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árdos Artúr úgy indult, mint a Nyugat első
nemzedékéből annyian: jogot végzett, új-
ságíró lett, verseskötettel jelentkezett. De ő
nem elégedett meg ennyivel: életét a ma-
gyar színművészet megújításának szentel-

te. Először 1910-ben Színjáték címmel rövid éle-
tű lapot alapított, 1912-től pedig hét alkalommal
teremtett színházat - sokszor a semmiből.

Max Reinhardtnál tanult rendezést. A mester-
hez hű igényességgel és a pesti sikerszínházak
kihívását elfogadva alakítja programját. Igényes
műsorpolitikát folytat, egyike a nagy színészfel-
fedezőknek. Sokan azt hiszik, kényszerből vagy
vakmerőségből állított színpadra ismeretlen fia-
talokat. A színház műhely titkai című könyve
azonban bizonyítja felkészültségét, elméleti tu-
dását, egyéni módszerének megalapozottságát.

A számtalan seb, amelyet közönségtől, kriti-
kától, kollégáktól kapott, „fényes elszigeteltség-
be" zárta. Legendákat meséltek büszkeségéről,
de sok visszaemlékező idézi fel melegszívű em-
berségét, segítőkészségét is.

Bárdos Artúr tragédiája, hogy megítélését
csaknem mindig ideológiai és politikai előítéletek
befolyásolták. Életének eddig publikálatlan do-
kumentumaival talán élesebb képet rajzolhatunk
pályájáról.

1. 1936. február 8. A Belvárosi Színház bemutatta
G. B. Shaw Szent Johanna című drámáját. A
bemutatót osztatlan elismeréssel fogadta a kö-
zönség és a kritika. Talán ez is szerepet ját-

Bárdos Artúr 1938-ban

szott abban, hogy 1936. augusztus 18-án Bár-
dos Artúrt kormányfőtanácsossá nevezték ki.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója
Gödöllőn, 1936. évi augusztus hó 18. napján kelt
legfelsőbb elhatározásával a miniszterelnöki
teendők ellátásával megbízott magyar királyi
földművelésügyi miniszter előterjesztésére
Nagyságodnak a magyar színművészet fejlesz-
tése körül szerzett érdemei elismeréséül a ma-
gyar királyi kormányfőtanácsosi címet méltózta-
tott adományozni.

Erről Méltóságodat örvendetes tudomásul
ezennel értesítem.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 3-án

Dr. Darányi (1)
a miniszterelnöki teendők ellátásával

megbízott m. kir. földmívelésügyi miniszter

2. 1939-ben a színészkamara támogatásával új
igazgató került a Belvárosi Színház élére. Csődje
mozivá fokozta le a nagy múltú színházat. 1942-
ben, a Belvárosi Színház megnyitásának hu-
szonötödik évfordulóján Bulla Elma, Mezei Má-
ria, Muráti Lili és Turay Ida jubileumi előadást ter-
vezett a Zeneakadémia nagytermében; Herczeg
Ferenc prológusa erre az alkalomra készült. Ám
a feszült politikai légkörben nem került sor az ün-
nepségre.

Herczeg Ferenc: Jubileum

Lakodalom menyasszony nélkül, színházi jubileum
színház nélkül, ez kérem a helyzet. Valami
műszaki hiba történt a gépházban, a süllyedő fo-
nákul működött és nem a színészt, hanem a szín-
házat nyelte el.

A Belvárosi Színház eltűnt a süllyesztő ben és
Thália istennő finom kis templomában nem szól
többé az orgona. A mélyhangú ember-orgona,
amelynek sípjai érző emberszívek. Ha megszó-
laltak, felzúgott az élet édesbús dala és bűvös
fényre gyulladt a hétköznapok fakó arca.

