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A színházi Ady

„Három esztendővel ezelőtt történt, hogy
idekerült Debrecenből, ahol ötven korona a
maximális újságírói fizetés, egy bolyhos,
csupasz állú riporter, aki még a rendőri
híreket is olyan éles, markáns
tollvonásokkal írta meg, hogy lehetetlen
volt az ő rendkívüli egyéniségét a
magunkfajta öreg újságírónak észre nem
venni. Kezdtem érdeklődni az írásai révén
e vad tekintetű, rideg és szórakozott fiú
iránt, s megtudtam felőle, hogy buzgón
olvassa Spencer Herbertet, Nietzschét,
Lassalle-t, Marxot, és szörnyen lenézi a
világot" - írja már 1903-ban Fehér Dezső, a
Nagyváradi Napló szerkesztője, aki
valóságos apostolként jár Ady előtt
Váradon, eljövendő nagyságát hirdetve, s
akit Bóka László a költő pályakezdését
feldolgozó monográfiájában Osvát Ernői
léptékű szerkesztőnek nevez, meg-
állapítva, hogy „valósággal feladta a maga
tehetségét mások tehetségének ér-
vényesítéséért, valósággal felolvadt a saját
lapjában". Ady a századforduló évében
kerül Váradra a Szabadsághoz, 1901

tavaszán lép be a Nagyváradi Naplóhoz, s
1902-ben a januári számon már az olvas-
ható: „Szerkesztők: Fehér Dezső és Ady
Endre". Itt, a Nagyváradi Naplónál
bontakozik ki a publicista Ady, s
hozzáfűzhetjük: az a színikritikus Ady is,
akinek recenziói nemcsak a magyar iro-
dalom- és sajtótörténetben, hanem a szín-
háztörténetben is mintegy önálló fejezetet
alkotnak. Indig Ottó, aki nemrég a buka-
resti Kriterionnál tette közzé Nagyváradi
színikritikák a „Holnap" évtizedében című
kis antológiáját, rámutat, hogy Váradon
egyáltalán nem volt kirobbanóan jelen-tős
színjátszás a század első évtizedében,
inkább a Nagyváradi Napló, a Szabadság
és a Tiszántúl kritikusai - Ady, Juhász
Gyula, Bíró Lajos, Dutka Akos - teszik
érdekessé az időszak színházi be-mutatóit.
Mégis mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy
Ady sosem tartotta színikritikusnak magát,
nem ambicionálta, hogy színházi
szakértőnek könyveljék el, inkább
publicistaként ült a nézőtéren, s a
színpadon látottak nemegyszer ürügyül
szolgáltak ahhoz, hogy aktuális társadalmi
és politikai kérdésekre vessen fényt.

Még Debrecenben írta Drámaírók című
tárcájában, vitriolos tollal:

„Az emberiségnek csak két faja van. Az
egyik, amely drámákat ír, a másik, amely
drámákat nem ír . . .

Hihetetlen, milyen nagy arányokat öltött
nálunk a drámaírás. Egyedüli foglalkozás,
hol a Smith-féle teljes termelési szabadság
uralkodik. Aki ismeri a betűket, az drámát
ír. Aki ismeri az Akadémiát, pályadíjat
nyer. Aki ismeri a szín-igazgatókat, annak
előadják a darabját. Aki ismeri a klakkot,
azt legalább húszszor kihívják a függöny
elé. S végre, aki ismeri az újságírókat, az
jó kritikát kap.

Szóval teremnek a darabok napról
napra...

Aki pedig ezeket nem hiszi, olvassa cl
nap nap után a lapokat. Lehetetlen, hogy
az ne jusson eszébe, hogy ennyi remek-mű
dacára nem lehet élvezni az utolsó évek
Smith-féle drámatermeléséből három
darabot sem?...

A kérdés elég kínos, de nem tanácsos
feltenni. Elvégre is az emberiség nagyob-
bik fele már drámaírókból áll!"

