyi becs-
mérlés, ennyi hódolat, ennyi gáncsosko-
dás, ennyi lelkesedés, ennyi siker és sok-
kal számosabb bukás, amiről nem beszél a
fáma, ennyi félreértés! Még intrikákhoz
szokott korokban is meglepő.

Dolgozott Max Reinhardttal, Hevesi
Sándorral, az irodalmi és színházi prog-
resszió vezéreivel, szerepeket írt Mar-lene
Dietrichnek, Greta Garbónak, Gregory
Pecknek, de sokszor maguk a sztárok sem
tudták, kinek a mondatait mondják,
golfozott G. B. Shaw-val, akivel többször
interjút is készített a magyar helyzetről,
irodalomról, jól ismerte Aldous Huxleyt,
Somerset Maughamot, filmet készített
Otto Premingerrel, Alexander Kordával,
Ernst Lubitschcsal, találkozott Mrs.
Roosevelttel, darabjait játszották
Párizsban, Berlinben, Bécsben, London-
ban, New Yorkban; Ninocska című ko-
médiáját mint a legjobb eredeti irodalmi
forgatókönyvet 1949-ben Oscar-díjra ja-
vasolták, irodalmi munkásságáért 1963-
ban megkapta Róma városának nagydíját,
neve - nyugati alakjában mint „Melchior
Lengyel" - szerepel minden jelentős iro-
dalmi és filmlexikonban. Világhírű volt,
ám mire idáig eljutott, addigra Magyar-
országon teljesen elfelejtették. Színműveit
harminc nyelven játszották, de ő
kilencvennégy éves koráig nem tanult
meg egyetlen nyelvet sem. Írt tíz-egy-
néhány világsikerű filmforgatókönyvet
(Korda Sándornak, Paul Czinnernek,
Ernst Lubitschnak, George Czukornak),
de az Akadémiai Kiadónál 1971-ben meg-
jelent Új Filmlexikon (amely másod-, sőt

Lengyel Menyhért

harmadrangú hollywoodi színésznőcs-
kéket, kis komikus koboldokat is fel-
sorol) őróla nem vesz tudomást. Néhány
rajongója klasszikusnak tartja, mások
mesterségbeli tudását is elvitatják.

Meghökkentő jelenség.
A századelőn nem volt drámaíró, aki

nagyobb fénnyel és reménnyel indult
volna Thália meghódítására, mint ő. A
húszas években nem volt nálánál (az
egyetlen Molnár Ferencet kivéve) export-
képesebb. A harmincas években ő jelen-
tette az összeköttetést a londoni, New
York-i színpadok és Budapest között. Az
ötvenes-hatvanas években egyszerűen
elfelejtettük. A hatvanas évek vége felé, a
hetvenes évek elején óvatosan fel-felújí-
tották egy-egy színdarabját, de aki kicsit
adott magára mint irodalomtörténész
vagy kritikus, az gondosan elhatárolta
magát „Menyus bácsitól".

Tipikusan huszadik századi történet.
És kétségbeejtően magyar.

Kezdődött 1907-ben, amikor a félszeg
vidéki fiatalember, a kassai Első Magyar
Biztosító Társaság kötvényírója átadta
rejtve írt színművét Hevesi Sándornak, a
Nemzeti Színház akkor még mellőzött
rendezőjének, s A nagyfejedelem a Thália
Társaság egyetlen kirobbanó magyar si-
kere lett. Igaz, hogy mindössze három-
szor játszották délutáni matinén, de a
darab Ady Endre, Bródy Sándor, Lukács
György, Balázs Béla, Bartók Béla, a

Nyugat egész nemzedékének szimpátiáját
feléje fordította.

Folytatódott a történet 1909-ben, a
Taifun premierjén, amikor az ígéretes
irodalmárból sikeres drámaíró lett, te-
kintély, néhány év leforgása alatt Az Est-
lapok és a Nyugat kolumnistája, a tekinté-
lyes Vojnits-díj birtokosa, később a Pesti
Napló londoni tudósítója, irodalmi po-
tentát.

Aztán következett az újabb fordulat:
London és Hollywood. A nagy Katalin, a
cárnő (Elisabeth Bergnerrel), az Angyal
(Marlene Dietrichhel), a Ninocska (Greta
Garbóval), az Egy frakk története (többek
között Ginger Rogersszel, Paul
Robensonnal), a Lenni vagy nem lenni
(Carole Lombarddal), a Dicsőség napjai
(Gregory Peckkel). Lengyel világhírű
lett. S mint Magyarországon lenni szo-
kott, ő ezért cserébe az irodalmi rang
elvesztésével fizetett; mire világhírű lett,
addigra idehaza kinevezték „darabgyá-
ron"-nak, és nevét kiradírozták a műsor-
tervekből. . .

Akár ennyiben is maradhatott volna a
Lengyel-story (mint kortársaié: Zilahy
Lajosé, Márai Sándoré, Bíró Lajosé, Va-
szary Gáboré és másoké), ha Lengyel
nem követett volna el egy indiszkréciót:
túlélte saját legendáját. S ahogy ez hazai
berkekben már lenni szokott, hirtelen
átestünk a ló másik oldalára: a méltány-
talan lekezelést kritikátlan hozsánna kö-
vette, az életművet megvilágító józan ér-
tékelés helyett újabb legendák születtek
a világ legidősebb gyakorló drámaírójá-
ról, „az elragadó modorú" zömök aggas-
tyánról, aki „felült egy szekérre Újváros-
ban, és elindult rajta a világba", aki mel-
lőzése közepette is „magyarul gondolko-
dott, magyarul álmodott", lett légyen a
Beverly Hills hatszobás, süppedő szőnye-
gekkel bélelt luxuslakásában, ahol filippini
inas nyitott ajtót, vagy valamelyik jóval
szerényebb római lakásban, először a Via
Posilipon, majd a Via Giuliában.

