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A BELVÁROSI SZINHÁZ VÉGE

Kétségtelen, hogy régóta nem volt még mifelénk olyan kultur
botrány, mint amilyen a Belvárosi Színház körül lejátszódik. Maga
a puszta tény csak annyi, hogy most szűník meg egy színház,
amely már másfél évvel ezelőtt a megszűnés állapotába jutott. Ez
még önmagában nem volna rendkivüli eset. Színházak keletkez
nek, színházak buknak, színigazgatók bukkannak fel, hol egy ká
véház tulajdonosi irodájából, hogy egy bankári, vagy részvénytár
sasági igazgatói székből, hol ennél irodalmibb környékről, igazga
tók mennek, hol vissza kávésnak, bankárnak, hol vidéki rendező

nek. A lapok színházi hírrovata több-kevesebb izgalommal közli
az eseményeket s az úgynevezett "színházi kultúra" virágzik tovább.
Amí azonban a Belvárosi Színház esetében több, mint puszta ese
mény, sőt, ami ezt az eseményt kultúr botránnyá teszi, az az a cso
dálatos politikai s többé-kevésbbé kultúrpolitikai, az a felekezeti,
faji és üzleti indulatörvénylés, amely e jobb sorsra méltó színhá
zat körülkavarogja. A Belvárosí Színház ügye így kortünetté s egy
ben szomorúan magyar tünetté dagad.

Most, hogya Színházat átveszi a Magyar Filmiroda híradómozi
céljaira, harcias cikkek tömege jelenik meg, viták támadnak, vádak
és védelmi szózatok harsognak. A cikkek tömegéből kiemelkedik
Kiss Ferencnek, a Színművészeti Kamara elnökének tragikus nyi
latkozata, valamint Gogolák Lajosnak a Magyar Nemzet-ben meg
jelent tájékozatlan, ám burkolt gyanúsitásokkal és kárörvendő tá
madásokkal túlzsúfolt kolumnás cikke. Hogy tisztán lássunk a
süllyesztőbe került színház ügyében, el kell mondanunk, miért és
hogyan lett a Belvárosi Színház az, ami lett s miért és hogyan tör
tént, hogy szomorú sorsa beteljesedett.

Tavaly télen a Belvárosi Színház igazgatója és tőkése, Bárdos
Arthur és Herman dr. közölte az ílletékes íórumokkal, hogy a
színház fenntartásáról le kell mondanía, mert a vállalkozás defi
cit jét nem tudja fedezni. Akkoriban volt ez, amikor a, Színművé
szeti Kamara megalakulásával kapcsolaltban a színházak vezetésé
ben gyökeres változásokat követeltek. E változások részint elked
vetlenedést, részint megtorlást váltottak ki a színházak zsidó érde
keltségeiből. Attól lehetett tartani, hogy a budapesti színházak
egy részét azért zárják be, mert a változott körülmények között a
zsidó tőke nem lesz többé abban a helyzetben, hogyaszinházakat
irányítsa, más részét pedig azért, hogy al zsidóság megmutassa:
nélküle nincs színház Budapesten. Hozzájárult a színházbezárási
járványhoz a zsidó színészek nagy tömegének eltávolítása a szín
padokról.

Az első színház, amely megszűnését bejelentette, a Belvárosi
Színház volt. Deficitjét hozzávetőleg nyolcvan-százezer pengőre le
betett tenni, bár pontos szám nem állapítható meg, mert a hitele
zők egész tömege szerepelt kisebb-nagyobb összegekkel. Bárdos és
Herman semmiképpen sem volt abban a helyzetben, hogy a zsidó
törvényes, színművészeti-kamarás világban továbbvezesse s új abb
terhekkel tetézze színházát. A Belvárosi Színház tehát odaállt a
"halottak élére", hogy megnyissa a "pusztulásnak indult budapesti
színhází kultúra" szomorú gyászmenetét.
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Ezt azonban mindenképpen meg kellett akadályozni.
Egy mód kínálkozott csak: vegye át az állam a színházat, je

löltessen ki a Kamarával igazgatót, lássa el bizonyos minimális tá
mogatással s így beállítva a nemzeti kultúra szolgálatába, a lassan
lassan öntudatosodó magyar közönségre támaszkodva teremtsen az
irodalom, a színészek számára nemzeti és - tegyük hozzá: népi 
jellegű munkateret.