Megnémult az orgona, de a visszhangja még
él a lelkekben. Emlékeztek még a nagyszerű es-
tékre, mikor titáni sorsok szövődtek,
szakadoztak a színpadon és rettegő áhítat ült a
nézőtéren? Emlékeztek még a boldog estékre,
mikor kecsej és dévaj szellemek lejtettek a rivalda
elé és ti nézők, félrevetve bút és gondot,
visszataláltatok a gyermekkor napfényes
tavaszába?

Emlékeztek még, mikor a pesti alkonyatban
Arisztophanész, Molière, Bernard Shaw, Strind-
berg, Romain Rolland, Szigligeti tüze világított?
Emlékeztek, ha háládatlanok nem vagytok, hány
ifjú magyar költő szerzett hírt, dicsőséget és bá-
torságot a Belvárosi színpadján?

A böjti szelek elfújták a színházat, minta kó-
válygó ködfelhőt - de hová lett a színház direk-
tora? Hová rejtőzzék az, akit élete útján száz
bolygó csillag kísér? Nagy és apró csillagok,
szelíd nézésű, szenvedélytől szikrázó szemű, ál-
dást osztó, bajt hirdető, mosolyt fakasztó csilla-
gok. Égitestek, kiket ő idézett föl a teremtés kö-
déből, csillagok, akiket ő tanított ragyogni és
akiknek ő mutatott utat a dicsőség napkorongja
felé. Ő, Bárdos Artúr.

Titkos Ilona, Tőkés Anna, Simonyi Mária, So-
mogyi Erzsi, Vaszary Piri, Turay Ida, Bulla Elma,
Mezey Mária, Muráti Lili - London, Párizs, Bécs
ege megirigyelheti tőlünk ezt a fényes rajt. És az-
után Petheő Attila, Uray Tivadar, Táray, Makláry,
Jávor Pál, Páger -- egy tündöklő Jákob-lajtorja, a
magyar színművészet felhágott rajta a fellegek
fölé.

A Belvárosi nem várta meg saját jubileumát,
hanem eltűnt a süllyesztőben. De megmaradt
az, ami benne szent és halhatatlan volt. Megma-
radt belőle az, ami nélkül a legszebb színház
csak üres pajta. Megmaradta művészet. És ma a
művészet jubilál.

A művészet halhatatlan gondolata, a művé-
szet örök vágyakozása, a művészt átjáró szent
nyugtalanság nevében, amely sohasem áll meg
annál, ami jó, hanem azt keresi, ami még jobb, a
művészet nevében köszöntöm Önt, akinél hí-
vebben és sikeresebben senki sem szolgálta a
magyar színművészetet, köszöntöm a jubiláló
Bárdos Artúrt!

Botfai Hűvös László szobra
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3.1945-ben ismét Bárdos Artúr kerül a Belvárosi
Színház élére. 1946-ban a színház megünnepli
megnyitásának harmincadik évfordulóját. A jubiláló
direktort a Magyar Művészeti Tanács nevében
Kassák Lajos köszöntötte.

Kassák Lajos: Bárdos Artúr jubíleumához

Hölgyeim és Uraim!

Azért jöttünk ma össze, hogy meghitt otthoná-
ban, precíziós műhelyében, elképzeléseinek va-
lóságbirodalmában szimbolikusan kalapot
emeljünk és kezet nyújtsunk egy olyan férfinak,
akinek fáradhatatlan tevékenységgel sikerült
életprogramjából egyet-mást megvalósítania. Én
a Magyar Művészeti Tanács nevében üdvözlöm
azt a férfit, aki sosem volt felelőtlen tár-
sadalmonkívüli lény, nem tartozott a könnyű lel-
kiismeretű bohémek közé, komoly szerepet vál-
lalt és nem egyszer áldozatot hozott azért, hogy
hivatását beteljesíthesse. Olyan csillagok után
igazodott, akik nem engedték letérülni a helyes
útról.

