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Egy színigazgató feljegyzéseiből

Egy téli estén ott álltunk Karinthyval a
Vígszínház előtt - Jób leküldte a portás-
hoz a darabunkat, melyre kijelentette,
hogy használhatatlan. Húszévi sikeres
drámaírás után egy elbutult fickó azt
teheti velem, amit akar?

Ha velünk, két elismert íróval, így mer
bánni, mi van itta fiatalokkal, a tehetséges
kezdőkkel, ha most egy kicsit eltértünk a
sablontól, mertünk eredetiek lenni, akkor a
Dunába kell ugrani mindazoknak, akik
valami újat akarnak mondani a színpadon?
Ekkor született meg bennem az elhatáro-
zás, hogy át kell venni egy színházat.

A pesti színházak kétségbeejtő álla-
potban vannak. A Nemzeti csak néhány
íróval dolgozik, azonfelül ott minden hang
fizetve van. Hevesi intelligens ember.
Tudja, mi kellene, de azt is nagyon jól
tudja, hogy mi az, amit nem szabad. A Ma-
gyar megbukott - Beöthy László után tex-
tilesek ülnek bele, a Belvárosinak vége. Az
Új Színház, ha egyáltalán számít, Upor
kávés kezében van: mi itt az írók sorsa!
Ezekkel tárgyaljon? Valamit tenni kell.

Tanácskozás kis Bródyval, Heltaival.
Megbeszélések. Utolsó pillanatban, ami-
kor már megtárgyaltuk a házbérszerző-
dést, péntek délben visszaléptem. Minek
menjek bele ilyen dologba? Nekem írni
kell. Itt A kínai lány.

A színigazgató mindenki kutyája.
Újság-íróké, színészeké, szerzőké. Este
mondom Miklósnak. Erősen rámegy;
muszáj. Meg kell támadni legalább egy
sarkában ezt a rothadást. Még egy-két év,
és amit a magyar színpadi kultúrában
húsz év alatt felépítettünk, összeomlik.
Muszáj megcsinálni. Másnap aláírtuk a
szerződést. Esti séta Zilahy Lajossal.
Rémesen lebeszél. A színház
meghökkentő. Tizenhárom éves piszok.
Újból kell csinálni mindent, kitisztítani.

Új színházat kétféleképpen lehet csi-
nálni. A semmiből. Tüntetni a nyomorral,
mint a Guild tette, akik öten összeál-
lították s megalapították a Guild Theatert
New Yorkban. Mi többre vagyunk
kötelezve, mindenesetre arra, hogy ha
behívjuk az embereket, mielőtt felmegy a
függöny, jól érezzék magukat.

Részletek a Gondolat Könyvkiadónál 1987-ben megjelenő
kötetből

Először életemben munkaadó vagyok.
Milyen más szituáció. Mennyi kérdés:
írók, színészek, szállítók, mind akarnak
valamit. Mindegyiknek van egy metódusa
az élet keserves küzdelmében, egy
burkolata, egy sablonja. Beszélgetünk,
mert nem merik a kérdést nyersen fel-
tenni, félnek, nem is a visszautasítástól,
hanem a sebzett hiúság kínjaitól. Az
egyik tehát csak úgy mellékesen mondja
el, ami pedig életbevágó, neki nem is
fontos, csak megemlíti, hogy ő milyen
kitűnő ember, és most kapható lenne. A
másik túl fontosnak adja elő, mintha a
világ ezen állna. Nehéz nemet mondani.
Hiszen majd mindenkinek van jogcíme,
ha más nem, hogy élni akar. De mi egy kis
színház vagyunk, ha nem vigyázunk, mi
bomlunk fel.

Tárgyalások. Most látom, hogy csak
egy munka van a világon, ami komolyan
nehéz, az írói munka. Az, amit az igazga-
tók csinálnak, hogy tárgyalnak, engedé-
lyeznek, elutasítanak, intézkednek, az
mind semmi az íráshoz képest - másod-
rendű elfoglaltság, s mégis milyen fö-
lényt szereztek az íróval, a teremtő mun-
kással szemben! „Igazgató úr" - nekem ez
degradáció, de egy bankban, egy válla-
latnál súlya van.

A színészek, Radó Mária. Felhozta az
ügynök. Sohasem láttam játszani, de van
benne valami nyugtalanság, valami mo-
dern izgatottság, jó lesz küzdenem a
szerződtetése körül. Titkos Ilona. Fel-
megyek hozzá. Megállapodunk. Szidja a
másik színház igazgatóit. Információi
vannak róluk. Másnap reggel olvasom az
újságban, hogy mégis hozzájuk szerző-
dött. Lehetetlen ilyen népséggel! Kevés a
tehetség. Jönnek, vizsgáznak, alig-alig
akad valaki. Egy van, egy Egry nevű fiatal
színész, aki nagy tehetséget mutat. Dara-
bok. Heltai csodálatos tehetsége, három
darabot is elolvas egy nap. Nekem na-
gyon nehéz a kéziratolvasás, mert a fan-
táziám mindig magával ragad.