Ma már nem titok, hogy így is történt. Névlegesen egy korlá
tolt felelősségű társaság alakult Bodócsy János, Antal Endre és
Bodor György részvételével, ez a társaság azonban csak fedtJszerve
volt az államnak s arra szolgált, hogya színházat kellő ellenőr

zéssel, szabadsággal s egyéni felelősséggel vezessék. Ugyanekkor
a Kamara, Kiss Ferenc javaslatára, Patkós Györgyöt ajánlotta igaz
gatónak. De mert Patkós még nem bizonyította be igazgatói ráter
mettségét, igazgatótársul két tapasztalt kamarai tagot: Boray La
jost és Mihályfi Bélát állították mellé. A szükséges támogatást
Imrédy miniszterelnök gyors és erélyes intézkedésére negyven
ezer pengős összegben megkapták, az új vállalkozás tehát megin
dulhatott.

Megindulhatott, mert Patkós Györgynek a zsebében volt az én
Földindulás című darabom. Darabomról többen tudtak. Nem áru
lok el titkot, ha megmondom, hogy ez volt az a darab, amelyre
problémájánál. stílusánál, egész szelleménél fogva egy ilyen erő

sen nemzeti-népi szellemű vállalkozás építhetett s ami erkölcsileg
is nemcsak igazolta, de szükségessé is tette az állami támogatást.
Imrédy Béla, Zsindely Ferenc államtitkár, Haász Aladár, de' Kiss
Ferenc is átlátta írói szándékom jelentőségét s Patkós, illetve a
Földindulás mellé állt. Egyiküknek sem volt oka megbánásra, mert
elmondhatom, hogy a Belvárosi Színház vezetősége az én darabom
ból élt az utolsó pillanatig.

Az új vállalkozás nem volt jogutódja a, réginek, mint ezt a hi
telezőknek a színház ellen indított pere jogerősen eldöntötte. Nem
volt, azért, mert arról volt szó, hogy egy megszűnt vállalat helyén
maga az állam indít új vállalatot.

Emlékezetes még, hogy az új vezetőség az új darabbal milyen
rendkivüli eredményt ért el. Darabomat jóval több, mint százezer
ember nézte meg, lIJ legkülönbözőbb társadalmi egyesületek, szer
vezetek álltak a Földindulás mellé, Hogy mennyire nem volt ez
a siker az, aminek Gogolák szokott epés jellemzése mutatja, ki
tűnik a színház társulatának vidéki turnéjából. Minden városban,
ahol a társulat megfordult, ezrek rekedtek ki a színházból, külön
autóbuszok vitték a környék falusi népét az előadásra, tomboló
lelkesedés, ünneplés kísérte a színészeket, én pedig a társadalom
minden osztályából tömegével kaptam il leveleket, írói pályám e
legszebb kitüntetéseit, a lelkük mélyéig megrendült emberektől.

Paraszt- és úriasszonyok, rendörök. magasrangú katonatisztek és
közkatonák, minden Ielekezetbéli papok kerestek fellevelükkel,
nem egyszer megrendítő vallomást téve életük tragédiáiról. Ami
kor pedig a hivatásos színészek befejezték munkájukat, az ország
minden részében műkedvelő társulatok keletkeztek s játszották
- s [átszák ma is - darabomat istenhátamögötti kis falvakban is.
Lelkes ifjak körűtra indultak vele, volt olyan társaság, amely
tizennyolc-húsz. vagy még több faluban is megfordult a Földindu
lás-sal. Ahol megjelentek, az egyszerű nép tódult a kezdetleges
"színházba", a primitiv kulisszák között játszott darab meg
nézésére.
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Nyugodt lelkiismerettel állapítom -meg: a Földindulás valóban
népi darab, Kollekii» dráma a szó mindenféle értelmében. Patkós
örök érdeme, hogy megérezte ennek a darabnak a jelentőségét,

a színházé, hogy úgy adta elő, ahogyan előadta, a kormányé, hogy
lehetővé tette és támogatta.

Életem egyik legboldogabb korszaka volt a Földindulás elő

készítése. Igazi férfimunka volt. Körülöttünk rosszindulat, rágalom
hadjárat, kajánság, cinikus jóslatok sziszegése, mérhetetlen irigy
ség kavargott. A zsidó társadalmi szervezetek bojkettot rendeztek
ellenem. Kikiáltottak mindennek, még plagizátornak is. De olyan
művészek dolgoztak a szinpadon, mint Páger Antal, ez a csodála
latos magyarságú ember, Vaszary Piri, aki sohasem állott olyan
közel ahhoz, hogy valóban a nemzet nalgy színésze legyen, mint
ekkor, Egyed Lenke, aki később a Végrendelet főszerepében igazi
nagy tragikának bizonyult, a finom, okos Eszenyi Olga, al halk,
egyszerű Boray Lajos, a nyers Mihályfi s a többi színész is, vala
mennyi egy igaz magyar ügy szolgálatában megnemesedve és
megnőve. Hosszú Zoltán, a rendező, darabom minden mondatában
elmélyült. Igen, ez szép munka volt. összeforrtunk magyarságunk
szolgálatában, népünk sorsában, lelkében, úgy éreztük, mintha
Sztaniszlavszkij színházának rnunkásai volnánk. A legnagyobb fel
adatot tűztük magunk elé, hittük, hogy ebben a kicsiny, intim szín
házban, amely eleddig be messze esett a magyar nemzeti iroda
lomtól és színjátszástól, - ha volt is egy-egy kiváló előadása, mint
pid. a Szent Johannáé, - igazi, meg nem alkuvó, korszerű, min
den izében-porcikájában magyar művészetet teremtünk.