Bárdos Artúr ma elismerten egyik legjelentő-
sebb tagja annak a magyar művészcsoportnak,
amely politikai és etikai kisiklások nélkül folytatta
a meredekbe vivő göröngyös utat, amelyre ifjú-
ságában lépett. Nem volt könnyen járható ez az
út, s mentében nemcsak babérfák teremtek. A
magasabbrendű célok iránt közönyös s az újító-
kat mindenáron gáncsoló múltunkban milyen
nehézségekkel kellett megküzdeniök azoknak,
akik magasabbra akarták emelni az ország kul-
turális szintjét. S az ilyen körülmények között is
talán a legnehezebben járható út a színházmű-
vészet útja volt, amelynél nemcsak a művészek
ingatagságát, a közönség igénytelenségét, ha-
nem a spekulációs tőke jelenvalóságát is, mint
döntő tényezőt számba kell venni. Emlékezzünk
csak vissza, milyen áldatlan körülmények között
verte le sátorkaróit a mindmáig legendás hírű

Thália, s milyen nyaktörő erőfeszítéseken kellett
Bárdos kísérletező természetének végigmenni,
amíg a város pereméről eljutott idáig. Révész
Bélával, a magyar prózairodalom egyik legérde-
kesebb egyéniségével, valahol a liget szélein, az
építőmunkások kis színpadán kezdték, s Bárdos
Artúrt ma, mint színházművészetünk nyugtalan-
vérű, komoly célok megvalósításáért hevülő
Mesterét, ezek között a pompás keretek között
üdvözölhetjük. Amennyire lehetőségeim enged-
ték, figyelemmel kísértem Bárdos Artúr küzdel-
meit, láttam művészi sikereit, gazdasági elcsu-
szamlásait, s ma örömmel összegezem: minden
gáncsoskodáson és pénzügyi nehézségen úrrá
tudott lenni. Harminc évi küzdelem után elmond-
hatja, hogy győzött. Kétségtelen, hogy pályájá-
nak felfelé ívelésében sok minden az ő akarata
szerint történt, olyan eredményeket mutatott fel,
amelyek különleges helyet biztosítanak számára

művészeti életünk történetében. Sosem volt a
közönség bizonytalan igényének s a különböző
művészeti irányzatok dogmáinak szolgálója, de
nemis zárkózott elefántcsonttoronyba - alkotó-
készséggel és nemes elszántsággal, humanista
szemlélete és rendezői igényessége szerint ki-
választott művek tökéletes megjelenítésére töre-
kedett. Persze, mint minden kezdeményező
egyéniségnek, neki is voltak tévedései. De ez a
negatívum milyen jelentéktelen pozitív eredmé-
nyei mellett.

Aki figyelemmel kísérte Bárdos Artúr útját,
Strindberg-, lbsen-, Maeterlinck-, Shaw-, Sha-
kespeare-bemutatók mellett találkozhatott
azoknak a modern és legmodernebb szerzők-
nek a kísérleteivel is, akik ma a világ színházmű-
vészetének vezérlő egyéniségei. S arról sem fe-
ledkezhetünk meg, hogy Bárdos nemcsak a mo-
dern szerzők mellé állt oda, de jónéhány fiatal
színésztehetség előtt is kaput nyitott, felfedezte
az ismeretleneket és szerephez juttatott olyan ki-
forrott tehetségeket, akik a véletlen vagy a rossz-
indulatú idegen beavatkozás miatt könnyen ve-
szendőbe kerülhettek volna. Ezirányú kísérletei
között is voltak balfogásai, de ezzel szemben
tudjuk, hány nagyszerű női és férfi színészünk
szabadabb kifejlődését, egyensúlyban maradá-
sát köszönhetjük neki.

És azt is fel kell említenünk, hogy évtizedekkel
ezelőtt ő szerkesztette azt a színházi lapot,
amelynek problematikai és esztétikai
szempontból mindmáig nem akadt folytatása.