Zsolt Béla darabja - kicsit idejétmúlt
naturalizmus, de élő alakok. Elő lehetne
adni. Innocent - jó karikatúra és fiatalos
lendület. Legfeltűnőbb Farkas Endre: A
gyár. Bár járt út, de sok friss is van benne,
s a kislány alakja jó. Előadjuk. Ez a nagy
pillanat. Mihelyt egy dolog menni kezd,
valami új támad, akkor mint a varázslat
bújnak elő a tehetséges segítők. Ez az új
dolgok rendkívüli ereje.

Találkozás a Hullámban Gál Francis-
kával. „Rólad le kell mondanunk, téged
nem lehet megfizetni." Dajkovics a szí-
nésznő barátja. Remek vígjátéki figura,

aki rendelésre jön; de nappal nemigen
mutatkozik vele. Somlay szerződtetése.
Elhatároztuk, hogy a saját színdarabunk-
kal nyitunk.

Augusztus 12.

Olvasópróba. Heltai kis beszédet tart. A
társulat lelkes. Karinthy elviselhetetlenül
egocentrikus, elbizakodott, asszonyos,
zsarnoki természet, rögtön kisajátít
mindent. Délután beszélgetés vele a
Hullámban, bevallja, hogy a felesége
miatt ideges: nem kell neki többé - oly
ordenáréan kínálta magát mindenkinek,
hogy elvesztette hozzá a kedvét. A nő,
bármily különös, becsületében támadta,
mely szorosabban hozzátartozik egy írói
lényhez, mint egy civilhez, s ezt elutálta.
Fél tizenegykor elmentem a Nemzeti
Színházba Radó szerződtetési ügyében,
másfél óra alatt kezemben volt a hivata-
los okmány, hogy szabadságolják a Nem-
zetiből. Nincs bürokratizmus. Dupla tár-
gyalás Hevesivel Radó szabadságolásá-
ról, ami tőle függött, s A z ördög cimborája
előadásától. Mindez udvariasan, őszintén,
majdnem nyíltan.

Visszajöttem. Olvasópróba tetszett.
Karinthy és az én véleményem szerint
dupla szereposztás kell, amit Heltai,
Bródy ellenez. Habozom. Kari nthy érde-
kes konfliktusa Heltaival. (Két humo-
rista.) Este Újpesten megnéztünk egy
színészt, nem jó. Szörnyű meleg.

Augusztus 14.

Tegnap este nagyon sokat nevettünk
azon, hogy egy ismeretlen írótól fogad-
tunk el egy színdarabot, s ahogy a hírnév
első sugarai érték, rögtön kisütötték róla,
hogy: homoszexuális; öreg nő tartja el;
bolond stb. Lehet, hogy a darabját elő
sem adjuk. de ezt már megkapta.

Tárgyalás Kádárral. - Darabja tisztes-
séges, de reménytelen. Milyen érzékeny!
Szerzők általában nyomasztó lények.
Persze, hiszen csupa véletlen, hogy egy
darab színre kerül-e vagy sem a sok közül,
s nekik igazán nagyon fontos a dolog.
Most egyszerre, hogy egy színház centru-
mába került, íme ami darabunk is milyen
súlyos lelt. Laci attól tart, hogy botrány
lesz: szó sincs róla, ezt a darabot olvasni
kell tudni. Ma díszletpróba. A színpad jó.

Augusztus 19.

Elemi csapások napja. Leszakadt a pla-
fon, s a pincében csőtörés, elöntötte a
díszleteket az árvíz. Érzékeny szerzők!



Lakatos, akinek tudomására adtuk, hogy
elfogadjuk a darabját, kétségbeesetten s
sértődötten kéri vissza a kéziratot, mert
nem megfelelő formában adtuk tudtára,
ahogy ő szerette volna, nem kitörő öröm-
kiáltásokkal. Ezt is meg kell tanulni.

Kádárnak sem elég, hogy azt mondjuk,
elő akarjuk adni a darabját, ömlengő el-
ismerésekre szomjas, s az egyszerű köz-
lés mögött valami ravaszságot szimatol.

Heltai: a szerző két esetben lesz dühös
a színházra: ha előadják a darabját, és ha
nem adják elő.

Szép titokzatosan közli mint barát,
hogy a legnagyobb dühvel, kárörömmel
várják, mi lesz velünk (Újság szerkesztő-
sége). Előre kifogásolják, hogy a saját
darabommal nyitok, Radó Máriától nem
sokat várnak stb. Bármilyen különös, épp
a szakmabeliek betegek arra a gondo-
latra, hogy esetleg sikerünk lehet.

Z. Molnár kétségbeesetten járkál: attól
fél, visszavesszük tőle a szerepet. Jobb
lett volna nem vállalni az egészet, most
nyugodtan írhatnám a kínai darabot. Fé-
lek, megártott a sok izgalom, attól tartok,
cukorbajt kaptam. Kétségbeesett vagyok
a magános lakásban.

Augusztus 22.

Miután egész nap drukkoltam, s biztosra
vettem a cukorbajt, ma közli velem az
orvos az eredményt, hála istennek, szó
sincs cukorbajról. Nagy, felszabadító érzés.

Augusztus 23.