Székely Imre, Ady debreceni újság-
írótársa feljegyzi emlékezéseiben: „Az
életünk a színház körül forgott, a szín-
társulat tagjaival össze voltunk nőve. Azt
kell mondanom, hogy jóformán nem is
érdekelt bennünket más, csak a színház a
maga belső, színfalak mögötti életével."
Ady publicisztikáját lapozgatva mégsem
lelünk semmiféle intimpistáskodásra, nem
foglalkozik színházi pletykák
forgalmazásával. Nincsenek külön
szempontjai „a színfalak mögötti élethez",
épp ellenkezőleg: Amikor egy debreceni
színész, Rubos Árpád megtámadja Farkas
Mihály újságírót, aki színésznő feleségéről
rossz kritikát közölt, Adynak mindjárt
eszébe jut egy kolozsvári eset, melynek
során Szerdahelyi Ferenc színész a nyílt
utcán inzultálta Barabás Ábel újságírót, s a
Debreczeni Hírlapban A kritika jogai
címmel szót emel :

„Micsoda jogcímen akarja kivonni
magát a közönség élvezetdíjából egzisz-
táló színész az alól a kritika alól, melynek
joga van mindenkit ellenőrizni, aki a
nyilvánosság előtt működik.

Vagy az a legtöbb esetben színfalha-
sogató színész olyan magasan áll, hogy a
kritikának megközelíteni sem szabad?

A sajtónak a közönség adja a kritika
jogát; a közönség, melynek filléreiből a
színész is él,

Torkig vagyunk már a színészönérzet
kitöréseivel.

Elnézőnek lenni már nem lehet, mert ez
csak veszedelmesebbé tenné a betegséget,
melynek elmérgesedésében - sajnos - a
sajtónak is nagy része van.

Nem szabad többé ezt a beteg ambíciót
növekedni hagyni. Álljon mindig őrt a
sajtó igazságos kritikája, melyet
befolyásolni nem lehet, de - és ezt je-
gyezze meg jól mindenki, akit illet - ter-
rorizálni sem."

*

A színházi Ady jelentősége és idősze-
rűsége nincs a centenáriumhoz kötve; jól
érezhető ez a fentebb kiemelt két idézetből
is. De végül is bármely színházi írását
felüthetjük: hasonló a publicisztikus hév,
kíméletlen szókimondás és igazságszeretet
süt belőle. A színikritikus Ady
munkássága kiszakíthatatlan az élet-
műből. A jelen sorok szerzője nem is kí-
vánja arra használni az évfordulót, hogy
Ady Endre színikritikusi pályáját meg-
rajzolja; már azért sem, mert Lengyel Géza
megtette ezt a Színház- és Film-művészet
195 5-ös évfolyamában Ady és a színház
címmel, tanulmányában végig-tekintette
Ady színházi állásfoglalásainak történetét,
s felvetett néhány, más szerzőknél is
olvasható észrevételt: nevezetesen, hogy
Ady színházi beszámolói, noha jókora
kötetet tennének ki, értékükre nézve nem
egyenletesek, kritikai nézőpontja sokszor
következetlennek, benyomásszerűnek
tetszik.

Érdekességként emelhetjük ki Fedák Sári
esetét, akit korai kritikáiban lelkesen
ünnepel (sőt két versét is neki ajánlja) : „Ő
első Fedák Sári. Egy és szuverén. Valaki
és teljes valaki. Egyéniség, aki nem paktál,
s aki nem reflektál semmi-nemű
türelemre." Majd hangja tartózkodóbb,
visszafogottabb lesz, s néhány esztendő
múltán már ekképp minősíti a
primadonnát: „A barbár muzsikátlanság
magyar papnője, a láb-énekesnő, ki Nyu-
gaton brettlit se kapna." Persze még a
lelkesedés idején maga jegyezte meg, hogy
„Fedák Sári nem az a leány, akiről hideg
melegséggel vagy meleg hidegséggel lehet
szólni". Alighanem épp e ponton keresendő
az Ady-színikritikák nyitja, érdekessége,
aktualitása: a langyos szín-ház, a se ilyen,
se olyan színésznőcskék nem érdeklik.
Hisz „első Fedák Sárit" azért ünnepli, mert:
„A Bereg megyei bakfis egyszerre csak
fölszaladt a szín-padra. Mint a gyötrelmes,
erős, szűz



vihar, végigsöpört ott mindent. Trónjaikról
lerángatott autokrata színpadi királynőket,
félelmetes bálványokat, szent és
sérthetetlen formákat, tradíciókat és
konvenciókat." A megvetett „láb-
táncosnő" Fedák Sári azonban egészen
mást jelent Ady szemében: „Hát ez Kis-
Ázsia, igazán Kis-Ázsia. Itt a Fedák Sári
bűzét vidáman ficánkoló orrcimpák üd-
vözlik. És örülünk, ha Muki régi gróf és
Mór új báró az orrunk alá szagosít."