Lengyelnek nem adatott meg a becsüle-
tes irodalomtörténeti értékelés (az egyet-
len átfogó tanulmány, Nagy Péteré is
csak az író első drámaírói korszakát te-
kinti át, 1907-től 1919-ig), mindaz, amit
az elkövetkezendő ötvenöt évben írt vagy
gondolt, a legendák homályába veszett: a
közel hatvan szövegkönyv, filmforgató-
könyv éppúgy, mint az elszórva publikált
színházi tanulmányok, elbeszélések, tár-
cák vagy a Göndör Ferenc New York-i
politikai hetilapjába, Az Emberbe írt
publicisztikák, versek. Joggal mondhatta
lányának az egyik - halála előtti - be-



szélgetésben: „Az embereknek nincs
fogalmuk arról, hogy ki vagyok, mi va-
gyok. . ." (1974. február.) Más volt, mint
aminek látszott, s mint aminek egyesek
láttatni szerették volna. Nem kellett hozzá
sok látnoki tehetség, hogy tíz évvel halála
előtt, első hazalátogatása idején
(harminckét esztendővel azután, hogy
elhagyta Budapestet) ő maga jegyezze fel,
kissé gúnyosan, a következő sorokat:
„Azzal a tehetséggel, ami a színdarab-
írásban volt és van bennem, világhírű író
lehettem volna, ha nem kapkodok kereset
után, s lett volna nyugalmam megírni
igazi műveimet, így csak a közepesek
közé tartozom, akit később, főképp ott-
hon fel fognak ismerni és fedezni, de
mindez már késő!!" (1964. VIII. 16.)

1969-ben felújították A waterlooi csatát
(Madách Színház), 1971-ben megzené-
sítve a Sancho Panza királyságát (veszp-
rémi Petőfi Színház), 1985-ben a Róza
nénit (Népszínház), 1986-ban Az árnyat
(Radnóti Miklós Színpad), nemrég A
nagy fejedelmet (veszprémi Petőfi Szín-
ház). Feltűnt neve a képernyőn is (Róza
néni), s húsz évvel azután, hogy Budapes-
ten drámakötettervről beszélgetett ki-adói
igazgatókkal, megjelent egy gyűjte-
ményes kötete is Taifun címmel (1984). A
kötetben hét írását közölték, kivétel nél-
kül mind az első drámaírói korszakából.
A retrospektív Lengyel-kép -- kismérték-
ben bár, de - retusálódott. Az ismeretlen
Lengyel Menyhért felfedezetlen maradt.

„Egy olyan könyv, amiben én teljesen
benne vagyok"

Akik ismerték az idős Lengyel Meny-
hértet, tudják: azóta, hogy feleségével
elköltöztek Kaliforniából, többnyire szál-
lodában laktak, Lidi képtelen volt háztar-
tást vezetni, Menyus bácsi pedig semmi
máshoz nem ragaszkodott, csak két kof-
ferjához, az „értékpapírjaihoz". Már-már
szánalmas volt az a harpagoni aggódás,
amivel ezt a két (vagy néha több) koffert
óvta-babusgatta számtalan költözködésük
során; soha egyetlen napra sem vált meg
tőlük, cipelte őket magával, hordárt, taxit
híva segítségül. A két kofferben néhány
jegyzetet, két-három legkedvesebb (soha
be nem mutatott) színdarab-ját leszámítva
valóban élete legfontosabb kincsei voltak:
a naplói. Húsz kötet sűrűn teleírt fekete,
sötétkék és zöld' notesz - egy élet
dokumentumai. Lengyel tudta e
feljegyzések kivételes becsét, évtizedeken
át készült rá, hogy a naplórengetegből
könyvet formáljon,

önéletrajzot, élete főművét, amely nem-
csak őt saját magát, hanem egész nemze-
dékét rehabilitálná, sőt talán magát a kor-
szakot is. Nyilatkozataiból tudjuk, hogy
önéletrajzát (amit időnként élete regé-
nyének is nevezett) eredetileg két vaskos
kötetre tervezte; az első Európa, a má-
sodik Amerika színházi életéről szólt
volna, kezdődött volna Kassán és Buda-
pesten, hogy Berlinben, Svájcban és Lon-
donban folytatódjék: „Itt kaptam Lu-
bitschtól, a világhírű filmrendezőtől a
táviratot, hogy menjek ki hozzá Holly-
woodba" - s éppúgy közölt volna érde-
kességeket a századelő pesti színházi éle-
téről, mint a két világháború közötti
világrangú magyar filmművészekről, az
emigráns írói sorsról, a színdarabírás
technikai nehézségeiről, vagy későbbi
bejegyzéseinek tanúsága szerint az Iz-
galmas öregségről s az Élet értékeléséről.

A köteteket lapozva nyilvánvaló, hogy
Lengyel Menyhért soha egy pillanatig
nem szánta publikálásra naplóit, csupán
forrásanyagnak tekintette őket egy maj-
dan megírandó önéletrajzhoz. Számtalan
helyen találjuk meg a későbbi, a
memoáríráshoz való készülődés korsza-
kából fennmaradt lábjegyzeteit: „Ez jó!",
„Ma is így van!", „Ezt jobban megfogal-
mazni!", „Nagyon szép!", de őriznek a
megsárgult lapok tartalmasabb megjegy-
zéseket is: egy 1918. VI. 5-én kelt bejegy-
zéshez például, amely a színdarabírás
technikai nehézségeiről, a konstrukció és
a szituáció színpadiasságra csábításairól
szól, s arról, hogy a színdarabokat meg
kell menteni a valószerűség nyűgétől,
1966 novemberében az alábbi meg-
jegyzést fűzi: „Az abszurd dráma ezt
megtette!"

A késői naplójegyzetekből kiderül, ho-
gyan képzelte el önéletrajzát: „Az elejétől
a végéig átnézni a húsz kötetet, s piros
ceruzával kijelölni azokat, amiket meg
kell írni. . ." (1967. november) vagy
másutt, néhány nappal később: ,,Önélet-
rajzból kivenni a legjobbakat, egyeseket
folyamatosan, másokat beillesztve az
időbe, gondolatokat, érdekességeket, s a
következő hónapban százötven oldalt
szépen, rendesen legépeltetni.. ." Tudjuk,
hogy külön fejezetet szentelt volna
Rooseveltnek, az amerikai elnököknek,
Ady Endrének, Bartók Bélának, Margue-
rite Sylvának, Hatvany Lajosnak, darabjai
keletkezésének, írt volna a legnagyobb
faluról, Hollywoodról, egyik New York-i
lakásáról az 57. utcában, ahol egész
magyar kolónia lakott: Halmi, a festő, aki
olyan volt, mint egy „két lábon

járó ecset". Márk Lajos, aki a New York
Times híres karikaturistája lett, Stella
Adorján, akivel még Budapesten filmet írt
(az egyetlent Magyarországon) Helyet az
öregeknek! címmel, de írt volna részle-
tesen Marton Györgyről, az ügynökéről
vagy Gál Ernőről, akit a legtehetségesebb
filmproducernek tartott.