Mindenfajta művésznép közt, úgy látszik,
a színésznek van a legkevesebb érzéke
magasabb szempontok iránt. Nála csak a
gázsi a fontos, s a zsarolás, ha lehetséges
visszaélni a helyzettel. Málynak is, Sári-
nak is igen szép fizetést ajánlottunk, de
amikor látták, hogy kapunk utánuk, mind
a kettő őrült magas gázsit kért.

Augusztus 24.

Z. Molnár patologikusan fél, hogy
vissza-vesszük tőle a szerepet. Nem
tudom, jó lesz-e benne.. .

Gazsi a legrendesebb színésznő, de egy-
szer egy évben, szerződéskötéskor meg-
őrül, nem lehet vele bírni, Gál Francinak
képzeli magát. A Vígszínháznál csak 800
pengő fizetése volt, tőlünk 2500-at kér -
fantasztikus -, ilyen lesz, mikor egyszer
végre szükség van rá: kitör belőle az
elnyomott primadonna.

Augusztus 25.

Gazsival nem lehet bírni. Egyre jobban
megvadul. Az fáj neki, hogy Makay Mar-
git mennyivel többet kap a Vígszínház-
nál. Délben Tóth Aladár ajánlotta egyik
rokonát, a debreceni színház tagját.

Este a nő megjelent - előjátszott -, rög-
tön beállítottuk a Gazsi szerepére, való-
színűleg szerződtetjük. Sorsok! Ez a nő
évek óta küzd, hogy a fővárosba kerüljön,
ha előbb jelentkezik nálunk, talán nem is
vesszük fel. De pont az alkalmas pillanat-
ban lépett be, amikor szükség van rá.

Tegnap fárasztó próbák, a darab romok-
ban hever, széttörve, majdnem remény-
telenül!

Augusztus 28.

Tegnap próba, délelőtt 10-től éjjel 11-ig.
Közben adminisztráció. A színházban
mindenki annyit dolgozik, amennyi mun-
kát magára vállal. Ami beosztásunk kissé
egészségtelen, mert Heltai kezdi távol
tartani magát a dolgoktól. Bródy csak a
rendezéssel törődik, s így én lassanként
mindenbe belekerülök. Az az érzésem,
nem fogom sokáig bírni, hiszen állan-
dóan úgy érzem, hogy nekem van egy
másik, jobb pályám. Aranyos volt a teg-
napi próbán a kis Radó, de egy köhögési
rohama volt közben, mely nagyon gya-
nús - tüdőre. Vézna kis teremtés. A dara-
bot meg kell húzni, én mindenütt éreztem
már írás közben is, de Frici kötekedett.

Augusztus 30.

Biztató próbák. A kis csapat jól dolgozik.
Somlay, Radó kitűnőek. Vagy én vagyok
túl jó közönség? Csak a kis Bródy gyenge,
mint rendező, nem igazi tehetség. A
darab érdekes, sikerének kellene lenni.
Azért nagy rizikó, ha ez nem üt be, rög-
tön itt a pénzhiány. Rémes, hogy Pesten
életkérdés minden színház számára az
azonnali siker.

Izgatott veszekedések Karinthyval.
Színházi veszekedés természetrajza: szí-
nész veszekedik, ha nem tudja szerepét.
Szidja a súgót, hogy túl hangosan súg, a
valóság: túl halkan súg, nem hallja meg.
Nehéz az ilyen ideges veszekedésben
segíteni, azért is, mert mindig közönség
előtt folyik le, s mindenki felül akar kere-
kedni.

Főpróba, premier. Dacára a rettenetes
kánikulának, szép siker. Jó sajtó. A dara-
bot mindenki érti, leginkább a publikum.
Ami felett színigazgatók s kritikusok vi-
táztak, s amiért keserves harc folyt ide-

benn is (Heltai Bródyval), hogy a betörő-
ket játszó színészek ugyanazok, akik a
drámaírókat játsszák, mert ez a darab
magva, az a közönség előtt természetes
és világos volt.

Nagyon jó előadás. Keleti felfedezése.
Kis komikus volt, akit a Royal Orfeumból
kellett kihúzni. Elégedetlen, hepciás fiú.
Most a siker óta szelíd s kedves, minta tej.

Következik a Lakatos-darab. Kiosztási
nehézségek. Elvesszük a szerepet Egry-
től, s odaadjuk Rádaynak, aki Berlinből
jött, egyszer elolvasta a szerepet a színpa-
don, s rögtön látni, hogy neki való. Egry
sír az irodában. Mindenki sajnálja. Radó
Mária, Somlay vigasztalják. Szerző go-
romba levelet ír, melyben visszaveszi a
darabot. Aggódva számoljuk a napi bevé-
teleket. Jó házak. Megvan az átlag. Rette-
netes meleg napok. Csinos, fiatalos elő-
adás. Rossz főpróba. Jó premier. Szerző
boldog. Földnélküli 25-ik előadása. Ban-
kett, amelyen Karinthy felköszönti Jóbot,
mint akinek érdeme, hogy ez az előadás
létrejött. Darabolvasások. Heltai szerint
egyik darab sincs készen. Ő azt hiszi, hogy
a szórenden múlik az előadás sikere.