Hogy időközben mennyit változott
Fedák Sári? Mennyit változott a szín-ház?
Lehet, hogy ebből a szempontből -
valamiféle szűken értelmezett szak-mai
szempontból - nem Ady Endre a legjobb
forrás. A kérdés azonban így is feltehető:
mennyit változott e néhány esztendő alatt
a publicista-színikritikus Ady? Az az Ady,
kinek „illogikus" bírálataiban mindvégig
az igazság kimondásának logikája
működik. Ha pedig így fogalmazunk,
feltétlenül minősíti az akkori magyar
színházat és Fedák Sárit Ady
véleményének átalakulása. S aligha
véletlen, hogy 1908-ban, amikor Fényes
Samu Ártatlanok című színművét a Mária-
kongregáció és a keresztényszocialisták
nyomására, a vallásos érzület állítólagos
megsértése miatt mindjárt a premier után
leveszik a műsorról, Ady, méltatva a
könyvalakban megjelenő dara-bot, ekképp
minősíti önmagát: „a magamfajta ember,
aki elvből nem jár szín-házba".

Kétségtelen, hogy az indulás éveiben
fűzi a legszorosabb kapcsolat a színpad-
hoz. A Debreczeni Főiskolai Lapokban és
a Debreczeni Hírlapban jelennek meg első
recenziói, s a nagyváradi Szabadság,
illetve a Nagyváradi Napló munkatársa-
ként is állandó témája a város színházi
élete. A másik jelentős színikritikusi kor-
szaka az 1905-1906-os években bontako-
zik ki: a Budapesti Napló munkatársaként
csaknem minden vígszínházi és nemzeti
színházi bemutatóról ír. Ez már az Új
versek Adyja: lehet, hogy első kritikáiban
több volt a hév, most nehezebben lelke-
sedik - és könyörtelenebbül bírál. De nem
hagyhatjuk említés nélkül párizsi
tudósításait sem: érzékenyen figyeli a
francia főváros - és ezen az „ablakon" át -
a világszínház eseményeit is. Ugyan-azt az
ellentmondásosságot (s ellentmon-
dásosságában ugyanazt a logikát) fedez-
hetjük fel Rostand-ról vagy Sarah Bern-
hardt-ról írt, különböző datálású cikkei-
ben, mint Fedák Sárival kapcsolatban.
Párizs és Pest egyébként se létezik egy-
mástól elválasztva Ady számára. Vezér

Erzsébet mutat rá kitűnő Ady-monog-
ráfiájában, hogy amikor a költő., anyagi
gondokkal küszködve, idehaza francia
lapokból „ollózza" ki ál-párizsi híradásait,
még a néhány soros publikációkat is
ugyanaz a nagyon is ide, Pestre címzett, a
nemzeti lelkiismeretet ébresztő Ady-
szenvedély fűti át.

Mégis kiemelnék néhány megállapítást
színházi tárgyú írásaiból, melyek Ady
Endrét a magyar színikritikai-szín-
házelméleti gondolkodás jelentős képvi-
selőjének, egy-egy kérdésben valósággal
úttörőjének mutatják.

