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MEG NEM ÍRT SZÍNHÁZI REGÉNY
BÁNOS TIBOR: A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ VENDÉGEI

A magyar színháztörténet-írás, noha már
százéves múltra tekint vissza, még mindig
gyerekcipőben jár. Helyesebben és pontosabban
szólva: gyereklábakon felnőtt-cipőben. A legelső
munkával (A nemzeti játékszín története.
Budapest, 1887) Bayer Jó-
zsef ugyanis magasra tette a mércét...

A korai éveket, források hiányában, nehéz volt
feldolgozni. Ezért romantikus hangulatú, min-
denféle tudományos igényességet, alaposságot
és koncepciót nélkülöző emlékiratok és portrék
láttak napvilágot. Igaza volt Rakodczay Pálnak,
aki a kezdeti nehézségeket így fogalmazta meg:
„Nem tagadhatni, hogy lapjaink annak idején
közölték (...) egyesek (...) életrajzát, de ezen fia-
életrajzokból az olvasó csak száraz adatokkal
ismerkedik meg; adatokkal, melyek tán meg-
mondják, hogy X más körülmények között élt-halt
a színészetért, s pályája gazdagabb vagy
szegényebb volt adomákban, mint Y-é..."
(Rakodczay Pál: Színpadi tanulmányok. Buda-
pest, 1881. 9.)

A színházművészet örök, a videofelvételek ko-
rában is fennálló problémája már akkor is je-
lentkezett: nehéz a színészi játékról, a színpadi
hatásról, a közönség reakciójáról írásos elemzést
vagy akár csak leírást is adni. Minden színész
„csodálatos", „felülmúlhatatlan", „tőrülmetszett",
„zseniális" volt; s minden előadás „felejthetetlen",
„sokáig élt az emberek emlékezetében". Ráadásul
ezek a kijelentések nem feleltek meg a
valóságnak. Mert ugyan ki kereste Kántornét a
Pesti Magyar Színház bemutató elő-adásán? Még
a kritikusok sem. Küry Klárát pedig úgy eldobták
Fedák Sári kedvéért, minta cigarettavéget. Pedig
mindkét színésznő akkor még nemcsak fizikai, de
művészi értelemben is eleven volt!

Ezekkel az ellentmondásokkal és nehézségek-
kel a színháztörténészek nem tudtak megbirkóz-
ni. Nem vált be sem a színészi játék mimo-
grafikus igényű rögzítésének, sem az előadások
pontos leírásának módszere. Nagyobb korszakok
átfogó elemzése eleve kudarcra volt ítélve az
adatgyűjtés hiánya miatt: a csak hangyaszorga-
lommal végezhető aprólékos munka nem bizo-
nyult elég vonzónak, mindenki rögtön szintézist
akart írni...

Maradt tehát az a vonulat, amelyet már Ra-
kodczay Pál is kárhoztatott: interjúkötetek, vidám
életrajzok, anekdotagyűjtemények, színes írások,
regények születtek.

Az utóbbi műfaj egyik legjelesebb művelője,
Bános Tibor nagy sikerű kötetei után most arra
vállalkozott, hogy kiderítse: miért nem írhatta
meg Legújabb regény a pesti színházakról című,
az 1950-es évekről szóló munkáját. Az érdekelte:
miért és hogyan fagyott meg hirtelen a levegő a
legnagyobb színészegyéniségek körül? A szóbe-
szédnek akart utánajárni. Úgy vélte, hogy a meg-

nyílt levéltárak eloszlatnak minden homályt. „A
holt betűk, a megsárgult, tépett szélű, szamárfü-
les, dohszagot árasztó feljegyzések, jegyzőköny-
vek, kérelmek és beadványok, sürgető és kö-
nyörgő levelek egy olyan korról vallanak, amikor a
színházat és a színészeket a napi összecsapások
szolgálatába állították" - írja Bános a beve-
zetőben.

