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Bárdos Artúr kései hagyatékának egy

része most került vissza
Magyarországra. Oda, ahol a huszadik
századi magyar színházművészet európai
léptékű képviselője született, élt, dolgozott
- s ahonnét 1948-ban távozni kény-
szerült. 1974-ben, végakarata szerint,
hazai földbe temették el, s most szelleme
is visszatérhet fiai, ifj. Bárdos Artúr és
Bárdos Tamás jóvoltából. A Bárdos fiúk a
Magyar Színházi Intézetnek ajándékozták
édesapjuk hagyatékát.

Három féltve őrzött levél - három fran-
cia író tollából - felidézi Bárdos Artúr
pályájának három állomását. A levelek
közül kettő ismert. Bárdos 1942-ben ki-
adta emlékezéseit Játék a függöny mö-
gött címmel. Könyvében Paul Géraldy és
Romain Rolland leveléről emlékezett
meg, a levelek egy-egy részletének fotóját
is közölve. Nem érdektelen publikálni a
teljes szöveget, amely felidézi az egykori
előadásokat is.

I. Paul Géraldy levele Bárdos Artúrhoz.
1925. január 16.
Uram!
Nagyon köszönöm kedves levelét és a
benne levő kitűnő híreket. Nagyon örülök
ennek a magyarországi sikernek. Kérem,

Bárdos Artúr

adja át köszönetemet a szereplőknek;
megjelenésük, melyet az ön kedvessége
révén hozzám jutott magazinból most
megismerhettem - végre! - minden el-
képzelésemnek megfelel. Helén milyen
szép, okos és finom! És a két férfi milyen
jól kiegészíti egymást.

Maradok hálás barátsággal:
Paul Géraldy

1923-ban Bárdos Artúr, nehezen viselve
az UNIÓ színházi tröszt gazdasági és
művészeti szorítását, otthagyta az általa
alapított Belvárosi Színházat, s kibérelte
a Nagymező utcában álló Renaissance
Színházat, ahol legemlékezetesebb mű-
vészi sikereit aratta. Itt mutatta be Crom-
melynck Csodaszarvas című komédiáját,
Shakespeare Hamletjét, Ibsen Kísértetek
című drámáját, Jean Sarment Árnyha-
lász, Strindberg Haláltánc, Georg Kaiser
Asszonyáldozat és Dario Noccodemi Tök-
mag című művét.

Bárdos így emlékezik erre az időszakra:
„Sokszor heteken át naponta két táblás
házunk is volt. (...) Kitűnően ment a szín-
ház, pedig a szórakoztató darabok mellett
egész sor merészebb dolgot is megkoc-
káztattunk."

Ilyen „merészebb dolognak" tekintette
Bárdos Paul Géraldy Szeretni című drá-
májának bemutatását is. A Ma Este hírlap-
írója szerint mindössze két előadást ter-
vezett a színház, s a bukást már készen
várta egy Lengyel Menyhért-vígjáték, A
waterlooi csata. A bemutató azonban
elmaradt... Paul Géraldy Aimer
(Szeretni) című színjátékát 1921.
december 5-én mutatta be a Comédie-
Française, s a darab egycsapásra
meghódította a legelőkelőbb francia
színház kényes közönségét. Bárdos
pontosan három évvel később tűzte
műsorra Budapesten - s itt is megis-
métlődött a párizsi siker. A kritikusok nagy
része ugyan szemére vetette Géraldynak
a „drámaiatlan" - azaz nem elég cselek-
ményes - történetet, de a költői szépsé-
gek alól senki sem tudta magát kivonni.
Galamb Sándor egyenesen a drámai mű-
nem megújítását észleli Géraldy művé-
ben: „ .. formapróbálkozása az európai
dráma következő fejlődésére mutat".

A Renaissance Színház előadása a szá-
zad első felének színészcentrikus színját

szásán belül is kiemelkedő. Nemhiába írja
Géraldy, hogy a színészek megjelenése
megfelel az általa elképzelt karaktereknek.
Simonyi Mária pályájának egyik legnagy-
szerűbb alakítását nyújtotta. Somlay Ar-
túr is tökéletes, érett művészettel formálta
meg szerepét.

II. Romain Rolland levele Bárdos Artúr-
hoz. 1925. október 20.

Kedves Uram!
Csak ma kaptam meg levelét; köszönet
érte.