A piros bugyellárisról írt kritikáját immár
irodalmi kézikönyveink is gyakran idézik,
s nem alaptalanul, mert a nép-színmű
körüli viták lényegére mutatott rá: „Ne
legyen a népszínműíró kiváltságos poéta,
s ne legyen a színpadra vitt paraszt egy
daloló mesealak, akkor nem lesz okunk
panaszkodni a közönség meg-változott
ízléséről. Igazságot, életet a népszínműbe,
mert a színpad nem cirkuszporond, s a
századvég embere nem kardnyelésen
ámuló atyafi." S amikor a népszínműíró
Géczy István igazi drámát ír, örömmel
jegyzi meg, hogy a darabban végre
„nincsenek nótabetétek, de van élet,
igazság és megrázó tragikum... Egy
hatalmas lépés ez a Hauptmannok és
Sudermannok igazsága felé." Mint ahogy
Thury Zoltán Katonákjában is a „benne
erősen megnyilatkozó élet és igazság"

vívja ki elismerését, míg Berczik Árpád
miniszteri tanácsos urat, aki
„lealacsonyodik azok közé a skriblerek
közé, kik méltóságos urak sohasem lesz-
nek", a Himfy dalai bemutatója után ki-
oktatja, hogy „a színpad ma már az Ib-
senek, Sudermannok s a Hauptmannok
katedrája". Nem a Thália Társaság első
bemutatói idején tanulja meg Ibsen ne-vét,
hanem már debreceni éveiben is-meri a
modern drámairodalmat, s Vezér
Erzsébet, aki monográfiájában Ady Ibsen-
élményének kialakulását nyomon követi,
rámutat, hogy a „korszerű műveltséggel"
rendelkező fiatal debreceni újság-író
mintegy a Thália Társaság előhírnöke,
noha jó néhány darabot csak hallomásból,
másodkézből ismerhetett, de az újságíró
(színikritikus) Ady egyik legjellemzőbb
vonása, hogy „filozófiát szippantott a
levegőből, rendszeres gondolkodókat
ismert meg rendszertelenül, a zseni
ösztönével érezve rá mindig a lényegesre,
az előrevivőre, a továbbélőre".

Természetes tehát, hogy Bródy Sán

dor, akivel A dada nagyváradi bemutatója
alkalmából ismerkedik össze, nagy hatást
tesz rá. A dada botrányos siker
Nagyváradon, Ady - többek közt - ezt írja
az előadás kapcsán:

„Jaj annak, aki nemcsak a közönség
ízlése, de maga ellen a közönség ellen
támad. Ezt tette Bródy Sándor.

És milyen csoda támadt! Végre egy
táborban láttuk a derék magyar társasá-
gokat. Születési és pénzarisztokrácia, az
egész Budapest s a budapesti mintára
formálódott minden magyar úri társaság
szörnyülködik és kiabál.

- Szenny! Szenny! Szenny!.. .
Ugye hogy szenny? Mert nyolcvan

esztendő óta egyebet sem csináltak szín-
padok és színészek és színpadi írók, mint
kiskorúságban tartották a közönséget.
Mulattatták színes kavicsokkal, szap-
panbuborékokkal. Most kezd terhessé
válni az idők járása, ostromolják a régi
világot, viharok készülnek, csapkodnak a
sirályok."

Vagy mégis voltak előjelei az új szín-
háznak e színes kavicsokkal és szappan-
buborékokkal játszó kiskorú színházas-
diban? Még a Fedák Sárit ünneplő cikk-
ben leírja a sok mindent eláruló monda-
tot: „Ez a leány filozóf." Azaz: többet,
mást, mélyebbet vár a színésztől, mint az
akkori színház. Alkotómunkát. Mint
Hevesi Sándor, akinek rendezői talen-
tuma a Tháliában kezd kibontakozni. S ez
a megkívánt - időnként megtalált és
ünnepelt - színészi többlet egyúttal teljes
színházi másneműséget jelent: stílust és
életet. Ady nem használja a szín-házi
szakírók kifejezéseit, de néhány idézetből
az igény jól kirajzolódik.

Pethes Imréről jegyzi fel:
„Pethes egyénisége átlátszóan állott

előttünk Cyrano alakjában. Olcsó színész,
kevés súlyú színész ebben a szerepben
minden öt percben megtapsoltat-hatja
magát, Pethes leszaggatta hőse boszszantó
romantikus cafrangjait, beszélt és csak
beszélt - milyen nagy dolog ez -, minden
rövid szavát beragyogta nagy
intelligenciája, s szinte elkápráztatott
bennünket hideg, világos és mégis igaz
fölfogásával, mellyel szerepét végigját-
szotta."