A naplók számtalan cikkrészletet, új-
ságkivágatot megőriztek; Lengyel nem-
csak egy-egy számára szenzációs hírecs-
két mellékelt volna az önéletrajzba, de
beillesztette volna a róla megjelent kriti-
kákat (Ady Endre, Kaffka Margit, Hatvany
Lajos, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza és
mások írásait) is, idézte volna a Bartóktól,
Jób Dánieltől és másoktól kapott érdeke-
sebb leveleket, a korábban már publikált
naplórészleteket a Nyugatból, a Pesti Nap-
lóból vagy a megjelent kötetekből.

Miután „leéltem viharos életemet,
öregkoromban leülök a nézőtérre - ter-
vezte -, s a színpadon újra végignézem,
mint egy színdarabot, azt a változatos
komédiát, amiben részem volt; itt az
ideje, nézzük, hogy történt". Ehhez a
színházi előadáshoz kellettek neki a nap-
lójegyzetek, mint egy színdarab szöveg-
könyvvariánsai, ebből a húszkötetnyi fel-
jegyzéshalmazból akarta rekonstruálni
saját magát, barátait és ellenségeit, az
egész XX. századot - az életét. Úgy gon-
dolta, leül a naplók elé, s mint Feltaláló
című színművének mérnök hőse, Vándor
Tamás, aki „televíziós készülékével" átlát
a falakon, ő is ledönti az idő és a tér
korlátait, s még egyszer - utoljára - végig-
nézi az életét: kezdve a hortobágyi ta-
nyától Miskolcig, ahol kosztos diákként
„napokat evett", a kassai korzótól, ahol
kettős életét élte (nappal félszeg biztosí-
tási hivatalnok, éjszaka - Zsarátnok álné-
ven - színházi kritikus) az első budapesti
évekig. Szerette volna újra átélni a Thália
Társaság bezárása körüli izgatott csatá-
rozásokat, a Taifun mindent eldöntő fő-
próbáját a Vígszínházban, a Max Rein-
hardttal való berlini találkozást, a szerel-
meket, a házasságát Gerő Lidivel, a Nem-
zeti Színház titkárának, Gerő Károlynak a
lányával, szeretett volna még egyszer
találkozni a mamával, akit 1938-ban látott
utoljára, s akinek hét év múlva csak a
halálhí rét kapta. Lengyel, mintha ő maga
volna az elpusztíthatatlan, „csodálatos
mandarin", újra és újra feltámadt volna a
naplók segítségével, újra és újra végig-
pörgette volna élete képeit a színpadon, a
Svábhegytől a Central Parkig, a Picadilly-
től a Broadwayig, Beverly Hillstől a Via
Giuliáig.



Mindebből nem lett semmi. A sors fin-
tora, hogy az egyébként oly termékeny
Lengyel Menyhért éppen főművét hagyta
befejezetlenül; sokat dédelgetett ön-
életírásának csak első nyolcvan oldala
készült el, az 1880-tól 1913-ig terjedő idő-
szak, meg néhány rendszertelen össze-
kötőszöveg, s újfent az történt, mint már
drámakötete kiadásakor is: arról a kor-
szakról kaptunk hiteles beszámolót,
amelyről már úgyis elég adat állt rendel-
kezésünkre, az utána következő hatvan-
egy esztendő tisztázására nem maradt
idő, közbeszólt a világ legjobb, ám legke-
gyetlenebb dramaturgja: az Idő.

„Öreg hegedű vagyok. . . '

Ránk maradt húsz kötet, négyezer kéz-
írásos oldal, pár magnótekercs, néhány
dátum nélküli feljegyzés: kisebb-nagyobb
megszakításokkal 1917 szeptemberétől
1974 októberéig, Lengyel Menyhért
haláláig. A naplókban rengeteg az
ismétlés, a kusza-kifejtetlen gondolattö-
redék, ama már megfejthetetlen célzás, a
rövidítés, a kiíratlan név, a félbehagyott
idézet, az angol, német szöveg. Az íróilag
elfogadható, jobban megformált részle-
tek sokszor felületes, semmitmondó és
pongyola passzusokkal váltakoznak, a pub-
likálásra szánt és minden vonatkozásban
magánjellegű információk teljes össze-
visszaságban követik egymást, a szerző
néha azt is feljegyzi, hány korty teát ivott,
máskor akárhány világtörténelmi ese-
mény kommentár nélkül marad. Lengyel
sokszor felvet egy-egy érdekes gondola-
tot, felvillant egy-egy világhírű személyi-
séget, majd elfeledkezik róla, s visszaka-
nyarodik valamelyik untig elcsépelt for-
mulájához. Bizonytalansága összecseng
az írói kétségeivel, alig van füzet, amely-
ben ne kérdőjelezné meg ő maga is
feljegyzéseinek értékét és időállóságát;
Lengyel úgy érzi, hogy „nem így kellene
feljegyzéseket írni", hogy „az elsietett
lustaságot leplező firkáknak semmi ér-
telme", hogy „a malom üresen őröl". Alig
kezdi el írni önéletrajzát 1960 szeptem-
here táján, rögtön felteszi a kérdést:
„Érdemes ezzel foglalkozni?" Máskor
meg azt kanyarintja a lap szélére: „Van itt
bőven mit írni. Csak nyugalom." Vagy
másutt: „Értékes füzet!!! Jó naplójegyze-
tek!" Az 1960-67 közötti időszakban
szinte naponta találunk hasonló bejegy-
zéseket, Lengyel kétség és bizakodás
között ingadozik, hol világsikert vél fel-
fedezni a naplókban, hol meg végérvé-
nyesen elkeseredik. Nyilván nem csak

időhiány és a magas kor az oka, hogy
végül is 1960-tól, amikor az önéletrajz
első gondolata felmerül, 1974-ig mind-
össze az első nyolcvan oldalt írja meg.
Úgy tűnik, nem tudta eldönteni, hogy a
sokezernyi kusza oldalt dokumentum-nak
tekintse-e vagy, mint eredetileg tervezte:
forrásanyagnak. Publikálja-e a naplókat
változatlan formájukban, meg-őrizve
ezzel hitelességüket és frissességüket
vagy stilizálja a feljegyzéseket, s a naplók
ébresztette emlékképek alapján írói
önéletrajzot írjon, a memoáriroda-lom
megszépítő stílusában. Mint tudjuk,
szerette volna ötvözni a kettőt, ám már
az indulásnál kétségei merültek fel. Ta-
núskodik erről egy 1960. november 17-i
feljegyzés: „Az önéletrajzban elég jól
haladok, de ma, azt hiszem, ezt villanás-
szerűen kellene írni, nem pedig ilyen sza-
bályosan, mert így végül is olyan lesz,
mint egy rendszeres elbeszélés, pedig
ennek másnak kell lennie. . ."