Ez a törekvésünk akkor is tiszteletreméltó lett volna, ha nem
akarunk többet egy kis kísérleti színháznál, egy kis rendezői pró
bálkozásnál, egy kis stíluskeresésnél. "Minden más táján a világ
nak" tiszteletet, megbecsülést, elismerést érdemeltünk és kaptunk
volna. Budapest társadalmának túlnyomó része s vele bizonyos
entellektüel urak és hölgyek azonban, akik oly áhítatos rajongás
sal tudtak leborulni a weimári Néemtország, vagy Páris extrém
színpadí kísérletei előtt, akik elájultak a frakkba öltöztetett Ham
lettól, cinikus fitymálásnál egyebet nem mutattak irántunk. Mind
egy. Tudtuk, - én legalább biztosan tudtam - hogy amit te
szünk, szent hittel, magyarságunk szeretetéből tesszük, munkánkat
tehát siker koronázza. Igy is lett.

* * *
Időközben azonban igen gyorsan megmutatkoztak a Belvárosi

Színház vezetésének belső betegségei. Legelőször Bodor György
dr., a k. f. t. ügyvezetője vált meg a színháztól s lépett ki a társa
ságból is. Eladdig az ő ellenjegyzése nélkül kifizetés nem történ
hetett, szígorú rendet tartott a vállalkozás ügyeiben. Valóban, óra
rnűpontossággal történt minden, - ami magyar színházi vállalko
zásnál ismeretlen! A színház egykettőre visszanyerte hitelét. te
kintélye telj es volt. Színészei, tisztviselői boldogan léptek be ka
puján. Bodor és Patkós között azonban szűntelen nézeteltérések
voltak az anyagi dolgok megítélésében, így Bodor jobbnak látta
a visszavonulást. A társaságban Hosszú Zoltán lépett a helyébe.

Kitörtek az ellentétek az igazgató-társak és Patkés között is,
főképen féltékenységi okokból. Patkós nem tűrt beleszólást, véle
ményt, ellentmondást, bírálatot. Úgy érezte, holmi kis Mussolini
lett belőle. (Nem ő az egyetlen, aki ebben a hibában szenved a
színházak táj án). Szépszerével megszünt hát Mihályfi és Boray
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igazgatói, vagy tanácsadói szerepe is, leginkább azért, mert ők a
Kamara ellenőrzését is jelentették. Mihályfi már ősszel csak a
Földindulás előadásain lépett fel, mig Boray megmaradt a szin
háznál állandóan szereplő művésznek.

Amikor tavaly ősszel a Belvárosi Színház a Végrendelet elő

adására készült, lényegesen megváltoztak tehát a személyi kap
csolatok. A színészek közül nem volt már ott Páger, Vaszary is
jobbnak látta visszatérni a sokkal könnyebb múzsa szolgálatához,
annál is inkább, mert e múzsa képviselői a Vaszary-fiúk voltak.

Bár Patkós körömszakadtáig tagadta, tudom, hogy Végrendelet
círnű darabomra háromízben kapott szubvenciót a kormánytól. Ez
volt az oka, hogy nyomban a Földindulás után, - nagy kárára a
Végrendelet-nek - előadta. De más darabja, amire irodalmi, er
kölcsi szempontból egyaránt hivatkozhatott volna, nem akadt. Igy
a Földindulás több mint kétszázas előadás-sorozata brutálisan rá
nehezedett a Végrendelet-re s ez a jobb sorsra méltó művem nem
érhette meg a századik előadást sem. Pedig - mint kritikusaim
KÖZül Possonyi László oly világosan meglátta, - az a jelenet is,
amelyben a hamis esküt tett öreg parasztasszony a bűntudat lép
csőin fölemelkedik a nagy igazsághoz: oszd szét mindenedet és
úgy kövess engem. megérte az előadást, ha több érték nem lett
volna is a darabban. (Eféle jeleneteket nem igen láttam a "buda
pesti színpadi kultúra" oly agyondícsért remekei között ...) Hogy
pedig a nép mennyire megértette ezt a darabot is, bizonyítják a
falusi műkedvelő-előadások, de a pestkörnyéki munkáselőadások is.