Még tisztábban ír másutt erről a szí-
nészi jelenségről, némileg ellent is mond-
va a fentieknek: „A színjátszó talentum,
az ágálás: speciális, különös képessége az
agyvelőnek és a - fizikumnak. Nincs
semmi köze ahhoz a nagy emberi erő-



szemle
höz, melyet intellektus néven ismerünk s
mégis az intellektusra ható. Inkább ösztön,
mint tudat és mégis teremtő talentum. Ha
ösztön, csodálatos ösztön. Ki-fejtésében
hatalmas, produkáló, termékenyítő.
Nemegyszer megkorrigálja a zsenit.
Megmélyít sekélyes helyeket, meg-
sugaraz homályosságokat. Hogy a Kae-
nokról ne beszéljünk, eszünkbe jut például
egy fiatal Pethes Imre nevű magyar
színész, aki Ocskay brigadérosban két szót
mond: »egyszer szerettem«, s ebben az
»egyszer«-ben egy élettragédia sír, s olyan
mélység tárul, amilyen Herczeg egész
darabjában nincs."

Újházi Edéről pedig, akit a legtöbbre
tart, ekképp vall:

„Újházi Ede boldog és szerencsés a
nagyok között. Őt a maga nagy talentuma
és intellektusa fölemelték. Ő , nem arra a
magas polcra, mely a zsenire a leg-
szerencsésebb kultúrországokban vár,
hanem egy maga építette polcra, a filo-
zófia tetőjére... Az antik és finom ki-adású
epikureizmusnak, s a modern
nietzscheizmusnak kibékítő formáját ta-
lálta meg Újházi Ede. És erejét, fiatalságát
megőrizte nekünk, a szegény kis magyar
nációnak gyönyörűségére... És
epigonokkal félretolathatják, ócsárol-
hatják vagy becézhetik, hiába Novelliláz,
Zacconi-láz: Újházi Ede Újházi Ede
marad. Nagy és külön. Filozófus és el-
ragadó aktor . . . "

Nyilván az Újházi Edéhez hasonló „fi-
lozófus aktoroktól" várja az új játékstílust,
melyre a Magyar Színház egyik Shaw-
bemutatója kapcsán utal:

„Ha már kell, pedig kell, Shaw-t ját-
szani, Shaw ellenére egy új játékstílust
kellene csinálni, mely Shaw-t magát is
megdöbbentené. Az ő páratlan és csodá-
latosan mégis gyáva szimbólumait úgy
kellene ordíttatni a színpadon, miként
őbenne, Shaw-ban ordítanak."

*

Arról, hogy Ady Endre színpadi szerző is,
kevesen tudnak. Nagyváradon ír egy rövid
egyfelvonásost A műhelyben címmel,
melyet 1902-ben be is mutatnak a
színházban Dénes Sándor A z ügyész és
Bíró Lajos Leányok című játékaival együtt.
Az est nagy sikert arat, a szerzők koszorút
kapnak, s a Nagyváradi Napló „lg"

szignójú kritikusa így számol be az Ady-
egyfelvonásosról: „Bájos poétikus és
megkapó Ady Endre rövid színképe. A
műhely, az újságíró-mesterség megöli

a poétát. A szerkesztő elmondja barátjá-
nak álmait. A darabot, amit megírna har-
madiknak. És körötte zsibong a redakció.
Szárnyalását a telefoncsengő akasztja meg
és jönnek ügyes-bajos emberek,
csőcselék, kegyetlen népség, mind oda-
tolja apró bajait a költő asztalához. Még-is
elmondja nagy vallomását, csodás, ma-
gasan röpülő hitéről."