Túlságosan késő van már ahhoz, hogy
A szerelem és halál játéka című darabom
mellé megfelelő egyfelvonásost ajánljak
előadásra. Egyébként is nehéz volna olyat
találni, amelyik tökéletesen harmonizálna
vele.

Bázelben, ahol A szerelem és halál já-
téka nyitotta meg az évadot - (mert a
budapesti előadás nem ősbemutató:
mintegy hatvanszor játszották már a mű-
vet Németország és Svájc vagy tíz színpa-
dán) - igen szerencsés elgondolással
Beethoven nagy Leonóra-nyitánya előzte
meg az előadást. Ez valóban természetes
bevezetés. Általában Beethoven zenéje
(a Leonóra-nyitány, az Egmont vagy egy-
egy szimfónia részletei) a legjobb előké-
szítés a forradalomról szóló drámákhoz.
Beethovenben valóban a forradalom szel-
leme lélegzik.

Sajnos nem tudok Budapestre utazni az
előadásokra, ami pedig a szerzői esteket
illeti: évek óta nem tartok már ilyet. De
őszintén remélem, hogy egy napon majd
eljöhetek és személyesen is megismerhe-
tem Ont. Sok barátom van Magyarorszá-
gon, és mindig forró csodálattal adóztam
dicsőséges és tragikus sorsú hazájának.

Fogadja, kedves uram, szívből jövő ro-
konszenvemet

Romain Rolland

Az UNIÓ 1925-ben megbukott, s Bár-
dost két pénzember felkérte, hogy vegye
ismét át a Belvárosi Színház igazgatását.
Bárdos nem tudott ellenállni a csábítás-
nak. A szezont Paul Géraldy Ha akar-
nám... című vígjátékával nyitotta meg. A
továbbiakról így számol be könyvében:
„Utána a mindenkori Belvárosi Színház
egyik legnagyobb és legszebb sikere kö-
vetkezett: Romain Rolland színműve, A
szerelem és halál játéka. Az emberiség
egyik válságos, kegyetlen korszakában
(a francia forradalomban) az emberi szen-
vedély és az emberi méltóság, a szív és az
ész válsága."

A Rolland-dráma azonban nem töltött ki
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Romain Rolland levele

egy teljes estét, ami a pesti publikum
számára - ki tudja, miért - idegenül hatott.
Bárdos sokat töprengett azon, mivel
párosítsa össze a darabot. Végül a szerző-
től kérdezte meg, milyen megoldást aján-
lana. A válasz azonban késett - Rolland a
premier előtt négy nappal keltezte vála-
szát. Í gy a főpróbán és néhány további
estén a Rameau zenéjére komponált Szi-
luettek című balettel kezdődött az elő-
adás. Az ismert balettcsillag, Ptasinszky
Pepi (Jozefina) és az Operaház balettkara
kalauzolta a nézőket a forradalmat meg-
előző gondtalan párizsi életbe. Több kri-
tika kifogásolta a bevezetést, hiszen a
dráma első jelenete megismétli ezt a han-
gulatot.

Végre megérkezett Rolland válasza - s
október 27-től a balett helyett Beethoven
egyik vonósnégyese csendült fel. Bárdos
memoárjaiban hamisít egy kicsit Rolland
levelén: „A Jean-Christophe írója stílsze-
rűen válaszolt: játszassam el a darab előtt
Beethoven Leonóra-nyitányát vagy egyik
kamarazeneművét - ez lesz a legszeren-
csésebb hangulatelőkészítése a forrada-
lom e drámájának..." Hogy miért nem
játszott Bárdos Beethoven-nyitányt vagy
szimfóniarészletet, ahogy az író
javasolta? A válasz egyszerű: a kis
színház bevétele még siker esetén sem
volt elegendő egy szimfonikus zenekar
estéről estére való felléptetéséhez.