Íme tehát, olyan embert ünneplünk ma, aki
folyvást gyarapította mesterségbeli tudását, lel-
kiismereti kérdésnek fogta fel különleges hivatá-
sát, megőrizte múltjának tisztaságát és egyéni-
ségének hangsúlyozásával helytáll a jelenben. S
meggyőződéssel mondom én is, hogy olyan mű-
vészről szóltam néhány szót, aki munkássága
összességével mindenképpen kiérdemelte kriti-
kusi elismerésünket és baráti nagyrabecsülé-
sünket.

4. 1945 őszén a Belvárosi Színház községi tulaj-
donba került. Bárdos úgy vélte, a főváros anyagi
támogatásával megvalósíthatja művészi elkép-
zeléseit. A „fordulat éve" azonban őt is döntő lé-
pésre készteti: 1948 őszén Amerikába emigrál.
„Búcsúlevelét" Budapest polgármesterének,
Bognár Józsefnek (2) címezte.

Polgármester Úr!

Már hetekkel ezelőtt döntő elhatározás érlelő-
dött meg bennem és ezt élőszóval szerettem
volna őszintén, alaposan és négyszemközt
megbeszélni a XI-ik ügyosztály (3) vezetőjével,
de hiába jelentkeztem sok ízben szóval és
írásban, erre mindmáig nem kaptam
lehetőséget.

Ilyen és hasonló méltatlanságok, megalázta-
tások, de főként működési köröm folytonos
csökkentése, sőt valósággal megszüntetése,
lehetet-lenné teszik számomra, hogy a
Belvárosi Szín-ház igazgatásáért azt a
felelősséget vállaljam, mely kifelé mégiscsak
engem terhel, és amelyet csak a magam
tényeiért vállalhatok.

A XI-ik ügyosztály leirata közölte velem, hogy
a szubvenciót, melynek alapján jövő évi költség-
vetésünket felállítottuk, 33%-kal csökkentik.
Kétségtelen, hogy ezen a, nem az én hibámból,
hanem felsőbb intézkedésekre, így felduzzadt
költségvetésen még így is lehet bizonyos
csökkentéseket keresztülvinni, habár - a szín-
házüzem természeténél fogva - még előre nem
látható kiadási többletekkel is számolni kell. A
magam részéről természetesen kész is lettem
volna a legnagyobb takarékosság minden esz-
közével szembenézni az új helyzet adottságai-
val.

De mára leirat hangja teljesen leszerelt. En-
gem tett felelőssé például azért, hogy a színház-
nak 23 tagja van. Tudvalevő, hogy én csak 16 ta-
gú társulatot kívántam szerződtetni és
mindenféle, a XI-ik ügyosztályszűrőjén
keresztülment, felsőbb befolyások
kényszerítettek még 7, részben a Nemzeti
Színházban feleslegessé vált, kevéssé
használható idősebb színész szerződtetésé-re.
Már ezért sem állíthattam a társulatot úgy össze,
hogy - a leirat felelősségrevonó fogalmazása
szerint - ,,állítólag előre elkészült" művészi
programom minden darabjának minden szere-
pére megfelelő színésszel rendelkezzem. De
ilyen tökéletes társulat összeállításának elmélete
különben is abszurd, még különösebben egy kis
színház lehetőségei között. Nem is szólva arról,
hogy a még csak ezután befutó darabok szere-
peit igazán nem lehet a társulat összeállításánál
mérlegelni. Vendégszerepeltetésre a leirat sze-
rint egyáltalán nem volna jogom, még akkor sem,
ha pld. gyerekszínészről vagy statisztákról lenne
szó.