Bizonytalanság: mit játsszunk? Egy-
szerre nincs mit előadni. Nincsenek szí-
nészeink. Kínos hét. Végre szükségből
Tristan Bernard mellett döntünk. Új da-
rabja: János, Jónás, Juci.

Finom munka. Szerintem nevezetes
pont nemcsak a francia dráma, hanem a
francia moralitás történetében is; ami 40
évvel ezelőtt véres házasságtörési dráma
volt, most kellemes komédia lett. Friss
előadás. Főpróba siker. Megfagyott pre-
mier. Enyhe bukás.

Megint nincs darab. Izgatott keresés.
Itt kaptuk délben a Hasenclever-darabot:
Napóleon, lefordítva két nap alatt. Pró-
bálni kezdünk. Jön a kiadó tiltakozása:
nem engedi bemutatni Pesten. Krach.
Más darab kell. Farkas hívása. Így men-
tünk neki A gyámak. Pár nap múlva
meg-jött a Hasenclever-engedély - de
már akkor nyakig süppedtünk A gyárba.
Rengeteg erőfeszítés.

November 28.

A gyár-ügy: reklamálnak fiatalokat, ezt
elő kellett adni. Intelligens összevonása
modern motívumoknak, szcenikai lehe-
tőségek kipróbálása. Azt gondoltuk, a
becsület megmenthető. Nem is volt más
darabunk.

Gyanús a szerző, aki a világon minden
változtatásba belemegy. Nem farkas,
hanem bárány. De gyanús az a mű is,



amelyben minden változtatás lehetséges.
A főpróbáig nem tudtuk eldönteni, hogy
a hősnő életben maradjon-e vagy
meghaljon, ami pedig nem mindegy. Hel-
tai, aki pedig csupa gáncs és akadékosko-
dás, rendkívüli híve a darabnak.

Somlay rendezte a mi kényelemszere-
tetünkből, s mert kis Bródynak ilyesmi-
hez nincs fantáziája. De egy színész-ren-
dező borzasztó, mert minden színésznek
végeredményben ellenszenvei és rokon-
szenvei vannak színésztársaival szemben.
Amellett Somlayval nem lehet beszélni.
Szó szerint odadobtuk hát neki az egé-
szet. Elég ügyesen megcsinálta a techni-
kai változásokat. A szerző írt és izzadt,
folyton átírt, meg kell adni, amit este ki-
adtunk neki, azt reggelre megcsinálta. A
darab legfontosabb jelenetei a házi fő-
próbán íródtak bele. Heltai elragadtatva
nézte. Én tele voltam kétséggel.

Rettenetes főpróba. Ez az, ami nem
kell a pesti közönségnek. Amibe nem
megy bele. Amin viccel. Ritkán éreztem
színházban ilyen viharteljes hangulatot,
csak néhány pillanat választott el attól,
hogy a botrány kitörjön. A végén be kel-
lett látni, még Heltainak is, hogy ször-
nyen megbuktunk. A bukás hozzátartozik
a színházhoz. De ez nem olyan bukás
volt, amiért én felelősséget tudtam volna
vállalni. Itt nem volt olyan aranyfedezet,
amire támaszkodni lehetett volna, ezért
volt lesújtó a dolog. S megrendítő volt
anyagilag is. Ha így megy, december 10-ig
kifogyunk minden pénzből. Azon tanács-
kozunk, nem volna-e jobb, ha vissza-
vonnánk a darabot, s a premiert meg sem
tartanánk.

Somlay - s ez a legnagyobb disznóság -
nem jött be a javítópróbára, állítólag
ágyban fekszik.

A szerző is beteg lett, este ágyban
feküdt magas lázzal. Öccse, a díszletter-
vező, kedves, fiatal fiú, a főpróba után
hangosan zokogott az utcán. Meglehető-
sen közömbösen néztem az egészet.

Délben javítópróba, mely nagyon ba-
jos, mert félni lehet, hogy az egész appa-
rátus összeomlik estére.

Heltai kis beszédet tartott a tagság
előtt, bevallotta, hogy megbuktunk, de
kérte, ne veszítsük el a bátorságot.

Este a premier sokkal jobb volt, mint a
főpróba, s nagy külső siker, igen jól hall-
gatták az egészet, csak a vége romlott el,
mikor világítási zavarok is voltak, és a
közönség ülve maradt. Különben meg-
úsztuk. A kritika sem olyan rettenetes.

Persze vasárnapra semmi elővétel.
Tegnap este mégis nagy bevétel. De

csalónak éreztem kissé magamat, aki a
közönség zsebéből kilopja a pénzt. Ami-
kor a színházhoz jöttem, az volt az elvem:
annyit adni legalább, ha nem többet,
mint amennyit befizetnek. Rettentően
kell vigyázni a színházban, mert minden-
nek óriási következményei vannak. Végre
egy kicsit magunkhoz édesgettük a közön-
séget, s erre megint elriasztjuk őket egy
ilyen premierrel.

December 2.