Valóban csupán erről volna szó? Kétségtelen,
hogy a színházi műsornak a kül- és belpolitikai
helyzetet, a kommunista párt vezető szerepét, a
marxizmus-leninizmus csalhatatlanságát kellett
illusztrálnia. A színházak káderpolitikája semmi-
ben nem különbözött a gyárakétól és hivataloké-
tól. A színházi ügyeket hasonszőrű emberek irá-
nyították ugyanolyan módszerekkel. A sztahano-
vistának kiszemelt szerencsés munkásnak azon-
ban, ha kellett, keze alá dolgozott az egész üzem,
s így könnyű volt rekordot felállítania. Am a
tehetségtelen színészből nem kért senki, s ez az
áthidalhatatlan ellentmondás eszébe juttathatta a
publikumnak a régi kedvenceket, a régi írókat, a
régi darabokat, a régi színházat, a régi életmódot,
a régi ellátást, a régi divatot...

A hatalom félt a művészek minden olyan meg-
nyilvánulásától, amely érzelmeket és gondolato-
kat ébreszthetett. Rettegett a népszerű, gondol-
kodó, elegáns színészegyéniségektől, akik az új
helyzetben a függetlenségre vágyó ember esz-
ményképeivé válhattak. Ezért alacsonyították le a
művészi teljesítményt tervgazdasági szintre. Ha
a párt számára káros volt Tímár József versmon-
dása, elküldték esztergálni. De a jó esztergályo-
sok sem érezhették magukat biztonságban, bár-
melyik pillanatban csinálhattak belőlük színigaz-
gatót!

De nem csak emiatt irtóztak a színész sztároktól
a pártemberek. Hiába sütötték rájuk-sokszor
merőben alaptalanul - a polgári származás bé-
lyegét, nem ez volt utálatuk igazi oka. Az igazi
okok közönséglélektani, politikai és társadalmi
jellegűek. Az úgynevezett sztár az úgynevezett
reakciós idők színházában vezető szerepeket ját-
szott. Azzal a külsővel, azzal az arccal, azzal a
hanggal, amellyel most az új rendszerben is szín-
padra lép. Ugyanakkor a frissen előkotort vagy
megrendelt drámákban avagy a Szovjetunióból
behozott fércművekben viszont jellegtelenül,
idegenül lézengett a közönség bálványa. S te-
gyük hozzá, sokszor nem is volt már oly „kirob-
banó" formában, mint annak előtte. Persze hogy a
múltról beszélt mindenki! Bezzeg ebben meg
abban az előadásban ilyen meg olyan jó volt! Hát
még ha a színészhez valami „magánbűn" is ta-
padt! Ha elkötelezte magát egyik-másik politikai
irányzatnak. Például Fedák Sárinak 1945 után
antiszemita kijelentései miatt esélye sem volt
arra, hogy újra a közönség elé álljon, annak
ellenére, hogy a dörgő, szűnni nem akaró taps
nem a „politikusnak", hanem Kukorica Jancsinak

szólt volna. Valószínű, hogy Páger Antal sem
léphetett volna soha fel honi színpadon, ha itthon
marad. De a népi demokráciához megtérő tékoz-
ló fiút már fogadhatta a közönség őrjöngő tapsa.

Bános Tibor, aki maga is átélte ezeket az éve-
ket, jól tudta, hogy megszokott munkamódsze-
rével nem dolgozhat: hiába lapozza át a korabeli
heti- és napilapokat, színházi folyóiratokat, nem
talál bennük használhatót, mert a diktatúra gépe-
zete titokban működött, tudatosan elvonta a szín-
házi élet egyik éltető erejét: a nyilvánosságot.

Bános Tibor először a titokban tartott, de a
korban mégis nagy port felvert epizódoknak,
botrányoknak, öngyilkosságoknak, leváltások-nak
eredt a nyomába. Mára fejezetcímek is sokat
sejtetnek: A Tímár-ügy; A Bajor Gizi-rejtély;
Somlay Artúr utolsó éjszakája; Mezei Mária siko-
lyai; Gombaszögi Frida trónfosztása.