Hogy végül is miért akadt el a munká-
ban, s hogy milyen formát öltött volna az
önéletrajz, arról csak elképzeléseink van-
nak. Ám miközben ő formai kérdésekkel
bajlódott, a naplók körül egész irodalmi
mítosz alakult ki. Ő maga nyilatkozott
róla úton-útfélen, később mások is úgy
beszéltek róla, mint kiadásra váró szen-
zációról, irodalomtörténeti csemegéről.
Életem regénye, Egy színdarabíró gyónása,
Egy drámaíró vallomásai, ezek s hasonló
címvariánsok röppentek fel, szakmai kö-
rökben szabályos legenda alakult ki, oly-
bá tűnt, mintha kultúrpolitikai vagy csa-
ládi óvatoskodásból asztalfiókban tarta-
nának egy páratlan kortörténeti doku-
mentumot. Kezdték a Lengyel Menyhért-
naplót Márai Sándoréval együtt em-
legetni. A valóság pedig az volt, hogy
néhány erőtlen próbálkozástól eltekintve
nem akadt szerkesztő és kiadó, aki vál-
lalkozott volna a ceruzával és tintával
sűrűn teleírt, át- meg átjavított kézirat-
halmaz kisilabizálására, megszerkeszté-
sére. Már csak azért sem, mert figyelme-
sebb olvasás után kiderült, hogy Lengyel
Menyhért naplója egészen más képet mu-
tat, minta róla felröppentett híresztelések.

A napló ugyanis semmiben sem emlé-
keztet azokra a memoárokra, amelyek-kel
az utóbbi esztendőkben politikusok,
hollywoodi sztárok, hőstenorok és kurtizá-
nok a világ könyvpiacát elárasztották. Az
Eletem könyve nem emigráns politikai
pletykagyűjtemény (habár Zilahy Lajostól
Márai Sándorig, Bús Fekete Lászlótól
Hatvany Liliig remekbe készült portrékat
olvashatunk az emigráns magyar

írókról); nem kortörténeti dokumentum
vagy regényes korrajz (jóllehet létezhet-e
érdekfeszítőbb dokumentum, mint az
elmúlt fél évszázadról készült naprakész
feljegyzés?); nem intim beszámoló vi-
lágsztárok hálószobatitkairól (ámbár, ha
nem is tudjuk meg, hogy mit reggelizett
Greta Garbo, mit mondott Clark Gable a
pedikűrösnek, s miért foglalkozott annyit
a férfiakkal lngrid Bergman, pontos pszi-
chológiai megfigyeléseket kapunk Mar-
lene Dietrichről, Mary Newcombról és
másokról); nem írói vagy diplomáciai
arcképcsarnok (noha Vilmos császár és
Churchill éppúgy megkapja a „magáét",
mint Herczeg Ferenc vagy Molnár Fe-
renc). Az Életem könyve nem irodalom-
történeti forrásmunka és nem írói öniga-
zolás, nem íródott sem Paul Valéry, sem
André Gide, sem Füst Milán modorá-
ban. Több is, kevesebb is ezeknél.

Az Életem könyve emberi dokumentum;
egy önmagával viaskodó lélek tükre a
XX. század évtizedeiben és színhelyein,
ráadásul torokszorítóan magyar és
téveszthetetlenül e századi. Lengyel ta-
núja volt egy bizonyos Európa széthullá-
sának; életének kilencvennégy eszten-
deje alatt átélte egy bizonyos Magyar-
ország, egy bizonyos irodalmi és színházi
eszmény összeomlását, egy keresztény
és egy zsidó hitvilág, egy erkölcsi rend
átértékelődését, pusztulását. Csoda, hogy
ez a rendkívül idős, naiv, ijedt polgár-
ember - legalábbis a naplók tanúsága
szerint az - egyáltalán meg tudta őrizni
szellemi frissességét egy olyan korban,
amelyben az ő pacifizmusa idejétmúlt,
poros kacatnak számíthatott csupán. S
csoda, hogy depressziós pillanataiban -
állítólag nem egyszer eszébe is jutott -
nem hajította tűzbe a naplóit mint gon-
dolatainak árulóit.

„Végül addig készülődök..."

Szinte mulatságos (legalábbis az iroda-
lomtörténetünkben élő közhelyekre néz-
ve), mennyire másnak mutatják Lengyel
Menyhértet a naplók, mint a sommás
ítéletek. A köztudatban megfellebbez-
hetetlenül „sikerembernek" elkönyvelt
„exportdrámaíró", akinek művei irodalmi
kézikönyvek és lexikonok szerint „csak a
világhírre, a színházi sikerre, a biztos
pénzkeresésre apelláltak" (A magyar
irodalom története, Akadémiai Ki-adó,
1965. V. kötet 465. oldal), a naplók
tanúsága szerint szorongó, sikertelen,
küszködő író. Az Életem könyve egy dep-
ressziós lélekről tudósít, akit állandóan



kétség és önvád gyötör, hogy elherdálta a
tehetségét, elrontotta az életét, „irodalmi
ócskavaskereskedést" hozott létre igazi,
erős művek helyett, hogy mindent elmu-
lasztott, és mindenről lekésett. Az olvasó
döbbenten forgatja a naplókat: Lengyel,
akit idehaza mindenki irigyelt külföldi
sikereiért, állandóan pénzgondokkal küsz-
ködik, lakbérhátraléktól, végrehajtótól
retteg, az egzisztenciális pániknak olyan
mélységeit éli meg, ami már-már beteges
tüneteket mutat: „Félelmeim börtöné-ben
vergődök. Gondjaim viperái marnak.
Aggodalmaim bénítanak" - írja 1935-ben,
legsikeresebb évében(!) Hollywoodban.
„A nyúl üldözési mániában szenved" - fog-
lalja össze öngúnnyal helyzetét ugyan-
ebben az évben; „Rémes egy életet így,
ijedten leélni!" - összegzi másutt.