A színház műsorának végleges megállapítá-
sához mindmáig nem tudtam eljutni. Mindenkor
készséggel meghallgattam ebben a kérdésben
Goda tanácsnok úr (4) véleményét, de ez a
vélemény egyik megbeszélésünktől a másikig
folyton változott, végül pedig a színház minden
egyes darabjának ellenzésében merevedett
meg. Még azokat a darabokat is ellenezte most
már, amelyeket a vele való megbeszélésalapján
kötöttem le. Mondanom sem kell, hogy csak élet-
képes, sikert ígérő és jórészt értékes darabokat
kötöttem le, amelyeket ma is örömmel átvenné-
nek a többi színházak, melyeket e darabok lekö-
tésében sikerült megelőznöm. Itt említem meg,
hogy a Belvárosi Színház legközelebbi darabjá-
nak próbáit az ügyosztály utasítására kezdték
meg, minekutána írásban közöltem, hogy a da-
rabért sem anyagi, sem művészi szempontból



a felelősséget vállalni nem tudom, minthogy ez
egy kitűnő regényíró és publicista rossz
színdarabja. (5) Tiltakozásom e semmibevétele,
egyszerűen válasz nélkül hagyása,
szerződésbeli jogaimnak flagráns megsértése. És
ezek a méltatlanságok éppen olyan szinházi év
után fokozódnak fel elviselhetetlenné, mely
politikai és művészi szempontból is példaszerű
volt, anyagilag pedig az összes hasonló méretű
színházak közül re-korderedményekkel
emelkedett ki.

A szeptember 30-án keltése napokban kéz-
besitett polgármesteri rendelet végűl megtiltja,
hogy a szinház igazgatója a XI-ik ügyosztály
hozzájárulása nélkül kössön le darabot, ami a
darabok megszerzése terén a Belvárosi Szinház
versenyképességének megszűnésével egyér-
telmű. A darabokat négy-öt idegen nyelven kell
lekötés előtt elolvasni, s igy, az ügyosztály bevo-
násával, hetekig, vagy hónapokig lehetetlen a
darabok lekötésében döntésre vergődni.

Mindebben nemis szubjektív sérelmeim a lé-
nyegesek, hanem az, hogy ilyen körülmények
között lelkiismeretes és hozzáértő ember
színházat nem vezethet és felelősséget nem
vállal-hat. És mindez a székesfővárossal kötött
szerződésem szavaival és szellemével is a
legélesebb ellentétben áll. E szerződés anyagi
feltételeit az 1948 februárjában megjelent
miniszteri rendelet hatályon kívül helyezhette, de
nem helyezte hatályon kívül ennek művészi
hatáskörömre vonatkozó rendelkezéseit.

Ezek szerint nem marad számomra más meg-
oldás, mint, hogy lemondjak állásomról és eltá-
vozzam, üres kézzel, abból a színházból, melyet
32 évvel ezelőtt alapítottam, melyben a magyar
színészek és írók egész nemzedékét neveltem
fel és amelyet 3 évvel ezelőtt bizalommal adtam
át a fővárosnak, abban a reményben, hogy vé-
dőszárnya alatt még megalkuvástalanabbul tu-
dom majd megvalósítani művészi elgondolásai-
mat.

Néhány hónappal ezelőtt egyéves útlevelet
kértem és kaptam Amerikába azon az alapon,
hogy oda egyetemi előadások tartására hívtak
meg. A kultuszminisztérium a közép-európai és
magyar szinházi kultúráról tartandó előadásai-
mat „mind művészi, mind színháztudományi
szempontból elsőrendű kulturális érdekűnek"
nyilvánította. A tavaszi hónapokra terveztem ezt
az utat, mikor majd a nyári vakáció felé közeledik -
talán egy nagyobb sikerű előadássorozattal - a
színház. De most, hogy munkámat a színháznál
lehetetlennek érzem, elhatároztam, hogy már is
indulok. Már vízumom előírásainál fogva is,
néhány hónap múlva vissza kell térnem, és
akkor majd darabokat fogok rendezni és egyete-
mi előadásokat fogok tartani itthon, esetleg
Svájcban és Németországban is, ahova már ré-
gebbi meghívások szólítanak. - Ha kiderülne,
hogy a magyar színházi kultúrának szüksége

van rám, készséggel fogom munkámat
felajánlani. Hiszen minden inspirációm és
minden tudományom a magyar nyelvben és
magyar földben gyökerezik, és szívügyem a
magyar demokrácia felépítésében is részt venni.