A gyárat ma levettük a műsorról.
Persze most az egész város káröröm-

ben úszik, hogy a két irodalmár sem ért
hozzá. Tény, hogy csak olyan darabot
szabad előadni, amiben az ember száz
százalékig bízik, s ebben én nem bíztam.
De Heltai és Somlay olyan tüzesek vol-
tak, hogy más meggyőző érvnek is kijár
egy meggondolás.

December 4.

Veszekedések. Ki volt az oka? Tény,
hogy óvatosabbak lehettünk volna. Nagy
pénzhiány, nem tudjuk fizetni a házbért.
Az egész építmény inog. A színészek
szemtelenek. Tekintélyt csak a pénz tud
tartani. Jávor visszaadta a szerepet. Szí-
nész! Nagy honvágyam van az íróaszta-
lom után. Otthon csendben ülni, s olvas-
ni - írni -, s mégiscsak létrehozni egy-egy
darabot - s utazni -, nem ahhoz a dohos
színházi szobához kötve lenni.

Most nincs más hátra, mint három,
közönségnek való darabbal kihúzni a
szezont, s aztán otthagyni az egészet!

December 5.

Jávor máma nem jött próbára. Típusa a
tehetséges, ostoba színésznek, igazi ripacs.
Kár érte, mert jó adottságai vannak, de
nem lehet tűrni ilyen alakokat. Ott oldal-
gott Lengyel Vilmos, ő vette át a szerepet.
Lázár igazgató befolyása egyre jobban
érezhető.

December 6.

Biztató próba. Honthy nagyon tehetséges.

December 7.

Somlay és Honthy közt már napok óta
nagy a feszültség. Féltékenyek egymás
sikerére. (A színész nem ember!) Ez a
Somlay egyrészt fanatikus munkás, más-
részt bolond hisztérika. A próbán Hon-

thy azt a megjegyzést tette, hogy Somlay
takarja őt, mire kitört a krach. Somlay
vette a kalapját s elrohant. Otthagyta a
próbát négy nappal a premier előtt. Este
dühöngve visszalökte a szerepét. Szívem
szerint rögtön elcsaptam volna, úgyis
hihetetlen a zsarnoksága, de Heltai mint
közvetítő kibeszélte a dolgot.

December 8.

Honthy és Somlay közt szent a béke. Az
izgatottság lecsapolódott, és jobban pró-
bálnak. A dolog, a siker nem kilátástalan.

December 9.

Ma csak a következő dolgok történtek.
Honthy otthon maradt (két nappal a pre-
mier előtt). Este Kovács Teri epegörcsöt
kapott 3/4 8-kor, úgyhogy a helyettesíté-
séről kellett volna gondoskodni, de még-
is jobban lett, s tudott játszani. Z. Molnár
bejött, hogy miért nincs ő is a hirdetés-
ben Somlay és Honthy mellett, ő is van
olyan művész! Én is vagyok olyan művész;
ordítottam rá, s nem azért vagyok itt, hogy
hiú színészek hülyeségeivel törődjem.

Minden másképp van, mint amint mond-
ják! Ez tipikus: a Fodor-darabot a Vígszínház
azért adta vissza, mert nem akarta Gomba-
szögivel játszatni. Mi attól féltünk, Gomba-
szögi követelni fogja a szerepet, s azon
gondolkodtunk, hogyan lehetne őt
kijátszani. Ma az a helyzet, hogy mivel más
színésznő nem is áll rendelkezésünkre,
könyörögnünk kell Gombának, hogy
játssza el.

Földi ma azt mondta a Naplónál , azt
hallotta, hogy januárban becsukunk.

A sikertelenség destruál, ezért ilyen a
hangulat. Színházat igazgatni nem való ak-
tív írónak. Színész vagy dilettáns kell hoz-
zá, vagy egy egyszerű üzletember. Én már
szörnyen unom. Csupa hülye elfoglaltság.
Milyen más az író, aki csendesen leülhet
íróasztalához, s kiépítheti külön világát!

December 12.

Nagyon rossz házi főpróba. Nem állt
össze a darab, s ha a színész egyszer nem
tanulta meg a szerepét, sohasem fogja
tudni. „Angol flegma", mondja Somlay,
ami azt jelenti, hogy nem tudja folyama-
tosan a szöveget, a súgóra kell hallgatnia.
De vannak mentő körülményei. Eddig
100 este játszott, utána kabaréba rohan,
ugyanannyiszor próbált, s A gyár rette-
netes erőfeszítésébe került. Honthy is
bizonytalan. Egy rettenetes díszlet - a
háló-szoba - maga a pokol. Kis Bródyt
szörnyen szidjuk. Nagyon szenved
szegény.



December 13.

Valamivel jobb a próba, de még mindig
rémes. S ehhez hívunk kritikusokat! Egy
nem kész előadást kiszolgáltatni nekik!
Marhaság!

December 14.

Jó főpróba délelőtt. Kitűnőek lettek a
díszletek, legjobb - ami a legrosszabb
volt - a hálószoba. Ez gyakran megesik a
színházban.

