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BENEDEK ÉS A LUXOR

Kevés dologra lehet büszke e sorok immár
hetvenesztendős szerzője, ám arra min-
denképp, hogy szinte az öngyilkosságát
megelőző órákig bensőséges barátságban volt
a majd' harminc évvel ezelőtt el-hunyt Benedek
Tiborral. Az elsősorban komikus-ként - és ezen
belül is az ostobaságával „tündöklő"
Zacsekként - ismert színész egyike volt a
legműveltebb embereknek, akiket valaha ismer-
tem. Már csak azért is, mert a Miskolcon s erede-
tileg Benedikt néven született Tibor édesapja
unokaöccse volt Moritz Benediktnek, a bécsi
Neue Freie Presse világhírű alapítójának és fő-
szerkesztőjének. Benedikt, a század elején az
Osztrák-Magyar Monarchiában a liberalizmus
egyikfő szervezője, éppen úgy magyar szárma-
zású volt, mint egyik híres munkatársa, a Zentán
született Herzl Tivadar, aki különben Heltai Jenő
nagybátyja volt. Benedikt a húszas évek elején
meghívta Bécsbe unokaöccsét és annak Tiborfi-
át, aki többek között megismerkedett a Benedikt
által támogatott és később öngyilkossá lett Kunfi
Zsigmonddal is. Mint azt a Szent István körúti Lu-
xor kávéházban többünknek elmondotta, már a
harmincas években megszerezte és elolvasta
Kunfi valamennyi művét. Most, e sorok írása köz-
ben jut eszembe, hogy végzetes tettére talán ép-
pen Kunfi példája is indíthatta...

Benedek Tibor

Minden politikai és, tegyük hozzá, nyelvérzé-
ke ellenére Tibor elsősorban magyar színész kí-
vánt lenni, méghozzá éppen táncoskomikus.
Hogy miképpen került végül is az Arizóna bárba a
harmincas évek elején, azt nem tudom. Annyi bi-
zonyos, hogy ott kedvence lett Rozsnyai Kál-
mánnak és feleségének, a híres Miss Arizóná-
nak. S amikor a későbbi VIII. Edward angol király
- mint még walesi herceg - Budapesten járt és
többször is megjelent az Arizónában, szinte ös-
szebarátkozott az angolul kitűnően beszélő Be-
nedekkel. Az is tény, hogy felajánlotta: szívesen
meghívja Angliába. Tibor azonban nemet mon-
dott. Mikor - hosszú évtizedek múltán - meg-
kérdeztem tőle, hogy vajon miért utasította el ezt
a lehetőséget, Tibor az ő sajátos kesernyés mo-
solyával megjegyezte: „Nem gondolod, hogy
elég kellemetlen lett volna, ha egy olyan főherceg
vitet ki, akit később maga a brit birodalom is áru-
lónak tartott?" Ebben persze igaza volt; de így
aztán a második világháború idején a
legválogatottabb szenvedésekben lett része.
Családja el-pusztult; ő maga csak 1946-ban tért
vissza Budapestre. A pesti Városházán lett
tisztviselő, megnősült, és hamarosan
megszületett Miklós nevű fia.

Benedek Miklós - kiváló, népszerű és rendkí-
vül művelt érett színész - egészen kicsi volt
még, amikor édesanyja elvált Benedek Tibortól.
A fiú anyjával és annak új, spanyol származású
férjével Bukarestbe költözött, ahonnan az ötve-
nes évek végén tértek vissza Magyarországra.
Tibor tulajdonképpen a Luxorban ismerte meg
immár kamasszá serdült fiát. (Közben ő is újra-
nősült, s először a Szent István parkban lakott,
majd a Visegrádi utcába költözött.) A fiú is ott ült
a hatvanas évek elejének híres-neves pesti
„kaffézójában", abban a társaságban, amelynek
olyan tagjai voltak, mint Salamon Béla, a neves
komikus, Kállai István, az akkor kezdő, de már
ismert nevű drámaíró, meg - többek mellett - a
„Gonosz Szántó". „Goncsi" öccse volt Szántó
Armandnak, az ismert vígjátékírónak és
szinkron-dramaturgnak; Armand lakásában, a
cselédszobában lakott. Amikor Fodor Imre, az
akkori József Attila Színház igazgatója
felajánlotta, hogy legalább egyszer egy héten
jöjjön be mint „ajtó-nyitogató" a színházba,
„Goncsi" ezt megvetően elutasította. „- Én, aki
immár ötven éve nem dolgozom - magyarázta -,
csak nem fogom most elkezdeni?" - Temetésén
Angyal László zene-szerző gyászbeszédében
kiemelte elképesztő népszerűségét. A „Gonosz
Szántót" egyaránt szerette Abrahám Pál és
Dénes Oszkár, Rózsa-hegyi Kálmán és Bárdos
Artúr, de rajongott érte Karinthy Frigyes és
Kosztolányi Dezső is, és egy-formán kedvelte,
segítette Herczeg Ferenc és Farkas Imre,
Harsányi Zsolt és Csathó Kálmán. Hogy miért -
rejtély.

Mindenesetre a Luxornak, a korai hatvanas
évek ma már szerepét vesztett kiskávéházának
történetét és mitológiáját mai napig sem dolgoz-
ták fel; pedig itt volta tanyája például Kassák La-
jos szerény körének is, és a különböző - irodal-
mi, filozófiai vagy éppen csak kajánkodó - kis
társaságok között a fő összekötő kapocs éppen a
Luxorba minden éjjel belátogató Benedek Ti-bor
volt. Nemcsak olyanokkal beszélgetett hosszan,
mint a Beöthyek korát kutató Kellér Andor vagy a
Nyugat korszakát vizsgáló s időnként - már
betegen - a kiskávéházba betérő Hatvany Lajos,
hanem például Bokros Birmann Dezsővel, a
szobrásszal is. (Benedek Tibor, egyebek mel-
lett, igen alaposan értett az úgynevezett avant-
gárd képzőművészethez. Élő színészeink közül
csak Gábor Miklósnak vannak még hozzá ha-
sonlóan gazdag képzőművészeti ismeretei.)

Nemsokára nyolcvanesztendős lenne a har-
minc éve váratlanul elhunyt Benedek-Benedikt
Tibor, aki mindvégig a Neue Freie Presse, a
Bécsben kiadott, de sok kiváló magyar újságírót
is útjára indító nagy liberális világlap szellemé-
ben élt és gondolkodott. S azt se feledjük, hogy
Moritz Benedikt volt az, aki felfedezett egy bizo-
nyos fiatal pozsonyi magyar színházi rendezőt.
Az illetőt Max Reinhardtnak hívták.