Patkósnak volt egy írója, aki egyben az új színházi törekvést
is jelentette. Ez az író én voltam. Nérni igazsággal mondották te
hát rosszmájú irígyeink: a Belvárosi Színház tulajdonképen Kodo
lányí-színház. Én ezt semmiképen nem akartam, Patkósból azon
ban - sajnos, - hiányzott a képesség, hogy a magyar irodalom
mal, - de bármilyen irodalommal is, - kapcsolatot teremtsen,
tartson fenn, tehetséges magyarokból képességük javát kicsiholja,
beléjük hitet, lelkesedést, ambiciót, kitartást öntsön, a lannangő

tehetségeket szeretettel, megértéssel és alázattal felkutassa, a meg
lévőket meghódítsa. Csodálatos tulajdonsága volt, hogy csak az én
műveim előtt hajolt meg, mások munkája iránt a türelem legele
mibb követelményeit is nélkülözte, Ha mégis keresgélni kezdett,
hiszen a feladat szorongatta, jobbra-balra kapkodott s bogáncs
ként ragadtak rá a silányabb fajsúlyú emberek és művek. Kísér
teties érzékkel fedezte fel a giceset s ez a tulajdonsága hónapról
hónapra dagadt. Végül ösztönös színpadi érzékét megmagyarázha
tatlan módon elvesztette, a giccs iránti lelkesedés elefantiázisába
esett s ez elnyomta benne azokat a nyers, vidékrőlhozott jó tulajdon
ságait is, amelyek mint ismeretlen, szegény fiatalembert számomra
szimpatíkussá tették. A veszélyt láttam, tudtam, az egész gyönyörű

kezdeményezés menthetetlenül elsorvad, segíteni is akartam a
bajon. Többször felajánlottam, hogy olvasok, keresek a színház
számára darabokat. Ajánlatomat elfogadta, de napirendre tért
fölötte.

A Végrendelet, ha sikere nem is mérhető a Földinduláséhoz,
tisztességes produkció volt. Ezenfelül háromízben is jutatott a
szinház számára szubvenciót. A következő darabokat azután már
Patkós teljesen a maga feje és szíve szerint választotta, abból in
dulván ki, hogy jó üzletet csinál velük. Holott j6 üzletet csinálni a
Belvárosiban egyszerüen lehetetlen volt. Az az új közönség, amely
hez az új színház szólani akart, - s amelyhez szólania kellett, -
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egészen más volt, mint a régi közönség.. MindenekeUitt szegény.
A helyárakat tehát lényegesen le kellett szállítani, hogy e sze
gény magyar réteg egyáltalában bemehessen a színházba. (Még
így ís erején felül áldozottl) De ha a Herman-féle Belvárosi Szín
ház mintegy százezer pengő deficitet halmozott fel a sokkal gaz
dagabb zsidó közönség kiszolgálása mellett, mennyivel inkább de
ficitesnek kellett lennie az új vállalkozásnak l Emellett a nézőtér

első széksorai úgyszólván állandóan üresen tátongtak. Páholyai
szintén. A színháznak csak a hátrább eső helyei teltek meg,
mutatván annak a magyar rétegnek szociális helyzetét, a melunek
mi, magyar irók, dolgozunk s amelyet egyeféle színház szolgál.
Hogy képzelte Patkós György, hogy bármíféle giccses, vagy üres
tingli-tanglival meg tudja tölteni színházát az első sorokig s nyer
a "bolton", holott akkor is rá kellett fizetnie, ha a néz{Jtér zsúfo
lásig megtelt! Hiszen ezért vette át az állam, ezért folyósított
szubvenciót! Ebből a támogatásból legfeljebb megtakarítani lehe
tett, mint ahogy tekintélyes megtakarítást ért el Bodor György
szigorú, korrekt ügyvezetése. De nyereséget besöpörni l Részeg
álomnak is képtelenség volt.

Olyan darabok következtek tehát, amelyeknek a színház ere
deti céljához semmi közük sem volt. A színpad átalakult brettlivé.
Patkós jobbra-balra szimpátiákat keresett, ahelyett, hogy írót ke
resett volna. Görcsösen szorította színháza színvonalát egyre
lejjebb. A szubvenció, természetesen, ilyen körülmények között
elmaradt. Vak makacssággal hozott színre olyan darabot, amely a
széles nemzeti rétegek helyett csupán botrányra, vagy szenzációra
éhes pletykacsoportokat érdekelt. Más színházből régen kikopott
darabot "zenésíttetett" meg s drámai színészeivel operettesdit ját
szatott. Miért? Hogy "keressen" ...