Este premier. Elég jó benyomás. Amint
láttam: a darab elég érdekes és attraktív,
de az előadásban nincs feszültség. Nincs
a húr pattanásig meghúzva. Egy ilyen
darabot kézbe kell venni, s előbb könyör-
telenül meg kell szorítani, a könyvet is, a
játékot is. Belasco mester ezt így csinálja,
még ha két-három hónapjába kerül is. De
nincs is nála soha hiba. Ez a titka! Mert
minden jelenetet ki lehet javítani, s min-
den játék tele lehet meglepetésekkel.

De azért a dolog tetszett. Honthy re-
mek színésznő! Pontos, finom. Az ope-
rettjátszás jó iskola, mert a finomságokat
megtanítja. Ha aztán ezt később el is
tudja felejteni a színész, akkor megma-
rad a jó mesterségbeli tudás, ami a legbiz-
tosabb alapja minden színjátszásnak.

Mégis lehangoltan járkáltunk a pre-
mieren. Tudjuk, hogy mit lehetett volna
elérni: megint egy nagy siker lehetősége
mellett mentünk el. Súroltuk a sikert,
amelyet főképp azért áhítozunk, mert
egy kis megnyugvást adna végre.

December 15.

Igen jóindulatú a sajtó. Legjobban dicsé-
rik Salgó Ernőt mint fordítót, akinek egy
szava nem maradt a végén. Hiszen Heltai
és én dolgoztuk át a könyvet, illetve for-
dítottuk le magyarra.

December 16.

Nincs siker. Vasárnap nem telt meg.
Hétfő rossz, kedd katasztrofális, 600
pengő, ebből 300 marad, holott a napi
költségünk 1300 pengő. Igaz, hogy ez az
év legrosszabb hete - mondják -, de a
többi színház s a kabarék tele vannak. (Ez
érdekes, ez a mindig más színház felé
való sandítás, ami ostobaság, mert min-
denki törődjön a maga üzletével, attól
nem lesz jobb, ha másnak rosszul megy.)
Most már Heltait is elhagyja a hidegvér.
Nagy tanácskozások, mit kellene tenni.
Mert rendes bevétel nincs, de remény-
teljes új darab sincs. Így az ember nem

tudja, mit vegyen elő, mert nincs meg-
győződés, vagy ha van, azt a napi tapasz-
talat megdönti, illetve a gyávaság folyton
engedményekre kényszeríti az embert, s
így züllünk odáig, hogy Az ördög cim-
borája helyett a bécsi Sacher-tortaszerű
rossz librettók előadásáról beszélünk!

Tegnapelőtt a Kamaraszínházban Da-
rio Niccodemi Hajnalban, délben, este
című darabja. Érdekes, ha ezt egy igaz-
gató elolvasná, lehetetlen. hogy előadja,
olyan sablonos és gyenge. Hevesi tehet-
sége mellett szól, hogy előadta, bár igaz,
hogy minden más színházban megbukott
volna, csak a Nemzeti Színház kö-
zönsége előtt nem.

December 30.

Két hétig semmi próba. Ez a legidegesí-
tőbb. A próba: merészség, új munka. A
szünet: a vég kezdete. S miért nincs
próba? Jó volna megmagyarázni a szín-
házaknál fellépő ilyen pangási szünete-
ket. Mert nincs előkészítve darab, mert
egy tehetetlenségi nyomaték ül a házon,
nem érnek rá a szereplők, húzás, halasz-
tás, a következményektől való félelem,
mert egyre jobban látjuk, hogy ha valami
nem sikerül, annak milyen súlyos követ-
kezményei vannak.. .

Pedig vissza kell térni az eredeti fel-
tevéshez: azt kell adni, ami nekünk ma-
radéktalanul tetszik, s nem azt, amiről
azt hisszük, hogy a közönségnek tetszeni
fog. Lám, a Lonsdale-darabról azt hittük,
hogy tetszeni fog, s joggal hittük, mert a
darab kitűnő a maga nemében, s mégis, a
híres sztárral együtt sem hozott be
annyit, mint a mi régebbi, becsületes kis
darabjaink... Ennélfogva végre elhatá-
roztuk - igaz, hogy Makay Margit inspi-
rációjára -, hogy a Hasenclevert adjuk,
ami mindnyájunknak tetszett. Tehát nem
a Fodort. Regényt lehetne írni a dráma-
írói pálya bizonytalanságairól. Itt van
például Fodor, aki úgynevezett nagy slá-
ger volt tavaly, s az idén a Vígszínház
visszaadta a darabját, s most mi sem
hozzuk.

A Vígszínházban Csathó darabja, azt
mondták, borzalmas, nem lehet meg-
nézni - s minden este táblás háza van. S
mi nem tudtunk elérni eddig egyetlen
becsületes táblát sem. De legyünk őszin-
ték, nem is volt mire.

Végre próbálunk. Heltai Naftalin című
bohózatát. Ide jutottunk mint irodalmi
avantgarde színház!

1930. január 3.

Molnár üres és felületes darabjának, az
Egy, kettő, háromnak nagy sikere van Ber-
linben... Szerencsejáték.

A kis Ráday mondja, hogy nem ő játszik
a Csathó-darabban, hanem Jób Dániel.
Ez az ostoba fráter, ez lopja ki a színész
lelkét, ez tette tönkre Varsányi Irént is.