A levéltárakban talált iratok mellett Bános fel-
használta az egykorú feltételezéseket, a máig élő
legendákat, anekdotákat, a pályatársak emléke-
zéseit. Mindazt, ami részben már eddig is rendel-
kezésre állt, csak senki sem vállalkozott összera-
kásukra. Immár együtt vannak a mozaikkockák,
csak éppen a legutolsók hiányoznak a sorból,
amelyek örökre elvesztek. Igy továbbra is (úgy
tűnik, véglegesen) meg kell elégednünk az ilyen
mondatokkal: „Ki tudja, ki tudhatja, így volt-e
vagy sem?" (A Bajor Gizi-rejtély) ,,...ez már
örökre titok marad." (Somlay Artúr utolsó éjsza-
kája)

A káosznak nincs logikája. Ezt Gombaszögi
Frida esete is bizonyítja. Bános Tibor, amikor
leírja a művésznő 1945 utáni kálváriáját, mindent
megindokol. Am sorsának jobbra fordulásáról
csak ezt tudja írni: „A politikai helyzet változásá-
nak megfelelően az ő megítélése is enyhülni
látszott." De ugyancsak adós marad a magyará-
zattal Mezei Mária helyzetének rendezése kap-
csán. Megelégszik ennyivel: „Viszontagságos
évei 1958-ban zárultak le véglegesen."

A személyes tragédiák mellett Bános a kultúr-
politika egyes nagyobb horderejű akcióinak hite-
les történetét is feldolgozza. Igy került a mű
(illetve az eredetileg a Magyar Nemzetben meg-
jelent cikksorozat) középpontjába Major Tamás,
Hont Ferenc és Gáspár Margit esete, illetve a
Nemzeti Színház, az Operaház, a Fővárosi Ope-
rett Színház históriája vagy Az ember tragédiája
körüli botrány, párhuzamban a Csárdáskirálynő
hatalmas hazai és szovjetunióbeli sikerével.

Bános Tibor dicséretes igyekezettel és szor-
galommal gyűjtötte össze mindazt, ami ebben a
tárgykörben egyáltalán fellelhető és publikálható.
Hogy a levéltárak nem rejtik a titkok kulcsát -
nyilvánvaló. Nem is rejthetik. A színházművészet
sajátossága, hogy általában egyéni karrierekből,
egyéni elképzelésekből, kísérletekből születő
kollektív művészet. Mellesleg pártutasításokkal is
inkább csak az egyéni törekvéseket, pályafutá-
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sokat lehetett befolyásolni; a
közönséget sokkal nehezebb
manipulálni. Ezt Czímer József
frissen megjelent emlékezésé-nek
alábbi részlete is meg-erősíti:
„Hont ellentámadásba ment át,
Magyar Bálintot bírálta. Magyar
Bálint ott téved, magyarázta, hogy
egy olyan közönség-re épít, amely
már tulajdonképpen nincs, és ami
még van belőle, az rövid idő alatt
eltűnik. Ezt a nótát már hallottam
dalolni '56-ban is, szóltam közbe,
de jöjjön be egy akármilyen
hétköz-napi előadásra, és üljön be
A hattyú, a Niccodemi-darab vagy
a Földindulás előadásának
nézőterére, látni fogja, hogyan
tapsolja végig a szervezők ki-
mutatása szerint nyolcvan szá-
zalékban angyalföldi munkás-
közönség, a »nem létező« kö-
zönség az előadásaikat (sic!)."
(Czímer József: Átszállás
ugyanarra a vonatra. Budapest,
1996. 152.)

Czímer kötetéből az is nyil-
vánvalóvá válik, hogy lehetetlen a
korszak színháztörténetét
kizárólag levéltári forrásokból,
újságcikkekből stb. összeállítani. A
Czímer elbeszéléséből meg-ismert
eseményeket képtelenség lenne
kikövetkeztetni vagy épp ki-találni.
Kénytelenek vagyunk az
emlékezőkre hagyatkozni, már-
mint ha még élnek, s az emléke-
zések hitelesek. S mivel a szinté-
zisre készülő színháztörténész
alapvető feladata az
eseménytörténet tisztázása -
szomorú lemondással kell tudomásul vennünk,
hogy erről a korszakról hamisítatlanul tiszta,
torzításoktól mentes éles képet sohasem tudunk
alkotni.

Bános Tibor azért sem írhatta meg az ötvenes
évek színházi regényét, mert a regényhez hús-vér
figurák kellenek, s bizony, ahogy A Csárdás-
királynő és vendégei című cikkgyűjteményből
kiderül, nincs az az író, aki a korszak figuráit -
jellem híján - jellemezni tudná. A cselekmény és a
jellemek tehát hiányoznak. Egy fontos regény-
beli kellék viszont annál többször szerepel: a
levél. Ha szerencsénk van, választ is adtak rá.
Legalább egy sorban. Na, nem a címzett. Ahhoz
csak ritkán jutott el. A hivatali ranglétra megfelelő
fokán foglalkozott a beadvánnyal „valaki", „akárki".