„Egy Jób panaszkönyve ez a napló" -
jegyzi meg jogosan Hubay Miklós a Kor-
társ 1980. júniusi számában, ahol (Kettes-
ben a daimonnal címmel) Lengyel Meny-
hért naplóit ismerteti, felhíván (elsőként!)
a figyelmet a kéziratban porosodó fel-
jegyzések értékére.

Bárhol ütjük is fel a naplót, ugyanazok
az ismétlődő gyötrődések: egzisztenciális
gyávaság, hipochondria, az önemész-
tésnek és az önvádnak a szívszorító képe,
utálata világ iránt, s ami a legkevésbé vág
bele a magabiztos „exportdrámaíró"-vi-
lágfi képébe: kishitűség, állandó kételke-
dés önmaga értékeiben, a tehetségében.
„Én nem tudok igazán írni, nem vagyok ős-
tehetség" (1933); „Nem tudok írni, nem
tanultam meg jól a kifejezés művészetét,
nem vagyok professzionista, dilettáns va-
gyok. . ." (1935) Bűntudat, gyötrődő
szervilizmus, önvád: „Nem azt csináltam,
amit kellett volna, filmkockavetéssel
kerestem a kenyeremet valódi munka
helyett!"

Alig van nap, amikor ne tenné újra és
újra kérdésessé akár írói működését („A
napok semmibe hullanak, ki kellene sza-
badítani magamat ebből a filmbűvölet-
ből", 1938), akár rosszul választott élet-
formáját („Nem így kellene élni! Nem
ilyen gyáván", 1939). Kétségeire jellem-
ző, hogy még legártatlanabb tevékenysé-
gét, a naplóírást is megkérdőjelezi, azt is
pótcselekvésnek tartja, hiszen „csak a
dilettáns ír önéletrajzot, ezzel kezdi, a
professzionista csak élete végén, ha ideje
jut rá" (1936).

De a naplónak mégsem ezek a bejegy-
zések a legmeghökkentőbb oldalai. A leg-
szívszorítóbb azt a küzdelmet nyomon
követni, amit Lengyel Menyhért egy-egy
témájával, egy-egy színdarabjával folytat.
A hagyományos Lengyel-klisé, amit az iro-

dalomtörténet tankönyvről lexikonra ha-
gyományozott fél évszázadon keresztül a
„virtuóz színpadi technikusról", a „színi
hatás mesteréről", az ügyes „témafabri-
kánsról" itt működik legkevésbé: Lengyel
kezdőket megszégyenítő kétségbe-eséssel
küszködik színdarabjaival, számtalanszor
újraírja őket, megváltoztatja nemcsak a
címeket, nemcsak a figurákat, hanem a
dráma egész szerkezetét; legkedvesebb
témáival - azt hiszem, nyugodtan
mondhatjuk - egész életében viaskodik. A
napló épp arra döbbent rá bennünket,
hogy mennyire felszínesen ismerjük még
a színdarabíró Lengyel Menyhértet is
(nemis szólva természetesen a
filmforgatókönyv-íróról vagy a
publicistáról), nemcsak mennyiségi te-
kintetben (legkitűnőbb hazai kritikusa is
csak legfeljebb húsz-egynéhány darabját
ismeri a félszázból), de minőségben is:
Lengyel legkedvesebb és legtöbbet dé-
delgetett művei soha nem jelentek meg, s
nem láttak színpadot.

„1924-25-ben tizenkét magyar
színdarabot játszottak a Broadwayn!
Es ma?!"

A Hatvany Lajossal való levelezésből
tudjuk, mennyire felemás érzésekkel bo-
csátotta útjára 1909-ben Taifun című
színdarabját Lengyel Menyhért. Mintha
sejtette volna előre, hogy ez a színdarab
(miközben ismertté teszi nevét a világon, s
egy csapásra divatos íróvá avatja) rengeteg
félreértést és lekicsinylést is szül, és
részben elfordítja tőle azok barátságát,
akikét előző három darabjával (A nagy
fejedelem, 1907; a Hálás utókor, 1908; a
Falusi idill, 1909) megszerzett, és renge-
teg intrikát, támadást eredményez. Azt
azonban nyilván álmában sem gondolta,
hogy a libidó és a halálösztön
szecessziós-egzotikus kis történetét a
modern drámáról szóló könyvében Lukács
György az egész fiatal magyar
drámairodalom fejlődésének
megrekedéséért teszi felelőssé. A Taifun a
választóvonal Lengyel Menyhért életében
és életművében, a vígszínházi és berlini
sikert követően világosan kirajzolódik a
Lengyel Menyhért-életmű kettőssége,
egyrészt a belső indíttatásból készült, írói
felelősséggel megformált drámák (a
Vígszínházban 1911-ben bemutatott
Prófétától, a Sancho Panza királyságáig
(1919), a színészsors pirandellói
tragédiájáig, Az árnyig (1919), valamint a
Karinthy Frigyessel közösen írt lélektani
krimiig, a Földnélküli Jánosig (1929),
másrészt a sikerdarabok kedvenc
témájának, a nő és a társadalom viszo-

nyának három variánsától: A cárnő (Bíró
Lajossal együtt, 1912-ben), A táncosnő
1915-ben, s a kémnő, a Charlotte
kisasszony, 1918-ban. A Caruso vagy
Ramses című cigarettagyáron
krimikomédiáig 1922-ben, az Antónia
című szerepdarabig 1924-ben, Fedák Sári
turnédarabjáig, amely valójában A cárnő
elkésett változata, majd A kínai lányig
(1925), a Seyboldig (1926), a Máriáig
(1926) és a Tihamérig (1931).

A különös az - s akár Lengyel Menyhért
életének a fintoraként is felfoghatjuk ezt
a jelenséget -, hogy azok a darabok,
amiket a szerző nem sokra tartott, szinte
kivétel nélkül mind színre kerültek (még
ha sokszor tiszavirág-életűnek bizonyult
is a sikerük), ám azok a művek, amelyeket
írói ambícióval írt, s amelyek-kel (a
naplók tanúsága szerint) hosszú évekig
vajúdott - kivétel nélkül mind
asztalfiókban maradtak!

Az igazi hős című pacifista színmű-nek
(1917-ben íródott Svájcban), amelyet
öregkori nyilatkozataiban a legjobb szín-
darabjának tartott, csak második felvoná-
sát publikálta a Nyugat, a darabnak teljes
egészében csak angol variánsa maradt
fenn. Ismeretlen maradt a Kean és Ald-
ridge című színmű és a Nizsinszkijről
szóló színdarab is; az elsőt „elírta előle"
Jean-Paul Sartre (Kean a színész címmel),
a második színre kerülését - végül is - a
táncos-fenomén feleségének, Pulszky
Romolának az akadékoskodása hiúsította
meg. De ismeretlen maradt az 1965-ben
Rómában befejezett biblikus vígjáték, a
Lábán leányai is, pedig ehhez az akkor
már óvatos Lengyel Menyhért még a pápa
hozzájárulását is megszerezte.