Közben, természetesen, a színház adósságai egyre nőttek. Végre
elérkezett Patkós odáig, hogy egy "ismeretlen" szerző háborús mu
tatványával öccse, Patkós Bertalan neve alatt, - nehogy a pénztárt
le lehessen foglalni, - kivonult az Angolparkba. A mágneses
patkó azonban ott ugyancsak nem vonzott tömegeket, földindulás
ról többé szó sem volt.

Patkós igazgatása az utolsó hónapokban fejvesztett kapko
dássá lett. Eszmei és erkölcsi céljait cserbenhagyva, józan logiká
ját elvetve s a bukást előre látva, mindenáron "tartalékolásra"
törekedett, mint nem egyszer mondta. Hogy miből "tartalékolt",
Isten tudja. Hiszen olyan kasszaraportokat tett elém is, amiktől

elképedtem. A nézőtér tele volt, - vagy legalább is kétharmadrész
ben megtelt, - s a bruttó bevétel mégsem rúgott százhatvan-két
száz pengőnél többre. Holott ha csak fejenként a kötelező egy
pengőt fizették meg a jelenlévök, sokkal többnek kellett befolynia.
Egy másik szerző színházi ügynöke panaszolta ugyanezt a csodála
latos tüneményt. Megtörtént, hogy Patkós boldogan tekintett végig
a nézőtéren, de amikor a jelentést látta, fejéhez kapott "kétségbe
esetten" és "elszörnyedve": a bevétel alig érte el a kétszáz pengőt.

Hogy csinálta ezt, Isten tudja. "Országos volt a pusztulásban", 
mint József Attila mondja.

Én már a télen megszakítottam vele a személyes érintkezést.
Sajnáltam őt, hiszen valaha, évekkel ezelőtt, másnak láttam, mást
vártam tőle. Hittem benne. Nyers, szerény, közvetlen, magyar mi
voltában rokonszenvesebb volt számomra a magyar színházi világ
sok raffinált, mindenkinél okosabb, gőgös és .Jcultúrált" szakem
berénél. És én voltam, aki melléálltam a szegénység és ismeret-
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lenség idején. Én írattam vele sorozatos cikkeket a régi Nemzeti
Színház ellen, így került Németh Antal mellé dramaturg-titkárnak.
Baráti körömbe bevezettem, céljait magamévá tettem, nehézségeit
egyengettem. Az én művem emelte az egész ország nemzeti köz
véleményének tiszteletében olyan magasra, amilyenről magyar
színigazgató sohasem álmodott. És mégis, - bármily nehezemre
esett, - szakítanom kellett vele, mert megértettem, hogy nem ké
pes következetesen járni az egyetlen úton, amely a magyar nép,
a magyar kultúra szolgálatára kötelez.

* * *
Nem térek ki most a szomorú tapasztalatokra, amíket Patkös

sal kapcsolatban egyre gyakrabban tettem, maradjanak ezek az
én keserű magánügyeim. Inkább foglalkozom néhány szóval Gogo
lák Lajos említett cikkével. mert magyar kortünet. Az elmondottak
után az olvasó világosabban belelát Gogolák indulataiba, céljaiba,
cikkének hátsó kijárataiba. A cikk nem lepett meg, nemcsak, mert
hozzászoktam már, hogy emberek, akik egész életük során egyet
len pozitiv gondolatot vagy tettet nem csiholtak ki magnkból s
működésük abban merül ki, hogy mérhetetlen fölénnyel bolygas
sák, kifogásolják, gúnyolják, dorongolják, amit mások a maguk
feleltJsségére, a maguk hitével és munkájával alkotnak, hanem mert
ebben a társaságban is külön tapasztalatain vannak Gogolák Lajos
ról. Megkérdezhetném, mi címen okoskodik és gáncsol bele a Bel
városi Színház ügyébe, de tőle jogcímeket kívánni meddő dolog
volna.

Tájékozatlan cikke holmi általános kortörténeti és színházel
méleti szólamok után csakhamar áttér a lényegre. Ezt az alcím
mondja meg: "Mit jelent a "népies színiátszás". Ezt Ifja:

vA színházat magát sajnáljuk most, nem a mostani Belvárosi
Színházat. De egyben igen méltányoljuk a fiatal "népies" igazgató
nemes elhatározását, hogya Belváros előkel6 korzózó közönségé
nek módot adott arra, hogy ilyen előkelő híradómozí puha zsöllyéí
nek ölén gyönyörködbessék a kor változó eseményeiben. A fiatal
igazgató népi és szocíális lobogókkal és "fajvédelmi" színjátszási
igényekkel érkezett. Ime, szociális és népi szempontjainak, faj
védő érzületének most is tanújelét adta: a Belváros előkelő közön
ségének szórakoztatásáról előnyösen gondoskodott. Ez a még ma
is jobb ízlésű közönség ugyanis kétségtelenül szívesebben megy az
új híradórnoziba, mint az egy év alatt nagy sikerrel írodalmiatla
nított Belvárosi Színházba, Nagyon helyes volt tehát, hogy az elő