Magamat Polgármester Úr megértő jóindula-
tába ajánlom.

Bárdos Artúr

5. 1962-ben, Bárdos Artúr közelgő nyolcvanadik

születésnapja előtt az Amerika Hangja rádióin-
terjút készített vele. Ennek a beszélgetésnek né-
hány részlete különösen figyelemreméltó...

- Kedves igazgató úr, visszatekintve sok év-

tizedes irodalmi és színházi múltjára, mit tart a
legjelentősebb teljesítményének?

- Hát, hogy írásaim közül melyiket tartom
jelentősnek, erre nem tudok válaszolni. Ezekre
nagyobbára csak úgy kellett ellopnom egy-egy
órát színházi munkámból. Viharos igazgatói és
rendezői múltamból - hét szinházban valami két-
száz darabot kellett színpadra állítanom - talán
legszívesebben emlékezem vissza a Szent Jo-
hanna rendezésére, amelyre - a szinház rohanó
robotmunkájában oly ritkán adódó alkalommal -
annyi idő állt rendelkezésemre, hogy munkámat
magam is befejezettnek és legkisebb sze-
replőjében is csiszoltnak érezhettem. Hadd di-
csekedjem el vele, hogy a sokat látott, nagy te-
kintélyű Félix Salten is azt írta róla, egy nem is
pesti, hanem bécsi újságban, hogy a legtökéle-
tesebb rendezés, amelyet életében látott.

Egész színpadi munkámon végigvonuló telje-
sítmény, hogy módom volt egy egész
színészgenerációt adnom a magyar színpadnak:
fiatal színészeket, akik közül sokan már első
színpadi szereplésükkel az élvonalba kerültek.
Ha most visszanézek, úgy érzem, hogy nem is
egy-egy új rendezői felfogásom
megnyilatkoztatása, nemis színpadi reformom,
hanem ez volt az, ami a legizgalmasabban
érdekelt. A tehetséges fiatal színészben
öntudatlanul szunnyadó egyéniség napfényre,
azaz hogy rivaldafényre hozása, ki-csiszolása,
felragyogtatása.
(...)

Egy élelmes tollforgató Beöthy Lászlóról irt
könyvében, (6) mely valahogy a kezembe került
a minap, úgy volt szíves megemlékezni rólam,
hogy én magasrendű irodalomról beszéltem, de
csak a kassza érdekelt; és összes szerzőim kö-
zül egyedül csak a negyven év előtt előadott né-
hai Szenes Bélát említette meg példa gyanánt,
ezt a különben igen tehetséges fiatal írót, akiből
egyszer a pesti Nestroy lehetett volna. A negy-
ven év többi, nem éppen kasszaszempontból
emlékezetes szerzője közül például Shakespea-
re, Molière, Arisztophanész, Szigligeti, Ibsen,
Shaw, Romain Rolland, Georg Kaiser stb.,

továbbá az összes francia avantgardista
műsoraimon szereplését - úgy látszik - átaludta.
Tudtommal különben - érthető okokból - a mai
magyar művészeti közvéleményben nem akadt
senki, aki e durva hamisítás ellen felszólalt volna.
A hallgatást is megértéssel és igazán minden
keserűség nélkül fogadom. A színházigazgató
csaknem egy félszázad küzdelmeiben
tökéletesen megedződött. (...)

6. Bárdos Artúr 1974. augusztus 5-én hunyt el
az Egyesült Államokban, Buffalóban.

Végakaratának megfelelően a Farkasréten
temették el 1915-ben. Utolsó nagy
felfedezettje, Kállai Ferenc búcsúzott tőle.