Hogy mennyire nem igaz a „világhírű,
sikeres exportdrámaíró" kliséje, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy Len-
gyel Menyhértnek 1938-tól 1986-ig
egyet-len kötete sem jelent meg
Magyarországon, s színdarabjait távozása
után harminckét évig nem játszották. A
magyar színházakhoz való viszonyát
példázza az a levélváltás, amit a Feltaláló
(más címen a Varázstükör) című, szintén
elfelejtett színdarabja érdekében pesti
színidirektorokkal és rendezőkkel
folytatott Londonból, illetve
Hollywoodból 1934-től közel három éven
keresztül. Először a Vígszínháznak,
egykori sikerei színhelyének ajánlotta a
művet, de mind Jób Dániel főrendező,
mind az akkori igazgató, Roboz Imre -
többszöri ígérgetés után - elállt a
bemutatótól „szcenikai problémákra"
való hivatkozással. Még tanulságosabb a
Nemzeti Színház igazgatójának, Németh
Antalnak a levele



1936. február 6-ról: „A mű, ha nem a meg-
értő, művelt emberek egészen kis közön-
sége előtt kerül színre, azt a látszatot kel-
tené, mintha a mai társadalmi rend teljes
erkölcstelenségét, csődjét és tarthatat-
lanságát akarná bemutatni... A hagyo-
mányok tiszteletén épülő, csak a múlton
alapuló fejlődést hirdető Nemzeti Szín-
ház érthetően nagyot kockáztatna, ha
ilyen kényes témájú darabot adna elő ..."
Nem is adott elő ilyen darabokat sem a
Vígszínház, sem a Nemzeti Színház, ját-
szották inkább Csathó Kálmánt, Lakatos
Lászlót és Bús Fekete Lászlót.

Mindez persze csak töredéke Lengyel
Menyhért ismeretlen darabjainak és az őt
foglalkoztató témáknak. A naplókat
lapozgatva az ember csak kapkodja a fejét
a jobbnál jobb ötlet- és témapetárdák
között. Színdarab Néróról (Tigriskölykök
címmel), vígjáték Rembrandtról (aki fel-
támadása után abból él, hogy Rembran-
dtot hamisítja), tragédia Hitlerről, operett a
Csodaszarvas-legendából, túszdráma
Emberrablás címmel, televíziós sorozat
Liszt Ferencről, Churchillről és Kossuth
Lajosról; elég belekukkantani például az
1967-es naplókba („Van időm!" - írja
ekkor, nyolcvanhét évesen); a Hamlet-
scriptet John Gielgudnak szánja, az elké-
szült (és nagyon érdekes) Lady Faust-
forgatókönyvet Marfia Schellnek szeretné
postázni, Az igazi hőst elküldeni Buda-
pestre Kazimir Károlynak, levelet írni
Aczél Györgynek, Illés Endrének és Tí-
már Istvánnak, a Szerzői Jogvédő Hivatal
akkori főigazgatójának darabjai ügyé-ben,
hiszen „mégiscsak lehetetlen, hogy
Brendan Behan ír drámaíró két darabja (a
Reggeli üvöltés és a Túsz) is magyarul
nyomtatásban megjelent, nekem pedig
egy sem jelent meg a harminc közül!!".

Tucatnyi témaszegény és vérszegény-
ségben szenvedő mai író meríthetne ih-
letet és erőt a naplókban fellelhető félig
kidolgozott cselekményvázlatokból, film-
novellákból.

A tény azonban tény maradt. A szu-
persikeres exportdrámaíró műveinek a
fele különböző okok miatt asztalfiókban
maradt. Kétlem, hogy ilyen aránnyal
Lengyel Menyhértnél tehetségtelenebb
honi drámaírók „dicsekedhetnének".

„Ez mégis az én anyanyelvem"

A naplók persze nemcsak a színdarabírás
műhelytitkairól, elvetélt színdarabokról
tudósítanak, még ha ezek olykor túl-
súlyba kerülnek is. A naplókat végigkísé-

rik Lengyel Menyhért fő témái: 1. hogyan
lehet összebékíteni az üzletet és az írói
becsületet?; 2. hogyan lehet valaki euró-
pai Magyarországon, és hogyan marad-
hat magyar Európában vagy Ameriká-
ban?; 3. milyen életfilozófiát kell kialakí-
tani, hogy az ember részt vehessen az élet
forgatagában, ám ugyanakkor kívül is
maradhasson a hétköznapok kisszerű-
ségein?

Az első kérdés Lengyelnek naponta
visszatérő gondolata, életének egyik
kulcs-kérdése. 1910-ben - kezdő
drámaíróként - még magabiztosan írta a
Nyugatban Üzlet és irodalom című
tárcájában, hogy „azon még senki sem
ment tönkre, hogyha törődött az anyagi
ügyeivel, s a belső művészi számvetése
mellett a közönséges számvetést is
eltanulta. . .". Akkor még bőszítő
balekségnek tartotta a pénz-ügyi oldal
elhanyagolását, s Balzacra és Arany
Jánosra hivatkozott, akik maguk is jól
kufárkodtak szellemi javaikkal, s ve-
szedelmet csak abban vélt felfedezni, „ha
az író üzletember volta nem a létrehozott
mű értékesítésénél fog jelentkezni, ha-
nem már a megalkotásnál mint döntő
szempont működik közre". Két évtizeddel
később Levelek egy kezdő drámaíró-nak
című esszésorozatában a Pesti Nap-lóban
már szkeptikusabb: „A színház igazában
véve nem értékmérő hely. Inkább
zsibvásár, mint múzeum. Húsz évvel ez-
előtt, midőn mi néhányan kijutottunk a
világhír piacára, s ami azelőtt még soha-
sem történt meg, Berlin, Párizs és London
játszotta darabjainkat, az első káprá-
zatban azt hittük, ez maga a megdicsőü-
lés, de rögtön utána olyan darabok is
kikerültek, sőt sikert arattak... hogy
elment a kedvünk a fennhéjázástól..."
Ezért „légy jó mindhalálig, akár ösztönöd
és természeted ellenére is, ha másért nem:
okosságból".