kelő ízlésű közönségnek, a korzó hölgyeinek és urainak a népies
szellemű igazgató ilyen előnyös és kedves időtöltési és szórakozásí
lehetőséget nyújtott. A Belváros disztingvált espressói és sörözői

után, íme, az új híradómozi is mindent megtesz olyan irányban,
hogy az előkelő közönség édes fővárosunk szívében kellemesen
érezze magát. De mi köze ennek mégis ahhoz a népies nemzeti
programmhoz, mellyel az igazgató, kitörve a Nemzeti Színház túl
fűtött titkári szobájából, az irodalmi és színhází világ közérdeklő

désének hippodromjára megérkezett?"
A cikk idézett szakaszából nemcsak a népi irodalom ellen sis

teregnek a mérges gúny nyilai, amikor megjegyzi, hogy: "Ez a
még ma is jobb ízlésű közönség kétségtelenül szívesebben megy
az új híradómoziba, mint az egy év alatt nagy sikerrel irodalmiat
lanitott Belvárosi Színházba", holott az a közönság, amelynek
ízléséről oly elismeréssel szól a cikkíró, Bárdos és Herman közön-
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sége volt, - hanem a "népies" és "fajvédő" szavak finom alkalmazásá
val semmibeveszi azt a több mint százezer főre rúgó magyar tö·
meget is, amely, igenis, megnézte a "népi igazgató" produkcióját,
a Földindulást. Hagyjuk azonban a cikkíró részéről megszokott,
személyem ellen irányuló cinikus célzásokat : a tény az, hogy a
Belvárosi Szinházat a Magyar Filmiroda negyvenezer penglJ lelé
pési dij ellenében vette át Patkos GyörgyttJl, vitéz leveldi Kozma
Miklós, illetve a Filmiroda címére kell tehát átutalnom Gogolák
kajánul maró megjegyzéseit. Patkós bűne az, hogy elvesztegette a
népi színjátszás munkahelyét, de a mozíhoz csak annyi köze van,
hogy Törey Zoltán igazgatótól átvette a lelépési díjat. (A K. f. t.
s benne többek között Hosszú Zoltán dolga, hogy a negyvenezer
pengő illetöségét megítélje ...)

Aztán így folytatja Gogolák:
" A dolog, valljuk be, egészen egyszerű. A Belvárosi Szinházban

egy év előtt történt változás, ma már világosan látható, nem szol
gált magasabb művészí és irodalmi érdekeket. Szó se volt itt új
színjátszásról és új művészetről, csak személyi elhelyezkedésről,

sikeres és korszerű előretörésről. Mára már a Kamara is nyilván
sajnálja, hogy ez a "nemzeti" és "népies" jelszavakka l történt. Ne
értessünk félre: magunk is igen szükségesnek tartottuk mindig,
hogy a budapesti színház levetkőzze ízléstelen és helytelen kinö
véseit s jobban kifejezze az igazi Magyarországot. De az igazi ma
gyarság és az igazi népiesség kifejezése korántsem lehet ürügy
sem személyi törtetésre, sem pedig ordináréságra, új ízléstelensé
gekre. A budapesti színjátszásnak oly magas volt eddigi színvona
la, hogy az nem lehet ezután sem tárgya mindenféle "vidéki" és
műkedvelö kisérletezésnek. Olyan színházat akarunk, mely méltó
Bajza József, Vörösmarty, Gyulai Pál szelleméhez. Nem tudunk ar
ról, hogya Belvárosi Színház új igazgatása alkalmazkodott volna
ezekhez a hagyományokhoz. Ha ezek szellemében jött volna kor
szerű népi és nemzeti megújhodás, nem következtek volna nyilván
a mostani bajok. A színház "klasszikus" műoészet : szigorú formá
kat, irodalmi hagyományokat, társadalmi és szellemi kötelesség
érzetet, ízlésben fegyelmet, egyéni extraturokban aszkézist követel.
Minderröl nem volt szó a Belvárosi Színháznál. Az alapvető szel
lemi kellékek híján pedig a szinház új igazgatása hiába hivatkozott
minduntalan "népiességre", "magyarságra", "új" irányokra.