Az olvasó kénytelen ezekbe a levelekbe ka-
paszkodni, bár a szerző nem szívesen állítja műve
középpontjába ezt a hallatlanul érdekes, hite-les
forrást. Nem elemzi, nem szedi darabokra az

írásokat, nem fedi fel szereplőik kilétét, csupán
illusztrációul használja őket. Inkább jól bevált,
érdekes történeteket mesél; anekdoták, sztorik
váltják egymást. Természetes továbbá, hogy Bá-
nos nem forráselemző munkát kívánt alkotni, s
az olvasók sem erre vágynak; ez azonban nem
zárná ki, hogy a járatlanokat is eligazítsa abban
a világban, amely maguknak az írásoknak az
alapján csak a szakemberek számára tekinthető
át. Ezúttal is érthetetlen a hazai kiadói gyakorlat
idegenekedése a jegyzeteléstől. Ilyen jellegű
könyvet bűn jegyzetek nélkül útjára bocsátani.
(Éppen a Cserépfalvi Kiadóban ne tudnák ezt?!)

Bános Tibor munkája nagy rutinnal megírt,
szomorú és felemelő fordulatokban bővelkedő,
élvezetes olvasmány. Az évtizedes kutatómunka
és a mintaszerű tárgyismeret önmagáért szól.
Magától értetődő, hogy mindenkinek lehet más-
más véleménye az egyes jelenségekről. Egyetlen
esetben azonban, úgy vélem, a tények mellőzé-
séről kell beszélnünk. Az elnémított konferanszié

című fejezet bevezető sorai így
szólnak: „Karinthy Frigyestől Rejtő
Jenőn át Nóti Károlyig a magyar
humoristák több nemzedékét
foglalkoztatták a pesti kabarék. (...)
Írói jelenlétük mégsem volt
zavartalan. Azok-hoz a tréfákhoz és
bohózatokhoz ugyanis, amelyek
önálló szellemi termékeik voltak, a
közönség csak a színészek
»társszerzősége« árán juthatott. A
próbák közben addig fúrták-
faragták a szövegeket, amíg a
lehető legjobb hatást ki nem tudták
csihol-ni belőlük." Nagy Endrétől is
tudjuk, hogy az írók sokszor nem a
kész darabot nyújtották be a
kabarénak, csak annak ka-
navászát; a végleges forma a
próbák során alakult ki, bár utána
még előadásról előadásra is
módosulhatott. A kabarészínész
társszerzősége nélkül a szerző
nem sokra juthatott volna, hiszen a
színjátszásnak ez a formája máig
az állandó típusokat felvonultató
vígjáték hagyományát követi.

Még egy apró pontosítás ehhez
a fejezethez: Békeffi László 1931.
szeptember 4-én nem a Paulay
Ede utcai Andrássy Szín-házban
(ekkor éppen Kamara Színház volt
a neve), hanem az Andrássy út 69.
szám alatti helyiségben, az
Andrássy úti Szín-házban konferált.

Végül meg kell említeni né-
hány zavaró szerkesztői hibát is:
Czímer József neve következetesen
hibásan szerepel; az ismert
vicclapot rövid u-val (Ludas Matyi),
A Tündér/aki lányokat pedig nagy t-

vel kell írni, mert ez bizony családnév. A címekkel
és nevekkel egyébként is állandóan baj van: nem
Gerolsteini, hanem A gerolsteini nagyhercegnő;
Szomory Dezső hősnője nem Takács, hanem
Takáts Alice; Kisfaludi Károly pedig sohasem írt
Csalódás címmel vígjátékot - a cím helyesen:
Csalódások.

Ha mára szerkesztésről és a kiadóról van szó:
a képek tördelése, a képaláírásnak a főszöve-
gével azonos betűtípussal való szedése sem
öregbíti a nagy múltú intézmény hírnevét... A
témához ugyan illik ez az ötvenes éveket idéző
megjelenítés. De ez esetben az olvasók még-sem
fogyaszthatják szívesen a „magyar narancsot",
csak azért, mert savanyú ugyan, de a miénk!

Cserépfalvi, 1996