Az előadás ettől függetlenül nagy siker
lett. Ambrus Zoltán egyenesen legelső-
rangú drámaírónak nevezi Romain Rol-
land-t. De a kritikák dicsérő jelzőiből kiju-
tott a három főszereplőnek: Gellért Lajos-
nak, Simonyi Máriának és Táray Ferenc-
nek is. Ráskai Ferenc szerint Bárdos Artúr
„igazgatói és rendezői pályájának leg-
szebb sikerét aratja". Max Reinhardt is
eljött az előadásra, s nem győzött csodál-
kozni az áhítatosan figyelő pesti közönsé-
gen. A színjáték sikeres szériáját - a sze-
zon végéig minden hónapban többször is
eljátsszák néhányszor - Bárdos Artúr
újabb meglepő lépése zárta le: Paul Rey-
nal Az ismeretlen katona című művének
bukása után a kritikában, a közönségben
és önmagában csalódva családostul Ber-
linbe költözött.

III. Edouard Bourdet levele Bárdos Ar-
túrhoz. 1930. október 1.

Uram!
Köszönöm kedves levélkéjét, melyet rövid
távollétről visszatérve kaptam meg.
Nagyon örülök a jó híreknek, amelyeket A
gyönge nem budapesti előadásairól közöl.
Különösen szeretném tudni, ha alka-
lomadtán megírná nekem, vajon a közön-
ségsiker tartós-e, és Ön továbbra is elége-
dett-e a bevétellel.

Köszönöm darabomnak az Ön elképze-
lései szerinti bemutatását, és kérem, adja
át köszönetemet és gratulációmat a mű-
vészeknek és a rendezőnek.

Fogadja :szívélyes üdvözletemet
Edouard Bourdet

Bárdos berlini működése után, 1930
nyarán érkezett haza. A Magyar Színház-
ban - ahol ekkoriban évente változtak az
igazgatók - vállalt művészeti vezetői állást
a tőkepénzes Juhl Marcell mellett. Juhl
egyike volt azoknak, akik szívesen
veszítették el pénzüket színházi vállalko-
záson. Bárdos szakértelme lett volna hiva-
tott ellensúlyozni az igazgató dilettantiz-
musát, ezt azonban Juhl nem engedte, s
Bárdos otthagyta a színházat.

1930 szeptemberében azonban ebből
még semmi sem látszott. Az új rezsim
nagytervekkel indult: művészi színvonalú
színházat akart adni a közönségnek olcsó
helyárakon. Elsősorban magyar szerzők
műveitől várták a sikert, noha az évadot
francia vígjátékkal nyitották: Edouard
Bourdet A gyönge nem című darabjával.
A szerző a kor divatos írója volt. Magyar-
országon először Rubicon című drámáját
játsszák 1912-ben, a Vígszínházban, de
Reinhardt egyik vendégjátéka alkalmából
La Prisonnière című munkáját nem enge-
dik bemutatni. (A művet Bárdos Artúr
adatja elő 1946-ban Rab lélek címmel.)

Hogy miért A gyönge nemre esett a
Magyar Színház választása? Bárdos a leg-
sikeresebb francia darabot akarta meg-
szerezni, márpedig A gyönge nemet a
párizsi Théâtre de la Michodière három-
százszor játszotta. Persze ahhoz, hogy itt-
hon is „vígszínházi siker" legyen, amiről
Bárdos mindig álmodott, szükség volt a
Vígszínház szellemének megtestesítőire:
Góth Sándorra mint rendezőre és színész-
re, valamint feleségére, Góthné Kertész
Ellára. (Tulajdonképpen ők voltak a darab
felfedezői: párizsi útjuk során látták e
valóban nekik való vígjátékot.)

A kritikák egyöntetűen dicsérték Bourdet
paradox ötletét, miszerint az emanci-
pációval a párválasztási szokásokban is
beköszönt az egyenjogúság; méltatták a
karakterisztikus figurákat, különösen a
mulatságos férjvadász, férficsábító nőala-
kokat. Kiemelik a szellemes dialógusokat,
amelyek visszaadásában nagy érdemet
szerzett Lakatos László, a fordító.

Bárdos így számol be életének erről az
időszakáról: ,,... a vállalkozó a maga bő-
rét, a legsajátabb anyagi érdekeit is koc-
kára vetette. (...) Ha dolgozni hagyott
volna, akkor talán ... lehettek volna kilátá-
sai. De nem hagyott. Alig egy félév múlva
otthagytam a színházat..."

S mi következett ezután Bárdos Artúr
életében? Természetesen újabb színház-
átvétel, újabb színházalapítás: ezúttal a
nyolcadik. G. T.