Nem volt itt semmi "népiesség" - folytatja - inkább csak
sztentorí kulisszahasogatás. A Belvárosi Szinház már eleve nem le
hetett "népi" szinház, már· alkata is magasabbrendű irodalmi ka
marasz'ínházi szerepre predesztinálta. Nem "népi" színjátszás az,
ha népieskedő, kulisszahasogató darabokat játszunk szabadjegyes,
beterelt, kirendelt közönség előtt. Ezt még nem ismerték fel nálunk
azok, akik annyit beszélnek a színészet népi megújításáról. A né
pies szinjátszás nem vegyes értékű ,.népies" darabok színpadra
kényszerítése, hanem olyan nemes erőkifejtés, mely a világiroda
lom és a magyar irodalom klaeezikusaii, legnagyobbjait közel hoz
za a tanulni akaró, az igazi miioéezetet úgy szerettJ szegény embe
rekhez. Mert van-e hűbb, szebb közönsége a tiszta színjátszásnak,
mint a dolgozók áhítatos tömegei? OU van a Tisza Kálmán-téren,
a proletárnegyedek határvonalán a Városi Színház óriási épülete,
tessék ott rendezni igazi "népi" előadásokat bevált nagy értékek
bemutatásával, nagy emberi géniuszok nemes előadásával. Higy
gyék el, nagyobb eredménye lesz, mint mindenféle belvárosi
"népies" kísérletezesnek. De a "nép" ürügyén a színjátszásból el-
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alkudni az igazi irodalmat, a tiszta emberiességet: igazán nem
méltő Thália papjaihoz. akiknek éppen a magas szellem, a szép
emberség ábrázolására kellene törekedniök."

Ezzel a szép tremolóval fejeződik be a cikk.
A gyermek is láthatja, alkalmi színházi kritikusunk és íro

dalmárunk hová néz és hová üt. A "nemes erőkifejtésre", az iro
dalom .Jdasszíkusaira", a "tanulni vágyó, művészetet úgy szerető

szegény emberekre", a proletárnegyedek munkásaira néz és rajtam
üt. Rajtam kéri, -" sőt követeli - számon, hogy n magyar szinját
szás nem vetkőzte le kinövéseit, ízléstelenségeit, rajtam követeli,
a "jobban kifejezett" magyarságot. Rajtam veri el a port, a "né
piesen"; Fájdalmának oka azonban az, hogy visszaidézi emlékeze
tébe a régi Belvárosi Színházat, annak "fínom alkatát" és "magas
rendű irodalmi szerepét", elandalog Bárdosék szép világán, meg
bocsátva minden "törtetést", az "aszkézis" minden hiányát e szent
kultúrarajongóknak, akiken sem a "nemzetit", sem a "magyart"
sohasem kérte számon. Továbbá az, hogy Hermanék bukásakor 
ezért sem vádolja őket - ll! Kamara és Imrédy intézkedésére az
állam átvette és legalább egyidőre megmentette a Belvárosi Szín
házat. 0, amikor az átvétel történt, Gogolák nem sietett az új vál
lalkozás segítségére! Nem állott elő mély elméleti tudásával, iro
dalomrajongásával, . hagyományliszteletéveI. Nem követelte, hogy
így, vagy amúgy, de nemzetivé, magyarra kell fejleszteni a szinhá
zat, Nem háborgott azon, hogy a szegény, tanulnivágyó munkás
népnek nincsenek színházai. Nem aggódott, hogy a Belvárosi "al
kata" és finom "irodalmi" színvonala esetleg alacsonyabb lesz
annál a színvonalnál, amit Meller R6zsi jelentett. (Nota bene: Bár
dos egyízben velem akarta átiratní Meller Rózsi egyik "népi€s"
tárgyú művét, mert a kiváló "magyar" írónő, mint írta: nem ís
merí a népnyelvet . " Egy-két százalékot is fizetett volna névtelen
munkámért.) Gogolák azt sem tette, hogy teljes kritikusi, irodalmi
és nemzeti páncélzatában kirontott volna akár a Vígszínház, akár
a Pesti, vagy a Magyar Színház nem egyszer irodalomtól is, ma
gyarságtól is eléggé távoleső darabjai ellen. Sőt arra sem láttunk
példát, hogy megsuhogtatta volna korbácsát éppen a Városi Szín
házban rendezett birkózóversenyek. bokszmeccsek, vásári operettek
fölött. Nem, Gogolák nemes lélek: megvárja. amíg egy kultúrális
vállalkozás csődbemegy II csak akkor áll elő mély gondolataival,
erkölcsi borzongásaival, fölemelő tanácsaival és lesujtó ítéleteivel.
Akkor sem mindig. Bárdos és Herman bukásakor hallgat ...