Megint csak a Naftalinból van próba,
főszezonban! S megint nem tudjuk, mi a
következő darab. Rémes.

Gál Francinál. Ez milyen hideg, öntu-
datos kis ügyvéd, hogy harcol a gázsiért,
micsoda vasakarat és iparkodás! Női
Napóleon.

Nagyon mulatságos, hogy Heltai ki-
számította, csak húsz emberrel többnek
kellett volna bejönnie naponta, s az üzle-
tünk mentve lett volna. De az a húsz
ember egyik nap sem jött be.

Tegnap beszélgetés Móricz Zsigával
arról, hogy üzlet-e a színház. Másképpen
kellene fogalmazni: üzlet-e a színházban
magasabb nívójú darabot játszani. Min-
den üzlet, a színház is.

Január 6.

Nagy tanácskozások, hogy mi az oka
veszteségeinknek. Arra jövünk rá, hogy a
tiszta veszteség az a körülbelül 28 000
pengő, amit kis társulatunk gázsiján kívül
vendégművészeknek fizettünk ki.

Ebből az volna a következtetés, hogy a
kis társulattal remek előadásokat és jó
darabokat kellene produkálni. Most Hon-
thyra esténként 250 pengőt fizetünk rá.

Azonban a színháznál tehetetlenségi
nyomaték uralkodik, s így adjuk elő a
Naftalint, Heltai egy régi bohózatát,
ugyanannyi költséggel s szerződtetett
idegen színészekkel, mint egy remekmű-
vet. S próbáljuk a Mirabeau-darabot is,
holott mindnyájan jól tudjuk, hogy mást
kellene csinálni.

Ki kellene mászni az ügyből, míg nem
késő. Különben is, teljesen tönkre
vagyok menve, s ez abban a pillanatban
következett be, mikor a honi dolgokon
akartam valamit építeni, s itthon akartam
pénzt keresni. Csak külföldi pénzből
lehet élni, csak nagy kultúrákhoz lehet
csatlakozni, ez nem élet, ez képtelenség.
Igaza van Bírónak, aki megint kiment
Hollywoodba.

Január 13.

Tegnap lettem ötvenéves - egy külsősé-
geiben szerencsés pálya - úgynevezett
világhír, három vagy négy világsiker, és



játékszín

nincsen semmim! Ott állok, ahol húsz-
éves koromban, azzal a különbséggel,
hogy akkor egy bútorozott szobám volt, s
most hat van, pazarló háztartás, gondok.
Mindig mondtam, hogy ez a pálya életve-
szélyes. Most kellett volna kezdődnie a
szép életnek, a biztonságnak, az utazá-
soknak, a kedv szerint való írásnak. Ehe-
lyett napi gondok s a színházigazgatás
összes kellemetlenségei. Energiát kell
gyűjtenem a munkához, amit el kell
végeznem, mert más mentség úgy látszik
nincs.

Most megint a legteljesebb bizonyta-
lanság akörül, hogy mit játsszunk. Gállal
megállapodtunk valamennyire, de megint
kétség, hogy jó lesz-e a darab, ami-ben
fel akarjuk léptetni. Csortossal is tár-
gyalunk.. .

Azt hiszem, most végleg kiderült, hogy
én nem vagyok üzleti aktivitásra való. Én
csak képzelek ilyesmit. Akinek olyan
rendetlen az íróasztala, mint az enyém, az
ne álmodjon arról, hogy rendesen tud
üzletet vezetni, mert ahhoz a legkisebb
dologban is abszolút pontosság kell, nem
is beszélve az időről. Nekem az egész
lényem más. A sok elpocsékolt időből
talán ki tudok hozni oly-kor egy-egy
színdarabot, ami nem olyan nagy munka,
de ami igazgatáshoz, az ezer apró
ügyintézéshez kell, ahhoz nincs erőm,
pláne ha csak fél szívvel adom oda
magamat. Áldolog, s olyan is az
eredmény.

Nehéz órák a Naftalin premierje miatt.
Hát ezért igazgassak színházat, hogy a
főszezonban egy régi bohózatot
játsszunk? Nekünk muszáj valamit elérni,
különben csúfosan végezzük, s a buká-
sunknak következményei lesznek. Igaz,
hogy Móricz a szezon elején csúnyán
megbukott a Szépasszony kocsisával, és
véget jósoltak neki mint színműírónak,
erre rá egy hónapra kolosszális sikere lett a
Légy jó mindhaláliggal.

A Naftalin „történelmi bohózat", sokat
nevet rajta a közönség, de nem jön be rá.
Nálunk még nem volt az egész évben
egyetlen telt ház sem. Mégis csodálatos.
A deficit növekedik - most megint sivár
hetek következnek, a rossz szellemek
uralkodnak ebben a kis házban, hogy nem
tud megtelni - vagy mi nem adunk elég
jót?

Hogy az emberek képmutatók, kapzsik,
hazugok - ne ítéld el őket - kínjukban
teszik, nem jókedvből. Az élet és

önfenntartás rettenetes nyomása alatt
állnak.