Kállai Ferenc: Dr. Bárdos Artúr

A régi magyar szinházi világnak egyik érdekes,
sokoldalú és nagyon tehetséges alakja voltbár-
dos Artúr. Szinházi ember volt, a szónak teljes
értelmében; színházban, színháznak,
színházzal élt, mint kortársai közül talán csak
Hevesi Sándor és Bálint Lajos.

Budapesten született, 1882. április 2-án. Bár
az egyetemen jogi doktorsatust szerzett, alapjá-
ban véve a művészet érdekelte, annak szinte
minden ága, légfőképpen persze a színművé-
szet és irodalom. Művészeti cikkei már egyetemi
hallgató korában megjelentek különböző lapok-
ban és az akkor legrangosabb Nyugatban.

A század első évtizedében németországi ta-
nulmányútra indult, Hamburgban és Lípcsében
rendező és dramaturg volt. Azok a színpadi újítá-
sok, sőt néha egyenesen forradalmi jellegű moz-
galmak, amelyek az akkori Németországból Otto
Brahm nyomán indultak el, Bárdos Artúrt is az
újítók táborába állították. Rendezői fejlődésében
nagy hatással olt rá Reinhardt művészete, de
Bárdos Artúr sem akkor, sem később nem volt
híve az őncélú rendezésnek.

Hatvan évvel ezelőtt már színházat nyitott
Budapesten, Révész Bélával közösen: az Új
Szín-padot. Később a Modern Színpadot, majd
a nagyhírű és irodalmi ízléséről nevezetes
Belvárosi Színházat igazgatta és rendezte. Ott
fedezte fel színháza és a magyar színpadok
számára a bontakozó tehetségeket: Judik Etelt -
a későbbi Karinthy Frigyesnét -, Harmos llonát -
a későbbi Kosztolányi Dezsőnét -, Simonyi
Máriát - azaz Móricz Zsigmondnét, Gellért
Lajost, Gaál Franciskát, Ilosvai Rózsit, Titkos
Ilonát, és akit talán először kellett volna említeni:
Tőkés Annát. Később ő adott nagy lehetőséget
Bulla Elmának, Básti Lajosnak, Ráday Imrének,
Dayka Margit-nak is, hogy a hosszú és díszes
névsorból csak néhány pályatárs nevét emeljük
ki.



SUMMARY

Igazgatott, rendezett, fordított, és egy sor el-
méleti munkával is gyarapította színházi irodal-
munkat. (...)

A sors kivételesen hosszú élettel ajándékozta
meg. Kilencvenkét évet élt, az utolsó negyed-
századot távol hazájától, de szívében és
érzéseiben mindvégig magyar maradt. Ennek
bizonyítéka a mai gyászszertartás, amely az Ő
végakarata szerint történt. Hazai földben akart
nyugodni.

JEGYZETEK

(1) Darányi Kálmán (1886-1939) politikus, a Gömbös-
kormány földművelésügyi minisztere. Gömbös Gyula
halála után, 1938-ig ő volt a miniszterelnök.
(2) Bognár József (1917-) egyetemi tanár, közgaz-
dász. 1947 júliusától 1949 végéig volt Budapest pol-
gármestere.
(3) A XI. ügyosztály a polgármesteri hivatal
kultúrpolitikai osztálya volt.

(4) Goda Gábor (1911-) költő, író. 1945-től 1950-ig
a polgármesteri hivatal kulturális tanácsosa.

(5) Ilja Grigorjevics Ehrenburg (1891-1967) orosz író
Oroszlán a piactéren című darabját végül nem mutatta
be a Belvárosi Színház.

(6) Kellér Andor (1903-1963) Bal négyes páholy
című könyvéről van szó.

The present issue is headed by Hans Mayer's Meteor,
a funeral speech on the late Friedrich Dürrenmatt.

The director or the opening up of the text is the title
of Jan Kott's essay on Polish director Konrad Swinar-
ski's unfinished Hamlet.