A műhelyben még egyszer színre került,
1923-ban egy budapesti matiné keretében
Kuncz Aladár Vitéz Mihály a halál révén és
Móricz Zsigmond Ház az erdőben című
egyfelvonásosaival együtt. Az egykori
beszámolók szerint, melyeket egyébként
Hegedűs Tibor a SZÍNHÁZ 1971/2.

számában ismertetett, ezen a matinén
igazán Sugár Károly aratott sikert, aki
Ady Harc a Nagyúrral című versét
tolmácsolta. Tudunk arról is, hogy Ady
drámát tervezett Dózsa Györgyről, de
sosem készült el vele. Aligha véletlenül: a
korabeli magyar színház kevés inspirációt
adott a költőnek, s utóbb úgy tűnik, a
versek Ady Endréje rangosabb helyet kap
a magyar színháztörténetben, mint a
színműíró Ady. Hisz Ady-versek már
Nagy Endre kabaréjának mű-során
szerepeltek - és Latinovits Zoltán Ady-
montázsa, mely előbb a televízióban
hangzott el, majd önálló hanglemezen is
megjelent, valósággal felfedezte a szín-
házi Adyt. Papp Viktor írta a Nyugat Ady-
számában Ady és a zene címmel:
„Teremtett rengeteg új formát s a régi
köntösnek még önmagában is tartalmat,
jelentőséget tudott adni, mint Beethoven. .
. Ady a modern magyar költészet
leghősibb ereje. Grandiózus lényéből az
oroszlánvelejű Beethovent nem tudom
sosem kifelejteni. A magyar szavak
Beethovenjének vallom Őt." Ezt a hősi
erőt, mondhatnánk, a „színházi"
Beethovent hallatja meg velünk Latinovits
Adyja, melyről egyik kritikusa
megállapítja, hogy felér egy új Ady-
kötettel. Mindenesetre rányitja szemünket
egy új színházi Adyra, mely nem más,
mint a teljes Ady: az a szerep, melyet a
költő játszott és játszik. Nemcsak a
múltban, hanem a jelenben is: bennünk
magunkban, életünkben. S ez a - tör-
ténelmi - szerep teszi színháztörténetnél
jóval többé, általánosabb érvényűvé azt is,
amit a színikritikus Adynál olvashatunk.

Orbánné Washingtonban
- Tóték Brüsszelben

Már megszoktuk a két Örkény-darab, a
Tóték és a Macskajáték külföldi sikereiről
áradó híreket. Pedig kár lenne, ha a
megszokás eltompítaná az örömet és a
büszkeséget: íme, van egy drámaírónk, aki
betört a világpiacon jegyzett mai szerzők
élbolyába, és ott szilárdan tartja helyét.
Ezért közlünk most is összefoglalót a
diadalút újabb állomásairól: a Macskajáték
amerikai és a Tóték belgiumi
bemutatójáról.

*

Az Arena Stage Kreeger Theaterjében
lezajlott bemutató bőséges amerikai
sajtóvisszhangja nemcsak feltétlen elis-
merésével szerez örömet, hanem jó
színvonalával és értő elemzéseivel is.
Ezért közlünk ez esetben bővebb szemel-
vényeket.

David Richards: Örkény Macskajátéka
- Love Story, negyven év plusszal

Képzeljenek el egy szenvedélyes szerelmi
történetet egy temperamentumos fiatal nő,
egy buja tenorista és a kettőjük közé álló
ravasz „femme fatale" között. Most
öregítsék meg ezeket a figurákat vagy
negyven esztendővel, és akkor
meglehetősen pontos képet alkothatnak a
Macskajátékról, Örkény István hatá-
rozottan excentrikus komédiájáról, amely
tegnap este érte meg amerikai bemutató-
ját a Kreeger Theaterben.

A nő lassacskán egy villámcsapás
sújtotta szilvásgombócra emlékeztet. A
tenorista sertésszerű arányai minden
fűzőkészítőn kifognak. És a femme fatale
csábító mosolya mögött kényelmetlen
műfogsor villan fel.

Ámde szenvedélyeik éppoly intenzívek,
mint valaha. A szerelem kótyagos
bolondossága mindörökre kótyagos ma-
rad. A féltékenység éppoly pusztító erejű,
mint rég. Az egyetlen különbség, hogy az
idő porréteggel vonta be a történéseket. A
csontok köszvényesen recsegnek. A láb
megduzzadt. A ruhákon a hanyagság
pecsétjei. Még a hegedűk is tétován, el-
elakadva zokognak.

Egy évvel azután, hogy ugyancsak az
Arenában láthattuk Örkény egy korábbi