De vajjon mikor sikerül végre megtudnom, mit is akar tulaj
donképpen Gogolák? Olvasom külpolitikai cikkeit s nem jutok
nyitjára, mi a véleménye. Olvastam néhány alkalmi könyvkritiká
ját: fogalmam sem volt, mit akar könyvtől, írótól. Újabban kirán
dulgatott néhány színhází főpróbára is: krítíkái teljes homályban
hagyták véleményét. Ime, most megmondja, mi a népi színjátszás
és mi nem az, de ki érti meg? Irásműveiben efféle szempontokat
hiába keresnénk. Idézett cikkéből mindenesetre kítűnik, hogy fo
galmait politikai és faji indulataira építgeti. De vajjon illő-e az
ilyen magatartás akkor, amikor sokkal többről, nagyobbról, szebb
ről van szó, mint egy megszűnt színház kárörvendő nekrológja ál
tal a Szinművészeti Kamarán, Kiss Ferenc jóhiszeműségén, Imrédy
jószándékán, e sorok írójának irodalmi tevékenységén s egy sereg
jóravaló színészen való porverés? Illik-e nyilt és burkolt gúnyoló
dással illetni egy szép gondolatot, próbálkozást, főkép, ha az a pró
bálkozás százezrek legnemesebb érzéseivel, őszinte magábaszállá-
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sával, megtisztuldsával, magyarságának felismerésével járt? Bi
zony, Gogolák csak Magyarországon, sőt csak Budapesten és csak
bizonyosfajta kör számára írhat még. Vajjon mi volna az osztály
része, ha ez a cikk, teszem azt, egy finn lapban jelent volna meg?
(Ha megjelenhetett volna l)

* * *
Mert szomorú magyar tünet ez is, akárcsak a Belvárosi Szín

ház bukása. Megvolt a pódium, megvolt az állami támogatás, meg
voltak az emberek s íme, mégis csúfos bukás lett belőle. A pódium
összeomlott, az emberek szétrebbentek a "minden hiábavaló" ke
serű érzésével szívükben. Ez hát az igazán szepet akaró mag-yar
szándék sorsa? S hogy ez, azért egyedül Patkoson a rettent6 fele
16sség súlya. "Bűnhődni fog", - mint Kiss Ferenc mondja.

Hogy pedig az összeomlott szándékok, a becsületes munka
romjain Gogolák károgja boldogan a halotti éneket, az is jellem
zően magyar kortünet ...

Kodolányi János.

WI

KOHYVEK
SíK SÁNDOR ÚJ VERSEI. Sík Sándor új verseinek olvasása köz
ben s főleg azután, hogya könyvet letettem, egy érzés, gondolat
motoszkált bennem: mennyire nem ismerik ezt az ismert költöt;
helyesebben: mennyire csak a felszínt ismerik és értékelik még
azok ls, akiknek az lenne a kötelességük, hogy áttörve az elkerül
hetetlen nehézségek páncélját, behatoljanak a mélybe és eljussa
nak ahhoz a centrális ponthoz, ahonnan már minden külőnösebb

fáradozás nélkül át lehet tekinteni egy lirikus, vagyis egy gondol
kodó és érző ember egész világát. Talán a feltétlen elismerés
kétes értékű következménye az, hogy vannak írók, akiknek min
den művét egyhangú dícséret és az örökké visszatérő klisék ("leg
jobb regénye", "új állomás Iirájában", "legmélyebb alkotása" stb.)
fogadnak. Ha ez szükségszerű velejárója a beérkezésnek, boldog
lehet az az alkotó, akit még nem ismertek el, akit útközben a félre
értés vagy a megnemértés nyilai érnek,. mert mindez újabb erő

kifejtésre, támadásra vagy védekezésre sarkalhatja; ezzel szemben
az elismert és beérkezett művész igen gyakran tehetetlenül kény
telen eltűrni a banális és tartalmatlan magasztalásokat, melyek
minden ledorongolásnál jobban fájnak neki, ha öntudatát még nem
homályosították el ezek az édeskés gázként mindent megmérgező

dicséretek.
Nem véletlen, hogy mindez Sík Sándorral kapcsolatban jut

eszembe: huszonöt évvel ezelőtt egy terjedelmes tanulmány jelent
meg költészetéről a Magyar Kulturában (ha jól emlékszem Várdai
Béla írta), s bár azóta megjelent vagy öt verskötete. krítíkusaí az
egyes kötetek megjelenésekor nem tesznek egyebet, mint fel
higítva elismétlik az említett tanulmány szükségszerűen töredékes
és idejét múlta megállapításait; vagy - legjobb esetben --, né
hány felszínes észrevétellel igyekeznek Sík lirájának "új oldalait
megvilágítani", mintha egy lirikus fejlődésének mértékét elsősor

ban az új témák, érzések, formai megoldások - vagyis vízszintes

* Az Isten fiatal! (Szent István Társulat kiadása, 1940.)

356 VIGIL"