László Zappe contributes an article about another
production which was never seen by the public: a per-
formance of Bulgakov's The Turbin Familyin Kiev was
ready to open, but censorship disagreed.

During a one-day stay in Budapest of Giorgio Streh-
ler, Judit Szántó had the occasion to talk with him. The
interview is followed by one of Strehler's own writings
(about the Théâtre de I'Europe), by a conversation
French critic Anne Rey had with him in 1889, by István
Nánay's account of how Strehler received the prize of
European theatre in 1990 in Taormina and by an inter-
vlew by Peter von Becker with another great Italian di-
rector, Luca Ronconi.

Introducing the reader to his workshop, András For-
gách talks about some problems he had with the trans-
lation of Beaumarchais' play, The Marriage of Figaro.

In our column of revlews András Nagy writes about
Ibsen's The Wild Duck (Szolnok, Chamber Theatre),
István Sándor L. about Harold Pinter's Old Times (Do-
mino Stage, Budapest), Andrea Stuber about G. B.
Shaw's Saint Joan (Veszprém), Tamás Tarján about
Mario Morettl's Three Monkeys ina Glass (Thália The-
atre, Budapest) and Judit Szántó on Gaston Leroux's
The Phantom of the Opera (Békéscsaba).

Our review asked several well-known writers and
journalists to comment on recent productlons that
were meant principally to amuse. Péter Szántó, János
Széky and Miklós Vámos responded to our call.

Two interviews with Hungarian theatre personalitles
follow. István Nánay talked with Tibor Csizmadla and
Miklós Szücs, newly appointed leaders of the newly
named Budapest Chamber Theatre (ex-People's The-
atre) and László Bérczes with actor-director József
Kiss who has plans of founding a theatre in Szombat-
hely.

Finally Tamás Gajdó publishes some unknown do-
cuments on and by Artur Bárdos, important theatre
manager of the post-World War I. period.

V. Bazsenov: Jakovleva az Egy hónap
falun című Turgenyev-színműben

Anatolij Efrosz híres rendezése a
Malaja Bronnaja Színházban a kitörni
készülő feszültség előtti utolsó
nyugodt pillanatot örökíti meg. Az
óvó-féltő mozdulat csak belső
önkontroll árán sikerül a hősnőnek.

Az Országos Színházi Találkozó programja
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1991. május 19-26.

Május 18 Nagyszínház 19 óra Valahol Oroszországban

(Kaposvári Csiky Gergely Színház)
május 19. Nagyszínház 15 óra Schwartz-Greene-Tebelak:

Hit kell! (Godspell)

(Szolnoki Szigligeti Színház)
Stúdiószínház 19 óra lbsen: A vadkacsa

(Szolnoki Szigligeti Színház)

május 20. Nagyszínház 19 óra García-Marquez: Száz év magány

(Szolnoki Szigligeti Színház)

május 21. Nagyszínház 19 óra Tennessee Williams: A tetovált rózsa
(Pécsi Nemzeti Színház)

május 22. Stúdiószínház 19 óra Carlo Gozzi: A szarvaskirály

(Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

május 23. Nagyszínház 19 óra Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
(Veszprémi Petőfi Színház)

Stúdiószínház 22.30 óra Sárosi István: A húszmilliomodik év
(Pécsi Nemzeti Színház)

május 24. Stúdiószínház 18 óra Georg Büchner: Leonce és Léna
(Budapesti Kamaraszínház)

Nagyszínház 21 óra Örkény István: Macskajáték
(Veszprémi Petőfi Színház)

május 25. Stúdiószínház 15 óra Test-vér-harc
(Budapesti Arany János Színház)

Nagyszínház 19 óra Csehov: Sirály

(Miskolci Nemzeti Színház)
május 26. Stúdiószínház 15 óra Harold Pinter: Régi idők

(Dominó Színpad)
Nagyszínház 19 óra Füst Milán: Az árvák

(Radnóti Színház)