Naplói bizonyítják: üzletembernek író
maradt, íróként viszont túlságosan is
sokat bajlódott a számvitellel.

Kudarcot vallott másik fő kérdésében
is. Hiába rohangászott és utazott egész
életében Berlinből Párizsba, Londonból
Hollywoodba, New Yorkból Rómába,
Budapestről a dalmát tengerpartok felé,
hiába váltogatta lakásait, a szállodaszo-
bákat, Lengyel Menyhért a Picadillyn
éppúgy vendég maradt, mint Rómában.
Az 57. utca és a Beverly Hills csak díszlet
maradt, egy európai-amerikai sikeres lét
látszata; Lengyel egész életében megma-
radt felvidéki magyar parasztgazdának,
aki négy évtizedes csavargásai alatt még
csak angolul vagy németül sem tanult

meg, inkább eltűrte, hogy tolmácsra és
átdolgozókra kényszerüljön, s ha érzel-
mei elragadták, Ady Endrét idézte vagy
Kiss Józsefet.

Lengyel soha nem lett világpolgár (bár
naplóiban sokáig New York szerepel
mint az „otthon"), s jóllehet az is igaz,
hogy 1945 márciusában, amikor megtud-
ta, hogy teljes családját deportálták és
elpusztították, „végérvényesen" elbúcsú-
zott „régi hazájától", amely „rémítő osto-
basága, gonosz könnyelműsége és jel-
lemtelensége" miatt megszűnt hazájának
lenni, ez a szakítás azonban nem volt
(nem is lehetett) végérvényes: és mi
lehetne szívszorítóbban magyar, mint
hogy a „régi haza" kifejezés évtizedekkel
később újra tollára jön, méghozzá vers-
ben: „Mint Rip van Winkle fogok vissza-
térni / Régi hazámba, arcomon / a vénség
/ Változtató maszkja. . ." Es van-e meg-
rázóbb, mint azok a dadogó szavak, ame-
lyekkel a kilencvennégy éves aggastyán
nem sokkal a halála előtt megtér anya-
nyelvéhez és gyermekkorához: „Ez még-
is az én anyanyelvem."

Ám a különböző témákkal, színdara-
bokkal való küszködésen, az üzlet és az
irodalom viszonyának kérdésén, a hazá-
hoz való vonzás-taszítás tényén túl a
napló elsősorban mégiscsak egy élet tör-
ténete; hat évtizednyi rendszeres, min-
dennapi használatra való feljegyzéstö-
meg. Lengyel Menyhért - éppúgy, mint
minden rendszeres naplóíró - több-keve-
sebb pontossággal beszámol élete apró-
cseprő dolgairól, a költözködésekről, a
családi eseményekről, ritka szórakozá-
sairól, anyagi és egészségi állapotáról is.
Kedélyváltozásai (amelyek néha meg-
hökkentően szélsőségesek) nem jellemé-
ből, hanem életkörülményeiből adód-
nak: ez az alapvetően kispolgári bizton-
ságra, békés, nyugodt családi életre, ren-
dezett körülményekre vágyódó ember
egész életében menekül, hol az egzisz-
tenciális pánik, hol a meg nem írt művek,
máskor meg az elrontott élet kísértetei
elől; Lengyel úgy érzi, rosszul kufárko-
dott matuzsálemi korával, s lelkiismeret-
furdalásai jogosak, kilencvennégy éve
alatt a világot bejárt Lengyel Menyhért -
bármilyen különösen hangzik is - alig
élvezett valamit az életből, sikereinek
nem tudta átadni magát, a társaságokban,
premiereken háttérbe húzódott (az
idegen környezetben a nyelvtudás hiánya
miatt), folyton kisebbrendűségi ér-
zésekkel küszködött, csalódott, megke-
seredett ember benyomását is kelthette
volna, ha egyáltalán feltűnt volna bárki-



nek is. Élete alig volt, csak a napról nap-
ra, évről évre ismétlődő írói kényszer-
munka, a gyötrődő vajúdás a sikertelen-
ség és a tehetségtelenség rémképeivel, az
elsüllyedéstől való páni félelem. Kudarcai
és bizonytalansága felfalta életét, fel-
őrölte idegrendszerét, a bizonyítás kény-
szere soha egyetlen percre nem hagyta
nyugton, odatelepedett kedvenc étele mellé
a tányérba, ott kísértett álmaiban, elron-
totta maradék örömét is. Az igazság az,
hogy Lengyel Menyhért erkölcsi és mű-
vészi tisztességből mindig magasabbra állí-
totta a mércét, mint amennyinek teljesíté-
sére képes volt, s egész életét ezzel a szá-
mára legyőzhetetlenül magas mértékkel
való viaskodással töltötte. Ilyen, de csakis
ilyen értelemben igaza volt Füst Milánnak,
aki azt írta saját naplójában, hogy „az író
a naplójában éppoly vagy hasonló jó mű-
vésznek bizonyul, mint egyéb műveiben".
Paradoxonnak tűnhet, de számomra Len-
gyel Menyhértnek az Életem könyve (azaz
a naplója) a legjobb műve: a legdrámaibb s
egyben a legőszintébb, talán azért, mert itt
nem akart megfelelni semmiféle irodalmi
vagy színházi-filmipari elvárás-nak,
pusztán dokumentálta azt az irtóztató
küzdelmet, ami írói ambíciói, vágyai és
életkörülményei, illetve képességei között
lezajlott.

S hogy ez mennyire így igaz, arra életé-
nek utolsó évei is bizonyítékul szolgál-
nak. Lengyel kilencvennégy évesen, bib-
liai pátriárkaként is ugyanúgy a Nagy Mű
megírására készülődött, mint fiatal korá-
ban. Ugyanúgy - hihetetlen és szívszorító
naivitással -, amolyan kisüstön főzött
filozófiaként a modern világpolgárról
álmodozott, aki fölötte áll a nemzeti elő-
ítéleteknek, eszménye a Nagy Tudós, A
nagy fejedelem humanista tudósa maradt.
Világkongresszust akart összehívni (még
a kongresszus törvényjavaslatát is elké-
szítette!), ahol a világ legokosabb em-
berei „elrendezik" a világbékét, éppúgy,
mint Földes Imre naiv-humanista szín-
művében, A világ könyvelőjében, hiszen a
békének - legalábbis az ő felfogása sze-
rint - nem politikai, gazdasági, történelmi,
szociális okai vannak, egyszerűen a
valódi, béke iránti szándék hiányzik.