Marton Miksa nyilatkozott: a szezon
meg van mentve, elő kell adni a Napó-
leont és a Volt - nincset, és 100 előadás
lesz. Előadjuk - mindkettő nagy külső
siker között megbukik.

A Napóleon bukása érthetetlen. Mind-
nyájan hittünk benne, ez az ideális szín-
darab!

A Volt - nincsben egyáltalán nem bíz-
tam, de óriási közönség- s még nagyobb
sajtósikere volt. A Pesti Hírlap a legra-
gyogóbbat írta róla. Ugyanakkor: semmi
közönség, a ház el van átkozva. A bukás
szélén állunk.

Február 24.

A mai nap: Napóleon megy. Reggel
kilenckor telefonál Miska, hogy Makay
nem játszhat este, harminckilenc fokos
láza van.

Intézkedés. Rábeszélem Székely Gizit,
legyen este hatkor a próbán, nyolckor
játssza a darabot. Somlay azonban nem
vállalja, hogy egy próbával eljátssza a
darabot. Később Székely Gizi telefonál,
hogy ő is rosszul van, nem játszhat.
Keressük Gál Francit, akivel holnap pró-
bálni kellene, de nem található. Délben
még mindig nem tudjuk, lesz-e előadás
este. Thury egész nap fel s alá járkál,
öngyilkossággal fenyegetőzik, ha nem az ő
darabja következik. N. vidéken van,
telefonál, hogy az autóban ül, két defektet
kapott, csak 1/4 8-kor ér a színházba.
Makay nagy lázzal megjelenik, s eljátssza
a szerepet. Veszekedés Francival. Szép
megjelenik, és a fordításért pénzt kér.
Holnapi előadás bizonytalan. Ráadásul N.
olyan orrvérzést kap, hogy alig lehet
megtartani az előadást. A bevétel 230
pengő. Ráfizetés erre a napra körülbelül
1300 pengő. Úgy látszik, mindennek
vége, kis Bródy összeroppant, nincs ren-
dező. Megyek tárgyalni a Fruska jogdíjá-
ról a Vígszínházba. Kezembe veszem a
dolgot, tíz perc alatt rendben van. A
Fruska-próbák kezdődnek Gál Francival,
Heltai Párizsba utazik. Csőd előtt: nagy
siker! Telt ház. A siker a szezon végéig
tart. Heltai hazajön, azt mondja: unalmas.
Ha jól megy valami, akkor unalmas.
Elutazom Brionóba.

Minek ezt csinálni? Kilépni! Vissza a
magánéletbe! Óriási felszabadulás!

Az az igazi, mikor az embernek csak
magával van baja.

CSIZNER ILDIKÓ

A visszafeleselő századelő

A rablólovag és A nagy fejedelem
Veszprémben

Szirmai Albert Mágnás Miskájának Sík
Ferenc rendezte operettbohózatával két-
százötvenkilencedik bemutatóját tartotta
a Petőfi Színház. Nem kerek szám ez,
mégis ünnepi, hiszen ez az előadás, csak-
úgy, mint az előtte sorakozó hét bemu-
tató, a színház megalapításának huszon-
ötödik évfordulójához tapad. Része annak
a magyar évadnak, mellyel a honi dráma
sorsát eddig is ügyként kezelő színház
magát ünnepelte. De nemcsak ez a ma-
gyar szerzőség köti össze a darabokat,
hanem az is, hogy kivétel nélkül olyan
drámák kerültek színre, melyek a század-
ban születtek. Az mára véletlen műve is,
hogy kényszerű műsorterv-változtatás
következtében a ma vagy a közelmúlt
drámaírói helyett inkább a század elején
alkotók javára billent a mérleg. De az
már korántsem írható a véletlen számlá-
jára, hogy ezek az emberöltőnyivel ez-
előtt keletkezett darabok nem kerültek a
nézőhöz közel.

Sikeresebbek voltak - bár korántsem
hibátlanok - a mában gondolkodó elő-
adásaik. Például Gyurkovics Tibor Fek-
vőtámasza. Tordy Géza nemcsak hogy
mindvégig élvezhetővé rendezte az író
darabját, de - ami ennél is lényegesebb -
színészeivel is elhitette, hogy jó darabban
játszanak. Ezzel, no meg az író szín-padi
jelenlétének pszichikai segélyével a
játszókat egészséges versenyre késztette,
és teljesítőképességük legjavát hozta ki
belőlük. S mivel a rendezőnek határozott
elképzelései voltak a megvalósítás mi-
kéntjéről, ezek az önmagukban is jó
egyéni alakítások szigorú hierarchiába
rendeződve kapcsolódtak egybe, és hoz-
tak létre egy színvonalas, az írott anyagot
messze felülmúló produkciót. Az pedig -
bármennyire is vitatható Gyurkovics da-
rabja - nem vonható kétségbe, hogy olyan
problémákat sorakoztat egymás mellé,
melyek mindennapjaink részei. Csak
mélyebbek, húsba maróbbak, össze-
tettebbek, mint ahogy azokat a szerző
színpadra írta.

Miként jelen van és sokkal inkább, mint
a megírás idején a Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról montanai koncert-
hangulata is. A regény - melyből a szín-