Talán a naplók legmegindítóbb feljegy-
zései azok az utolsó beszélgetések, amiket
lánya, Lengyel Anna (Anna Rossi-Doria,
a római szenátor felesége) folytatott
Menyus bácsival. Az akadozó szavak meg-
rázó képét adják egy tűnődő, nagyon idős
ember gondolatvilágának, aki írni már

nem tud, pontosan azt sem tudja, hol van, s
mi történik vele s körülötte, már elmosó-
dik számára a határa képzelet és a valóság
között, de elméje makacsul ismétli élete
fő gondolatait: pacifizmus, emberi jóság,
hazatérés Magyarországra.

Nem volt szerencséje a hazatéréssel
sem. 1974 szeptemberében érkezett vég-
érvényesen Budapestre, ám nem sokkal
lánya távozása után tüdőgyulladást kapott
az elegáns szanatóriumban, ahol -
állítólag - nyitva felejtették szobájában az
ablakot. Tüdőgyulladásban halt meg -
legalábbis lánya így mesélte nekem -
1974. október 23-án. „Rövid nyaka van,
hosszú élete lesz!" - mondta ki róla a
szentenciát hatvanhat évvel korábban
Bródy Sándor, amikor a Nemzeti Szín-
ház páholyában Lengyel második művé-
nek, a Hálás utókornak az első szüneté-
ben bemutatták neki a fiatal szerzőt.
Valóban hosszú élete lett. De ahogy ő
maga írta a naplóban: „Lehet, hogy a
halál ébredés egy hosszú álomból, amit
úgy hívnak, hogy élet?"

A most következő dokumentumoknak
Lengyel Menyhért azt a címet adta: Egy
színigazgató naplójából. Rövid és dicste-
len színházigazgatói kalandjának titkos
feljegyzései ezek, most kerülnek teljes
terjedelmükben először nyilvánosságra. A
naplórészlet megértéséhez a következőket
kell tudni. 1929 nyárutóján szín-házi
válság söpört végig Budapest szín-házai
fölött. A Magyar Színház vezetését
konzorcium vette át, az Unio csődtö-
meggondnokot nevezett ki, mindenna-
posak voltak a botrányok a többi fővárosi
színház portáján is. Az Est 1929. május
24-i számában arról tudósít, hogy átme-
netileg a Belvárosi Színház RT-t is a szí-
nészek kezelésébe adták, a háztulajdonos
új bérlőket keres. A színházat Heltai
Jenő, Lengyel Menyhért és dr. Bródy Pál,
a „kis Bródy" bérelik ki ötéves időtar-
tamra. A Belvárosi Színház megnyitásá-
ról (Heltai Jenő tartotta az új társulat
avató beszédét) a Magyarország 1929.
augusztus 13-i száma tudósít. Heltai ekkor
még a Színpadi Szerzők Egyesületének az
elnöke volt. A triumvirátus hatalmas
lelkesedéssel látott munkához, Budapest
közönsége pedig több-kevesebb bátorí-
tással, kárörömmel figyelte, mint bol-
dogulnak az „írók". Az első előadás
Karinthy Frigyes-Lengyel Menyhért pszi-
chodrámája, a Földnélküli János. Ren-
dező: Bródy Pál, díszlet: Vincze Márton.
A fogadtatás - mai szemmel nézve -
bátorító. Utána Lakatos László Tizen-

nyolcévesek című darabja következett,
majd két-három hetente követték egy-
mást - némileg a kapkodás jegyeit is
mutatva - a bemutatók. Lengyel, Heltai és
Karinthy Frigyes (ő volt eleinte a szürke
eminenciás) eredeti elképzelése egy
irodalmilag igényes, a magyar szerzőket
pártoló színház létrehozása volt. Még
Bartókot is felkérték zenei matinék
tartására, Bartók vállalta is a fellépést.
Tóth Árpád-estet is rendeztek. A szép
tervek azonban elsorvadtak. Ha a be-
mutatott szerzők névsorát nézzük (Tristan
Bernard, Frederic Lonsdale, Walter
Hasenclever, André Mirabeau, Barry
Conners, Lawrence Johnson stb.), akkor
bizony meg kell állapítanunk, hogy a
Belvárosi Színház (jóllehet magyar szer-
zőkkel, Farkas Endre, Lengyel József,
Heltai Jenő, Fodor László, Faragó Sán-
dor, Szép Ernő és mások bemutatásával is
kísérletezett) szinte alig különbözött a
többi fővárosi színháztól, ugyanaz a
műsorpolitikai megalkuvás jellemezte,
mint a Vígszínházat, a Magyar Színházat.
Kivétel talán csak Szép Ernő Arany-órája,
Marcel Pagnol Máriusza. Nem csoda
tehát, ha hamar szétzilálódik a barátság. A
Magyarország 1930. május 27-i száma
már felröppenti a kacsát: „Heltai Jenő és
Lengyel Menyhért visszaléptek a
Belvárosi Színház bérletétől." Ez a hír -
ekkor még - színházi kacsa. Június 14-én
a Pesti Naplóban Heltai Jenő egy
„újjáéledő színház" terveiről nyilatkozik,
másnap Lengyel Menyhért cikket ír
ugyanoda „A színházválság megoldásá"-
ról. Nyilván közös hadművelet. Hat
nappal később azonban ezúttal már a
Magyarország újból arról ír, hogy „Heltai
Jenő és Lengyel Menyhért nem
reflektálnak a Belvárosi Színházra", s egy
héttel később, 1930. június 29-én Lengyel
Menyhért a Pesti Naplóban bejelenti,
hogy végleg megválik a Belvárosi Szín-
háztól. Olyannyira, hogy néhány nappal
később már Varsóból tudósít a Pesti
Napló számára. Heltai Jenő marad, igaz,
közben ő is viharokat élt át, először
lemondott elnöki tisztéről a Színpadi
Szerzők Egyesületében, majd Lengyellel
is összevész, aki a Pesti Napló 1930.
november 16-i számában magyarázkodó
cikket közöl: „Utóirat a Belvárosi Szín-
ház válságához" címmel. A fenti néhány
adat talán még élvezetesebbé teszi ezt a
néhány - korabeli kulisszatitkot is lelep-
lező -, de többnyire mégiscsak a drámaíró
pszichéjéről tanúskodó oldalt.

Szolgáljon intő például mai dráma-
íróknak!


